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Leia mais na página 14

Entrevista

Projeto de lei autoriza 
divórcio após a morte 
de um dos cônjuges

O Projeto de Lei 4.288/2021, em tra-
mitação na Câmara dos Deputados, pos-
sibilita o divórcio após a morte de um 
dos cônjuges. O texto prevê essa hipóte-
se quando a ação for iniciada antes do 
falecimento e os herdeiros optarem por 
dar prosseguimento.

A proposta, de autoria do deputado 

Carlos Bezerra (MDB-MT), será analisada 
em caráter conclusivo pela Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
Segundo o parlamentar, atualmente, a 
única alternativa juridicamente possível 
nestes casos é a dissolução do casamen-
to válido pela morte de um dos cônjuges.

Leia mais na página 07

“Nos próximos 
cinco anos, o 
carro-chefe será 
o projeto Gás 
Sudoeste, com 
o objetivo de até 
2025, chegarmos à 
cidade de Brumado”

Luiz Raimundo Barreiros 
Gavazza, diretor-presidente 

da Bahiagás

Secretaria de Desenvolvimen-
to Rural (SDR) abriu 97 vagas 
para estudantes universitários 
no Programa Partiu Estágio (Edi-
tal 001/2022). O prazo para ins-
crição vai até o próximo dia 14 
de março, no site: www.progra-
maestagio.saeb.ba.gov.br. 

Secretaria de Desenvolvimento 
Rural abre 97 vagas no 

programa Partiu Estágio



A prefeita Monalisa Tavares visitou 
e vistoriou na tarde de quarta-feira, dia 
2, o início dos trabalhos de reestrutu-
ração da ponte do Bela Vista, recupe-
ração de parte do Cais e os trechos de 
calçamento das ruas que ligam a ponte 
do bairro para o centro da cidade.

Com o lema “Tempo de Recons-
trução”, a obra faz parte do processo 
de reconstrução das áreas que foram 
destruídas ou danificadas pelas fortes 
chuvas que caíram na cidade no final do 
mês de dezembro. No mesmo dia a obra rece-
beu a visita da secretária municipal de Infraes-
trutura, Yanca Soares, colocou à disposição o 
suporte da equipe da Infraestrutura.

Segundo a prefeita Monalisa Tavares, es-
sas obras de recuperação e reconstrução em 
trechos da cidade, distritos e zona rural estão 
sendo feitas com recursos oriundos da Defesa 
Civil Nacional, que destinou para o município 
R$ 1.663,180,00 (um milhão, seiscentos e 
sessenta e três mil e cento e oitenta reais).

“Esse recurso é exclusivo para a recupe-
ração de pontes (Bela Vista, Raimundo Este-
ves e Assentamento Santana), pavimentação 
de trechos de diversas ruas na cidade e nos 
distritos danificadas pelas chuvas, limpeza 
urbana, além de ajuda humanitária, alimen-
tação e kits de limpeza. É bom deixar claro 
que o recurso liberado precisa ser usado nas 
ações que citei. Não é o suficiente para fazer 
tudo e por isso estamos priorizando o mais 
importante”, disse a prefeita.

(Texto e foto ASCOM de Ibicaraí)
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E X P E D I E N T E

Prefeita de Ibicaraí vistoria obra 
da ponte do bairro Bela Vista

CIDADES

 Antibióticos
Desde os primórdios da humanidade, 

tem-se tentado curar as doenças infeccio-
sas, ministrando aos doentes remédios re-
tirados da natureza.  No início da década 
de trinta, foi sintetizada a sulfonamida, 
abrindo-se um amplo campo no trata-
mento daquelas doenças.

Em 1929, Fleming, por acaso, des-
cobriu a penicilina, mas, a comunidade 
científica não percebeu a importância da 
descoberta. Só após a Segunda Guerra 
Mundial, Florey e Chain descobriram um 
método para obter em grande escala a 
produção da penicilina, produto do me-
tabolismo de um fungo. Fleming, Florey e 
Chain ganharam o prêmio Nobel de Medi-
cina e fisiologia de 1950.

Nos anos seguintes, diversos pesqui-
sadores procuraram obter da secreção 
de fungos ou bactérias substâncias que 
inibissem o crescimento de micro-orga-
nismos causadores de doenças. E assim 
surgiram outras penicilinas, as cefalospori-
nas, e os macrolídeos, estes representados 
pela eritromicina e a estreptomicina. Este 
último antibiótico foi o primeiro a ser usa-
do no tratamento da tuberculose. Depois 
vieram os aminoglicosídeos, as tetracicli-
nas, o cloranfenicol, este até hoje usado 
no tratamento do tifo.

Há pessoas que estão constantemente 
adoecendo e outras não. Isso se deve ao 
sistema imunológico. Esse sistema é acio-
nado logo que bactérias causadoras de 
enfermidade invadem nosso organismo. 
Os antibióticos ajudam o sistema imuno-
lógico, destruindo os micro-organismos.

Como toda substância, depois de al-
gum tempo, eles são excretados, dimi-
nuindo sua concentração no sangue, en-
sejando a reprodução dos germens. Daí, 
se conclui que é necessário o paciente in-
gerir outra dose do medicamento e que o 
tratamento não seja interrompido   a fim 
de que não apareçam cepas resistentes do 
patógeno. Antibióticos, que no passado 
foram tão efetivos, hoje são inócuos. As 
bactérias criaram resistência a eles. Daí, a 
importância de não os ministrar indiscri-
minadamente.

Em doenças graves, que ameacem a 
vida como tuberculose, meningite, septi-
cemia, deve-se usar dois ou três antibióti-
cos a fim de prevenir-se os casos de resis-
tência bacteriana.

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

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

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

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, pro-

telatórios, obstruir propositadamente o 
andamento do processo. Do contrário, es-
tarás indo de encontro ao que preceituam 
a Constituição, O Estatuto da Advocacia e 
o seu Código de Ética. Agindo de forma a 
se tornares prejudicial “à administração da 
Justiça”.

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do 

todo recomendável que o advogados ajus-
te com o cliente, mediante contrato escri-
to, com clareza e pormenorizadamente, os 
serviços a que se obriga. O valor e a forma 
de pagamento de seus honorários, não es-
quecendo de explicitar se destes serão de-

duzidos, ou não, imposto de renda e outros 
encargos.

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam 

que o advogado previna o cliente da mo-
rosidade da Justiça, evite fazer previsão de 
prazo para o término do feito, afim de que 
ele não estranhe e inculpe o patrono pela 
demora da tramitação da causa, como não 
amiúde sucede.

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe con-

fiança. Se algum dia o mandatário perceber 
que essa confiança deixou de existir, compe-
te-lhe expor esse sentimento ou impressão 
ao constituinte, e dizer-lhes que quão difícil 
se torna, nessas condições, continuara como 
seu patrono. É de toda conveniência deixar o 
cliente à vontade para acertar o valor de seus 
serviços já prestados e constituir outro advo-
gado em que confie. Nada mais desconfor-
tável e desestimulante do que sentir que não 
mais dispõe de crédito do constituinte.

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes

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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Quando um cidadão busca junto ao 
Poder Judiciário uma reparação em virtu-
de de um dano moral sofrido, a indeniza-
ção é sempre fixada por critérios subjeti-
vos, ou seja, com base no livre arbítrio dos 
magistrados. Por mais que se queira falar 
de circunstâncias objetivas que possam 
aumentar ou reduzir os valores estabele-
cidos, efetivamente não há balizas bem 
definidas para mensuração.

Embora inúmeras notícias já tenham 
dado conta de supostos sistemas tarifá-
rios criados por tribunais, havendo quem 
divulgue em redes sociais inclusive tabela 
supostamente oriunda do STJ, inegavel-
mente as indenizações por dano moral são 
sempre estabelecidas nos casos concretos 
conforme a sensibilidade de cada juiz.

Nesta toada, criticar ou elogiar deter-
minada indenização arbitrada se torna 
uma tarefa extremamente difícil.

Mas o fato é que perceptivelmente as 
indenizações por dano moral nos Juizados 
Especiais do TJ/BA sofreram drástica redu-
ção de valores nos últimos tempos, quase 
sempre com argumentos relativos ao com-
bate a chamada “indústria do dano moral”. 

Pois bem
Como advogado, o que tenho nota-

do é que, na prática, isso tem causado o 
imenso prejuízo à população e a advoca-
cia, sobretudo a iniciante.

Tenho que as ações nos juizados sem-
pre foram a porta de entrada para a nossa 
profissão, dada a baixa complexidade dos 
atos, em sua maioria se consubstanciam 
em realização de audiências e diligências, 
portanto passíveis de serem executadas 
por profissionais que ainda estão a agre-
gar experiência e portanto necessitando de 
oportunidades para ingressar no mercado 
de trabalho. São essas ações que permitiam 
aos advogados iniciantes conseguirem dar 
o primeiro passo, sempre há algum conhe-
cido com alguma demanda do consumidor 
ou de menor complexidade.

Mas o cenário agora se mostra perverso.
As indenizações são irrisórias, isso 

quando arbitradas, pois passou a ser fá-
cil fundamentar decisões com a expressão 
“mero dissabor”, como se o mal fosse a 
rotina, o desconforto fosse a regra.

Mas não é só
As empresas que quase sempre estão a 

causar os danos enxergam nessa situação 
uma ótima oportunidade de lucro, basta 
fazer a conta para entender que cobrar 
injustamente uma quantidade de pessoas, 
inclusive lhes impondo o constrangimen-
to das restrições de cadastro ou crédito, 
é um excelente negócio tendo em vista o 
percentual de consumidores que irá pagar 
o indevido, ou não pagar e continuar sen-

do cobrado, ou mesmo não pagar e tentar 
negociar diretamente com o transgressor, 
ou ainda não pagar e procurar um órgão 
de proteção do consumidor, ou na pior das 
hipóteses não pagar e ingressar com uma 
ação judicial indenizatória, e somente nes-
te último caso obter uma indenização pífia.

Ora, há melhor incentivo ao ilícito?
Quantos ao final efetivamente irão 

propor a ação indenizatória?
E desses, em quantas ações essas si-

tuações serão consideradas como mero 
dissabor?

E ao final, daquelas julgadas proce-
dentes, qual será o custo para empresa 
infratora? 

Contudo, o que mais me preocupa é 
o efeito nefasto que isso tem causado na 
advocacia, não somente naquela exercida 
em prol da vítima. É que, já sabedoras das 
irrisórias indenizações, muitas dessas em-
presas preferem não contratar advogados 
para sua defesa, pois os honorários certa-
mente seriam - e assim realmente devem 
ser - mais caros que aquele valor ínfimo da 
indenização que já sabem vir dos juizados.

Outrossim, isso também desestimula 
as conciliações, desnaturando o principal 
desiderato dos juizados que é a composi-
ção, na medida em que o valor fixado nas 
indenizações sempre será inferior a qual-
quer proposta justa e razoável de acordo.

Caros colegas advogados e advoga-
das, devemos levantar a voz contra esse 
absurdo, buscando uma conscientização 
não somente dos juízes singulares, mas 
também e principalmente das turmas re-
cursais do TJ/BA.

É preciso afastar a ideia de que a críti-
ca é ao magistrado.

É necessário fazer entender que a boa-
fé é a regra, e que as funções de preven-
ção geral, especial e punitiva das indeni-
zações devem transcender os livros de 
responsabilidade civil e ir para o cotidiano 
do cidadão.

É imperioso afastar a concepção equi-
vocada de que as indenizações dos juiza-
dos estão deixando advogados ricos ou fa-
zendo com que pessoas sobrevivam delas.

É urgente fazer compreender que in-
denizações satisfatórias e justas não in-
centivam o aumento de demandas com 
intuito de lucro fácil, o acesso a justiça 
ainda é para poucos no nosso país.

A advocacia baiana clama pela com-
preensão de que os juizados devem cum-
prir sua função social e se tornarem uma 
seara de trabalho viável para a advocacia 
na defesa da cidadania.

O diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza, e o diretor Técnico e Co-
mercial, Paulo Lucena, se reuniram, na 
quarta-feira (2/3), com a nova secretá-
ria Estadual da Saúde, Adélia Pinheiro. 
O encontro, que aconteceu na sede 
da pasta, no Centro Administrativo da 
Bahia, teve como objetivo o prossegui-
mento das tratativas entre a Compa-
nhia e o órgão, para o fornecimento 
de gás natural aos equipamentos de 
saúde do Estado.

A parceria entre a Bahiagás e a 
Secretaria da Saúde do Estado (Se-
sab) tem dado bons resultados, con-
forme destacou o diretor-presidente 
da Companhia. “Estamos aumentan-
do o número de unidades de saúde 

atendidas, trazendo vantagens eco-
nômicas para o Estado, mais eficiên-
cia energética para o atendimento à 
população e mais benefícios para o 
meio ambiente, através do forneci-
mento de energia mais limpa”, pon-
tuou Gavazza.

Já são nove hospitais públicos uti-
lizando o gás natural. E o 10º equipa-
mento, o Hospital Regional Costa do 
Cacau, em Ilhéus, já tem toda a infraes-
trutura concluída para o fornecimento. 
Somente nos últimos dois anos, em ra-
zão da urgência imposta pela pande-
mia, outras duas unidades passaram 
a utilizar o energético: o Hospital Me-
tropolitano de Salvador e o Clériston 
Andrade 2, em Feira de Santana.
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Bahiagás e Sesab discutem atendimento 
a unidades de Saúde do EstadoIndenizações irrisórias nos 

juizados especiais incentivam 
o ilícito e fulminam a advocacia

Contexto
Por Ubirajara Ávila

Por Ubirajara Ávila

Advogado e ex-presidente da OAB Subseção 
de Vitória da Conquista – Bahia. 
E-mail: bira@avila.com.br

BAHIAGÁS

E-mail:

73 3616-1471 | 98881-6877

Fundão - $$$

Vai e vem

O STF bateu o martelo e manteve o 
fundo eleitoral em R$ 4,9 bilhões, valor 
previsto no Orçamento de 2022. Por 9x2, 
os ministros entenderam que é passo “de-

masiadamente largo” conferir ao Supre-
mo a tarefa de corrigir as opções do Exe-
cutivo e do Legislativo, os representantes 
do povo.

A decisão trazida na migalha anterior mostra que o Judiciário, nos freios e 
contrapesos, está se contendo. Se antes havia a judicialização da política, agora o 
movimento é inverso, é a não-judicialização.

Judiciárias

Alinhamento
Conforme ressaltou Gavazza, “o alinhamento com a Sesab tem sido deter-

minante para o cumprimento da diretriz dada pelo governador Rui Costa, para 
que o gás natural chegue tanto nos hospitais em operação, como nos novos 
equipamentos projetados pelo Governo”. A secretária Adélia Pinheiro reafirmou 
o compromisso da Sesab, de continuar dialogando com a Bahiagás, para garantir 
o avanço da pauta.

Na reunião, também representaram a Bahiagás: o assistente do diretor-presi-
dente, Wenceslau Junior; a gerente e o coordenador Comercial de Varejo, Lucia-
na Valente e Fábio Fraguas. Da Sesab, compuseram a mesa, a chefe de Gabinete 
do órgão, Roberta Santana; a diretora-geral, Janaina Lima; e o coordenador de 
Infraestrutura, Átila Pinheiro.



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

Troca-troca na PF

Forças Armadas – Cotas

Senador Randolfe Rodrigues quer proibir troca de direto-
ria da PF que investiga Bolsonaro. Manifestação foi enviada 
ao ministro Alexandre de Moraes, relator do Inq 4.831, que 
tem o objetivo de apurar suposta interferência indevida do 
presidente na PF. 

A União deve reservar vagas para candidatos negros nos 
processos seletivos para prestação de serviço militar volun-
tário temporário. Assim determinou o juiz Federal Francisco 
Alexandre Ribeiro, da 8ª vara Federal Cível do DF, ao destacar 
que, ao integrar a Administração Pública, as Forças Armadas 
sujeitam-se à política de cotas prevista em lei.

Ano XIV - n° 139 - Sul da Bahia - MARÇO de 20224 www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

Portarias com controle de acesso 
de moradores e de visitantes feitos 
por cancelas, muros delimitando 
acesso às áreas comuns dos condo-
mínios e até mesmo câmeras com 
identificação de reconhecimento fa-
cial. Esses são alguns itens de segu-
rança que os condomínios passaram 
a investir para combater (ou pelo 
menos tentar) a crescente onda de 
invasões as imóveis na Bahia.

Os especialistas são unanimes 
em listar os cuidados e investimen-
tos que devem ser feitos para se 
viver em condomínios com segu-
rança. Itens de segurança no con-
domínio: as entradas (serviço e so-
cial) devem possuir área de acesso 
com dois portões; os acessos devem 
ser bem iluminados; os objetos de 
decoração não devem obstruir a 
visão e vigilância através das câma-
ras de segurança; os corredores dos 
apartamentos devem ser ilumina-
dos, as portas deverão ser solidas 
e possuir “olho mágico”. Todos os 
apartamentos devem conter inter-
fones para fácil comunicação com 
a portaria e em caso de prédios 

conjugados a comunicação entre 
eles. Em comum acordo, também 
devem instalar um alarme sonoro 
como pedido de auxílio. A guarita, 
primeiro alvo em caso de invasão, 
deve ser brindada, mantida fechada 
na maior parte do tempo possível e 
ter passa-volume para o recebimen-
to de entrega e documentação. A 
guarita também deve ser recuada do 
portão, com grades altas ao redor e 
portão da garagem controlada pela 
portaria. E nos horários de limpeza e 
recolhimento do lixo, as entradas do 
condomínio devem estar fechadas.

Outro cuidado que deve ser to-
mado é com relação às entregas. 
As entregas não esperadas ou não 
solicitadas devem ser recusadas em 
qualquer hipótese; quando recepcio-
nar pessoas que não conhece, faça 
em área de uso comum do edifício. 
Evite abrir portões e permitir entra-
das de funcionários para receber 
pequenas encomendas. Instale por-
tinholas na guarita. Se estiver espe-
rando encomendas, o condomínio 
deve avisar e instruir o porteiro para 
receber evitando assim que o entre-

gador suba até o apartamento. Ja-
mais permitir que o entregador faça 
pessoalmente a entrega.

Ademais, o síndico deve fazer 
reuniões periódicas com os condô-
minos a fim de despertar interesse e 
consciência da segurança de todos. 
Coordenar o cadastro dos dados 
pessoais, dos veículos e até mesmo 
de parentes mais próximos para uso 
em caso de emergência e controle 
de acesso; acompanhar o andamen-
to de todos os trabalhos e no edifí-
cio e em caso de contratações, dar 
prioridade aos que possuam cursos 
de formação e treinamentos. Reali-
zar também treinamento e recicla-
gem periódica.

Além disso, a portaria deve to-
mar cuidados especiais como, por 
exemplo, só abrir portões e garagem 
depois de identificar e verificar se 
não existem suspeitos junto ou com 
possibilidade de entrada.    

Essas são algumas ações e cuida-
dos que devem ser tomadas e que 
ajudam em muito a redução de in-
vasões e de roubos em unidades ha-
bitacionais. 

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 
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Jornal Direitos, 12 anos de história...Entrevistas (Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

Espaço Imobiliário
Por Vercil Rodrigues
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Entrevista

O site de notícias www.jornaldi-
reitos e o jornal DIREITOS entrevistam 
o economista e diretor-presidente da 
Bahiagás, Luiz Raimundo Barreiros Ga-
vazza. 

DIREITOS – A Bahiagás tem um his-
tórico de diversificação de suprimento 
do gás natural. Qual foi o resultado 
das últimas ações da Companhia neste 
sentido?

Luiz Gavazza – A história da diversifi-
cação de suprimento na Bahiagás começa 
em 2006, quando assinamos com o con-
sórcio independente ERG Morro do Bar-
ro, que opera um poço em Itaparica. Em 
2017, fomos pioneiros com as chamadas 
públicas de aquisição de gás, que se tor-
naram uma ferramenta usual no mercado.

A produção na Bahia estava dimi-
nuindo, mas os leilões da ANP (Agência 
Nacional de Petróleo) fizeram a atividade 
onshore (produção em campos terrestres) 
da Bahia voltar a se movimentar. Então, 
em 2018, nos juntamos a outras distribui-
doras do Nordeste que estão conectadas 
à rede da TAG (Transportadora Associada 
de Gás) e fizemos uma chamada pública 
compartilhada, sinalizando ao mercado 
fornecedor maiores volumes para buscar 
preços mais atrativos e competitivos.

Recentemente, fruto da última chama-
da, em 2021, a Bahiagás fechou contrato 
com a Equinor, Shell, Galp, PetroRecôn-
cavo e Origem Energia, que se uniram à 
Alvopetro e ao Consórcio ERG, além da Pe-
trobras, para fornecimento de gás natural.

DIREITOS – Ainda sobre o suprimen-
to, quais os próximos passos?

“Nos próximos cinco anos, o 
carro-chefe será o projeto Gás 

Sudoeste, com o objetivo de até 2025, 
chegarmos à cidade de Brumado”

Entrevista com o diretor-presidente da Bahiagás, o 
economista Luiz Raimundo Barreiros Gavazza. 

Existe, também, a possibilidade de ex-
pansão das redes urbanas, principalmente 
em Salvador, atendendo hospitais e pos-
tos de combustíveis com o gás natural vei-
cular (GNV). O GNV continua muito com-
petitivo, seu consumo cresceu cerca de 
20% em 2021, e esperamos um aumento 
semelhante em 2022.

DIREITOS – Como andam as obras 
do projeto Gás Sudoeste?

Luiz Gavazza – Nos próximos cinco 
anos, o carro-chefe será o projeto Gás 
Sudoeste, com o objetivo de, até 2025, 
chegarmos à cidade de Brumado. A obra 
já conta com mais de 60 km de dutos im-
plantados, e vai impactar diretamente 15 
cidades, impulsionando o desenvolvimen-
to socioeconômico da região.

A Estação de Transferência de Custó-
dia de Itagibá (ETC-Itagibá) foi concluída 
em outubro de 2021 e já está pronta para 
ser interligada ao Ponto de Entrega da 
TAG e ao Trecho I do Duto de Distribuição 
de Gás Natural do Sudoeste. Além disso, 
a Bahiagás já tem contrato firmado com a 
TAG para a elaboração do Projeto Execu-
tivo para construção do Ponto de Entrega 
(City Gate).

Nossa expectativa é que, ainda neste 
ano, finalizaremos as obras do Trecho I e 
iniciaremos a construção da Estação de 
Distribuição (ED) em Jequié, que possibi-
litará a distribuição do gás natural para 
equipamentos da cidade. Além disso, 
iniciaremos as obras do Trecho II, da ED 
Maracás e do Ramal Vanádio-Maracás, 
que vai levar o energético à cidade e ao 
primeiro dos clientes âncoras do projeto, 
a mineradora Vanádio de Maracás. 

Luiz Gavazza – Começamos 2022 com 
o portfólio de suprimento mais diversifi-
cado do Brasil, recebendo o gás de oito 
fornecedores. Isso traz requisitos muito 
maiores para operação e monitoramen-
to, mas gera muito mais vantagens. Rees-
truturamos nossas áreas e constituímos 
um grupo técnico e interdisciplinar para 
acompanhar, semanalmente, as questões 
envolvendo aquisição de gás, nominação 
e programação.

É importante ressaltar que o gás natu-
ral que estamos recebendo agora é tam-
bém diversificado em sua origem: 46% 
do pré-sal, 26% do onshore baiano, 16% 
da Petrobras e 9% do pós-sal localizado 
no Sudeste. A participação de produto-
res onshore independentes baianos está 
se tornando mais significativa em nosso 
portfólio, e esse número deve aumentar 

ainda mais no segundo semestre. 
Em 2023, com a entrada de mais gás 

onshore e do Polo de Alagoas, a tendên-
cia é que o gás proveniente de campos 
terrestres seja aproximadamente 60% do 
volume.

DIREITOS – Qual foi o impacto do 
novo quadro de suprimento nas tarifas 
praticadas pela Bahiagás?

Luiz Gavazza – A perspectiva que tí-
nhamos era de um aumento substancial 
do preço do gás se ficássemos com a Pe-
trobras como principal fornecedor. Então, 
protegemos nossos usuários de um au-
mento que poderia chegar a 40%, e con-
seguimos manter os valores do contrato.

DIREITOS – Quais são os planos de 
expansão da empresa?

Luiz Gavazza – A ampliação do Pla-
no de Investimentos da Bahiagás tem 
como uma das suas diretrizes a inten-
sificação do movimento de interioriza-
ção. O Projeto Gás Sudoeste é o prin-
cipal exemplo disso. Mas não o único. 
Outros nichos da economia baiana e 
outras regiões do estado estão nos pla-
nos da Companhia.

Municípios baianos com polos indus-
triais avançados e com potencial de cres-
cimento e atração de novos investimentos 
estão no radar da área de Planejamento 
da Companhia. Esses projetos que inten-
sificam a interiorização do uso do gás na-
tural estão sendo lapidados pela Diretoria 
da Bahiagás, para, em seguida, serem 
apresentado às instâncias superiores da 
Companhia.
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MULHER...
Amiga que vale ouro
Mulher abençoada por Deus
Mãe
Sogra
Conselheira 
Excelente esposa.
Avó
Tia
Prima
Amante.

MULHER...
Presente de Deus.
Mulher forte da região.
Mulher grande conselheira.
Gente de elevado nível.
Merecedora de bondade e cortesia.

MULHER...
Você é única
Você é exemplo
Você é luz
Você é uma joia de pessoa
Você é um presente.

MULHER...
Você é importante para todos nós; 
Seus amigos, familiares e agregados
Amada de Deus.

MULHER...
Sem você o amor não seria ampliado
Mulher obrigado por seu amor, atenção e amizade
Flores para uma grande mulher...

MULHER...
Minha mãe
Sua mãe
Sua esposa
Minha esposa
A grande rainha mãe...
Mãe Maria.
Viva as mulheres de hoje em dia.

Mulher...

Por João Batista de Paula

Escritor, jornalista e autor do 
livro “Viva Bem”

POESIAS
Por João Batista de Paula

A cada dia Cléo amanhece mais 
bela e fascinante. Por ser tão evoluída, 
Cléo desperta cheia de luz, como ocor-
re com os dias, quando o sol se abre 
no horizonte. Este fenômeno é tão inu-
sitado, que os dois olhos de Cléo pare-
cem fundirem-se num só, pela intensa 
e extensa claridade que dele emana, 
superando o limite da capacidade de 
iluminação que as suas órbitas peque-
nas pode proporcionar.

Os olhos de Cléo brilham tanto 
quanto a estrela solar. A única explica-
ção plausível para tanta luz, só pode 
ser porque Cléo   tem o Paraíso den-
tro do coração, antes dos seus pêlos 
branco e cinza, qual o Céu que Deus 
criou e pôs atrás das nuvens, lá no fir-
mamento.

Cléo transita entre o Céu e a Ter-
ra, como um ser tão angelical, que se 
materializa e se desmaterializa quando 
quer, fazendo viagens missionárias, 
nesta e na outra dimensão. 

Dentro da espécie a que pertence e 
da sua trajetória exitosa, Cléo evoluiu 
do status de onça para o de gata, gra-
ças ao corpo imortal de que também 
foi feita, pelo nosso Criador.

Cléo renasceu pela primeira vez lá 
no Egito, onde começou a viver como 
animal doméstico. Incorporou-se tão 

bem aos costumes daquela civilização, 
a ponto de lhe renderem culto e, após 
a sua morte foi mumificada, com todas 
as honrarias concedidas à rainha egíp-
cia Nefertiti.       

A condição de felina de Cléo não 
lhe impediu tanto progresso, sendo 
um exemplo a ser seguido pelo ser hu-
mano. A vitória de Cléo foi conseguida 
pela graça de poder sempre recomeçar 
e pelo mérito da luta consigo mesma, 
vencendo os próprios grilhões, etapa 
por etapa, até atingir este grande fa-
nal. Agora dona de si e cheia de bem
-aventurança, Cléo faz parte do grupo 
dos animais benfeitores direto da hu-
manidade.

Quando Cléo retorna ao planeta 
terra, somos quem primeiro lhe rece-
bemos. Durante a sua vinda e estadia, 
a nossa casa fica mais espiritualizada, 
por obra e graça do Espirito Santo. No 
céu da cidade surge uma estrela que 
conduz os seus Reis Magos. E o nosso 
lar se enche de gente, de paz, de mirra 
e de presentes, para reverenciar a essa 
nobre visitante.   

Duas cartas, dois veredictos

CRÔNICAS
Por Jorge Luís Santos

Por Jorge Luís Santos 

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

Expedita Maciel, minha adorada e amada esposa
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Projeto de lei autoriza 
divórcio após a morte 
de um dos cônjuges

Projetos 
e Leis

O Projeto de Lei 4.288/2021, em 
tramitação na Câmara dos Deputados, 
possibilita o divórcio após a morte de 
um dos cônjuges. O texto prevê essa 
hipótese quando a ação for iniciada an-
tes do falecimento e os herdeiros opta-
rem por dar prosseguimento.

A proposta, de autoria do deputado 
Carlos Bezerra (MDB-MT), será analisa-
da em caráter conclusivo pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia. Segundo o parlamentar, atualmen-
te, a única alternativa juridicamente 
possível nestes casos é a dissolução do 
casamento válido pela morte de um 
dos cônjuges.

O deputado entende que isso con-
traria o interesse e a vontade daqueles 

que, antes de falecerem, haviam pedi-
do para finalizar o casamento pelo di-
vórcio. “O divórcio é um direito incon-
dicional de qualquer um dos cônjuges a 
prescindir de contraditório ou dilações 
indevidas, exceto no tocante a questões 
que envolvam o patrimônio ou interes-
ses de filhos menores e incapazes.”

Para Carlos Bezerra, o projeto deve 
aprimorar o Código Civil para estabe-
lecer expressamente a possibilidade de 
divórcio após a morte. A justificativa do 
projeto cita julgamento do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais – TJMG, no qual 
prevaleceu a tese do advogado Rodrigo 
da Cunha Pereira, presidente do Insti-
tuto Brasileiro de Direito de Família – 
IBDFAM.

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 

Frase

A Faculdade de Ilhéus inicia o semestre 
letivo 2022.1 com aulas presenciais, após 
cerca de dois anos suspensas em virtude 
da pandemia da covid-19, e promoverá 
um Trote Solidário para estimular a doa-
ção de sangue e alimentar o estoque do 
Banco de Sangue de Ilhéus (Hemocentro), 
que necessita de suporte neste momento 
delicado da saúde pública.

Embora as aulas tenham sido inicia-
das na segunda-feira, dia 21 de fevereiro, 
para os cursos de graduação da Faculda-
de de Ilhéus, o período da campanha de 
doação de sangue será realizado durante 
o mês de março, de acordo com progra-
mação acordada com a equipe do Hemo-
centro de Ilhéus, localizado na Rua Dom 
Manoel de Paiva (Ladeira do Café), no 
bairro Teresópolis.

O Trote Solidário de doação de sangue 
vai envolver também os alunos dos cursos 
de graduação da Faculdade Madre Thaís, 
instituição de ensino superior recente-
mente adquirida pela Faculdade de Ilhéus, 
cujas atividades acadêmicas serão inicia-
das no próximo dia 3 de março.

Segundo a psicopedagoga Nara San-
des, coordenadora da campanha “Não 

podemos dar abraços, mas podemos doar 
vida”, o Trote Solidário deste ano abran-
gerá todos os alunos da instituição com o 
estímulo à doação de sangue. 

O calendário para a doação foi orga-
nizado por ordem alfabética, no mês de 
março, de segunda a sexta-feira, no horá-
rio das 7 às 16h30min. Nos dias 7 e 8, o 
atendimento será para alunos cujos nomes 
iniciem nas letras de A a C; dias 9 e 10 – de 
D até F; do dia 11 e 14 – de G a J; dias 15 e 
16 – K,L; nos dias 17, 18 e 21 – iniciais M,N; 
dias 22 a 24 – iniciais O,P; nos dias 25, 27 e 
28 – letras Q,R; e nos dias 29 e 30 – iniciais 
de S a Z. Essa ordem poderá ser flexível à 
rotina e disponibilidade do discente.

A diretora acadêmica da Faculdade, 
Sandra Milanesi, afirma que a instituição 
sempre incentiva a doação de sangue 
através de eventos e projetos realizados na 
instituição. Desta vez, ela salienta que foi 
novamente observado o constante apelo 
feito pelo Banco de Sangue de Ilhéus para 
que os cidadãos e cidadãs não deixem de 
fazer a doação em virtude da premente 
necessidade apresentada nas unidades 
hospitalares, principalmente nesta fase da 
pandemia da covid-19. 

SOLIDARIEDADE

Faculdade de Ilhéus promoverá Trote 
Solidário para doação de sangue
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O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avi-
damente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e uma 
pessoa pergunta o motivo.

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

PARA RIR

A quaresma se aproxima e com ela os 
apelos à conversão, renovação da fé, ca-
ridade. Meditando sobre esses aspectos, 
e a importância de Deus em nossas vidas, 
notei que o cata-vento sobre a cômoda do 
meu quarto estava girando. A brisa que 
entrava pela janela o impulsionava e o fa-
zia dar voltas e mais voltas. O ambiente 
se encheu de graça. Subitamente percebi 
que havia uma correlação entre a minha 
meditação e o movimento do cata-vento. 
À semelhança da brisa, Deus nos impul-
siona, presenteando-nos com a vivência 
e experiência do seu amor, através desse 
tempo de preparação para a Páscoa.

 Quaresma é conversão, mudança in-
terior, avanço no conhecimento e amor de 
Cristo. É um processo contínuo que a cada 
dia nos aproxima mais do Criador. É reco-
nhecermo-nos criaturas, constatando que 
Deus não é uma força cósmica (como mui-
tos desejam nos fazer crer), e sim alguém 
com quem podemos falar; alguém que 
nos ouve e, principalmente, alguém que 
nos ama e por isso nos criou. Citando Ben-
to XVI: “O ser humano não é o arquiteto 
do próprio destino. Nós não criamos a nós 
mesmos.” Portanto, conversão é rendição; 
aceitar que somos criaturas e que depen-
demos totalmente de nosso Deus Criador.

 Todos os anos, o período quaresmal 
nos convida à reflexão e à ação. A Igreja 
nos propõe alguns exercícios específicos 
que auxiliam no processo de conversão e 
renovação interior. São: o jejum, a esmo-
la e a oração. Rememorando nossa vida 
acadêmica, percebemos que os exercícios 
sempre tiveram fundamental importância 
na fixação dos conteúdos e na aprendi-
zagem de conceitos. Pois bem, de volta 
ao presente e estabelecendo um paralelo 
com o momento atual, eles continuam 
sendo a melhor forma de assegurar a ver-
dadeira conversão.

 Ninguém está livre da tentação e do 
pecado. Os exercícios quaresmais têm o 
condão de nos armar espiritualmente para 
vencer o mal e sua influência em nossas vi-
das, auxiliando-nos a combater o egoísmo 
e a indiferença face aos demais.

 Diferentemente dos meios de comu-
nicação, a Igreja nos convida ao jejum não 
por motivações estéticas, mas objetivando 
a purificação interior e o treinamento da 
saudável renúncia que liberta o indivíduo 
de suas más tendências. Muitos dos que 
convivem com dependentes de álcool e 
drogas sabem avaliar os efeitos de um 
vício no comportamento daqueles que 
amam. Exercitar a renúncia auxilia no es-
tabelecimento da vontade firme e domí-
nio interior, determinantes na superação 
de quaisquer dependências.

Muitos aproveitam a quaresma para 
fazer o jejum relacionado a características 
ou situações corriqueiras, mas que atrapa-
lham no dia a dia. Exemplificando, o jejum 
da língua é uma delas. As pessoas se com-
prometem a não fazer intrigas ou maldizer 
alguém. Também podem evitar discussões 
contando até dez antes de falar. O jejum 
de pensamentos é outro exemplo. Nesse 
caso, a pessoa se esforça para ter pensa-
mentos bons e agradáveis mesmo em re-
lação aos desafetos. Tais métodos fortale-
cem o exercício de nosso livre arbítrio em 
praticar o bem.

 A esmola, no sentido em que é em-
pregada pela Igreja, traduz a mais pura ex-
pressão da caridade, distinguindo-se da fi-
lantropia que objetiva o reconhecimento e 

o destaque. A prática da esmola, além de 
nos libertar do apego aos bens materiais, 
representa um meio legítimo de socorrer 
os necessitados. Não podemos nos esque-
cer que, de acordo com o ensinamento 
bíblico, somos apenas administradores 
dos bens que possuímos, devendo prestar 
contas ao Senhor de tudo que colocou em 
nossas mãos para ser partilhado.

Muitos há que preocupam-se apenas 
em vangloriar-se com suas ofertas, humi-
lhando os menos favorecidos. Estes estão à 
margem da lógica cristã que nos convida a 
transcender a dimensão meramente mate-
rial, experimentando a alegria em dar e um 
aprofundamento de nossa vocação cristã, 
sinal verdadeiro de nossa fé em Deus e coe-
rente expressão do seguimento de Jesus.

 A oração é nossa linha direta com o 
Senhor. É o meio através do qual tomamos 
consciência do que Ele deseja de nós. É o 
exercício do diálogo com o Criador, Aquele 
que melhor nos conhece e sabe o caminho 
para a nossa felicidade e salvação. É certo 
que muitos de nós só sabem se lamentar e 
fazer pedidos, esquecendo-se de agrade-
cer pelas numerosas dádivas ou colocar-se 
à disposição para o serviço do reino.

 Orar pressupõe crer que alguém nos 
ouve e pode nos auxiliar. É no próprio 
exercício da oração que vamos encontran-
do respostas para as nossas inúmeras per-
guntas. A proximidade com Deus nos faz 
confiantes e menos temerosos em relação 
ao futuro. O sincero desejo em imitá-lo 
nos leva deliberadamente a rejeitar o mal 
e buscar o bem. 

 Quaresma é conversão. Despojamo-
nos cada vez mais do homem velho para 
vivenciar a renovação que vem da proximi-
dade com o Senhor, Aquele que nos guia 
com seus próprios olhos.

 Quaresma é rendição. Entregamo-nos 
nas mãos do nosso Criador, certos de que 
Ele sabe o que é melhor para nós. Deixa-
mos de buscar nossas próprias conveniên-
cias e aceitamos servir com alegria e grati-
dão a Aquele que tudo nos deu e a quem 
tudo pertence.

 Quaresma é estabelecimento e vivên-
cia de compromissos específicos: jejum, 
esmola, oração. Ocasião propícia para 
aprofundar o sentido e o valor do “ser 
cristão”, tirando o foco do “eu” para di-
recioná-lo ao “outro”, principalmente o 
menos favorecido.

 Transpondo tudo isso para nossa rea-
lidade, gostaria de sugerir que as pessoas 
voltem a frequentar regularmente as mis-
sas, pois a escuta da Palavra e a Comu-
nhão podem assegurar verdadeiros mila-
gres em nossas vidas. É dessa forma que 
Deus se comunica conosco. O comodismo 
não pode nos afastar do contato com o 
nosso Criador. Lembremo-nos que tudo é 
dádiva de Deus e precisamos agradecer.

Voltando ao cata-vento, ele ainda se 
compraz com a brisa e se agita alegremen-
te. Gostaria de concluir afirmando que o Se-
nhor é o sopro sem o qual nós (cata-ventos) 
desfalecemos e perdemos todo o movimen-
to. Assim convido a todos para a realização 
dos exercícios quaresmais, na certeza que 
irão nos assegurar maior tenacidade e fibra 
diante dos desafios cotidianos.

Espiritualidade da Quaresma 
– A Lição do Cata-Vento

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  

Elas são internacionalmente 
maravilhosas!

Cheias de doces encantos, belezas, 
charmes, elegâncias, meiguices, amor 
e carinhos. Essa receita de um pudim 
bem aventurado só caberia em um ser 
abençoado: a internacional mulher!

Sua criação, mesmo tendo sido 
de uma modesta costela, as mãos do 
Arquiteto/Escultor Maior, não poupou 
nem tempo nem precisão, para, com 
carinho, fazer algo superior, belo, que 
pudesse com destreza e paciência do-
minar a fúria dos homens. A interna-
cional mulher!

Todos os homens que são inteligen-
tes se curvam perante uma mulher, não 
só demonstrando como elas são seres 
dotados de superioridades, mas, prin-
cipalmente, por estarem tratando com 
alguém que representa o aconchego, 
prazer e a alegria. A internacional mu-
lher!

Repete-se sempre, quando se ho-
menageiam as mulheres, aplicando a 
carimbada frase: “Todos os dias devem 
ser dedicados as mulheres”. Eu vou 
muito mais longe dizendo que, sem 
exageros, todos os meus pensamentos 

planos e projetos em cada minuto da 
minha vida, pode ter a certeza que ela 
está presente. A internacional mulher!

Então, como posso escrever como 
se fosse um dia especial, se para mim, 
tratando-se delas, todos os momentos 
são especiais? Os dias são comuns e 
rotineiros, mas, com relação a essa bri-
lhante e luminosa criatura, sempre me 
rejuvenescem. A internacional mulher!

Parabenizo-as com um carinho 
todo especial pela passagem do seu 
dia oficial, mantendo meus maiores 
respeitos de apreço e afetividade, de-
sejando que a ampliação de destaques 
em todas as suas lutas e conquistas 
sejam sempre entendidas e aceitas por 
uma minoria de homens que, lamenta-
velmente, não sabem desfrutá-las com 
um tratamento merecido e adequado 
essa preciosa e encantadora joia: A in-
ternacional mulher! 

Espaço Livre
Por Antonio Nunes de Souza

Por Antônio Nunes de Souza

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

Estado de pobreza é presumido para concessão 
da gratuidade judiciária mediante simples 

afi rmação na petição inicial da parte interessada
Sob a relatoria do desembargador fe-

deral Souza Prudente, a 5ª Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 
negou provimento à apelação da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) e confirmou a 
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Ji-Para-
ná/RO, mantendo, assim, a concessão de 
gratuidade judiciária (isenção das custas e 
despesas judiciais e extrajudiciais relativas 
aos atos do andamento do processo até o 
seu provimento final) ao apelado.

DECISÃO



A Eucaristia nos recompõe. Ela é o 
ponto de união. Há uma força em nós 
para nos desunir. A Eucaristia é a força 
divina e o poder de Deus para nos unir. 
Sabendo disso, o inimigo de Deus en-
tra numa guerra, e já conseguiu atingir 
a muitos que não acreditam na verda-
de da Eucaristia. A descrença começa 
na cabeça e na inteligência e passa pe-
los nossos sentidos: visão, tato e pa-
ladar… 

Tudo se contradiz. Uma outra for-
ma da tentação nos fazer desacreditar 
é mais imperceptível: as pessoas co-
meçam a tratar a Eucaristia como algo 
normal. Não têm mais respeito com 
ela. Não se ajoelham diante do Santís-
simo Sacramento. Durante a celebra-
ção, pegam a Eucaristia de qualquer 
maneira. O inimigo quer aniquilar 
nossa fé na Eucaristia porque sabe da 
força que ela é para nós e, consequen-
temente, de como o mundo é benefi-
ciado por nós através da Eucaristia que 
recebemos.

O que acontecia com os discípu-
los, hoje está acontecendo conosco. 
Por isso Jesus, corajosamente, como 
fez com os apóstolos, nos pergunta: 
“E vocês, não querem também ir em-
bora? Não querem descrer e serem 

levados pelos próprios sentidos e de-
sacreditar na minha presença real na 
Eucaristia? Eu que sou o Senhor não 
vou voltar atrás, e também não vou 
amarrar vocês numa prisão”. É preciso 
hoje surgir novos “Pedros” que digam: 
“Senhor, a quem iríamos nós? Atrás de 
que líder, de qual filósofo e pensador 
iríamos? Só Tu tens palavras da vida 
eterna”.
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Coisa de bilhões
Para os reles mortais, a discussão do caso do fundo eleitoral foi confusa em 

razão das cifras vultosas. Ora se ouvia R$ 5,7 bilhões (da LDO); ora eram R$ 4,9 
bilhões (da LOA); também teve os R$ 2,1 bilhões (proposta original). O fato é que 
o valor para 2022 é mais que o dobro da quantia usada nas eleições de 2020. 

Judiciárias

Nós, muitas vezes, ouvimos a declara-
ção de que o dinheiro não traz felicida-
de. E esta ideia traz implícita a questão de 
que alguma outra coisa irá trazer a felici-
dade, embora não saibamos o que real-
mente essa coisa séria. A maioria de nós 
está procurando “essa coisa” ilusória, seja 
através do dinheiro, do amor, do trabalho 
das buscas espirituais ou, se as coisas fica-
rem muito difíceis, através até mesmo do 
álcool ou das drogas, porque tudo é busca 
de felicidade. Olhe para a sua própria vida 
por um momento e veja se encontrar essa 
coisa que o fará feliz é o que te impulsio-
na? O fato é que nós não temos a receita 
de felicidade e também não temos a recei-
ta da felicidade perfeita, que é aquilo que 
muitos pensam ser possível conquistar. 

O que queremos dizer com felicida-
de? Normalmente ela representa um cer-
to estado emocional, um sentimento de 
paz de alegria, contentamento, satisfação 
que podemos ter experimentado em bre-
ves momentos de nossas vidas e que de-
sejamos experimentar permanentemente. 
Mas acho que, de certa forma, isso é um 
mito, um conto de fadas que nos man-
tém correndo em círculos, tentando atin-
gir uma meta que é inatingível, ou seja, a 
da felicidade permanente, a da felicidade 
perfeita. Mesmo rodeado por tudo que 
um dia você possa precisar, você pode ain-
da experimentar estados emocionais so-

bre os quais você não tem controle e essa 
é uma ideia importante. Nós não controla-
mos a vida como a gente quer, mesmo se 
você se isolasse em um lugar maravilhoso, 
rodeado por tudo que um dia você pre-
cisa e deseja, e meditasse todas as horas 
em que estivesse acordado, seus hormô-
nios poderiam ainda desencadear estados 
emocionais sobre os quais você não teria 
controle e provavelmente você se sentiria 
triste e sozinho. 

A questão é: nossa experiência emo-
cional não é algo que possamos controlar 
completamente e ainda assim a maioria 
das pessoas da nossa cultura acredita in-
questionavelmente que a meta definitiva 
é ser feliz 24 horas por dia e sete dias por 
semana. Se é assim que nós definimos o 
nosso sucesso, estamos provavelmente 
nos preparando para o fracasso. A felici-
dade está sempre misturada com tristeza, 
angústia, sofrimentos... Felicidade tem 
que rimar com tudo aquilo que acontece 
na vida. Quem pensa em encontrar uma 
felicidade perfeita está, também, pensan-
do que pode controlar-se e controlar tudo. 
E isso não é verdade. Reflita sobre isso! 

Desejo que seja feliz aprendendo a li-
dar com tudo o que acontece!

Não há felicidade perfeita

Opinião
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo 

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

Por seu irmão, Monsenhor Jonas Abib

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

www.cancaonova.com.br

Religião
Por Monsenhor Jonas Habib

Senhor, Tu tens palavras de vida eterna

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

UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO

Difal – Impacto
Presidente do TJ/ES, desembargador Fabio Clem de Oliveira derrubou 31 liminares que 

suspendiam o pagamento do Difal do ICMS em 2022 no Estado. O julgador levou em con-
sideração o impacto das decisões para os cofres públicos, e entendeu regular a cobrança 
mesmo sem observação da anterioridade por não haver criação ou majoração de imposto. 

Rapidinhas

Picanha rendeu
Desembargador do TJ/RN negou HC impetrado em favor de advogada que foi presa 

ao tentar furtar peças de picanha de supermercado de Natal. O magistrado considerou 
que sua liberdade poderia causar risco à garantia da ordem pública. 
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Direito Constitucional
1) A Constituição de determina-

do país veiculou os seguintes 
artigos:

Art. X.  As normas desta Constitui-
ção poderão ser alteradas 
mediante processo legislati-
vo próprio, com a aprovação 
da maioria qualificada de três 
quintos dos membros das 
respectivas Casas Legislativas, 
em dois turnos de votação, 
exceto as normas constitu-
cionais que não versarem so-
bre a estrutura do Estado ou 
sobre os direitos e garantias 
fundamentais, que poderão 
ser alteradas por intermédio 
de lei infraconstitucional.

Art. Y. A presente Constituição, 
concebida diretamente pelo 
Exmo. Sr. Presidente da Re-
pública, deverá ser subme-
tida à consulta popular, por 
meio de plebiscito, visando à 
sua aprovação definitiva.

Art. Z. A ordem econômica será 

fundada na livre iniciativa e 
na valorização do trabalho 
humano, devendo seguir 
os princípios reitores da de-
mocracia liberal e da social 
democracia, bem como o 
respeito aos direitos funda-
mentais de primeira dimen-
são (direitos civis e políticos) 
e de segunda dimensão (di-
reitos sociais, econômicos, 
culturais e trabalhistas).

Com base no fragmento acima, é 
certo afirmar que a classificação da 
Constituição do referido país seria

A. semirrígida,promulgada, 
 heterodoxa.
   
B. flexível, outorgada,
 compromissória.
   
C. rígida, bonapartista e ortodoxa.

D. semiflexível, cesarista 
 e compromissória.

Questões 
de Concursos

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

Telefone 

73 98856-0440

Respostas: 1) D.

Acima das discussões, polêmicas e po-
larização ideológica sobre a questão am-
biental, seria importante que, em 2022, o 
Brasil, assim como todos os países, desse 
atenção aos resultados da COP 26 (Con-
ferência das Partes da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Cli-
ma), realizada em Glasgow, na Escócia, 
em novembro último, para que pudés-
semos avançar nessa agenda. A questão 
é ainda mais relevante se considerarmos 
um alerta da ONU sobre o tema, que pas-
sou um tanto despercebido: mesmo que 
totalmente implementado o conjunto de 
Contribuições Nacionalmente Determina-
das (NDC) referendado pelas nações no 
evento, não será possível cumprir a meta 
de limitar a 1,5 grau Célsius o aumento da 
temperatura global em relação aos níveis 
pré-industriais. Para isso, seria necessário 
reduzir em 45% as emissões de carbono 
até 2030

A situação é mais grave, pois, efeti-
vadas as NDC atuais, o volume de carbo-
no expelido não diminuirá, podendo até 
aumentar na década em curso. É o que 
demonstrou análise apresentada pelo 
Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (PNUMA). A última versão do 
Relatório de Lacunas de Emissões apontou 
que, a despeito dos compromissos e pro-
messas feitos na COP 26, “a humanidade 
continua no caminho para um aumento 
catastrófico da temperatura bem acima 
dos dois graus Célsius”.

Portanto, o desafio é redobrado. Além 
do cumprimento de todas as NDC, o que 
já é bastante complexo, será preciso mais. 
Cabe lembrar que a indústria dos combus-
tíveis fósseis continua recebendo trilhões 
de subsídios, segundo o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), e que alguns países 
seguem construindo plantas de carvão. 
Ainda há um longo caminho a percorrer 
na luta contra as mudanças climáticas. 
Nessa jornada, todas as soluções têm um 
ponto congruente: o etanol. Os dados téc-
nicos sobre isso são taxativos.

Um carro movido a gasolina sem adi-
ção de álcool emite 145 gramas de dió-
xido de carbono (CO2) por quilômetro 
rodado; o automóvel elétrico a bateria uti-
lizada atualmente na Europa, 92 gramas; 
e um movido 100% a etanol, apenas 58 
gramas. Além disso, a baixa emissão des-
te é propiciada pela tecnologia brasileira 
do motor flex, muito mais acessível ao 
consumidor. O etanol é quase neutro em 

emissões de gases do efeito estufa. Com 
as novas tecnologias da produção, tende 
em breve a se tornar neutro, ou até ge-
rar emissão negativa, em especial porque 
sua fonte é renovável e os canaviais se-
questram carbono da atmosfera durante 
a fase de crescimento da lavoura. O carro 
elétrico europeu utiliza energia de fonte 
nuclear e, em alguns casos, até mesmo de 
termoelétricas. Por isso, emite mais carbo-
no do que o etanol, no cômputo de todos 
os processos.

Dados sobre o consumo de combustí-
veis, divulgados pela Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), mostram que em 2020, conside-
rando o anidro misturado à gasolina, e o 
hidratado utilizado nos motores, o etanol 
substituiu 47% de toda a gasolina consu-
mida no Brasil; em São Paulo, foram 64%. 
Estes índices, inigualados em todo o mun-
do, são resultado da opção dos consumi-
dores propiciada pelo carro flex.

Além disso, o etanol gera emissão 
zero de material particulado. O resultado 
é que, segundo especialistas do Conselho 
Superior do Agronegócio da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP), em 2000 registravam-se na capi-
tal paulista 60 microgramas de partícu-
las por metro cúbico de ar; hoje, são 19, 
abaixo do índice de 20 recomendado pela 
Organização Mundial de Saúde (OMS). 
Nesses 20 anos, a frota existente no mu-
nicípio cresceu 80%, fator que torna a re-
dução nominal dos poluentes ainda mais 
expressiva.

Muito além do discurso e das promes-
sas, é urgente adotar medidas concretas e 
eficazes para conter as mudanças climá-
ticas, para evitar as graves consequências 
previstas: até 2050, 1,6 bilhão de habitan-
tes das cidades estarão expostos a tempe-
raturas muito elevadas e a subida do nível 
do mar e enchentes costeiras afetarão 800 
milhões de pessoas. Combustíveis não fós-
seis e de fontes renováveis, fim do desma-
tamento ilegal, regulamentação definitiva 
dos créditos de carbono, proteção dos 
mananciais, bom uso e ocupação correta 
do solo e produção sustentável não são 
questões políticas, mas de sobrevivência.

Os desafi os da agenda do clima no ano 2022

Artigo
Por João Guilherme Sabino Ometto

Por João Guilherme Sabino Ometto

Engenheiro e empresário e membro da Academia 
Nacional de Agricultura (ANA). 
São Paulo - SP                                

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

73 98805-3929Travessa Salomão Dantas, nº 20, 
Loja 3, Alto Maron, Itabuna - BA
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A ação de bandidos, na madrugada 
desta sexta-feira (4), causou a suspensão 
parcial dos serviços na Unidade de Radio-
terapia, que funciona no anexo do Hospi-
tal Manoel Novaes, no bairro de Fátima. 
Os marginais cortaram e levaram os fios 
que conectam um aparelho usado por de-
zenas de pessoas em tratamento contra o 
câncer. Por essa razão, o atendimento de 
parte dos pacientes está comprometido.

De acordo com o diretor administra-
tivo da Santa Casa de Misericórdia de Ita-
buna, Wagner Alves, o prejuízo só não foi 

maior porque a segurança privada perce-
beu um movimento estranho, dirigiu-se 
ao local e impediu a invasão da subesta-
ção, evitando que todo o fornecimento 
de energia elétrica fosse interrompido na 
unidade. A Polícia Militar foi acionada, fez 
ronda em regiões próximas, mas não con-
seguiu encontrar os criminosos.

Wagner Alves alerta que, caso tives-
sem conseguido acessar a subestação da 
unidade, os criminosos, possivelmente, 
levariam uma descarga de mais de 13 mil 
volts e dificilmente resistiriam ao inciden-

te. Por causa do alto risco, o local só deve 
ser acessado por pessoas autorizadas.

A ação rápida da segurança não con-
seguiu impedir o furto dos fios da rede 
que abastece a sala do aparelho acelera-
dor Elekta. As equipes de manutenção da 
Santa Casa de Itabuna já estão trabalhan-
do na reposição da fiação e configuração 
do equipamento. Por isso, o restabeleci-
mento pleno do serviço deve ocorrer na 
próxima semana. Um boletim de ocorrên-
cia será registrado e o furto investigado 
pela Polícia Civil de Itabuna.

SANTA CASA

Furto de cabos de energia prejudica 
tratamento de pacientes de radioterapia



Secretaria de Desenvolvi-
mento Rural (SDR) abriu 97 
vagas para estudantes univer-
sitários no Programa Partiu 
Estágio (Edital 001/2022). O 
prazo para inscrição vai até o 
próximo dia 14 de março, no 
site: www.programaestagio.
saeb.ba.gov.br. 

As vagas do Partiu Estágio 
para a SDR estão distribuídas 
em 17 municípios, incluin-
do Salvador. Sendo 61 vagas 
abertas para a Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Re-
gional (CAR/SDR), nas áreas de: 
Administração, Agronomia, 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências 
Contábeis, Direito, Engenharia Ambiental, 
Engenharia Civil, Secretariado Executivo e 
Sistema da Informação. 

Mais 36 oportunidades, destinadas a 
outras unidades da SDR, são para estu-
dantes de Engenharia Ambiental, Agro-
nomia, Arquivologia, Biblioteconomia, 
Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Direito, Engenharia 
Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, 
Jornalismo e Tecnologia da Informação. 

Uma das estudantes que ingressaram 
como estagiária e hoje trabalham na SDR 
é a analista jurídica Bárbara Silva, que 
estagiou na Coordenação de Desenvolvi-
mento Agrário (CDA), por meio do Partiu 
Estágio. Atualmente ela faz parte do Nú-
cleo de Apoio Jurídico (NAJ) da CDA. “Sem 
dúvidas, o Partiu Estágio contribuiu, signi-
ficativamente, na minha formação profis-
sional. Através desta oportunidade pude 
aprender, na prática, sobre regularização 

fundiária e mais sobre Direito Agrário. 
Foram conhecimentos importantes para 
a minha aprovação do processo seletivo 
REDA”. 

Quem pode participar 
Para participar, os interessados pre-

cisam estudar e residir na Bahia, possuir 
idade mínima de 16 anos, além de ter con-
cluído, pelo menos, 50% da carga horá-
ria do curso de Graduação. Estudantes de 
Ensino à Distância (EAD) também podem 
participar, desde que façam o curso em 
uma sede ou polo de EAD localizado no 
Estado. 

As vagas serão prioritárias para estu-
dantes inscritos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), e para aqueles que tenham 
estudado todo o ensino médio em esco-
la pública, ou com bolsa integral na rede 
privada. O programa reservará 10% das 
vagas para pessoas com deficiência, con-
forme Lei Federal nº 11.788/2008. 

Evento abre programação 
especial em comemoração 

ao Mês da Mulher

No próximo dia 14 de março, Sebrae 
em Ilhéus realiza o seminário de gastro-
nomia com o tema “As chefs: empreen-
dedorismo com sabor”. O encontro será 
realizado no Hotel Praia do Sol, das 14h30 
às 18h30, com a presença das chefs Anna 
Patrícia Maia e Tereza Paim. As inscrições 
podem ser feitas pela internet.

De acordo com a gestora do Sebrae e 
organizadora do evento, Luciane Dória, 
o encontro espera reunir empreendedo-
res de diversas áreas. “O evento é aberto 
para todos os segmentos, mesmo tendo 
o foco em gastronomia, já que as boas 
práticas de gestão perpassam qualquer 
área. Também é aberto ao público mas-
culino que queira acompanhar a progra-
mação”, contou.

A programação terá a exposição 
“Mulher Empreendedora”, com comer-
cialização de produtos confeccionados 
por mulheres, e o painel “Empreender 
na gastronomia é muito mais que co-
zinhar”, que contará com os cases de 
sucesso da Tortarelli, com Anna Patrícia 
Maia, e do Restaurante Casa de Tereza 
e Tabuleiro da Chef, com Tereza Paim. 
No painel, as empresárias irão abordar 
sobre as ferramentas de gestão estra-
tégicas utilizadas para o crescimento e 
sucesso de seus negócios.

“Estas ferramentas de gestão (ino-
vação, branding, storytelling, marke-
ting, pesquisa sobre dados do setor, 
pesquisa de nichos e muitos outros 
itens de gestão) perpassam qualquer 
segmento e serão insights preciosos de 
empresárias consolidadas no mercado, 
para o público participante do evento, 
independente do segmento que atua”, 
pontuou Luciane.

 
SERVIÇO

Seminário “As chefs: 
empreendedorismo com sabor”
Data: 14 de março
Local: Hotel Aldeia da Praia (Ilhéus)
Horário: das 14h30 às 18h30
Inscrições: https://www.sympla.com.
br/as-chefs-empreendedorismo-com-
sabor__1499718

Secretaria de Desenvolvimento 
Rural abre 97 vagas no 

programa Partiu Estágio

Sebrae em Ilhéus abre 
agenda de março com 

seminário sobre gastronomia

Ano XIV - n° 139 - Sul da Bahia - MARÇO de 202214 www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

Governo do EstadoSEMINÁRIO

Inscrição 
O estudante que deseja fazer a inscrição deve fazer o login no site www.progra-

maestagio.saeb.ba.gov.br e preencher uma ficha cadastral, fornecendo seu nome e 
CPF, além de outros dados pessoais como e-mail, endereço residencial e local onde 
estuda. Importante ressaltar que a área do estágio deve ser a mesma do curso em 
que o estudante está matriculado. Posteriormente, em data a ser divulgada, os uni-
versitários selecionados para o Partiu Estágio receberão a convocação no endereço 
de e-mail que forneceram no ato da inscrição. 

O programa é uma iniciativa do Governo da Bahia, gerido pela Secretaria da 
Administração (SAEB), para garantir oportunidades de estágio a estudantes universi-
tários de instituições com sede na Bahia. Lançado em 2017, o Partiu Estágio já con-
tratou 14.035 universitários para atuação em órgãos e entidades da administração 
estadual. A carga horária é composta de quatro horas diárias de atividades supervi-
sionadas, chegando a 20 horas semanais.   

(Fonte: Ascom/Saeb/SDR - Foto: Carol Garcia/GOVBA)



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

A população da Chapada Diamantina 
agora conta com serviços de referência em 
atendimento pediátrico e parto de alto ris-
co na Maternidade Frei Justo Venture, em 
Seabra. A unidade foi inaugurada pelo go-
vernador Rui Costa na manhã desta sexta-
feira (4), após um investimento de mais de 
R$ 17,5 milhões, entre obras e equipamen-
tos. São 35 leitos, sendo 12 obstétricos, oito 
para gestação de alto risco e 15 da Unida-
de de Cuidados Intensivos Neonatal do tipo 
canguru e convencional.

O equipamento, que começa a funcio-
nar neste sábado (5), é referência para os 
municípios de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Ira-
quara, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte, 
Palmeiras, Piatã, Seabra e Souto Soares. 
“Nós não tínhamos em nenhum município 
da Chapada o atendimento ao parto de alta 
complexidade. É imprescindível que toda 
futura mamãe faça os exames periódicos, 
pois é no pré-natal que o médico vai indi-
car se ela corre algum risco e precisará ter o 
neném nesta maternidade ou não”, afirmou 
Rui, que também entregou uma ambulância 
para a unidade de saúde.

Na nova maternidade, gestantes e puér-
peras terão acesso a serviços de urgência e 
emergência, além de exames de ultrasso-
nografia obstétrica, ultrassonografia com 
doppler, eletrocardiograma e cardiotoco-
grafia. “Na Bahia, nós temos o plano de re-
gionalização das ações, em que enxergamos 
as macrorregiões de saúde para identificar a 
ocorrência de diferentes agravos e necessi-
dades de saúde. Aqui, nesta macrorregião, 
nós identificamos a necessidade de instalar 
uma maternidade de atenção à gestação e 
ao parto de alto risco e ao neonato. Então, 
é nesse contexto que esta maternidade foi 
construída, mobiliada, equipada e hoje é 
entregue à população da região”, explicou 
a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pi-
nheiro.

No sexto mês de gestação, a dona de 
casa Paula Sousa comemorou a inaugura-

ção da maternidade. “A gente estava espe-
rando com muita ansiedade a inauguração 
deste espaço. Dá um alivio grande saber que 
nossos filhos vão poder nascer com toda a 
segurança, num ambiente moderno e com 
boa estrutura”.

Além da maternidade Frei Justo, o Go-
verno do Estado entregou nos últimos meses 
unidades em Ilhéus, Camaçari e Salvador e, 
em breve, em Lauro de Freitas. As entregas 
fazem parte de um conjunto de obras com 
objetivo de reforçar a assistência ao parto e 
ao recém-nascido na Bahia. No período en-
tre 2016 e 2022, a rede de maternidades do 
estado recebeu um investimento superior a 
R$ 165 milhões apenas em obras.

Mais investimentos
Ainda em Seabra, nesta sexta-feira (4), o 

governador assinou ordem de serviço para a 
construção do sistema integrado de abaste-
cimento de água das localidades de Angical, 
Barreirinho, Beco, Candeias do Alagadiço, 
Canto, Cascudo, Coqueiro, Fazenda Malha-
da, Passagem Funda, Santana, Saquinho e 
Vale do Paraíso.

Também foram autorizadas para o mu-
nicípio a aquisição de um caminhão tanque 

e a requalificação do mercado municipal, 
assim como obras de extensão da rede de 
iluminação pública e o início da ampliação 
e modernização do Colégio Estadual de Sea-
bra, com a implantação de 17 salas, labora-
tórios, auditório, piscina semiolímpica, ves-
tiário e guarita.

Rui ainda anunciou convênio com o mu-
nicípio para a construção de três quadras 
poliesportivas cobertas nos bairros Tambo-
ril, Bela Vista e Barreirinho, além da licitação 
para a construção de uma Areninha Society, 
no bairro Santa Luzia, e a pavimentação no 
trecho de acesso a Seabra na BR-122. Soma-
dos, os investimentos anunciados para Sea-
bra, entre autorizações e assinaturas, ultra-
passam os R$ 29 milhões.

Além de Adélia Pinheiro, acompanha-
ram o governador em Seabra os secretários 
estaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues; 
de Desenvolvimento Econômico, Nelson 
Leal; de Relações Institucionais, Luiz Caeta-
no; de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, 
Leonardo Góes; e o chefe de Gabinete da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), 
Jeandro Ribeiro. (Repórter: Tácio Santos/Fo-
tos Manu Dias/GOVBA)

Com investimento de R$ 17,5 milhões, Governo 
do Estado entrega nova maternidade em Seabra




