
Na última semana, a Câmara dos Deputados aprovou 
o PL nº 4188/2021, o Marco Legal das Garantias de Em-
préstimos, que implementa mudanças em relação à uti-
lização de imóveis como garantia para diferentes opções 
de financiamento. Uma das mudanças propostas está na 
alteração da lei nº 8.009/1990, que trata da impenhorabi-
lidade de imóvel de família. A alteração proposta amplia o 
rol de exceções aos imóveis que não podem ser penhora-

dos. “O projeto de lei inclui a alienação fiduciária, ao lado 
da hipoteca e de outras garantias reais que permitem a pe-
nhora do bem de família, mesmo em dívidas de terceiros 
e independentemente da destinação do crédito garantido 
pelo devedor.

Agora caberá ao Senado examinar a proposição legis-
lativa e deliberar acerca da sua aprovação.

Leia mais na página 13Leia mais na página 07

Leia mais na página 15
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Marco Legal de Garantias de Empréstimos 
reforça possível penhora de bens de família

Sudoeste baiano: 
investimentos em saúde, 

educação, segurança 
e infraestrutura 

transformam a região

Desenvolvimento da 
Agricultura na Bahia é debatido 

durante Fórum no Centro de 
Convenções de Salvador



Juiz concede indenização a consumidora 
cobrada por dívidas vencidasResfriados, bronquites, 

pneumonias... Devido à inexistência da dívida e à perda 
do tempo útil, a 1ª Vara Cível de São Carlos 
(SP) declarou inexigível um débito financeiro 
e condenou uma securitizadora e uma em-
presa de recuperação de crédito a indenizar 
uma cliente em R$ 5 mil.

A consumidora alegou que as rés incluí-
ram nos órgãos de proteção ao crédito dívi-
das que estariam prescritas. Ela ajuizou ação 
após receber cobranças insistentes por cau-
sa desses débitos.

O juiz Milton Coutinho Gordo observou 
que as dívidas de fato venceram em 2008 e 
2012. “Diante da prescrição, não é licito ao 
credor cobrar judicial ou extrajudicialmente 
a dívida”. Ele estipulou o fim das cobranças, 
exceto quanto à negativação de um débito 
não prescrito.

O magistrado ainda constatou descon-
forto gerado pela insistência da cobrança. 
Ele ressaltou que a autora foi obrigada a des-

É comum no inverno aparecerem certas 
doenças ligadas ao aparelho respiratório. 
Isto ocorre por diversas causas tais como pó-
len de flores na atmosfera; as pessoas, para 
se protegerem do frio, fecham portas e jane-
las, se confinando nos aposentos onde prati-
camente não há circulação do ar. As pessoas 
fortemente atópicas ou alérgicas, para evitar 
inalação de alérgenos poderiam usar másca-
ras ao sair à rua. Independente de ser alérgi-
cas ou não deveriam usar agasalhos e de vez 
em quando abrir janelas e portas para facili-
tar a circulação de ar em suas residências.

Espirros constantes, lacrimejamento, 
nariz entupido devido ao edema nasal e con-
seqüente produção de secreção, falta de ar 
são alguns sintomas ligados às alergias tais 
como asma, rinite, sinusite alérgica etc. Já 
a tosse produtiva, aquela onde há secreção 
de muco amarelado ou esverdeado, falta de 
ar, dor no peito, febre, dores musculares são 
sintomas que nos conduzem às doenças do 
aparelho respiratório inferior com compro-
metimento da traqueia, brônquios, bron-
quíolos e pulmões.

O comprometimento dos brônquios 
causa seu edemaciamento ou inchação, 
com secreção, dificultando as trocas gaso-
sas. Igualmente, os alvéolos pulmonares afe-
tados vão conduzir à dificuldade nas trocas 
gasosas ou seja na inspiração do oxigênio e 
na expiração do gás carbônico.

Com o cansaço, as dores musculares 

forçam o paciente a procurar o leito a fim de 
diminuir o gasto de energia. Como existe 
perda de água, o paciente deve ser hidra-
tado. Se a doença for de fundo alérgico, o 
médico deverá receitar medicamentos sin-
tomáticos tais como broncodilatadores que 
vão diminuir o edema dos brônquios, anti-
-histamínicos, corticoides etc. para ameni-
zar o desconto do doente. Se a enfermidade 
tiver fundo infeccioso, além de analgésicos, 
broncodilatadores, se usará antibióticos es-
tes representando os remédios principais no 
tratamento nas doenças infecto-contagiosas 
do aparelho respiratório.

 Doenças graves que ameaçam à vida 
como as pneumonias serão melhor tratadas 
em regime de internação hospitalar bem 
como os casos graves de asma.

Algumas pessoas pensam que as bron-
quites evoluem para a tuberculose. É falso. 
As enfermidades têm muito a ver com o sis-
tema imunológico do doente. Quando o sis-
tema imunológico está deprimido a pessoa 
adoecerá desta ou daquela doença. E não 
há medicamento para aumentar-lhe as defe-
sas. Por conseqüência, contraírá tuberculose 
quem estiver predisposto, quem estiver com 
seu sistema imunológico falho. Felizmente, 
para as grandes doenças há os grandes re-
médios.

JUDICIÁRIAS

Erro judiciário
Homem condenado por roubo 

com base em reconhecimento foto-
gráfico ilegal foi absolvido pelo STJ. A 
condenação, superior a sete anos, não 

considerou diversas provas, entre elas, 
que o acusado estava a quilômetros de 
distância no momento do ocorrido. 
Decisão é da 5ª turma.

RAPIDINHAS

Dicas 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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E X P E D I E N T E

Prefeita de Ibicaraí vistoria obra 
da ponte do bairro Bela Vista

CIDADES

 Antibióticos
Desde os primórdios da humanidade, 

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

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

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

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

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

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

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

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

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

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, pro-

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

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do 

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

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

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam 

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

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe con-

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

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes

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

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

23 - O ímpeto e o ardor do jovem 
advogado, impaciente com a notória 
lentidão dos processos, máxime da-
quele que tem poucas causas, fazem 
com que frequentemente, anteci- Fonte Livro: “Conselhos aos jovens Advogados” de Benedito Calheiros Bonfim.

Dicas aosDicas aos
AdvogadosAdvogados
IniciantesIniciantes

do patrocinado, distorcido ou cometido 
equívoco em relação a fato influente na so-
lução da causa.

25 - Não se submeta o jovem a manda-
tário à orientação ou intromissão do clien-
te em matéria técnico-processual, em as-
sunto de direito, uma vez que constituem 

temas nos quais o advogado é indepen-
dente e soberano.

26 - Lembre-se que o profissional 
do direito não é contratado para ganhar 
causas, mas sim para postular, patrocinar 
direitos e interesses que podem ser deferi-
dos ou negados.

pando-se ao prazo para a elaboração 
de uma peça processual, precipite-se, 
incida em deficiências, incorreções, 
omissões.

24 - A prudência aconselha o advoga-
do a fornecer ao cliente cópia da inicial ou 
as contestação, para que, nela aponha sua 
rubrica, evitando que, no futuro, como às 
vezes ocorre, seja acusado de ter, à revelia 

pender tempo para solucionar problema.
Foi aplicada, então, a teoria do desvio 

produtivo, segundo a qual o consumidor 
deve ser ressarcido quando desperdiça tem-
po e se afasta de seus afazeres. Com isso, foi 
determinada a indenização.



No último gol

A Companhia de Gás da Bahia – Bahia-
gás participou, na última quinta e sexta-feira 
(02 e 03/06), em Aracaju, do Encontro das 
Distribuidoras de Gás do Nordeste, promovi-
do e organizado pela Sergipe Gás (Sergas). A 
programação do evento incluiu debates sobre 
as perspectivas do mercado de gás natural; a 
negociação com novos supridores; o Projeto 
Corredores Azuis e as legislações estaduais 
para o setor. As Assessorias de Comunicação 
das distribuidoras também participaram de 
um encontro paralelo.

Os participantes visitaram a Fábrica de 
Fertilizantes Nitrogenados da Proquigel Quí-
mica S/A (Fafen/SE), primeiro consumidor no 
Brasil a utilizar o novo Serviço de Movimenta-
ção Gás Canalizado (SMGC). A Proquigel reati-
vou as Fafens, na Bahia e em Sergipe, após um 
período de dois anos de hibernação.

O evento foi aberto pelo diretor-presiden-
te da Sergas, Valmor Barbosa, que defendeu a 
importância dos Encontros para a articulação 
e o fortalecimento do segmento de gás natu-
ral. O diretor-presidente da Bahiagás, Luiz Ga-
vazza, reforçou a fala do anfitrião, ressaltando 
a relevância da construção de caminhos coor-
denados entre as Companhias, frente ao ce-
nário de rápidas mudanças introduzidas pela 
nova legislação.

 Alinhamento - “O nosso mercado atra-
vessa um momento singular, exigindo que 
estejamos em diálogo permanente para nos 
fortalecer e estar à frente das movimentações 

que vêm ocorrendo no setor”, defendeu Ga-
vazza. Segundo o dirigente, a Bahiagás tem se 
posicionado na dianteira das transformações 
do mercado. “Fomentar a entrada de novos 
players, já fazemos há mais de uma década. 
Iniciamos, em 2017, um movimento pioneiro 
para aquisição de gás natural de supridores 
independentes, através das Chamadas Pú-
blicas”, ressaltou o dirigente. Atualmente, a 
Bahiagás é atendida por 10 contratos de supri-
mento, firmados com nove supridores nacio-
nais e internacionais.

O diretor-presidente destacou outras 
inciativas da Companhia, voltadas para au-
mentar a confiabilidade no provimento e a 
competitividade do energético. “Firmamos, 
recentemente, o primeiro contrato entre uma 
transportadora (Transportadora Associada de 
Gás S.A. - TAG) e uma distribuidora, com o 
objetivo de tornar mais flexível a entrega do 
energético”. O lançamento da I Chamada Pú-
blica para aquisição de Biometano, no final 
deste mês de maio, também foi destacado. 
“Buscamos cumprir, com estas ações, o nos-
so papel de indutora do desenvolvimento so-
cioeconômico do estado, além de promover 
melhorias para o meio ambiente”, concluiu 
Gavazza.

O Encontro das Distribuidoras contou 
com a participação dos diretores das diversas 
Companhias do Nordeste, além de gestores 
de diferentes áreas das Companhias. 

(Fonte: Ascom Bahiagás)

Com placar apertado, o Flamengo levou a melhor ontem em disputa com o BC 
no STJ. A 1ª turma concluiu julgamento e, por 3 a 2, manteve decisão que reduziu 
multa milionária aplicada ao clube em decorrência da troca de jogadores nos anos 
90 com o Real Madrid. O BC apontava “operações de câmbio ilegítimas”.

Bahiagás

RAPIDINHAS

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

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

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

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

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

Prefeita de Ibicaraí vistoria obra 
da ponte do bairro Bela Vista

CIDADES

 Antibióticos
Desde os primórdios da humanidade, 

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

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

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

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

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

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

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

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

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

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, pro-

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

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do 

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

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

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam 

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

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe con-

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

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes

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

convivência entre pais e filhos sempre foi 
a arma utilizada por quem não aceita o fim 
do sonho do amor eterno. Como a culpa é 
sempre atribuída ao outro, surge enorme 
desejo de vingança. E é nesta hora se des-
cobre que o ódio ao parceiro é maior do 
que o amor aos filhos.

Esta é uma prática que sempre existiu. 
E infelizmente se perpetua, mesmo com 
o influxo das ciências psicossociais que 
escancaram a necessidade de assegurar 
proteção jurídica a quem sofre irreversí-
veis prejuízos ao ser usado como massa de 
manobra.

Esta foi a responsabilidade assumida 
pelo legislador quando da aprovação da 
Lei da Alienação Parental, no ano de 2010. 
Enfim, um nome a um nefasto proceder. 
De forma didática são exemplificadas hi-
póteses que configuram atos de alienação 
parental. Bem como as sanções a quem 
os pratica. É determinada a realização de 
perícia psicológica ou biopsicossocial, por 
profissional ou equipe multidisciplinar, 
com comprovada aptidão para diagnosti-
car tais atos.

Foi tal a repercussão da lei, que fez 
aflorar um grande número de demandas 
em juízo. Claro que foi enorme a resistên-
cia de quem se viu flagrado e foi alvo das 
sanções legais. E assim começou um mo-
vimento buscando sua revogação, como 
se com isso a justiça fosse deixar de reco-
nhecer sua ocorrência.

Mais uma vez agiu com parcimônia o 
legislador ao fazer alguns retoques na lei, 
sem, no entanto, desnaturar o seu propó-
sito de impedir que ocorra o rompimento 
das relações parentais.

Com tal propósito a Lei 14.340/2022 

ampliou a garantia de visitação assistida, 
que pode ocorrer em entidades convenia-
das com a Justiça. Como é determinada a 
avaliação periódica do acompanhamento 
psicológico ou biopsicossocial, o juiz pode 
nomear perito para a realização dos laudos.

Explicita que, sendo necessária a oi-
tiva de crianças e adolescentes, a escuta 
seja realizado por meio do depoimento es-
pecial. A referência se faz necessária por-
que as vítimas da alienação parental são, 
sim, vítimas de violência.

Apesar de revogada a possibilidade 
de suspensão do poder familiar, quando 
caracterizados atos de alienação parental, 
por motivo grave, o juiz pode adotar tal 
providência, em sede liminar. Mas prefe-
rentemente deve ouvir a criança ou o ado-
lescente por meio do depoimento especial 
e a outra parte.

E, sempre que houver indícios de ato 
de violação de direitos, é imposto ao juiz 
o dever de comunicar o fato ao Ministério 
Público.

Certamente com tais cautelas, a lei 
continuará a ser importante ferramenta 
de proteção a quem se encontra em situa-
ção de vulnerabilidade em decorrência do 
estado de beligerância a que são submeti-
dos por um dos genitores.

Afinal, a revogação da lei, não levaria 
ao desaparecimento da alienação paren-
tal. E essa responsabilidade o Estado não 
pode assumir, pois precisa garantir a crian-
ças e adolescentes especial proteção, com 
prioridade absoluta, conforme impõe o 
Constituição da República.

ContextoContexto
Por Maria Berenice Dias

Por  Maria Berenice Dias

Advogada e vice-presidente nacional do Instituto 
Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM).
E-mail: secretaria@mbdias.com.br

Distribuidoras do Nordeste 
participam de Encontro em Aracaju
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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 “Sucessão de absurdos”

Cuidado ao locar um imóvel

Na sessão de ontem, ministro Schietti desabafou sobre 
as condenações ilegais: “A lei não foi feita só para bonzi-
nhos, foi feita para todos. Mesmo os criminosos possuem 
direitos. O que distingue a civilização da barbárie é jus-
tamente o governo das leis, e não dos homens. Quando 
substituem a racionalidade da lei pela sua própria vontade, 
o resultado é esse que estamos vendo. Pessoas são jogadas 
no calabouço.” 

Aluguei uma casa por 2 anos, 
confiando na palavra do dono, 
mas no 8º mês o proprietário pe-
diu o imóvel de volta e tive que 
sair. Quais os cuidados devemos 
tomar ao alugar um imóvel? Maria 
do Carmo.

Maria, eis algumas dicas para tor-
nar a relação inquilino e proprietário 
mais segura: 1- Nunca aceitar um con-
trato verbal, como foi o seu caso. Antes 
de assinar o contrato de locação, o in-
quilino deve pedir uma cópia do docu-
mento para ler atenciosamente, com 
calma, cláusula por cláusula, destacan-
do os pontos que não entender para 
pedir explicações. O documento deve 
conter informações completas de loca-
dor e locatário (inquilino) e do imóvel. 
O inquilino deve atentar as detalhes, 
como endereço correto do imóvel, da-
tas do início e fim do contrato, finalida-
de da locação, valores do aluguel, mul-
tas em caso de atraso de pagamento e 
infração de cláusulas contratuais, prazo 
e índice de reajuste, forma e local de 
pagamento, e de vencimento.

2 - Para garantir o contrato de loca-

ção, imobiliária e locador podem exigir 
apenas um tipo de garantia, sendo as 
mais usuais fiador com ao menos um 
imóvel próprio, depósito caução de 3 
alugueis e seguro fiança, mas há ou-
tras. Vale lembrar que só é permitido 
uma das opções. Ainda nesse item. 
A maioria dos inquilinos tem dúvidas 
quanto ao depósito caução como ga-
rantia. Nesta modalidade, o locador 
pode exigir o equivalente a 3 meses de 
aluguel, que deverá ser restituído ao 
inquilino, com juros e correção de pou-
pança, quando o imóvel for devolvido 
ao locador.

3 - Uma vez de posse do imóvel, 
o inquilino se torna responsável pe-
las despesas comuns, como conta de 
água, gás e luz, bem como pagamento 
de IPTU e condomínio. Atentar que as 
despesas de manutenção por uso do 
imóvel passam a ser do inquilino. 4- O 
inquilino deve conhecer as formas de 
decisão e término do contrato, que 
usualmente tem duração de 30 meses. 
Em caso de dúvidas, é sempre bom 
consultar um advogado ou corretor de 
imóveis credenciado de sua confiança, 
pois estes profissionais podem ajudá-lo 

a entender melhor todas as suas obri-
gações e direitos no contrato. 

Além disso, todo contrato tem va-
lidade legal a partir do momento em 
que é assinado pelas partes: locador, 
inquilino e fiador, bem como duas tes-
temunhas, não sendo necessária reco-
nhecer firma.

Além disso, a maneira mais segura 
para ambas as partes é realizar a tran-
sação através uma empresa ou profis-
sional conceituado (5), porque através 
do profissional ou imobiliária o locador 
terá mais segurança de que seu imóvel 
estará sendo alugado pelo preço de 
mercado, que o contrato lhe dará se-
gurança jurídica, que a consulta cadas-
tral do locatário foi verificada junto aos 
órgãos de proteção ao crédito e que as 
garantias contratuais foram tomadas, 
contando ainda com a possibilidade do 
imóvel ser administrado durante o pe-
ríodo da locação. E quanto ao locatário, 
este estará realizando uma transação 
segura, tendo a certeza de que o imóvel 
está em condições tanto física quanto 
jurídica, além de ficar ciente dos seus 
deveres e obrigações na relação pac-
tuada.

RAPIDINHAS

ESTAMOS PREPARANDO A 
EDIÇÃO DE 10 ANOS PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br
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Prefeito Augusto Castro entregou 
novas instalações do CREADH

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro 
(PSD), entregou no final de tarde de quinta-
-feira, dia 9, as novas instalações do Centro 
de Desenvolvimento e Reabilitação Huma-
na (CREADH), na Rua da Inglaterra, Bairro 
São Judas Tadeu. A obra de requalificação e 
modernização do equipamento foi realiza-
da pela Prefeitura, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde em parceria com o Ro-
tary Club.

O prefeito ressaltou a importância da 
parceria com a Rotary Club, que considerou 
fundamental para que o Creadh continue 
prestando serviços especializados de reabi-
litação aos pacientes dos 33 municípios pac-
tuados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
“Temos que investir naquilo que é essencial 
para a vida das pessoas. A gente sente a im-
portância que esse Centro têm para os 1.300 
pacientes que são atendidos mensalmente”, 
destacou. 

Segundo o prefeito Augusto Castro, a 
gestão tem investido e vem desenvolvendo 
projetos na área da saúde. “Itabuna é refe-
rência na alta, média e baixa complexidade. 
Mantém hospitais ‘portas abertas’, ampliou 
as Centrais de Regulação e Bases do SAMU-
192, requalificou e realocou a Policlínica 
Municipal Dois de Julho e a UPA 24 Horas do 
Monte Cristo”, citou. 

Além disso fez referência ao mais arroja-
do programa de requalificação das Unidades 
Básicas e de Saúde da Família, onde 9 das 
32 já passaram por melhorias, a reabertu-
ra do Centro Médico Pediátrico de Itabuna 
(CEMEPI) e da Maternidade Otaciana Pinto. 
“Temos equipamentos importantes que pre-

cisamos estar aptos a atender bem as pes-
soas”, acrescentou.

A secretária municipal de Saúde, Lívia 
Mendes Aguiar, disse que o momento era de 
muita alegria para todos. “Quero agradecer 
ao Rotary Club pela parceria e o apoio que 
proporcionou para essa requalificação. O 
CREADH não parou o funcionamento nesse 
período de reformas, pois conseguimos aos 
poucos realizar novas adequações, novas sa-
las”, comentou.

“Hoje, entregamos para a população um 
novo ambiente e para as pessoas que fazem 
reabilitação, fisioterapia e são portadores de 
ostomias para possam ter assistência con-
tínua. O CREADH está em processo de ha-
bilitação para virar  Centros Especializados 
em Reabilitação (CER), tipo II, inclusive para 
atender pessoas com autismo”, afirmou. 

O Governador do Rotary Club, Paulo 
Pereira, disse que as novas instalações do 
CREADH deram dignidade aos funcionários 
e usuários dos serviços. “Foi tudo feito com 
muito carinho. Firmamos uma parceria mui-
to importante com a Prefeitura de Itabuna. 
Doamos o material e mão de obra para a 
maioria dos serviços”, informou. 

Ele falou ainda que todos os usuários 
lembram que aqui tinha uma rampa que fa-
zia duas quinas. “Hoje temos uma rampa 
de acessibilidade, projetada por arquitetos. 
Lembro também que o local apresentava sé-
rios problemas com água. Mas, agora cons-
truímos um reservatório para 40 mil litros, 
melhorando o abastecimento”, declarou, ao 
lado do vice-presidente do Rotary Club, Luiz 
Coelho.

“A coordenadora do CREADH, Maristela 
Hillesheim, disse que a reforma foi muito im-
portante para trazer qualidade de vida para 
os pacientes e funcionários.  Há tempos, a 
estrutura física estava precisando passar por 
obras para trazermos um ambiente humani-
zado para os pacientes”, disse 

O imóvel foi requalificado em toda estru-
tura física, como reparos no telhado, troca de 
pisos dos espaços de fisioterapia adulto e in-
fantil, além de implantação de nova rampa de 
acessibilidade e corrimões. Sua equipe multi-
disciplinar conta com terapeuta ocupacional, 
fonoaudiólogo, médico neurologista infantil e 
adulto, médico gastroenterologista, ortope-
dista, fisioterapeutas, dentre outros.

Dona Maria da Conceição Santana leva 
sua filha Maria Letícia ao CREADH desde que 
a criança tinha sete anos de idade. Atualmen-
te com 25 anos, a paciente faz tratamento 
com neurologista, psicólogos, fisioterapeu-
tas e nutricionista. “Minha filha tinha dificul-
dades na fala e não andava. Foi aqui que ela 
se desenvolveu, começou a andar e a falar. 
Não sei o que seria da gente sem esse serviço 
que nos dá atenção e amor”, emocionou-se. 

A solenidade teve a presença dos secre-
tários de Promoção Social e primeira-dama, 
Andrea Castro, Relações Institucionais e 
Comunicação, Alcântara Pellegrini, da In-
dústria, Comércio, Emprego e Renda, José 
Raimundo Araújo, de Governo, Fernanda 
Ludgero, e do superintendente de Serviços 
Públicos, Francisco de Sousa Lino Filho, ve-
reador Gilson da Oficina (PL), diretor Regio-
nal do Detran, Gilson Nascimento, autorida-
des e convidados.

EXECUTIVO

Prefeito de Itabuna, Augusto Castro, destaca avanços na área da Saúde na 
entrega do CREADH

Prefeito Augusto Castro, primeira-dama Andrea Castro, secretária de Saúde, 
Livia Mendes e o Governador do Rotary, Paulo Pereira descerram a placa

Governador do Rotary Club, Paulo Pereira, discursa na entrega do CREADH 

Prefeito Augusto Castro, secretárias Andrea Castro e Lívia Mendes, e o 
pessoal do CREADH

Fotos: Roberto Santos
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73 98805-3929Travessa Salomão Dantas, Loja 6, 
Alto Mirante, Itabuna - BA - 45.603-242

Direito e a vida real
O João chega para tio e fala:
- Tio, Maria Fernanda pegou meu brinquedo e não quer me devolver (Petição inicial).
- Maria venha cá, quero saber o que aconteceu (citação do réu)
- Meu pai, é mentira dele. (Contestação), inclusive a babá viu tudo (testemunha arrolada)
-Tio se o senhor ouvir a babá ela vai falar o que Maria quiser porque a babá é amiga dela e sua 

empregada. (Impugnação de testemunha)
O tio para resolver a situação diz:
- Maria devolva logo esse brinquedo (Sentença).
- Meu pai, deixe eu ficar um pouquinho mais (Embargos Protelatórios)
- Se você não devolver agora vou cortar a sua mesada (multa do artigo 538,§ Único)
- Ah não vou falar com mainhaaaaa!!! (Apelação para Instância superior)
Veja como a história retrata a realidade. A vida de mundo jurídico.

DIVERTIDAS

RAPIDINHAS

Inimigos declarados
STJ aceita suspeição de juiz declara-

damente inimigo de advogado. O TJ/MG 
havia rejeitado o pedido ao considerar 
que, como o advogado ingressou no fei-
to após a distribuição, o embaraço teria 
sido criado pela parte. A 5a turma do STJ, 
no entanto, destacou que a quebra da 
imparcialidade do julgador é evidente e 
que a simples habilitação do advogado 
nos autos de processo conduzido por 
juiz que é seu inimigo, não se enquadra 
por si só na situação do art. 256 do CPP.

Condenado 
Bolsonaro foi condenado, por danos 

morais coletivos, ao pagamento de R$ 100 
mil por reiterados ataques à categoria dos 
jornalistas. A condenação aconteceu no Dia 
Nacional da Imprensa. Na decisão, a juíza de 
Direito Tamara Hochgreb Matos, de SP, res-
saltou que o cargo que Bolsonaro ocupa tor-
na ainda mais grave o caso, por ser incompa-
tível com a dignidade da função que ocupa 
e pela enorme repercussão que encontram 
suas manifestações em todo o país. 

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

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

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

Expressões Jurídicas



Os pudicos desatualizados!
Normalmente, para evitar polêmicas, 

nunca ligo ou alimento algumas opiniões 
recebidas através de e-mails, quer sejam 
elogiosas, quer sejam condenatórias. 
Mas, não tendo vindo nada criativo na mi-
nha mente, vou aproveitar para despertar 
a atenção de alguns leitores que acham 
abusivos meus termos utilizados com li-
berdade para ilustrar os fatos e ocorrên-
cias nas crônicas e artigos, justificando 
que escrevo na linguagem corriqueira do 
dia-a-dia, tão comum nas 
comunicações da internet, 
mesas de bares, banque-
tes, ruas, televisões, rádios, 
livros, teatros, etc., sem 
que as intenções sejam 
pejorativas e chulas. Sim-
plesmente, tudo é usado 
para dar ênfase ao assunto, 
qualificando-o como algo 
especial ou depreciativo, 
conforme o emprego na 
sentença!

Sessenta anos atrás eu, 
às escondidas na bibliote-
ca de Santo Amaro, li os livros de Jorge 
Amado, Cacau, Suor, Carnaval e outros, 
onde você poderia encontrar as maiores 
sacanagens nordestinas, descrições de 
atos sexuais com detalhes, muitos no-
mes considerados “feios”, mas, como era 
algo inovador e tratava-se de um mestre 
da literatura que surgia, a admiração era 
grande e ninguém ousava dizer que eram 
condenatórias, E hoje, sessenta anos de-
pois, gostaria que vocês lessem, de João 
Ubaldo Ribeiro, nosso querido imortal da 
Academia Brasileira de Letras, que faleceu 

recentemente, o livro “A casa dos Budas 
ditosos” que, seguramente, vão ver que 
minhas crônicas e artigos parecem versí-
culos bíblicos comparados as barbarida-
des que ele escreveu, apresentando com 
a maior clareza possível, todas as saca-
nagens mundanas e mais algumas que, 
mesmo com essa idade, desconhecia! 
Minha comparação não é, em nenhuma 
hipótese, uma heresia, apenas para dar 
ênfase a citação e, ao mesmo tempo, esti-

mulando para que leiam os 
livros citados no sentido de 
ampliar seus conhecimen-
tos literários!

Portanto, compreen-
dam minhas intenções de 
escrever para o povo, sem 
dar muitos valores às dire-
trizes da ABNT, que aprendi 
na faculdade, pois, se come-
çar a ser um escritor casto e 
puro, usuário do português 
de Camões, tenho certeza 
que passarei a ser um chato 
que quer dificultar as com-

preensões, ou esnobar demonstrando 
ilustres conhecimentos. Não quero isso 
e nem desejo que alguém no futuro diga: 
Como disse o escritor Antonio Nunes, no 
seu livro X, etc., basta que lembrem vaga-
mente de mim e digam: Tinha um cara, 
que nem me lembro o nome, mas escre-
via umas crônicas do caralho!

PONTO DE VISTAPONTO DE VISTA
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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Marco Legal de Garantias 
de Empréstimos reforça possível 

penhora de bens de família

Na última semana, a Câmara dos Depu-
tados aprovou o PL nº 4188/2021, o Marco 
Legal das Garantias de Empréstimos, que 
implementa mudanças em relação à utili-
zação de imóveis como garantia para dife-
rentes opções de financiamento. Uma das 
mudanças propostas está na alteração da 
lei nº 8.009/1990, que trata da impenho-
rabilidade de imóvel de família. A alteração 
proposta amplia o rol de exceções aos imó-
veis que não podem ser penhorados. “O 
projeto de lei inclui a alienação fiduciária, 
ao lado da hipoteca e de outras garantias 
reais que permitem a penhora do bem de 
família, mesmo em dívidas de terceiros e 
independentemente da destinação do cré-
dito garantido pelo devedor.

Agora caberá ao Senado examinar a 
proposição legislativa e deliberar acerca da 
sua aprovação.

De iniciativa do Poder Executivo, a ver-
são do projeto do Marco Legal das Garan-
tias de Empréstimos que vem para análise 
do Senado é o substitutivo do relator na 
Câmara, deputado João Maia, do PL do Rio 
Grande do Norte. João Maia argumenta que 
a reformulação das normas que regulamen-
tam as garantias no Brasil é necessária para 
diminuir o risco de inadimplência do deve-
dor, contribuindo, dessa forma, para a re-
dução do custo do crédito. 

Atualmente, a recuperação do crédito 
é tarefa incerta e demorada. Recupera-se 
apenas 14,6% do valor das garantias no 
Brasil, contra 85,3% no Reino Unido, 81,8% 
nos Estados Unidos. Esses dados indicam 
que o tratamento atual dispensado ao tema 
das garantias pelo ordenamento jurídico 
brasileiro necessita ser reformulado para 
melhorar esses números e, por conseguin-
te, reduzir os juros pagos pelo tomador 
brasileiro. E ter acesso a crédito barato tam-
bém é um dos elementos fundamentais do 
exercício de cidadania financeira. 

A proposta cria as Instituições Gestoras 
de Garantia, as IGGs, empresas que serão 
intermediárias entre os tomadores de em-
préstimo e as instituições financeiras. As 
IGGs vão avaliar os bens dados em garantia 
nos empréstimos bancários e, posterior-
mente, as condições do empréstimo, como 
prazos e juros, serão negociadas pelo toma-
dor com as instituições financeiras. Atual-
mente, os bancos fazem a avaliação do bem 
dado em garantia. João Maia cita exemplo de 
inovação que as IGGs podem proporcionar.  

Atualmente, um bem dado em garantia 
que valha R$ 1 milhão pode estar garantin-
do um crédito, por exemplo, de R$ 100 mil. 
Ou seja, há uma grande parte da garantia 
— potencialmente de até R$ 900 mil — que 
não poderá ser utilizada em outra operação 
de crédito com outra instituição financeira. 
O formato da IGG permite que a mesma 
garantia possa ser utilizada para quantos 
créditos couberem na garantia sem preci-
sar ser providos pela instituição financeira 
credora inicial. 

O texto também possibilita que o úni-
co imóvel da família seja penhorado se for 
dado como garantia de empréstimo. Além 
disso, permite que um mesmo imóvel pos-
sa ser dado como garantia em mais de um 
empréstimo. O projeto ainda acaba como o 
monopólio da Caixa Econômica em relação 
aos penhores civis. Pela proposta, joias, re-
lógios, canetas e prataria de valor poderão 
ser penhorados em outros bancos. Segun-
do o relator, a permissão da concorrência 
nos penhores civis abrirá um corredor de 
oportunidade de acesso a crédito barato 
ao tomador cidadão.  Se o projeto do Mar-
co Legal das Garantias de Empréstimos for 
aprovado no Senado da forma como veio 
da Câmara, será enviado para sanção pre-
sidencial. Alterado pelos senadores, volta 
para a análise dos Deputados. 

(Rádio Senado)

PROJETOS PROJETOS 
E LEISE LEIS

FRASE

“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.” 
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O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avi-
damente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e uma 
pessoa pergunta o motivo.

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

PARA RIR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Espiritualidade da Quaresma 
– A Lição do Cata-Vento

Bem Estar
Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por Maria Regina Canhos Vicentin

Bacharel em Direito, pós-graduada na 
área de educação; escritora, psicóloga 
clínica e judiciária. Jáu – São Paulo (www.
mariaregina.com.br)
E-mail: contato@mariaregina.com.br  

Elas são internacionalmente 
maravilhosas!

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

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

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

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

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

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

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

Espaço Livre
Por Antonio Nunes de Souza

Por Antônio Nunes de Souza

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

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

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

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

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

DECISÃO

A enfadonha escola

Santa Casa de Itabuna e Secretária 
de saúde do Estado discutem 

ampliação de leito no Manoel Novaes

 Recentemente, Sr. José lamentou cons-
tatar que sua filha pequena não demons-
trava interesse pela escola. Ele recordou o 
tempo em que, ansioso, esperava pelos ensi-
namentos da professora. Disse que se sentia 
fascinado com o aprendizado, e não conse-
guia entender porque sua menina estava 
tão desmotivada. Ela chegou a lhe falar que 
gostaria que a aula passasse bem depressa, a 
fim de voltar logo para casa. Sr. José, perple-
xo, não sabia onde encontrar uma resposta 
para seus questionamentos.

Sem querer esgotar o assunto, arrisquei 
alguns palpites quando lhe disse que os mé-
todos de ensino infelizmente não evoluíram. 
Os professores continuam dando aulas exa-
tamente como faziam anos atrás. Lousa, giz, 
apagador... Aula expositiva. 

Sr. José ficava fascinado com os livros e en-
sinamentos porque na época em que era crian-
ça não existia televisão nem computador. Uma 
carta demorava dias para chegar, e as pessoas 
achavam mágica poder falar com outras, tão 
distantes, através de um aparelho chamado te-
lefone. Hoje em dia, não é mais assim. 

Nossas crianças parecem nascer saben-
do operar o forno de micro-ondas. Elas mes-
mas esquentam seu leite e o tomam assis-
tindo à tv. O controle remoto não apresenta 
mistério algum para elas, e mudam de canal 
com uma velocidade e destreza de fazer in-
veja a qualquer digitador experiente. No 
computador, visualizam em segundos inú-
meras páginas de jogos, pesquisas, relacio-
namentos. São capazes de ouvir música, ler, 
conversar com amigos, e receber e-mails, 

tudo simultaneamente. A rapidez, o colo-
rido, todo esse aparato tecnológico se faz 
presente nos lares e cativa nossas crianças, 
enquanto nossos educadores continuam a 
lecionar como no passado.

Nada estranho uma criança se queixar 
das aulas e desejar abandonar a escola. Ela 
encontra muito mais motivação fora que 
dentro da sala de aula. Mesmo os palestran-
tes atuais estão enfrentando sérios desafios 
para manter a atenção do público. Que dire-
mos dos professores que precisam competir 
com a televisão e o computador? Será que 
estão sendo preparados para isso, ou amar-
gam a frustração de não conseguirem man-
ter a atenção em classe?

Não vai aqui nenhuma crítica ao profes-
sorado que mantém muitos verdadeiros he-
róis, mas às formas obsoletas de ensino, que 
não conseguem acompanhar a evolução dos 
tempos nem motivar os alunos ávidos por 
diversidade, velocidade, colorido. Mesmo os 
adultos já não se interessam em assistir uma 
preleção que não possua recursos audiovi-
suais. Numa época em que a neolinguística 
nos revela a existência de pessoas auditivas, 
visuais e sinestésicas, precisamos urgente-
mente reformular os métodos de ensino, 
pois nossas crianças não querem apenas ou-
vir. Elas desejam também ver, tocar, cheirar, 
degustar e intuir o saber.

A secretária de Saúde do Estado da Bah-
ia, a médica Adélia Pinheiro, esteve no início 
da semana, no Hospital Materno-infantil Ma-
noel Novaes, unidade referência no interior 
do estado para especialidades como Neo-
natologia, Pediatria Cirúrgica, Ginecologia e 

Obstetrícia. Um dos assuntos discutidos no 
encontro foi a ampliação em 100% no núme-
ro de leitos na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI-Neo) e a implantação de 10 leitos ma-
ternos adultos.

Durante a reunião com a secretária 

BEM  ESTARBEM  ESTAR
Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por  Maria Regina Canhos Vicentin
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SAÚDE
Adélia Pinheiro, o provedor da Santa Casa, 
Francisco Valdece, falou sobre o ganho que 
os moradores da Bahia terão com a criação 
de 20 leitos. Os pedidos de aprovação dos 
projetos já foram deferidos pela Diretoria de 
Vigilância Sanitária e Ambiental (Divisa) e o 
início das obras agora depende da captação 
de recursos financeiros. “Estamos fazendo 
um esforço muito grande para disponibilizar 

Manoel Novaes para assegurar atendimento 
digno aos pacientes do sul, extremo-sul e até 
de outras regiões como sudoeste e oeste da 
Bahia. A titular da secretaria estadual de Saú-
de afirmou ainda que o governo baiano tem 
trabalhado muito para superar um enorme 
desafio, que é a falta de profissionais pediá-
tricos e obstetras. Ressaltou que esse é um 
problema enfrentado por todas as regiões 
brasileiras. 

Adélia Pinheiro se comprometeu a ava-
liar algumas demandas apresentadas e des-
tacou que o Estado tem construído hospitais 
modernos e equipados em todas as regiões 
da Bahia, mas que encontra dificuldade em 
encontrar profissional para atuar em todas 
as novas unidades. A secretária também elo-
giou o trabalho realizado no Hospital Manoel 
Novaes para atrair e manter médicos para 
assegurar a cobertura 24 horas por dia, nos 
sete dias na semana. 

Para o vice-provedor da Santa Casa, Pe-
ter Deviris, as reuniões com representantes 
do Estado são sempre proveitosas. “Foi um 
encontro produtivo porque tivemos a opor-
tunidade de apresentar todos os projetos em 
andamento para o Manoel Novaes. Alguns 
desses projetos serão apresentados também 
aos parlamentares e ao Ministério da Saúde. 
Estamos muito confiantes”, disse Peter Devi-
ris. Participaram ainda do encontro a coor-
denadora do Núcleo Regional de Saúde-Sul, 
Domilene Costa e o 1º tesoureiro da Santa 
Casa, André Wermann. (fotos são de Leonar-
do Rattes/Saúde Gov BA)

para a população novos e modernos leitos de 
UTI”, explicou o provedor.

A diretora técnica do Hospital Manoel 
Novaes, a médica Fabiane Chávez, informou 
para a secretária Adélia Pinheiro que o obje-
tivo não é apenas aumentar o número de lei-
tos pediátricos de 10 para 20, mas também 
ofertar novas especialidades de média e alta 
complexidade. “Estamos trabalhando para 
implantar aqui serviços que, pela sua comple-
xidade, a população hoje precisa na capital.

Adélia Pinheiro destaca parceria
Já a secretária Adélia Pinheiro agradeceu 

pela parceria da Santa Casa de Itabuna com 
o Estado e reconheceu o esforço do Hospital 
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Segunda Caminhada Ecológica levou cerca de 170 
aventureiros à Serra da Estância Manacá em Ibicaraí

II CAMINHADA ECOLÓGICA

As escadarias da Igreja Matriz Senhor 
Deus Menino, na Praça Régis Pacheco, em 
Ibicaraí, presenciaram no início da manhã de 
domingo, dia 29 de maio, a ‘união’ de apro-
ximadamente 170 aventureiros de Ibicaraí 
e alguns participantes de Floresta Azul, Ita-
buna, Ilhéus, Buerarema, Feira de Santana, 
Eunápolis e Salvador, que se reuniram com 
o propósito de subir andando a Serra da Es-
tância Manacá – na região norte do municí-
pio – para a Segunda Caminhada Ecológica 
em favor das matas, montanhas e das mais 
de 100 nascentes que existem no município.

Depois da bênção do diácono Sandoval 
Farias, foi feita uma foto para registrar o mo-
mento e em seguida os aventureiros se des-
locaram para a entrada da cidade, onde foi 
feita uma segunda foto oficial e na sequência 
os participantes foram escoltados por uma 
guarnição da Polícia Militar, comandada pelo 
Subtenente Raniere, que guiou o grupo até o 
início da caminhada.

A caminhada durou mais de nove horas, 
por estradas vicinais, trilhas, fazendas e inter-
mináveis ladeiras, até o topo da Serra, culmi-
nando na Estância Manacá e contou com a 
presença de uma ambulância cedida pela Se-
cretaria de Saúde, um carro de apoio ofertando 
água e frutas e um veículo da Mineradora Cibra, 
que também disponibilizou água e barrinha de 
cereais para os participantes da Caminhada.

Na volta os aventureiros pararam na fa-
zenda de Juscelino, irmão de Aroldo Melo, que 
cedeu o espaço como ponto e apoio, onde foi 
servido frutas e água para todos os integran-
tes, que ainda tiveram tempo para caminhar 

em um trecho de roça de cacau, tomar banho 
de cachoeira e conhecer uma gruta.

Na parte final os aventureiros ajudaram 
a plantar 20 mudas de árvores nativas da 
região, que foram ofertadas pela Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
do município e ainda puderam se deliciar 
com um almoço promovido pelos próprios 
aventureiros. 

O ambientalista Arnold Coelho falou da 
importância dessas caminhadas e da proxi-
midade do homem urbano com o meio am-
biente e da sociedade civil organizada que 
precisa vivenciar e saber como está e o que 
é preciso ser feito para proteger as nossas ri-
quezas naturais.

 A Nutricionista Francine Melo fez uma 
oração de agradecimento a Deus por aquela 
ação e uma rápida palestra sobre os benefí-
cios de uma alimentação anti-inflamatória.

O Geólogo do Consórcio de Desenvol-
vimento Sustentável Litoral Sul (CDS-LS), 
Thiago Goncelves, falou um pouco sobre a 
importância de ações como essa e o belo tra-
balho que a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente tem feito em Ibicaraí, colocando a 
cidade em destaque no cenário regional.

A Caminhada foi uma realização da Tur-
ma da Caminhada, que contou com a orga-
nização de Arnold Coelho e Dominguinhos 
Original, e o apoio de Lucas Cardoso, Ional-
do Borges, Sandoval Novais, Wiliam Melo, CONTINUA NA PÁGINA 12
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A superação da violência pelo amor
Gostaria de falar sobre a superação da 

violência. Você acredita ser possível supe-
rar a violência pelo amor? Nós percebemos 
que a violência sempre aumenta. As notícias 
sobre a violência terrorista, a violência crimi-
nosa, a violência entre jovens cresce a cada 
dia e não podemos fechar os olhos diante 
disso. Podemos constatar que o crime or-
ganizado abrange sempre mais pessoas, 
mais círculos e gostaria de influenciar sem-
pre maiores campos de vida pública. Apesar 
disso nós não abrimos mão da esperança de 
que o amor é mais forte do que a violência.

A violência nunca desaparecerá do 
mundo. Pensar nisso seria algo irreal de 
minha parte, mas eu não me entrego, eu 
acredito na força do bem e da força do amor. 
Quando os cristãos realçam também publi-
camente seu amor, sem fechar os olhos à 
realidade da violência, haverá sempre a pos-
sibilidade da vitória do amor. Mas essa vitó-
ria será perene, pois o mal existe no mundo. 
A violência muitas vezes é consequência de 
feridas que as pessoas sofreram e que ago-
ra desejam passar a pessoas que nada tem 
a ver com elas. Se for verdade que crianças 
feridas passam suas feridas adiante, então é 
mais importante ainda criar as crianças com 
amor, para que as feridas não continuem a 
se propagar sempre mais. Há necessidade 

de fé e esperança para confiar no amor que 
pode curar pouco a pouco crianças, jovens, 
pessoas feridas e assim impedir a violência, 
rompendo o espiral de sempre novas feri-
das. Violência gera violência. 

O amor tende a quebrar esse espiral da 
violência. A violência predomina no mundo 
através de associações terroristas e crimino-
sas e precisa, por um lado, de uma respos-
ta enérgica. É preciso colocar limites claros 
que digam francamente que a sociedade 
não aceita violência. Por outro lado, não de-
vemos admitir que grupos de violência di-
tem as regras do jogo. Estou convencido 
de que a verdadeira superação da violência 
acontece por via mental e espiritual. Pre-
cisamos confiar na força do espírito e do 
amor. A resposta inteligente e realmente 
eficaz para a violência que acontece na nos-
sa cidade, nas nossas casas, no nosso país, 
no mundo é amor. Por isso, ame, aprenda a 
amar, o amor nos renova e renova quem está 
ao nosso redor, pessoas amorosas renovam 
o mundo, pensemos nisso.

Deus te abençoe e te guarde.

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

73   3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414

Fábio Valentim, Fredson Santos, Olivério Leal 
e Epitácio Melo.

Vale ressaltar que a prefeitura de Ibica-
raí foi parceira desse evento, cedendo parte 
dos alimentos e refrigerantes para o almoço, 
200 garrafas de água, refrigerantes, veículo 
de apoio, ambulância e apoio logístico e 10 
camisas para o pessoal da organização. 

A Cibra Mineradora disponibilizou um 
veículo com água e barrinhas de cereais e 
dois profissionais para falar da Mineradora. 

O comerciante e vereador Herbert Santana 
colaborou com 150 reais para a compra de 
frutas e o vereador Aroldão cedeu o espaço 
da fazenda para ponto de apoio.

O resto desse dia de aventura fica por 
conta dos inúmeros depoimentos (fotos e 
vídeos) dos ‘guerreiros’ que subiram a serra 
e estão propagando mais essa aventura em 
suas redes sociais.

Por Arnold Coelho - Ambientalista
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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

Desenvolvimento da Agricultura na Bahia é debatido
durante Fórum no Centro de Convenções de Salvador

Para debater políticas públicas e progra-
mas governamentais que impulsionam o de-
senvolvimento da agricultura no estado foi 
realizado, na quinta-feira (09), no Centro de 
Convenções de Salvador, o Fórum Estadual 
de Gestores da Agricultura, Pecuária, Irriga-
ção, Pesca e Aquicultura da Bahia (Feagri). O 
evento, promovido pela Secretaria de Agri-
cultura do Estado (Seagri), contou com a par-
ticipação de diversos gestores municipais e 
dirigentes da Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR), que apresentaram um panorama 
sobre as ações direcionadas ao segmento da 
agricultura familiar na Bahia.  

O secretário da SDR, Jeandro Ribeiro, parti-
cipou da abertura oficial do Feagri, apresentou 
a Parceria Mais Forte Juntos para Alimentar a 
Bahia, uma estratégia executada pela SDR, em 
parceria com prefeituras municipais, consór-
cios públicos, organizações da sociedade civil 
e outros órgãos estaduais, para a ampliação de 
ações voltadas ao desenvolvimento rural. Du-
rante o pronunciamento, ele destacou a impor-
tância das secretarias trabalharem em conjunto. 

“Há uma relação umbilical entre a Sea-
gri e a SDR, num olhar cirúrgico para o rural 
baiano. Este evento é uma agenda positiva 

AGRICULTURA

que reúne parceiros estratégicos como ges-
tores municipais, representações de bancos 
e federações ligadas à agricultura. Todo esse 
diálogo é imprescindível, para aumentarmos 
ainda mais nossa capacidade de execução de 
políticas públicas”, observou Ribeiro. 

A programação do fórum contou com 
apresentações temáticas e capacitações liga-

das à captação de recursos, acesso ao crédito 
e assistência técnica e extensão rural.  “Dis-
cutimos melhorias, evoluções e desenvolvi-
mento, ainda mais, de nossa agricultura. Essa 
irmandade que existe entre nós e a SDR ajuda 
a alavancar ainda mais o desenvolvimento em 
nosso Estado”, reforçou o secretário da Sea-
gri, Leonardo Bandeira. 

Feira de Negócios  

Simultaneamente ao Fórum acontece 
também, no Centro de Convenções de Sal-
vador, a Feira de Negócios Origem Week, 
que apresenta produtos de vários sistemas 
produtivos da Bahia. Nos estandes, os visi-
tantes podem degustar e adquirir cafés, cho-
colates, derivados do cacau, doces, geleias, 
biscoitos e outros produtos.  

Alécio Mascarenhas, responsável pelo 
estande de produtos das cooperativas da 
agricultura familiar baiana, que são apoia-
das pelo projeto Bahia Produtiva, explicou: 
“Aqui reunimos mais de 200 alimentos pro-
duzidos por 20 cooperativas baianas, de 18 
cidades. Esses produtos estão prontos para 
ganhar a Bahia, o Brasil e o Mundo. Even-
tos como o Origem Week, que une setores 
como cachaça, chocolate, café e tantos ou-
tros, são excelentes para mostramos toda a 
potência que a agricultura familiar baiana 
tem. Assim é possível fazer conexões com 
possíveis compradores e parceiros comer-
ciais”, finalizou. (Assessoria de Comunica-
ção da SDR/CAR)
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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. 

É preciso domar nosso orgulho
Infelizmente, nós somos orgulhosos, 

e muito autossuficientes. Mas nosso or-
gulho não passa de tolice, porque, de-
pois, a própria vida, os próprios aconte-
cimentos mostram o que são as nossas 
capacidades.

Na verdade, uma gota de sangue a 
mais ou a menos no nosso cérebro nos 
faz uma pessoa que perdeu todo juízo 
ou raciocínio, toda a capacidade. Eu me 
lembro bem de um médico que conheci 
quando vivi em São Paulo, muito conhe-
cido, era de uma competência fora do 
comum, mas também orgulhoso, até na 
maneira de falar já mostrava isso.

No auge de sua carreira teve um pro-
blema vascular nas veias que irrigam o 
cérebro. Muito rapidamente perdeu o 
controle, o uso da razão, e toda a medici-
na e ciência dele foi embora. Em questão 
de meses ficou com uma vida vegetativa.

Era uma pessoa grande e geniosa, a 
vida inteira foi muito orgulhoso. Deus o 
tenha na Sua glória, que tenha consegui-
do toda remissão ainda nesta vida. Como 
foi uma pessoa muito orgulhosa, autos-

suficiente, perdeu o uso da razão.
Era incapaz de comer por si só, su-

java tudo. Aonde foi o orgulho daquele 
homem? Parece que a própria vida o “hu-
milhou”. Mas eu apenas apontei esse ho-
mem para nós termos um exemplo con-
creto. Gente, o que é o nosso orgulho, 
autossuficiência, senão tolices?

Em vez de sermos orgulhosos, vai-
dosos, precisamos ser como diz o Sal-
mo 131: “Eu fiz calar e sossegar a minha 
alma”. Colocar nossa ganância e ambição 
- que são filhas muito próximas do nosso 
orgulho - em freios é uma questão de de-
cisão! De vez em quando temos alguns 
ímpetos, mas aí depende de nós por 
freios.

Deus o abençoe! 

Por seu irmão, 

Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade 

Canção Nova – Cachoeira 

Paulista – São Paulo.

www.cancaonova.com.br

RELIGIÃORELIGIÃO
Por Monsenhor Jonas Abib

Envolvendo famílias e pais 
“A educação, direito de todos e dever do 

estado e da família, será promovida e incen-
tivada com a colaboração da sociedade, vi-
sando o pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho” (art. 205 
Constituição Federal Brasileira)

Pesquisas mostram que o envolvimento 
da família na vida escolar das crianças é fun-
damental. A família é capaz de despertar o 
interesse e a curiosidade delas e incentivar a 
sua aprendizagem. Por isso seu compromis-
so é indispensável.

Não queremos que vocês se transfor-
mem em professores de suas crianças, basta 
que acompanhem a vida escolar delas, valo-
rizem suas tarefas, estimulem-nas a gosta-
rem de aprender e a serem curiosas também 
na vida fora da escola.

Para envolver a família e os pais na escola 
de seus filhos é necessário que os pais, mães 
e os responsáveis conversem com os profes-
sores e acompanhem o desenvolvimento de 
suas crianças mais de perto e de forma mais 
atraente. Juntos, construiremos a escola que 
o Brasil quer e de que precisa. Mostrem para 
suas crianças que elas podem contar com 
vocês.

A família necessita saber o que esta 
acontecendo para poder participar e, se for 
o caso, reclamar.  O gestor ou gestora tem 
que ser um bom ouvinte, ele ou ela não pode 
fechar os ouvidos às reclamações. Quando 
um pai diz que não gosta de ir às reuniões 
da escola, ele pode ter motivos. Só ouve pro-
blemas em relação ao desempenho do filho 
ou filha, reuniões longas ou que não definem 
nada, nunca tem oportunidade de falar e 
outras tantas situações que podem ser mu-
dadas através de uma gestão participativa e 
articulada com a comunidade.

Ao conhecer o perfil da comunidade 
de sua escola, será mais fácil relacionar-se 
com ela. Não adianta convidar para uma 
missa católica uma comunidade formada 
pela maioria de evangélicos. Mas para não 
cometer esse “pecado” é necessário saber 
disso antes.

A gestão participativa é o caminho mais 
eficaz para fortalecer a autonomia da escola 
e promover a qualidade do ensino. E é nes-
te campo que o papel do gestor ou gestora 
encontra sua plena realização: na tarefa de 

mobilizar e envolver toda comunidade es-
colar no planejamento, na organização e no 
funcionamento da escola. 

O fracasso escolar, a evasão, a repetên-
cia e mesmo a indisciplina e a violência têm 
sido apontado como resultado do distan-
ciamento da família do ambiente escolar. 
Se de um lado encontra-se a descrença de 
pais e responsáveis em relação ao sistema, 
do outro há os educadores e profissionais de 
educação que pouca experiência possuem 
na árdua tarefa de buscar o apoio e o rela-
cionamento com a família para romper essa 
distância. O resultado é a falta de articulação 
entre as duas instituições que, por prática, 
funcionam separadamente no exercício de 
formar os cidadãos.

A articulação entre escolas e famílias 
nos dias hodiernos está tímida, ainda, mas 
acontecerá com mais vigor quando as duas 
instituições tiverem algo em comum, capaz 
de uni-las, integrá-las, propiciando-lhes sin-
tonia em todos os movimentos.   

Nota da redação:  A acadêmica e co-
laborada faleceu no dia 29 de dezembro de 
2020.

IN  MEMORIAM

Por Agenilda Palmeira

Professora e Membro da Academia 
Grapiuna de Letras (AGRAL). Itabuna 
– Bahia.
E-mail: nildinh@hotmail.com
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Sudoeste baiano: investimentos em saúde, educação, 
segurança e infraestrutura transformam a região

O Governo do Estado tem investido, nos 
últimos 15 anos, para transformar a vida da 
população do sudoeste baiano. São diversas 
ações e obras que geram renda e impulsio-
nam a economia da região, a exemplo de 
novas estradas e do Aeroporto Glauber Ro-
cha. Os investimentos incluem também a 
construção de unidades de saúde, escolas e 
delegacias.

Somente na área da saúde, R$ 135 mi-
lhões foram investidos no período entre 
2007 e 2022, sendo R$ 53 milhões em obras. 
Também foram destinadas 155 ambulâncias 
aos municípios da região, que somam um 
aporte de R$ 12,9 milhões. Já os equipamen-
tos de saúde cedidos aos municípios repre-
sentam um investimento de R$ 7,5 milhões.

Entre os destaques, a policlínica regio-
nal de saúde em Vitória da Conquista foi 
inaugurada em agosto de 2019, após um 
investimento de R$ 22 milhões. A unidade 
presta serviços de média complexidade, am-
pliando o acesso ambulatorial da população 
a diversas especialidades e exames.

Referência para o sudoeste baiano, o 

GOVERNO DO ESTADO

Rodovias e aviação regional

Rede escolar

Nos últimos oito anos, mais de 750 
quilômetros de rodovias do sudoeste 
passaram ou estão passando por obras 
de infraestrutura, com um investimen-
to de R$ 195 milhões. Em 2019, o Pro-
grama de Recuperação e Manutenção 
de Rodovias (Premad) foi responsável 
por restaurar 552 quilômetros de estra-
das nas cidades de Brumado, Vitória da 
Conquista, Itambé, Livramento de Nos-
sa Senhora, Caturama e Igaporã.

Atualmente, está em andamento 
uma importante obra para o sudoeste 
baiano, na BA-640, com pavimentação 

de 38,3 quilômetros de ligação entre 
Mirante e Bom Jesus da Serra. A previsão 
para o término da obra é dezembro de 
2022.

Mais 92 quilômetros de rodovias da 
região também estão com os processos 
licitatórios em andamento. O investi-
mento é de aproximadamente R$ 68 
milhões na pavimentação da BR-415, 
do Anel Viário Leste de Vitória da Con-
quista até Barra do Choça; na rodovia 
que liga o entroncamento da BA-026 
até o distrito de Jurema, em Licínio de 
Almeida; do acesso ao distrito de São 

Sebastião, em Vitória da Conquista; e 
na restauração da BA-142, entre Anagé 
e Tanhaçu.

Em julho de 2019 foi inaugurado o 
Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da 
Conquista, resultado de um investimen-
to de R$ 105 milhões feito pelos gover-
nos do Estado e federal. Na cidade de 
Itapetinga, outro investimento em avia-
ção será publicado em breve no Diário 
oficial do Estado (DOE). A recuperação 
da área de movimentação de aeronaves 
do aeródromo tem previsão de investi-
mento de R$ 4 milhões.

Na área da educação, entre 
2007 e 2022, os investimentos na 
infraestrutura da rede escolar do 
sudoeste somam R$ 196 milhões 
em novas unidades, ampliações, 
modernizações, quadras e refor-
mas de escolas.

Exemplos de novas unidades são 
o Colégio Estadual Zuleide Freire de 
Abreu, inaugurado em dezembro de 

2019, em Jacaraci, e o Colégio Esta-
dual José Palles Sobrinho, inaugura-
do em janeiro de 2021 e que funcio-
na em tempo integral no município 
de Encruzilhada.

Também estão em execução as 
novas sedes do Colégio Estadual 
Coronel Cândido Silveira Santos, em 
Aracatu, do Colégio Estadual Daria 
Viana de Queiroz, em Barra do Cho-

ca, do Colégio Estadual Juvencio 
Amaral, em Bom Jesus da Serra, do 
Colégio Estadual João Lopes de Oli-
veira, em Caetanos, e do Colégio Es-
tadual Duque de Caxias, em Licínio 
de Almeida.

Passam por modernizações 
unidades escolares em Condeúda, 
Vitória da Conquista, Belo Campo, 
Planalto e Poções.

Mais segurança
O Governo do Estado investiu mais R$ 6,1 milhões no 

Programa de Modernização das Estruturas de Segurança 
Pública, entre reformas e construções, para unidades das 
polícias Civil e Militar de Vitória da Conquista, Caetanos, 
Encruzilhada e Barra do Choça. As obras beneficiarão a 
população de 24 municípios da região sudoeste.

Barra do Choça receberá novas sedes para a Delega-
cia Territorial e o 4º Pelotão da 79ª Companhia Indepen-
dente de Polícia Militar (CIPM/Poções). Nas obras, que 
já estão em fases avançadas de execução, foram empre-
gados mais R$ 2,5 milhões. Ainda estão em andamento 
as obras da DT de Caetanos e de Pelotões da PM para os 
municípios de Caetanos e Encruzilhada.

Em Vitória da Conquista, os espaços que abrigam a 
Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) e a Operação 
Ronda Maria da Penha, unidades da PC e PM especializa-
das no combate à violência de gênero, também passam 
por reforma.

Além disso, em 2022, as unidades do Comando de 
Policiamento Regional (CPR) Sudoeste receberam 196 
veículos novos, de quatro e duas rodas, totalizando um 
investimento de mais de R$ 700 mil.

Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC) 
recebeu R$ 12 milhões em obras de ampliação, 
reformas e abertura de leitos. Os recursos per-
mitiram a implantação de 20 leitos de terapia 

intensiva adulto (UTI), sala de politrauma e re-
forma da UTI pediátrica, entre outros serviços. 
“O Estado, através da Secretaria da Saúde, 
também implantou mais 48 leitos de enferma-

ria, agregando assistência a ortopedia 
e cirurgia vascular. Mais recentemente, 
realizamos a Feira Cidadã. Todas essas 
ações fazem parte da política estadual 
de saúde voltada para ampliar a qua-
lidade de saúde da nossa população”, 
destaca a secretária da Saúde do Estado, 
Adélia Pinheiro.

No Hospital Afrânio Peixoto, o inves-
timento chega a R$ 14,8 milhões apenas 
em obras. Os recursos foram aplicados 
na adequação do novo perfil assistencial 
do hospital, reforma do centro cirúrgico, 
criação de 63 leitos e obras complemen-
tares.




