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A Lei 14.326, que prescreve tratamento humanitário para grá-
vidas sob a tutela do Estado, entrou em vigor na terça-feira (12/4). 
A norma inova ao prever tratamento livre de constrangimento e 
violência para gestantes e seus recém-nascidos tanto no pré quan-
to no pós-parto.

A Lei n° 14.326 prevê tratamento humanizado antes, durante e 
após o parto para a gestante presa e seu bebê.

Nova lei prevê 
assistência 

humanitária 
para grávidas 

na prisão

Foto: www.justificando.com/

ALJUSBA presente na posse de Manoel 
Carlos na Academia de Letras de Ilhéus

6ª Meia Maratona do 
Descobrimento tem 

patrocínio da Bahiagás

Governo do Estado segue com 
renovação de frotas de viaturas 

do Corpo de Bombeiros e das 
polícias Civil e Militar
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Secretária de Saúde de Ibicaraí participa 
de reunião da Cosems-BA em SalvadorInfecções Intestinais

A secretária municipal de Saúde de Ibi-
caraí, Luna Tavares, participou na última 
quarta-feira, dia 20 de abril, no auditório 
da UPB, no Centro Administrativo da Bahia, 
em Salvador, da 97º Reunião da Assembleia 
Geral Ordinária do Conselho Estadual dos 
Secretários Municipais de Saúde da Bahia 
(Cosems-BA).

Na oportunidade foram discutidos diver-
sos assuntos, entre os quais a Mostra Bahia, 
aqui tem SUS” – edição 2022, a 5º Conferência 
Estadual de Saúde Mental, o Projeto Residên-
cia do Cosems-BA, além de Oficina Escuta 
APS, a Atualização do Planejamento Regional 
Integrado – PRI na Bahia e a Situação do SIOPS 
2021 na Bahia.

Para a secretária de Saúde de Ibicaraí, 
Luna Tavares, essas reuniões são de suma 
importância no processo de avançar e ofer-

tar um serviço de saúde melhor para os 
municípios baianos. “Temos um conselho 
de secretários municipais de Saúde muito 
forte, atuante e organizado, que busca sem-
pre melhorar o nosso sistema de saúde. As 
pautas são sempre voltadas para o avanço na 
oferta dos nossos serviços para o povo”, disse 
Luna Tavares. 

Por último ficou definido que a próxima 
reunião da Assembleia Geral da Cosems-BA 
acontecerá no dia 19 de maio desse ano. 

A assembleia foi apresentada por Stela 
Souza, secretária municipal de Saúde de 
Madre de Deus e presidente da Cosems-BA, 
e Maria Luiza Campelo, Secretária Execu-
tiva da entidade e contou com secretários 
municipais de Saúde de diversas cidades 
baianas.

(Texto e foto: Ascom PMIbicaraí)

Enteroinfecções ou vulgarmente infec-
ções intestinais são doenças que acometem 
o aparelho digestivo. Os sinais mais carac-
terísticos são dores abdominais, os vômitos 
e as evacuações líquidas e, algumas vezes, 
sanguinolentas. Uma pessoa, ao ingerir um 
alimento contaminado, está introduzindo 
no seu organismo milhões de bactérias. Es-
tas vão se multiplicar e como decorrência de 
seu metabolismo excretarão toxinas (leia-se 
venenos). E são as toxinas, que interferindo 
no funcionamento do corpo, levarão o pa-
ciente ao óbito. Por outro lado, os vômitos 
e as evacuações são um mecanismo com o 
objetivo de lançar para o exterior o produto 
do metabolismo das bactérias. Para conter a 
multiplicação bacteriana   o sistema imuno-
lógico aumenta a produção de células espe-
cíficas que vão destruir as invasoras.

Os microorganismos, principalmente 
bactérias e vírus, causam as enteroinfecções 
e são chamadas de febre tifóide ou tifo quan-
do o agente etiológico é a Salmonela typhi; 
de shigeloses se é a S. flexneri; a cólera se 
é Vibrio cholerae ... Os vírus, mormente os 
rotavirus, são também causadores de diar-
réias.

As manifestações clínicas, além de vômi-
tos e dejeções, são dor de cabeça, cansaço, 
dores musculares, dores no abdômen, falta 
de apetite, febre, calafrios...

No meio rural ainda é comum pessoas 
beberem leite obtido diretamente da vaca 

sem passar pelo processo de pasteurização. 
Pode ser prazeroso sorver o leite quente, 
espumoso porém ele pode ser o veículo de 
uma tuberculose, de uma febre tifóide e de 
outras doenças. Mesmo o leite fervido não 
está isento de microorganismos. Só através 
da pasteurização, o leite está apto para o 
consumo.

O botulismo é uma doença muito grave e 
é causada por alimentos mal acondicionados. 
Os consumidores de produtos enlatados preci-
sam olhar o prazo de validade, verificar se a lata 
não está amassada, se as pancadas dadas com 
as articulações dos dedos da mão no fundo do 
recipiente estão firmes, se as latas não estão 
estufadas...  

Há alguns anos ocorreu no Brasil uma 
epidemia de Cólera quando milhares de pa-
cientes procuraram os hospitais queixando-
-se de vômitos, diarreias, cefaleia, dores no 
abdômen, febre, e alguns deles, devido ao 
estado geral, necessitaram de internação. 
Com o passar do tempo, as pessoas suscep-
tíveis adoeceram e, num processo natural se 
tornaram imunes a outro episódio de cólera.

Com o saneamento de áreas insalubres, 
melhoria nos sistemas de saúde, as autorida-
des sanitárias têm obtido bons resultados no 
controles das enteroinfecções.    

CIDADESDicas MédicasDicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

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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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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Por  Jairo Santiago Novaes

Médico em Itabuna - Bahia.
E-mail: jairo.novaes@hotmail.com

16º Dica 

É dever de todo advogado recém-ad-
mitido à OAB conhecer o papel institucio-
nal do profissional do direito, o Estatuto 

Fonte Livro: “Conselhos aos jovens Advogados” de Benedito Calheiros Bonfim.

Dicas aosDicas aos
AdvogadosAdvogados
IniciantesIniciantes

se constroem passo a passo, paulatinamen-
te, laboriosamente, ao longo do tempo.

18º Dica 

Não pode, nem deve, o profissional 
do direito comprometer-se com o êxito da 
questão. Cumpre-lhe dizer, isto sim, se for 
o caso, que o pleito tem bons fundamentos 

fáticos e jurídicos para ser vitorioso e que, 
por isso, aceita patrociná-lo e se empenha-
rá para obter sucesso. Mas o sucesso não 
depende dele, e sim dos tribunais, que 
não raro interpretam o mesmo texto de lei 
ou julgam a mesma hipótese de forma di-
ferente, e cujos julgadores, eles próprios, 
nem sempre estão de acordo, entre si, com 
a decisão proferida pela Corte.

Na foto Lívia Mendes, 
secretária de Saúde 
de Itabuna, Patrícia 
Nascimento dos Santos, 
secretária de Saúde de 
Almadina, Andreia Leal, 
secretária de Saúde de Itapé, 
Luna Tavares, secretária 
de Saúde de Ibicaraí, 
Agnaldo Sotero, secretário 
de Saúde de Jussari, Joio 
Pio, secretário de Saúde de 
Camacan e Lucimara Hage, 
secretária de Saúde de 
Itajuípe

da Advocacia e o Código de Ética da pro-
fissão, saber os atos que pode praticar e os 
que lhe são vedados, conhecer os direitos 
que lhe são assegurados e os deveres que 
lhe incumbem.

17º Dica 

Não busques, jovem advogado, o êxito 
fácil, rápido, porque o nome e a reputação do 
profissional, produtos que são da maturação, 



Fofão x Fonfon

Bahiagás é uma das patrocinadoras da 6ª 
edição da Meia Maratona do Descobrimento, 
que acontece no dia 24/04, na orla norte de 
Porto Seguro. O evento tem como objetivos 
incentivar o atletismo no interior da Bahia, 
além de potencializar o turismo esportivo, im-
pulsionar a economia na região, e promover 
inclusão social esportiva, com a corrida dos 
indígenas, dos cadeirantes e portadores de 
necessidades especiais (PNEs).

A Meia Maratona do Descobrimento contará 
com provas de 5, 10 e 21 km (corrida principal do 
evento), além de uma caminhada de 3km e cor-
rida para crianças. Considerada uma das mais 
belas e organizadas corridas de rua do Brasil, a 
competição faz parte da celebração dos festejos 
do Descobrimento do Brasil, e é uma prova ofi-
cial com chancela da Federação Baiana de Atle-
tismo (FBA) e medição oficial do percurso pela 
Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). 

O herdeiro do humorista Orival 
Pessini, criador do personagem Fofão, 
está processando por plágio o grupo 
de animação infantil Carreta Furacão 
e a rede McDonald’s. Isso porque o 

grupo tem um personagem chamado 
“Fonfon” que se assemelha ao perso-
nagem do pai. Já a rede de fast food 
teria contratado o grupo para uma pu-
blicidade em 2021.

Bahiagás

Judiciárias

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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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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Justiça reduz jornada de 
trabalhadora com filho deficiente

Em matéria do Valor Econômico, pu-
blicada no dia 4/1/2022, nos deparamos 
com a excelente notícia de que a Justiça 
do Trabalho acatou o pedido de uma mãe 
e determinou a redução da carga horária 
semanal para que ela possa se dedicar ao 
tratamento do filho com paralisia cerebral, 
sem que haja redução salarial. A decisão foi 
fundamentada em um novo protocolo de 
julgamentos baseado em perspectiva de 
gênero, lançado em outubro pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 

O pedido apresentado à Justiça era 
para que houvesse a redução da jornada 
de trabalho de 40 horas para 30 horas, para 
que a mulher pudesse acompanhar o trata-
mento do filho de 9 anos, que usa cadeiras 
de rodas e necessita de cuidados especiais. 

A magistrada, então, determinou a 
redução da carga horária para 30 horas 
semanais, preferencialmente na jornada 
das 7h às 13h, “a fim de que possa prestar 
a adequada assistência ao filho deficien-
te, sem prejuízo de sua remuneração, en-
quanto necessitar de tratamento especial” 
(mandado de segurança cível nº 0001165- 
09.2021.5.12.0060). 

Também em seu despacho, a juíza citou 
o novo protocolo do CNJ. “Sendo omissa a 
legislação trabalhista acerca da possibilida-
de de redução de jornada para assistência 
ao filho portador de deficiência, o artigo 8º 

da CLT autoriza o julgamento com base em 
princípios e normas gerais de direito, analo-
gia e jurisprudência”, escreveu. 

Segundo ela, as novas diretrizes 
apontam para “a necessidade de olhar e 
interpretar as normas trabalhistas pelas 
lentes da perspectiva de gênero, como 
forma de equilibrar as assimetrias exis-
tentes em regras supostamente neutras 
e universais, mas que, na sua essência, 
atingem de forma diferente as pessoas às 
quais se destinam”. 

O caso é emblemático porque, a partir 
dessa decisão interpretativa, que guiará a 
jurisprudência, ou seja, a forma como os 
tribunais decidirão sobre casos semelhan-
tes, com possível flexibilização de jornadas 
de trabalho, sem redução proporcional do 
salário. 

Também é importante destacarmos 
que, apesar de ser uma decisão trabalhista, 
ela tem impactos previdenciários porque a 
partir dessa decisão, é possível inovar ar-
gumentativamente para se pedir novos 
benefícios assistenciais e previdenciários. 

ContextoContexto
Por André Naves

Por  André Naves

Especialista em Direitos Humanos e Sociais. Defen-
sor Público Federal. Escritor, Palestrante e Professor. 
Conselheiro do Chaverim, grupo de assistência às 
pessoas com Deficiência. Comendador Cultural. Co-
lunista do Instituto Millenium. São Paulo - SP
Site: www.andrenaves.com 

O município de Cachoeira, no Recônca-
vo Baiano, recebe o Festival Internacional de 
Cinema Finisterra Film Art & Tourism Brasil 
Afrobarroco, entre os dias 20 e 24 de abril. A 
Bahiagás patrocina o festival que tem entre os 
filmes inscritos produções de São Félix, Itapa-
rica, Cairu, Cruz das Almas, Santo Antônio de 
Jesus, Muritiba, Valença e Saubara.

O evento reúne profissionais especiali-
zados nos segmentos de cinema e turismo 
de países como Grécia, Estados Unidos e 
Portugal. Os filmes exibidos passam por um 
júri internacional que premia por categorias. 
Além disso, visitas guiadas prometem dar 
visibilidade aos vários lugares turísticos da 
região que podem servir de cenários de fil-
mes e documentários futuros. Haverá ainda 
apresentação de diversos grupos e tradições 
culturais ao longo do trajeto e, no último dia, 
o Cortejo Afrobarroco.

O festival de caráter multicultural tem por 
objetivo inserir o Recôncavo no roteiro interna-
cional para produções cinematográficas e au-
diovisuais, fortalecer a economia e a cultura lo-

6ª Meia Maratona do Descobrimento 
tem patrocínio da Bahiagás

Bahiagás patrocina Festival 
Internacional de Cinema Finisterra

cais e o desenvolvimento do turismo no Estado.
A Coordenação Executiva do Festival Fi-

nisterra Film Art & Tourism Brasil Afrobarroco 
é composta pelo cineasta português e diretor 
da Arrábida Film Comission - Carlos Sargedas; 
pelo provedor da Santa Casa de Cachoeira e 
cineclubista - Lu Cachoeira; pelo Consultor Tu-
rístico/Cultural - Davi Rodrigues, pela Diretora 
da Fundação Hansen Bahia (FHB) - a jornalis-
ta Vanessa Dantas; o Coordenador Executivo 
da FHB - museólogo Jomar Lima; a Assessora 
de Comunicação – Liz Senna e o cineclubista 
- Juca Fonseca. 

(Textos e imagens ASCOM da Bahiagás)

Pedido para transição
DConselhos de saúde enviaram ofício ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, pedin-

do que ele conceda um período de transição de 90 dias antes de decretar o fim do estado 
de emergência pela covid-19.



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

Ema i l : ma iade rva l@gma i l . com

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245
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Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados Previdenciaristas (Asbap). Membro-
idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de 
Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” (Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

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

Espaço ImobiliárioEspaço Imobiliário

Por Vercil Rodrigues Momento de descontração

Como fazer uma boa gestão como sindico!

Na sessão da 6ª turma do STJ de ontem, após a proclama-
ção do resultado de um julgamento, ministra Laurita Vaz fez 
constar a presença física do patrono do réu, o ilustre advogado 
Alberto Toron. A ministra ressaltou que sempre faz menção à 
presença dos advogados. Toron, de pronto, frisou a impor-
tância da referência, brincando que “senão o cliente não paga 
a passagem [de volta]”. A saber, o advogado saiu vitorioso na 
causa: HC concedido, por unanimidade. 

 Conviver em sociedade em geral 
não é fácil, e não seria diferente tratan-
do-se de condomínio, pois são pessoas 
diferentes e de hábitos diferentes coa-
bitando o mesmo espaço. 

São condôminos que não têm a 
cultura de ter cuidado com os espaços 
coletivos, que confunde com os indi-
viduais, “esquecendo” de jogar o lixo 
no lixo, com o barulho excessivo, ocu-
pando vagas de garagem que não é a 
sua, dentre outras questões. O segre-
do é tentar sempre conversar, chamar 
a atenção e muitas vezes pegar no pé 
mesmo, mas tudo dentro das normas e 
regras condominiais, que se apresen-
tam na convenção e regimento interno. 
Eis algumas dicas.

Quanto à administração: 1- Assem-
bleia - todos devem receber convoca-
ção sob pena da assembleia ser anu-
lada. O sindico deve programar uma 
pauta objetiva e deixar os assuntos 
gerais para o final da reunião. Manter 
o Conselho Fiscal informado sobre os 
balancetes e convoca-lo quando tiver 
uma decisão importante para tomar é 
essencial; 2- Previsão orçamentária e 
nota fiscal – ao prever o orçamento, a 
inflação do ano e o reajuste salarial dos 
funcionários devem ser levados em 
conta. A nota fiscal ou recibo devem ser 
pedidos para provar a aquisição de pro-
dutos e serviços e poder elaborar cor-

retamente a prestação de contas que 
é anual e obrigatória por lei; 3- Admi-
nistração e síndico profissional – uma 
empresa pode dar suporte ao síndico 
na administração do prédio e ser uma 
saída para quando ninguém quer assu-
mir o cargo. No caso do condomínio já 
possuir um síndico é essencial que este 
se aprimore nos conhecimentos por 
meios de cursos e palestras sobre ges-
tão condominial.

Além disso, 4- fundo de reservas e 
cotas extras – o fundo de reserva serve 
para cobrir emergências e não deixar o 
caixa no vermelho. O percentual destina-
do deve ser estipulado pela convenção. 
O condomínio pode fazer o parcelamen-
to do valor e inserir na taxa condominial 
durante o ano para evitar as cotas extras 
próximo ao final do ano; 5- documenta-
ção – Os documentos do condomínio 
deve ser arquivado. O tempo que deve 
ficar guardado varia de cinco anos, como 
as apólices, a permanentemente, n caso 
de plantas do condomínio. 

Quanto à Segurança: 1- Equipa-
mentos e vigilância – Ao elaborar um 
aplano de segurança é recomendado 
o apoio de um consultor de segurança 
especializado em detectar as vulne-
rabilidades do prédio. A junção entre 
equipamentos de vigilância eletrôni-
ca, vigia 24 horas e procedimentos de 
moradores é uma fórmula eficaz para 

inibir invasores. O morador deverá 
ser chamado na portaria para receber 
flores, presentes, pizzas, presentes e 
outros objetos no apartamento; 2- Mu-
ros – Cuidar dos muros do prédio é a 
melhor forma de prevenir a entrada de 
invasores. Recomenda-se o uso de sen-
sores ou cercas elétricas. Para garantir 
segurança, o controle de acesso é fun-
damental. Já a guarita deve oferecer 
visibilidade para o controle de entrada 
e saída. O ideal é ser blindada, com dis-
positivo de recepção de encomendas; 
3- Extintores e porta cota-fogo – Não 
se esqueça do período de recarga dos 
extintores e de revisão das mangueiras. 
A porta corta-fogo deve estar sempre 
fechada e sem obstruções. Já a central 
de gás deve estar limpa e arejada.

Outro ponto, ainda dentro do item 
segurança é a 4- Emergência e primei-
ros socorros – é fundamental que o sín-
dico ou os funcionários estejam prepa-
rados para o atendimento de primeiros 
socorros. O condomínio deve ter um 
plano de abandono que determine as 
atitudes necessárias para prevenir e mi-
nimizar acidentes. Em caso de incêndio 
desligue a central de gás, a chave geral 
de energia elétrica, evacue o prédio e 
ligue para os Bombeiros (193). Aconse-
lha-se ter sempre em mãos os telefones 
de emergências da Policia Militar e Ci-
vil, Samu, dentre outros.

Judiciárias

ESTAMOS PREPARANDO 
UMA NOVA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br
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“O médico de família existe desde 
o tempo de Hipócrates, mas só 

recentemente, essa abordagem 
foi melhor delineada”

DIREITOS – Onde o Senhor estu-
dou e em que ano concluiu o curso de 
Medicina? E Por que escolheu essa 
profissão?  

Jairo Novaes – Estudei medicina na 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e o 
concluí no ano de 1977.  Desde os 13 anos, 
a medicina me atraía e, no vestibular, não 
hesitei em escolher aquele curso.  Escolhi 
a profissão dentro do preceito curar quan-
do puder, mas consolar sempre.

DIREITOS – Por que optou pela Pe-
diatria?

Jairo Novaes – Quando estudava, 
pretendia ir para o interior e, durante nove 
anos, cliniquei no sertão da Bahia. Na rea-
lidade, o médico que trabalha longe dos 
grandes centros, atende crianças e adul-
tos, indistintamente.

DIREITOS – Tem mais algum outro 
médico na família?

Jairo Novaes – Sim, uma sobrinha 
que clinica no estado de Sergipe e um dos 
meus filhos é estudante do curso de Me-
dicina.

DIREITOS – Qual a concepção de 
Médico da Família?

Jairo Novaes – O médico de famí-
lia existe desde o tempo de Hipócrates, 
mas só recentemente, essa abordagem 
foi melhor delineada. Acredito que o 
médico ajuda melhor o paciente quan-
do aquele se ocupa de levar saúde para 
toda a família.

DIREITOS – Por que 18 de Outubro 
é considerado o Dia do Médico? E qual 
a importância dessa data?

Jairo Novaes – O dia 18 de outubro 
se refere ao dia do nascimento de São Lu-
cas, um dos evangelistas e que escreveu 
também Atos dos Apóstolos. Como se 
sabe São Lucas era médico e a data do seu 
nascimento ficou consagrada aos médi-
cos. A importância da data é um momento 
de homenagear aqueles profissionais, e 
lembrar o juramento hipocrático de tratar 
todos pacientes com dignidade indepen-
dente de sua condição financeira, ideoló-
gica, filosófica etc.

DIREITOS – Como tem sido sua 
experiência de uma década em cola-
borar/assinar a coluna Dicas Médicas 
publicada no jornal DIREITOS (im-
presso e online)?

Jairo Novaes – Sinto-me feliz em po-
der levar em linguagem simples informa-
ções sobre medicina aos leitores e leitoras 

do jornal DIREITOS.

DIREITOS – Qual/quais o (s) crité-
rio (s) que utiliza para escolher os te-
mas que escreve para o jornal?

          
Jairo Novaes – Escolher temas como 

Diabetes Mellitus, Hipertensão arterial, 
doenças que afetam mais comumente à 
nossa comunidade.

DIREITOS – Que conselho dá para 
o jovem que deseja cursar medicina?

Jairo Novaes – Primeiramente, ter 
vocação. Vitor Hugo dizia que a porta do 
médico jamais deveria permanecer fecha-
da.  Preparar-se para os plantões, sabendo 
que, ao ser chamado para um atendimen-
to, atender incontinenti o doente. E tam-
bém, saber perdoar aquele que deseja 
denegri-lo.

EntrevistaEntrevista

O jornal DIREITOS e o site de notícias www.jornaldireitos, en-
trevistam o Dr. Jairo Santiago de Novaes, clínico geral que atua no 
sul da Bahia e colaborador do grupo Direitos a mais de uma década 
onde assina a coluna Dicas Médicas.

Judiciárias

1 - Ab Irato = Movido pela cólera;
2 - Ad Mensuram = Conforme medida, venda 

estipulada de acordo com o peso e a medida.
3 - Animus Aemulandi = Intenção de Imitar.
4 - Animus Dolandi = Intenção de Imitar.
5 - Autorictas = Autorização.
6 - Bonii Mores = Bons costumes.
7 - Consuus = Cúmplice.
8 - Custus Legis = Guardião da lei.

9 - Do Ut Dês = Dou se deres.
10 - De Cuius (De cujus) = Falecido.
11 - Exceptio Veritatis = Exceção da verdade.
12 - Ex Boa Fide = De boa fé.
13 - Fumus Boni Iuris = Fumaça do bom direito.
14 - Gratia Argumentadi = Apenas pelo favor de 

argumentar.
15 - Moto Próprio = Por iniciativa Própria.

Expressões Jurídicas

Caso isolado
Na sessão da 6ª turma do STJ de ontem, após a proclamação 

do resultado de um julgamento, ministra Laurita Vaz fez constar 
a presença física do patrono do réu, o ilustre advogado Alberto 
Toron. A ministra ressaltou que sempre faz menção à presença 
dos advogados. Toron, de pronto, frisou a importância da refe-
rência, brincando que “senão o cliente não paga a passagem 
[de volta]”. A saber, o advogado saiu vitorioso na causa: HC con-
cedido, por unanimidade. 
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Estado publica edital de concurso 
com mil vagas para a Polícia Civil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado 
(DOE), edição de quinta-feira (21), o edital de 
abertura de inscrições para mil vagas efetivas 
na Polícia Civil da Bahia. São 150 para o car-
go de Delegado, 150 para Escrivão e 700 para 
Investigador. A data coincide com o Dia da 
Polícia Civil, como homenagem a Tiradentes, 
patrono das polícias civil e militar brasileiras. 
O governador Rui Costa anunciou a novidade 
em uma publicação nas Redes Sociais. “Lan-
çamos, nesta quinta, mais um edital de con-
curso para a Polícia Civil. Serão mil vagas para 
delegados, escrivães e investigadores que 
irão trabalhar nas novas delegacias que esta-
mos construindo e reformando”, declarou.

A Delegada-Geral da Polícia Civil, Heloísa 
Campos Brito, também comemorou a notícia. 
“Vejo com muita satisfação a oportunidade de 
ganharmos uma renovação e um reforço em 
nossos quadros, neste que será o segundo cer-
tame em um período de quatro anos”, afirmou.

Com validade de um ano, prorrogável 
por igual período, o certame será organizado 
pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capa-
citação (IBFC), em parceria com a Secretaria 
da Administração (Saeb) e Polícia Civil.

As inscrições serão realizadas pelo ende-
reço www.ibfc.org.br, entre as 10h do dia 9 
de maio e as 23h do dia 7 de junho. O valor 

da taxa varia de acordo com o cargo preten-
dido pelo candidato: R$ 140 para Escrivão e 
Investigador, e R$ 160, para Delegado. Do 
total de vagas ofertadas, 5% serão reserva-
das a pessoas com deficiência e 30% para 
candidatos que se autodeclararem negros, 
de acordo com a legislação vigente.

Para ingresso na carreira de Delegado, é 
exigido diploma de bacharel em Direito. Para 
os candidatos aos cargos de Escrivão e Inves-
tigador, é necessário possuir diploma de con-
clusão de curso superior em qualquer área de 
conhecimento, além da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), categoria B, no mínimo, 
para os investigadores. Em todos os casos, o 
diploma do candidato deve ter reconhecimen-
to do Ministério da Educação (MEC) e a carga 
horária de trabalho semanal é de 40 horas.

O certame será realizado em Salvador, 
no dia 24 de julho deste ano e, por causa da 
pandemia, para fins de prevenção e contro-
le da disseminação da Covid-19, a aplicação 
das provas seguirá critérios de segurança sa-
nitária. O não cumprimento destes pelo can-
didato implicará na sua retirada do local de 
provas e exclusão do concurso público.

O resultado final do concurso, bem 
como de todas as suas etapas e informações 
complementares, serão divulgados no site 

CONCURSOS

oficial do IBFC e no Portal do Servidor. Após 
a homologação, a Polícia Civil irá convocar 
os candidatos aprovados para realização de 
exames pré-admissionais e da investigação 

social e do curso de formação, como indica-
do em edital. Aqueles que estiverem aptos 
serão convocados para o curso de formação, 
promovido pela Polícia Civil.

Judiciárias

Tributo sobre reembolso

PGR - Queixa-crime

O reembolso de despesas realizado pelo cliente de um escritório de advocacia é 
passível de tributação pelo Pis/Cofins. Assim decidiu a 3ª câmara Superior do Carf, 
por cinco votos a três, ao entender que o reembolso configura receita do contribuinte, 
devendo integrar a base de cálculo.

A 3ª turma do TRF da 1ª região, por dois votos a um, aceitou queixa-crime do PGR 
Augusto Aras contra o professor de Direito da USP e colunista da Folha de S.Paulo, 
Conrado Hübner Mendes. Com a decisão, o processo retornará à primeira instância. 
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Nova lei prevê 
assistência 

humanitária 
para grávidas 

na prisão

A Lei 14.326, que prescreve tratamento 
humanitário para grávidas sob a tutela do Es-
tado, entrou em vigor na terça-feira (12/4). 
A norma inova ao prever tratamento livre de 
constrangimento e violência para gestantes 
e seus recém-nascidos tanto no pré quanto 
no pós-parto.

A Lei n° 14.326 prevê tratamento huma-
nizado antes, durante e após o parto para a 
gestante presa e seu bebê.

A Lei de Execução Penal já previa assis-
tência médica à mãe e ao bebê, mas não in-
cluía o caráter humanitário presente na nova 
lei. Por isso, o § 4º foi adicionado ao art.14 da 
Lei de Execução Penal:

“§ 4º Será assegurado tratamento huma-
nitário à mulher grávida durante os atos 

PROJETOS PROJETOS 
E LEISE LEIS

médico-hospitalares preparatórios para a 
realização do parto e durante o trabalho 
de parto, bem como à mulher no período 
de puerpério, cabendo ao poder público 
promover a assistência integral à sua saú-
de e à do recém-nascido”.

A novidade foi uma iniciativa da senado-
ra Zenaide Maia (PROS-RN). Inicialmente, o 
Projeto de Lei incluía também a proibição da 
utilização de algemas em mulheres em tra-
balho de parto. Ao passar pela Câmara, po-
rém, esta parte foi retirada da norma, por já 
existir prescrição legal a respeito dessa ques-
tão na Lei 13.434, de 2017. 

De acordo com a Agência Senado, a in-
tenção de Maia era promover a efetivação 
dos direitos das mulheres grávidas que estão 
sob a tutela do Estado e, a despeito de previ-
são legal, continuam sendo violados. 

“Diante dessa realidade, a proposta tem 
o condão de uniformizar a legislação e de tra-
zer novamente à tona esse debate. Precisa-
mos ver a lei cumprida e garantir tratamento 
humanitário às gestantes, puérperas, lactan-
tes e mães que estão privadas de liberdade. 
Precisamos garantir saúde integral a elas e 
aos filhos”, concluiu a senadora. 

(Fonte Agência Senado)
Foto: https://d24am.com/

Judiciárias
FRASE

Abuso do direito de recorrer
Na véspera do julgamento de ação penal no STF, ministro Alexandre de Moraes 

rejeitou recursos da defesa do deputado Federal Daniel Silveira. O ministro ainda im-
pôs multa ao advogado do parlamentar por “abuso do direito de recorrer”. Julgamento 
está marcado para hoje. 

“A respeito da injustiça é cometida de duas formas: pela violência e pela fraude. 
uma diz respeito áraposa, outra ao leão. todas duas são indignas do homem, mas 
a fraude é a mais desprezível. de todas as injustiças a mais abominável é a desses 
homens que, quando enganam, procuram parecer homens de bem!” 

( Túlio Cícero – Orador – advogado e filósofo romano)

“ Os que acham que a MORTE  é o maior de todos os males é porque não refleti-
ram sobre os males que a INJUSTIÇA pode causar.” 

Um homem inesquecível!
Nossa memória sempre grava as coi-

sas que nos deixam fascinados, embeve-
cidos, assim como, as que nos deixam ex-
tasiados e surpresos por ver fatos incríveis 
e dignos de nos deixarem completamente 
hipnotizados com uma dessas ações pro-
vocativas! Mais que justo, guardamos as 
lembranças que na época não entendía-
mos as razões, hoje já com nossas mentes 
mais abertas e esclarecidas, consegui-
mos assimilar e admitir algumas atitudes, 
mesmo ainda não sendo completamente 
absolvidas e incorporadas aos hábitos e 
costumes.

Todos esses sentimentos e lembran-
ças me foram causados pelo meu velho e 
saudoso amigo Totonho Guimarães, que 
viveu intensamente seus 98 anos de ida-
de, fazendo as maiores peripécias tanto 
nas áreas comerciais, industriais, políticas, 
sociais, e por que não dizer, nas respeitá-
veis vertentes religiosas! Sujeito eclético 
nas suas desenvolturas, tendo a facilidade 
de num passe de mágica, criar uma nova 
situação ou sanar de forma duvidosa e 
estranha, qualquer das suas armações 
implantadas em seu único benefício. Nin-
guém conseguia odiá-lo, pois era de uma 
simpatia e carisma tão grande que deixa-
va todos conformados aceitando, mesmo 
não concordando, as loucuras do velho 
Guimarães. 

Sua mente era tão criativa e inventi-
va que seus métodos aplicados eram por 
todos até admirados em função de como 
ele chegava às armações dos seus planos. 
Eu, saindo da juventude, via e ouvia suas 
aventuras através dos mais velhos e nota-
va que, mesmo quando o condenavam, 

uma expressão de riso e admiração se es-
tampava nos lábios, demonstrando uma 
discreta admiração pela sua coragem, 
engenhosidade e metodologia na arte de 
enganar! Podia-se, tranquilamente, ser 
considerado um grande perito na arte da 
enganação. Alguns chegavam a dizer que 
ele se utilizava de um tal “magnetismo” 
que deixava as pessoas atordoadas e aí 
aplicava seus golpes sem que percebes-
sem suas legítimas intenções. Um novo e 
perigoso Rasputin que havia reencarna-
do em Guimarães. Teve uma virtude, pois 
jamais usou de violência com quem quer 
que fosse. Um verdadeiro gentleman!

Mesmo não querendo ser prolixo, se 
eu fosse enumerar ou expor exemplos das 
suas malabarísticas aventuras, várias pági-
nas seriam poucas, para citar alguns fatos 
e suas consequências. Prefiro que vocês 
coloquem a imaginação para funcionar 
e formatem em suas mentes uma figura 
extremamente inteligente, engenhosa, 
agradável e enganadora em todos os sen-
tidos. Quando morreu, seu enterro foi um 
dos maiores acontecimentos, cujo corte-
jo fúnebre foi ultra concorrido. Não sei se 
eram de admiradores ou de pessoas que 
ele havia enganado de alguma forma que, 
cautelosamente, estavam ali para ver se o 
homem tinha morrido mesmo ou se trata-
va de alguma nova trama espírita!

Hoje temos tantos Guimarães, que 
meu amigo não é esquecido por ter sido 
um dos precursores!

OPINIÃOOPINIÃO
Por Antônio Nunes de Souza

Por  Antônio Nunes de Souza

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

Sonhos nem sempre são como parecem

Simpósio de Farmácia será realizado na 
Faculdade de Ilhéus, nos dias 29 e 30

Ora mais fáceis ora mais difíceis, os 
sonhos povoam o imaginário de prati-
camente todas as pessoas. Buscamos a 
satisfação de nossos desejos, ainda que 
no futuro, e a isso damos o nome de pla-
nejamento, projeto, sonho. Muitas vezes, 
demoramos anos para atingir um deter-
minado objetivo, mas saboreamos com 
contentamento a realização de nossos 
planos e aspirações. É muito bom quan-
do tudo acontece assim, da forma descri-
ta. A gente sonha, luta e, um dia, alcança, 
conforme planejado. Ótimo! 

Problemas surgem, no entanto, 
quando aquilo que conquistamos é di-
ferente daquilo que desejamos ou havía-
mos idealizado. Em certos momentos, 
presenciamos nossos sonhos se transfor-
marem em pesadelos, por envolverem 
pessoas que não pensam da mesma for-
ma que nós. Isso porque, normalmen-
te, existem interesses diversos entre os 
vários indivíduos. Enquanto alguns são 
amorosos e menos ambiciosos, outros 
são frios e mais competitivos. Essas e 
outras características entram em choque 
quando a concretização de nossos so-
nhos depende de outras pessoas. O que 
fazer nessa situação?

Olhe: a resposta a essa questão não 
é nada fácil, pois temos o intenso desejo 
de fazer nossos sonhos se transformarem 
em realidade. Podemos ficar em dúvi-
da quanto a continuar ou desistir quan-
do encontramos pessoas que pensam 
e agem diferentes de nós. Talvez, a dica 
seja observar o que “sentimos” a respei-
to da situação, e não o que “pensamos”. 

Toda vez que “pensamos” nos atemos a 
uma atividade cognitiva, e tendemos a 
agir de acordo com aquilo que julgamos 
ser o melhor. Entretanto, toda vez que 
“sentimos” nos atemos a uma situação 
emocional, e tendemos a agir de acor-
do com o que se apresenta como mais 
confortável para nós. Nesse mais con-
fortável, entenda-se menos conflituoso 
intimamente, ou alinhado com a nossa 
consciência.

Ora, quando nossos princípios e va-
lores estão sendo desrespeitados ou des-
valorizados, não há como nos sentir bem. 
Então, alcançar nosso sonho pode não 
ser mais tão vantajoso quanto pensáva-
mos que seria no início. A solução nesses 
casos é abrir mão, ainda que dificilmente, 
pois muito mais penoso é conviver com a 
consciência pesada, já que não podemos 
nos descartar dela mesmo quando dor-
mimos. O discernimento para tal decisão 
pode ser alcançado através da oração e 
da observação, fazendo como aconse-
lhei, ou seja, a decisão deve ir de encon-
tro com o que sentimos ser o melhor, e 
não com o que achamos ser o melhor. 
Achar está mais para a cabeça. Sentir está 
mais para o coração. É no coração que 
dizemos encontrar o amor. E onde se en-
contra o amor também se encontra Deus, 
porque Deus é amor (1 Jo 4,8).

Ora mais fáceis ora mais difíceis, os so-
nhos povoam o imaginário de praticamente 
todas as pessoas. Buscamos a satisfação de 
nossos desejos, ainda que no futuro, e a isso 
damos o nome de planejamento, projeto, 
sonho. Muitas vezes, demoramos anos para 
atingir um determinado objetivo, mas sabo-
reamos com contentamento a realização de 
nossos planos e aspirações. É muito bom 
quando tudo acontece assim, da forma des-
crita. A gente sonha, luta e, um dia, alcança, 
conforme planejado. Ótimo! 

Problemas surgem, no entanto, quan-
do aquilo que conquistamos é diferente 
daquilo que desejamos ou havíamos idea-
lizado. Em certos momentos, presencia-
mos nossos sonhos se transformarem em 
pesadelos, por envolverem pessoas que 
não pensam da mesma forma que nós. 
Isso porque, normalmente, existem inte-
resses diversos entre os vários indivíduos. 
Enquanto alguns são amorosos e menos 
ambiciosos, outros são frios e mais com-
petitivos. Essas e outras características en-
tram em choque quando a concretização 
de nossos sonhos depende de outras pes-
soas. O que fazer nessa situação?

Olhe: a resposta a essa questão não é 
nada fácil, pois temos o intenso desejo de 
fazer nossos sonhos se transformarem em 
realidade. Podemos ficar em dúvida quanto 
a continuar ou desistir quando encontramos 

pessoas que pensam e agem diferentes de 
nós. Talvez, a dica seja observar o que “sen-
timos” a respeito da situação, e não o que 
“pensamos”. Toda vez que “pensamos” nos 
atemos a uma atividade cognitiva, e tende-
mos a agir de acordo com aquilo que julga-
mos ser o melhor. Entretanto, toda vez que 
“sentimos” nos atemos a uma situação emo-
cional, e tendemos a agir de acordo com o 
que se apresenta como mais confortável 
para nós. Nesse mais confortável, entenda-
-se menos conflituoso intimamente, ou ali-
nhado com a nossa consciência.

Ora, quando nossos princípios e valores 
estão sendo desrespeitados ou desvalori-
zados, não há como nos sentir bem. Então, 
alcançar nosso sonho pode não ser mais tão 
vantajoso quanto pensávamos que seria no 
início. A solução nesses casos é abrir mão, 
ainda que dificilmente, pois muito mais pe-
noso é conviver com a consciência pesada, já 
que não podemos nos descartar dela mesmo 
quando dormimos. O discernimento para tal 
decisão pode ser alcançado através da ora-
ção e da observação, fazendo como aconse-
lhei, ou seja, a decisão deve ir de encontro 
com o que sentimos ser o melhor, e não com 
o que achamos ser o melhor. Achar está mais 
para a cabeça. Sentir está mais para o coração. 
É no coração que dizemos encontrar o amor. E 
onde se encontra o amor também se encontra 
Deus, porque Deus é amor (1 Jo 4,8).

BEM  ESTARBEM  ESTAR
Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por  Maria Regina Canhos Vicentin

Bacharela em Direito, pós-graduada
na área de educação, escritora, psicóloga 
clínica e judiciária. Jaú - São Paulo. 
E–mail: contato.mariaregina.com.br

Judiciárias

SIMPÓSIO

Conselho de Comunicação
“Engavetar o Conselho de Comunicação Social do Congresso significa uma gran-

de perda para a sociedade brasileira.” Assim afirmou o deputado Orlando Silva em en-
trevista à TV Migalhas. A instalação do órgão, que é previsto na CF/88 (art. 224), sopita 
na gaveta do senador Rodrigo Pacheco há mais de um ano. 
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Academia de Letras de Ilhéus esteve 
presente na posse da diretoria da ALITA

A Academia de Letras de Ilhéus (ALI), atra-
vés do acadêmico Vercil Rodrigues (Cadeira 
21), representando o presidente Pawlo Cida-
de (Cadeira 13), esteve presente na quarta-
-feira, 20/4, na sede da Universidade Federal 
do Sul da Bahia (UFSB), na posse da nova 
diretoria da Academia de Letras de Itabuna 
(ALITA).

A instituição será presidida no biênio 
2022/2024, pelo professor da Escola Pio XII 
e autor de livros infantis Wilson Caitano de 
Jesus Filho, sucedendo Silmara Santos de Oli-
veira, e tendo como vice-presidente Janete 
Ruiz Macedo. 

Estiveram presente à solenidade de pos-
se, além dos acadêmicos da casa, membros 
da Academia de Letras do Sul da Bahia (AL-
JUSBA), Samuel Leandro Oliveira de Matos, 

POSSE

Efson Batista Lima é o mais novo imortal 
da Academia de Letras de Ilhéus

Em memorável noite, na sexta-feira, 
22 de abril do ano corrente, a Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI), sediada rua An-
tônio Lavigne, 39, centro da cidade, em-
possou o advogado e professor-doutor 
Efson Batista Lima como o seu mais novo 
imortal.

A sessão solene de posse do escritor 
Efson Lima, foi presidida pelo presidente 
da ALI Pawlo Cidade, e aconteceu no au-
ditório da “Casa de Abel”,  quando o novo 
acadêmico foi saudado pela confreira 
Maria Luiza Heine (ex-presidente da ALI), 
ocupando a Cadeira 40, que anterior-
mente era ocupada pelo escritor Gumer-
cindo Dórea, que tem como patrono Xa-
vier Marques e como fundador Osvaldo 
Ramos, foi prestigiada por autoridades 
civis, militares, política, amigos, familia-
res, acadêmicos da casa e das coirmãs, a 
exemplo da Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL) de Itabuna e da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

O escritor Efson Batista Lima, que é 
membro da Academia Grapiúna de Le-
tras (AGRAL), entidade sediada na cidade 
de Itabuna, tem 38 anos, é natural de Ita-

Por  Vercil Rodrigues

Advogado, professor e escritor. Membro-fundador 
da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), Cadeira 
1; Membro-idealizador-fundador da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA), Cadeira 
1 e membro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), 
Cadeira 21.
E-mails: vercil@jornaldireitos.com
 jornalocompasso@gmail.com 
 vercil5@hotmail.com

Espaço dasEspaço das
 Academias Academias

Por Vercil Rodrigues

pé e aos 11 anos foi morar na cidade de 
Ilhéus. É advogado, doutor e mestre em 
Direito pela Universidade Federal da Bah-
ia (UFBA), professor de Direito de cursos 
de graduação e pós graduação.

presidente da Academia Grapíuna de Letras 
(AGRAL), Cristiano Lôbo da Silva, membro da 
Academia de Educação de Feira de Santana 
(Cadeira 31) e reitor/diretor de operações da 
UNIFTC e o professor-doutor Kaminsky Mello 
Cholodovskis, diretor da UNIFTC – Itabuna.

Silmara Santos de Oliveira,  ex-presidente

Janete Ruiz Macedo, vice-presidente

Cristiano Lôbo da Silva, Academia de Educação 
de Feira de Santana

Wilson Caitano, atual presidente

Kaminsky Mello Cholodovskis, 
diretor da UNIFTC – Itabuna
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O desejo de possuir
O ser humano precisa de posses. Nós 

trabalhamos, compramos, queremos ter 
as nossas coisas. Mas qual é o limite para 
isso? A ambição de possuir é essencial ao 
ser humano. Nessa aspiração encontra-
-se também a ânsia por tranquilidade. O 
que esperamos das posses que possuí-
mos é não ter mais nenhuma preocupa-
ção e poder assim abandonar-se tranqui-
lamente a vida. Por isso, de certa forma, 
no desejo de comprar, de conquistar 
as coisas e dizer: eu quero ter isso para 
depois tranquilizar. No fundo é isso. Po-
rém a experiência mostra que as posses 
também podem nos possuir, que somos 
possuídos pela nossa aspiração a possuir 
sempre mais. Nossa cobiça por posse ja-
mais será satisfeita se nós orientarmos a 
nossa vida exclusivamente para as coisas 
mundanas, pois por mais posses que ti-
vermos a nossa ansiedade mais profun-
da por tranquilidade e sossego e pela 
harmonia conosco mesmos, não poderá 
ser satisfeita. 

É por isso que a Bíblia transforma 
esse instinto apontando-nos os bens inte-
riores, como é o caso da pérola preciosa 
e do tesouro do campo. Dentro de nós, 
dentro de nossa alma podemos encontrar 
uma imensa riqueza. É aí que encontra-
mos Deus e todas as potencialidades com 
que Nos presentou. Somente quando nos 
voltamos para essa riqueza interior é que 
nossa aspiração pela posse exterior ga-
nhará sua devida medida.

Hoje em dia também pode ocorrer 
uma demonização das posses e uma 
ideologização da pobreza. O que signi-
fica isso? Parece que quem tem posses 
está com o demônio e quem é pobre é 
todo santo. Não é assim. Tudo isso não 
nos ajuda em absolutamente nada. Às 
vezes a pobreza é até confundida com 
falta de cultura. Quando a pobreza é vista 
apenas como negação da vida é porque 
ela ainda não é capaz de libertar-nos. A 
verdadeira pobreza sabe lidar com a as-
piração pela posse de uma maneira bem 
humana. 

Ela se permite essa aspiração, por-
que todos têm essa aspiração. Mas sabe 
relativizá-la. Uma vez que é conhecedora 
de uma riqueza mais profunda, ou seja, 
estamos dizendo que a aspiração pelas 
posses é boa, porque nos faz andar. Só 
que nós não podemos nos agarrar só a 
isso. Deus é maior. Deus é melhor. Por 
isso, conquistar sim, mas perceber que 
há uma força muito mais bonita e mais 
santa que transforma e acalenta o nosso 
coração.  Somente em vista deste valor in-
terior é que seremos capazes de despren-
der-nos dos bens exteriores e libertar-nos 
da cobiça de querer possuir sempre mais. 
Pensemos nisso.

ESPAÇO LIVREESPAÇO LIVRE

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Por  Padre Ezequiel Dal Pozzo

Cantor, compositor e sacerdote. 
Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e 
www.padreezequiel.com.br

Direito Civil
1. Joana e Mário são pais de Ricar-

do, atualmente com 8 anos, e que se 
encontra no início de sua vida escolar. 
Tércio, irmão de Joana, decide doar, ao 
sobrinho Ricardo, certa quantia em di-
nheiro.

Para que esta doação seja válida, o 
contrato

a) deve ser anuído pelo próprio sobri-
nho, Ricardo.

b) precisa contar com o consentimento 
de Ricardo, expressado por Joana e 
Mário.

c) dispensa a aceitação, por ser pura e 
realizada em favor de absolutamen-
te incapaz

d)  prescinde de consentimento de Ri-
cardo, pois se trata de negócio jurí-
dico unilateral

2. Luiz, sem filhos, é casado com Ali-
ne sob o regime da comunhão universal. 
No ano de 2018, Luiz perdeu o pai, Má-
rio. Como seu irmão, Rogério, morava 
em outra cidade e sua mãe, Catarina, 
precisava de cuidados diários, Luiz le-

vou-a para morar junto dele e de Aline.

Durante à pandemia de Covid-19, 
tanto Luiz, quanto Catarina contraíram 
a doença e foram internados. Ambos 
não resistiram e no dia 30 de junho, Luiz 
faleceu, sem deixar testamento. Catari-
na morreu no dia 15 de agosto, também 
sem deixar testamento. Tendo em vista 
a hipótese apresentada, assinale a afir-
mativa correta.

a)  A herança de Catarina deve dividir-
-se entre Luiz (seu herdeiro de direi-
to receberá o quinhão) e Rogério.

b)  Rogério será herdeiro de Catarina e, 
na sucessão de Luiz, serão chama-
das Aline e Catarina (seu herdeiro, 
Rogério, receberá o quinhão como 
parte da herança deixada pela mãe).

c)  Aline não será herdeira de Rogério, 
em razão do casamento reger-se 
pela comunhão universal de bens.

d)  Rogério será herdeiro de Catarina e 
apenas Aline será herdeiro de Luiz.

Questões  de  ConcursosQuestões  de  Concursos

Respostas: 1) D e 2. B.

www.jornaldireitos.com
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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

Judiciárias

Rol da ANS – Taxativo ou exemplificativo? 
O STJ está analisando o tormentoso 

caso acerca da taxatividade ou não do rol 
ANS para os planos de saúde. Melhor di-
zendo, está uma operadora obrigada a 
cobrir procedimentos não previstos no rol 
da agência? À TV Migalhas, o presidente 

da ANS, Paulo Rebello, disse que seria um 
retrocesso não considerar o rol taxativo. E 
ressalta que “o Judiciário precisa entender 
quais são as consequências de uma decisão 
que seja contrária aquilo que o órgão regu-
lador está falando”.
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Eventos& Eventos& 
AcontecimentosAcontecimentos

Por Angélica Rodrigues

ALJUSBA presente na posse 
de Manoel Carlos na Academia 

de Letras de Ilhéus

A Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (Aljusba), instituição sediada na cida-
de de Itabuna, que congrega advogados, 
professores de cursos de direito, defensores 
públicos, promotores públicos, magistrados 
e juristas, através do seu vice-presidente, o 
advogado e escritor Vercil Rodrigues, esteve 
presente na posse do mais novo acadêmico 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), Manoel 
Carlos de Almeida Neto, dia 25/3, às 19h.

Dr. Manoel Carlos de Almeida Neto é 
membro da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA), desde a sua funda-
ção, onde ocupa a Cadeira 29, que tem como 
patrono o jurista Orlando Gomes.

A posse foi prestigiada por autoridades 
civis, militares, política, amigos, familiares, 
acadêmicos da casa e das coirmãs, a exem-
plo da Academia Grapiúna de Letras (Agral) 
de Itabuna, que foram prestigiar o agora 
ocupante da Cadeira 39, que antes perten-
cia a um fundadores da “Casa de Abel”, José 
Cândido de Carvalho Filho, que foi ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE).

A solenidade de posse foi presidida 
pelo acadêmico-presidente Pawlo Cidade 
(Cadeira 13) e a saudação ao novo mem-
bro da Academia de Letras de Ilhéus, ficou a 
cargo do acadêmico Edvaldo Brito (Cadei-
ra 28), ex-professor de Direito de Manoel 
Carlos, que na oportunidade fez um breve 
escorço das Academias de letras, que têm 
por modelo a “Académie Francaise”, criada 
em 1635 por Armand-Jean Du Plessis, car-
deal de Richelieu, apontado mudanças que 
ocorreram ao longo desse mais de quatro-
centos anos de história. “As academias hoje 
não são apenas espaço ocupados por litera-
tos, mais o lugar de variadas manifestações 
artísticas e culturais”.

Em seu discurso, o agora imortal da ALI 
destacou o perfil pessoal e profissional do 
seu antecessor, José Cândido de Carvalho Fi-
lho, falecido em abril de 2019, e do patrono 
da Cadeira 39, o político e jurista baiano José 
da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu.

O acadêmico
 Manoel Carlos de Almeida Neto é dou-

tor e pós-doutor em Direito pela Universida-
de de São Paulo (USP), com mestrado pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ad-
vogado e vice-presidente da Comissão Na-
cional de Estudos Constitucionais da OAB, 
o novo membro da ALI foi professor da Fa-
culdade de Direito da USP (2020-2022) e da 
Faculdade de Direito da UESC (2005-2006), 
secretário-geral da presidência do Supremo 
Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Obras lançadas
Manoel Carlos de Almeida Neto é au-

tor das obras “O novo controle de Cons-
titucionalidade Municipal” (editora Fo-
rense), “Direito Eleitoral Regulador” (RT), 
“Juiz Constitucional” (RT), dentre outras. 
A posse na ALI coincide com o lançamento 
nacional da sua mais recente obra, “O Co-
lapso das Constituições do Brasil: uma re-
flexão pela democracia”, considerado pelo 
ex-presidente da República e membro da 
Academia Brasileira de Letras, José Sarney, 
um “trabalho insubstituível na literatura de 
nosso Direito Constitucional”. Sarney assi-
na o prefácio do livro.

O ministro do STF, Ricardo Lewando-
wski, é outra personalidade a falar do livro. 
“Com rigor acadêmico e destacada origina-
lidade, esta obra do professor Manoel Carlos 
de Almeida Neto, fruto de longa e proveitosa 
pesquisa de pós-doutorado na Faculdade de 
Direito da USP, revisita os últimos duzentos 
anos da história político-institucional do país 
para desvendar os fatores reais do poder que 
deram vida e decretaram a morte das dis-
tintas Constituições brasileiras, propiciando 
aos leitores uma reflexão sobre as raízes so-
ciológicas determinantes da fragilidade de 
nossa democracia”, escreveu. 

(Fotos: Vercil Rodrigues e José Nazal)

Mesa composta por Vercil Rodrigues (Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia), René Albagli 
(Ex-reitora da UESC), Jane Hilda (Secretária Geral), Pawlo Cidade (Presidente da ALI), Tenente Paulo 
(18º CSM) e Jacson Cupertino (Presidente da OAB/Ilhéus). Foto: José Nazal

Público presente

O acadêmico  Manoel Carlos de Almeida Neto Edvaldo Brito (Cadeira 28)

Manoel Carlos e sua  avó,  Sara AlbagliAcadêmicos da ALI

Valério Magalhães, Zecarlinhos Silva, Eliene Hygino, 
Antônio Hygino, André Rosa e Manoel Carlos

Manoel Carlos de Almeida Neto, 
esposa e filhos

Público presente

Manoel Carlos, Pawlo Cidade, Vercil 
Rodrigues e Tenente Paulo (18º CSM)

Por Angélica Rodrigues

E-mails: angelica@jornaldireitos.com 
e angelicarodrigues21@hotmail.com
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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. 

Perdão: porta aberta para a bênção
Combatentes no Perdão 

Todos nós temos dificuldades em li-
berar o perdão aos nossos irmãos por não 
entendermos completamente o signifi-
cado e a mensagem do pai-nosso. Temos 
um Pai que é amor e perdão, misericórdia 
infinita, que perdoa sempre.

Como seus filhos, herdamos essas 
mesmas características, portanto, so-
mos, também, amor e perdão.

Quando meditamos a oração que 
Jesus nos ensinou, nos conscientizamos 
de que precisamos perdoar para sermos 
perdoados, pois, se nos fechamos ao per-
dão, nos fechamos também a Deus, que 
é perdão e amor. É como se nos revestís-
semos de uma capa plástica: Deus quer 
nos perdoar, mas estamos envoltos por 
uma capa impermeável, que impede que 
o perdão nos atinja.

Percebe como o perdão é algo de 
suma importância para nossa vida? Se 
nos fechamos a ele, nos fechamos, con-
sequentemente, a Deus.

Reze agora o pai-nosso de uma ma-

neira nova e aprofunde o sentido dessa 
linda oração que o próprio Cristo nos en-
sinou:

Pai nosso que estais no Céu, santifi-
cado seja o Vosso nome. Venha a nós o 
Vosso Reino, seja feita a Vossa vontade, 
assim na terra como no céu. O pão nosso 
de cada dia nos daí hoje, perdoai-nos as 
nossas ofensas, assim como nós perdoa-
mos a quem nos tem ofendido, e não nos 
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos 
do mal. Amém.

Deus o abençoe! 

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Trecho extraído do livro: 
“Combatentes no Perdão”, 
do Monsenhor Jonas Abib

RELIGIÃORELIGIÃO
Por Monsenhor Jonas Abib

Sebrae em Ilhéus promove 
circuito de palestras com foco 

em vendas para o Dia das Mães

Seis cidades da região Sul da Bahia 
receberão o treinamento para 
melhoria e ampliação de vendas 
para esse período

Entre os dias 25 a 28 de abril, o Sebrae 
regional em Ilhéus promove o circuito de 
palestras com o tema: “Como preparar mi-
nha equipe e vitrine para faturar no Dia das 
Mães?”. O evento acontece em seis cidades 
da região Sul: Ilhéus, Floresta Azul, Almadi-
na, Coaraci, Itapitanga e Itajuípe. Os encon-
tros serão gratuitos e acontecerão sempre 
a partir das 19h. Os interessados podem 
se inscrever neste https://bit.ly/agendase-
braeios.

A proposta, de acordo com o gerente 
adjunto do Sebrae em Ilhéus, Michel Lima 
é orientar o empresário e equipe com dicas 
sobre abordagem de vendas, atendimento e 
vitrine, para que não tenham medo e inovem 
sempre que possível. “Mesmo que a empre-
sa trabalhe com um produto ou serviço de 
sucesso, sempre existe a possibilidade de 
inovar e atender outras expectativas, desejos 
e números. E, com a proximidade do Dia das 
Mães, quando quase todos os empresários 
preparam algo especial, inovar pode ser um 
diferencial para se destacar”, pontou Michel.

Nas cidades de Ilhéus e Floresta Azul a 

palestra acontece no dia 25 no Edf.Premier 
e Salão Paroquial, já em Almadina será dia 
26 no CRAS da cidade. Em Coaraci a pales-
tra será no Clube Social dia 27 de abril e em 
Itapetinga e Itajuípe será dia 28 no Centro 
Administrativo e na Casa da Cultura Junot 
Matos de Santana.

 
*Serviço:*

Palestra: Como preparar minha equipe e 
vitrine para faturar no dia das mães?
Horário: 19h às 21h
Inscrições: gratuitas pelo link
Cidades:
Ilhéus – 25 de abril – Edf. Premier - Av. 
Oswaldo Cruz, 74 - Sala 505. Cidade Nova
Floresta Azul – 25 de abril – Salão 
Paroquial - Rua Tiradentes S/N - Zona 
Urbana – Centro
Almadina – 26 de abril – CRAS - Rua Artur 
Leite Silveira - s/n
Coaraci – 27 de abril – Clube Social - São 
Roque – S/N, Centro
Itapitanga – 28 de abril – Centro 
Administrativo - Praça Dois Poderes, 06 - 
Centro
Itajuípe – 28 de abril – Casa da Cultura 
Junot Matos de Santana - R. Alcíno 
Nascimento, 62.

PALESTRAS
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Governo do Estado segue com renovação de frotas de
viaturas do Corpo de Bombeiros e das polícias Civil e Militar

O Governo da Bahia continua investindo 
na melhoria da prestação de serviço para os 
baianos e no conforto dos servidores, espe-
cialmente do Corpo de Bombeiros e das po-
lícias Militar e Civil. Do início do ano passado 
até este momento, o Corpo de Bombeiros 
Militar da Bahia (CBMBA) recebeu 247 novas 
viaturas, entre veículos Auto Bomba Tanque e 
Socorro (ABTS), picapes e Auto Escada Plata-
forma Aérea (AEPA), somando investimentos 
de cerca de R$ 70 milhões. No mesmo perío-
do, foram distribuídas para a Polícia Militar 
417 viaturas próprias, operacionais e admi-
nistrativas além de 67 viaturas locadas, em 
mais um investimento aproximado de R$ 35 
milhões. Já a Polícia Civil contou, em 2021, 
com a entrega de 40 novas viaturas, que re-
presentam investimento de R$ 4,8 milhões.

Somente este ano, já foram investidos 
mais de R$ 10 milhões na compra de 177 
viaturas a unidades operacionais e admi-
nistrativas para a PM, entre elas 150 moto-
cicletas e 27 automóveis quatro rodas. Já o 
Corpo de Bombeiros Militar investiu R$ 37 
milhões na entrega, também em 2022, de 
136 novas viaturas. Outros dez veículos Auto 
Bomba Tanque e Socorro (ABTS) têm previ-
são de entrega ainda no primeiro semestre. 
Com essa aquisição, a corporação pretende 
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Edital de Inovação para a agricultura 
familiar está com inscrições abertas

manter um tempo resposta ainda menor, 
priorizando cada vez mais o bem-estar dos 
cidadãos e dos bombeiros que atuam nas 
ocorrências, além das atividades internas.

 “Para que possamos ter um atendi-
mento de excelência, que é o que pre-
zamos, precisamos de equipamentos de 
ponta. Com as novas viaturas vamos poder 
atender as ocorrências de forma mais céle-
re e nossos militares terão equipamentos 
melhores, com mais segurança. Investimos 
em cursos de capacitação frequentes para 
nossa tropa, pois o aprendizado constan-

te faz parte da nossa rotina e aliado a isso 
precisamos que os equipamentos também 
sejam modernizados”, explicou o coman-
dante-geral do CBMBA, coronel BM Adson 
Marchesini.

Adquiridas com recursos próprios, as no-
vas viaturas dos bombeiros são levadas para 
unidades da capital e interior. A renovação da 
frota vai atender o combate aos incêndios, 
primeiros socorros e atividades administrati-
vas. As picapes também vão atuar no comba-
te aos incêndios florestais, levando os bom-
beiros para as áreas mais acidentadas. 

Estão abertas as inscrições para o Edital 
de Inovação para a Agricultura Familiar, da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
da Bahia (Fapesb), da Secretaria de Ciência 
e Tecnologia (Secti), em parceria com a Se-
cretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), 
via Coordenação de Pesquisa, Inovação e 
Extensão Tecnológica (Cepex).

O Edital é voltado à seleção e o apoio de 
projetos inovadores que desenvolvam novas 
tecnologias ou aprimorem as já existentes. 
Os resultados visam à promoção do bem-es-
tar no trabalho rural e à melhoria da produ-
ção de alimentos saudáveis e dos serviços da 
agricultura familiar no estado da Bahia. 

Serão R$ 3 milhões para linhas temáticas 
de pesquisa como o desenvolvimento de no-
vos produtos alimentícios, sistemas de produ-
ção de base agroecológica e projetos de apoio 
direto às demandas das agroindústrias familia-
res ou equipamentos similares, entre outros.

Os projetos de pesquisa apresentados 
deverão ser realizados em parceria com 
associações e cooperativas da agricultura 
familiar da Bahia. Também serão seleciona-
dos projetos em parceria com instituições 

da Rede de Educação Profissional da Bahia e 
com as Escolas Família Agrícola (EFA).

Todas as propostas deverão contemplar 
projetos de pesquisa aplicada, de caráter 
tecnológico e ou técnico e de inovação, que 
apresentem resultados objetivos às deman-
das dialogadas com organizações da agri-
cultura familiar ou de povos e comunidades 
tradicionais.

O secretário da SDR, Jeandro Ribeiro, 
afirmou que pela primeira vez é lançado um 
edital específico de inovação tecnológica 
voltada para a agricultura familiar. “Uma pri-
meira experiência com essa particularidade. 
Temos certeza que teremos outros.  A expec-
tativa é que neste primeiro semestre já esteja-
mos com esses pesquisadores contratados e 
executando esses projetos de pesquisa. Que 
essa inovação tecnológica chegue logo aos 
empreendimentos da agricultura familiar”.

Para a secretária interina da Secti, Mara 
Souza, esse edital, em parceria com a SDR, 
tem como objetivo aproximar o pequeno 
produtor. “Vamos apoiar o desenvolvimento 
de tecnologias nascidas da própria proble-
mática do agricultor. Eles vão discutir isso 

com a universidade, com as instituições de 
ciência e tecnologia e daí vão sair soluções 
que servem para ele, para a sua comuni-
dade e para todo mundo. É um edital para 
fomentar a busca, o encontro de soluções 
para esse povo, muitos deles em situação de 
vulnerabilidade. Queremos fazer com que, 
a partir da tecnologia, eles aumentem a sua 
autonomia, consigam produzir melhor, com 
mais qualidade e com mais proteção para a 
sua saúde e para o meio ambiente”.

Segundo o coordenador da Cepex, José 
Tosato, esse é um edital para beneficiar a 
agricultura familiar. “Vai apoiar projetos ino-
vadores que desenvolvam ou aprimorem tec-
nologias para a agricultura familiar e que tem 
resultados efetivos, que possam ser usados 
imediatamente pelas agricultoras e agricul-
tores. Vai promover a melhoria da produção 
de alimentos saudáveis e serviços da agricul-
tura familiar, que possam ajudar no aumento 
da produtividade, na sustentabilidade e que 
promovam o bem-estar do trabalho rural”.

Link para as inscrições: https://www.
fapesb.ba.gov.br/edital-0022022-agricultu-
ra-familiar/




