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Moradores do Santo 
 Antônio festejam as 

obras de pavimentação 
e inauguração da praça

O Programa de Reestrutu-
ração da Cidade, que leva pa-
vimentação asfáltica aos bair-
ros, chegou ao Santo Antônio. 
Acompanhado do vereador 
Francisco Gomes (PSD), o 
prefeito de Itabuna, Augusto 

Castro (PSD), circulou ontem 
pelas ruas do bairro e ouviu 
os moradores, que elogiaram 
a pavimentação e a completa 
requalificação da Praça Alice 
Monteiro, que será inaugura-
da hoje, dia 12, às 18 horas. 

Entrevista com o clínico geral e geriatra 
Dr. Aderbal Guilherme Souza Ferreira

“A medicina para mim é a arte do saber 
salvar vidas e aliviar o sofrimento do próximo”

Leia mais nas páginas 06 e  07

Senado aprova projeto que facilita 
acesso a métodos contraceptivos

O Plenário do Senado aprovou no último 
dia 10 um projeto que facilita o acesso à con-
tracepção. O texto determina prazo máximo 
de 30 dias para disponibilização de métodos 
contraceptivos, reduz a idade mínima para es-
terilização voluntária e garante que esse pro-
cedimento seja feito no período de parto. 
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Indústria milionária de diárias

As pneumonias

TCU condenou os ex-procuradores da 
República Deltan Dallagnol, Rodrigo Ja-
not e João Vicente a ressarcirem ao erário 
o valor histórico de R$ 2,8 milhões, que 
teriam sido gastos pela força-tarefa da 
Lava Jato em Curitiba com diárias e passa-
gens. O colegiado, seguindo o voto do re-

lator, ministro Bruno Dantas, considerou 
a prática de atos antieconômicos ilegais 
e ilegítimos por parte dos três na lideran-
ça do grupo. Eles deverão pagar multa e, 
segundo Dantas, poderão responder por 
atos dolosos de improbidade no âmbito 
judicial.

A COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – 
BAHIAGÁS, sociedade anônima de eco-
nomia mista, inscrita no CNPJ/MF sob no 
34.432.153/0001-20, com sede na Av. Prof. 
Magalhães Neto, 1.838 - Edifício Civil Busi-
ness, Pituba, Salvador/BA, torna público, para 
conhecimento dos interessados, a CHAMA-
DA PÚBLICA 2022, para aquisição de gás na-
tural, a partir de 01/01/2023, de acordo com 
as condições e especificações estabelecidas 
no TERMO DE REFERÊNCIA, documentos 

complementares e legislação pertinente.
Esclarecimentos adicionais poderão ser 

obtidos através do e-mail: chamadapubli-
cagn@bahiagas.com.br. As respostas aos 
questionamentos poderão ser transmitidas 
para todos interessados e disponibilizadas 
no site www.bahiagas.com.br/chamada-pu-
blica-gn-2022, a critério da Bahiagás, sem 
divulgação do demandante.

Mais detalhes em www.bahiagas.com.
br/chamada-publica-gn-2022.

JUDICIÁRIAS

Bahiagás

Despedida
“A democracia se verga, mas não se 

dobra, e nem quebra com as fake news.” 
Foi com essa mensagem que o presiden-
te do TSE, ministro Fachin, encerrou a 

última sessão de julgamento na gestão à 
frente do Tribunal Eleitoral. Fachin deixa 
a Corte na próxima semana e será suce-
dido pelo ministro Alexandre de Moraes. 

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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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.

Ex
p

re
ss

õ
es

 J
u

rí
d

ic
as

www.jornaldireitos.com  -  E-mail: direitos@jornaldireitos.com2 Ano XIV - nº 143  -  Sul da Bahia  -  agosto de 2022 - R$ 2,00

Os pulmões, direito e esquerdo, são 
duas vísceras que ficam no tórax e a finali-
dade deles é proceder as trocas gasosas. 
O gás carbônico proveniente do meta-
bolismo é excretado através das vias res-
piratórias superiores e, por outro lado, 
o oxigênio do ambiente é inalado e, nos 
pulmões, misturado ao sangue e levado 
a todas as partes do corpo. Entretanto, 
pelo mesmo percurso por onde entram 
e saem os gases, podem penetrar micró-
bios que irão adoecer o órgão, interferin-
do no desempenho do organismo.

A inflamação dos pulmões é cha-
mada de pneumonia que pode ser de 
origem bacteriana, virótica, inalação de 
produtos do petróleo etc. Aqui, tratare-
mos das pneumonias causadas por bac-
térias. Elas ocorrem mais nos extremos 
da vida, nos primeiros anos de vida ou na 
velhice. No início da vida, a imunidade 
está se desenvolvendo e no final, ela está 
se esgotando. Contudo, as pneumonias 
surgem em qualquer faixa etária.

As manifestações clínicas são tos-
se, escarro que pode apresentar raja de 
sangue ou não, dor no tórax devido ao 
comprometimento da pleura, a pele que 
recobre os pulmões.  Dificuldade para 
respirar, febre, calafrios...

Pela própria condição, o paciente 
procura o repouso, devendo ser num 
ambiente bem ventilado. Será fornecida 
medicação para a febre e hidratação ao 

paciente, fornecendo-lhe sucos ou sim-
plesmente água. A alimentação será leve, 
dando preferência às sopas e aos caldos. 
Caso ocorram vômitos serão administra-
dos remédios para vômitos.

O diagnóstico de pneumonia é fá-
cil. A dificuldade se apresenta quando 
há complicações como:  bacteriemia, 
condição em que os microorganismos 
invadem todo o corpo, infecções do co-
ração, derrame pleural, devendo nesta 
situação, fazer uma drenagem do tórax.  
A radiografia tem muita utilidade não só 
no diagnóstico, mas também no desen-
rolar da enfermidade.

Logo que o agente etiológico invade 
o corpo, este se defende produzindo anti-
corpos para neutralizar os invasores.  Hoje, 
com os antibióticos, a mortalidade dimi-
nuiu sensivelmente. Como foi dito acima, a 
dificuldade no tratamento reside nas crian-
ças abaixo de cinco anos ou nos idosos.

Só dois ou três dias após o tratamen-
to com antibióticos a febre desaparecerá.  
Se o paciente estiver sendo tratado em 
ambulatório, jamais deverá interromper 
a antibioticoterapia por conta própria. 

As crianças, devido à fragilidade do 
seu organismo, deverão ser hospitaliza-
das, principalmente as com suspeita de 
complicações.

Por  Jairo Santiago Novaes

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

Bahiagás inicia nova Chamada Pública 
para aquisição de Gás Natural



O Programa de Reestruturação da Ci-
dade, que leva pavimentação asfáltica aos 
bairros, chegou ao Santo Antônio. Acompa-
nhado do vereador Francisco Gomes (PSD), 
o prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), 
circulou ontem pelas ruas do bairro e ouviu os 
moradores, que elogiaram a pavimentação e 
a completa requalificação da Praça Alice Mon-
teiro, que será inaugurada hoje, dia 12, às 18 
horas. 

“Estamos entrando no Santo Antônio, 
com asfalto de qualidade, levando melhoria 
e bem-estar para os moradores desse que é 
uma dos mais populosos de Itabuna”, disse 
Castro. Na manhã desta sexta-feira, um grupo 
de operários de campo está finalizando a pa-
vimentação do entorno da praça, removendo 
tapumes e preparando o local para que seja 
entregue.

De acordo com o vereador Francisco Go-
mes, o Bairro Santo Antônio vem recebendo 
uma atenção especial da Prefeitura de Itabu-
na. “O prefeito Augusto Castro tem trabalha-

do com afinco em nosso bairro. Aqui já foi rea-
lizado o saneamento do canal, requalificada 
UBS Roberto Santos e agora atende a nossa 
comunidade. Ganhamos uma nova praça e 
o asfalto, que era uma antiga reivindicação, 
chegou para a alegria geral”, comemorou o 
vereador.

Moradora há 30 anos da Rua Osvaldo 
Cruz, a aposentada Luiza Marciel, destacou 
a qualidade da pavimentação. “Esse asfalto é 
nota dez. Desde que moro aqui, nunca vi uma 
pavimentação dessa natureza. O prefeito está 
sabendo trabalhar”, afirmou a aposentada.

Já Josélio Silva, que desde 1972 mora na 
Rua Clóvis Santos, lembrou da valorização dos 
imóveis com a urbanização que o bairro vem 
recebendo. “Com esse belo trabalho, nossas 
casas serão valorizadas. Eu fico feliz vendo as 
coisas boas acontecerem. Com esse trabalho, 
Augusto merece elogios. E o vereador Fran-
cisco, que representa o nosso bairro, é muito 
atencioso e também está de parabéns”, disse 
Josélio.

A Faculdade de Ilhéus firmou parce-
ria institucional com o Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia Baiano (IFBaiano), 
campus Uruçuca, com o objetivo oferecer 
serviços essenciais nas áreas dos cursos de 
Psicologia, Enfermagem e Odontologia, 
em nível de extensão. O convênio possi-
bilitará a ampliação dos serviços de saúde 
junto aos alunos da Instituição. 

No momento da assinatura do acordo 
de cooperação técnica, ocorrido na Fa-
culdade de Ilhéus, estiveram presentes o 
diretor-geral Almir Milanesi, a diretora aca-
dêmica, Sandra Milanesi, o assessor aca-
dêmico, Paulo Castro, o coordenador do 
curso de Psicologia, professor Lahiri Argo-
lo, e a coordenadora do curso de Pós-Gra-
duação em Gestão de Negócios em Cacau 
e Chocolate, Ana Prudência Magnavita.  

Pelo IF Baiano, participaram da sole-
nidade a diretora administrativa e direto-
ra-geral substituta, Risia Kaliane Santana 
de Souza, o diretor acadêmico, João Victor 
da Silva Santos, e o coordenador de Assis-
tência Estudantil, João Marcos Nascimento 
dos Santos. Todos externaram a alegria em 
estar na Faculdade de Ilhéus para firmar o 
acordo de cooperação técnica.  

O coordenador de Assistência Estu-
dantil, João Marcos, afirmou que “o perío-
do pós-pandemia exigiu um tratamento 
diferenciado da nossa parte em relação 
aos alunos, e de pronto, a gente identificou 
que o nosso pessoal, os nossos servidores 
não dariam conta da vazão necessária. Fo-
mos informados que vocês prestam esse 
serviço com excelência. Graças a deus está 
dando tudo certo. É um grande prazer!!!”

O Instituto Federal de Ciência e Tecno-
logia, Campus de Uruçuca, oferta cursos 
em diferentes níveis (médio, graduação, 

pós-graduação), além de possuir uma 
estrutura de alojamentos que consegue 
atender até 300 alunos.

Na oportunidade, o diretor Almir Mila-
nesi manifestou satisfação ao estabelecer 
o convênio de cooperação técnica junto ao 
instituto federal, como forma de ampliar 
as ações de caráter social junto à comu-
nidade, através de ações extensionistas. 
“É uma parceria que todos ganham. No 
meu entendimento, vocês ganham e nós 
ganhamos, porque nossos alunos saem 
daqui, vão lá, e prestam o serviço. Na ver-
dade, eles estão prestando serviço, mas 
monitorados pelos professores, e isso vai 
somando com o aprendizado para que ele 
possa entrar no mercado de trabalho. Isso 
é de extrema importância para nós.” 

Milanesi prosseguiu “quem mais ga-
nha são os nossos alunos, e é o que dese-
jamos. Por isso, falo que todos nós ganha-
mos. É uma troca de informações, troca de 
conhecimento.” E concluiu dizendo que 
estudou no Ifes- Instituto Federal do Espí-
rito Santo, quando era escola técnica, “foi 
uma escola que me ensinou muito”.

Por outro lado, o convênio assinado 
pelo diretor-geral do IF Baiano - Uruçuca, 
Josué de Souza Oliveira, amplia as ações 
junto à Faculdade de Ilhéus, no sentido 
de oferecer cursos de curta duração no 
formato Formação Inicial Continuada-FIC 
nas áreas de conhecimento disponíveis no 
campus, como Engenharia de Alimentos, 
Agrimensura, Informática, Agropecuária, 
entre outros. Os cursos são ministrados 
por profissionais qualificados e envolvem 
equipamentos de última geração, como o 
Centro de Tecnologia de Alimentos, labo-
ratórios de informática, drone, teodolito e 
outros.  

EXECUTIVOEDUCAÇÃO

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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Moradores do Santo Antônio 
festejam as obras de pavimentação 

e inauguração da praça

Faculdade de Ilhéus firma convênio 
com o IFBaiano, de Uruçuca



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
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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 LGPD – Eleições

Mandato

Laqueadura

Como resolver ou diminuir 
a inadimplência condominial 

Plenário do TSE começou a analisar processo que trata da 
aplicação da LGPD no processo de registro de candidaturas. 
Relator, ministro Fachin, votou pela manutenção da transpa-
rência como regra. Contudo, propôs a supressão dos dados 
que dizem respeito à intimidade e à vida privada. Pedido de 
vista antecipado de Moraes suspendeu o exame da matéria. 

STF fixou entendimento de que os partidos políticos têm 
autonomia para estabelecer a duração dos mandatos de 
seus dirigentes, mas devem assegurar a alternância de po-
der por meio de eleições periódicas, e invalidou dispositivo 
da lei dos partidos políticos que permitia o prazo de vigência 
dos órgãos provisórios de agremiações de até oito anos. 

Senado aprovou projeto que reduz de 25 para 21 anos 
a idade mínima para a que a mulher opte pela esterilização 
voluntária (laqueadura). O texto também retira a obrigato-
riedade do consentimento expresso dos cônjuges para reali-
zação da esterilização 

As contas parecem não ter fim. E 
quando se aproxima o final do ano, 
elas só aumentam, principalmente, 
quando os vizinhos resolvem ignorar 
o pagamento das taxas condominiais. 
Se você está vivendo essa situação no 
seu condomínio, a orientação é bus-
car alternativas para evitar que o pro-
blema fique cada vez maior.

 As ações de cobranças ten-
dem a ser demoradas por conta do 
volume de trabalho do Poder Judiciá-
rio e o ideal é que os condomínios to-
mem providências que possam redu-
zir a inadimplência.

 Eis algumas dicas para lidar com 
o problema da inadimplência: 1- O 
condomínio pode desenvolver ma-
neiras de arrecadar recursos, como 
instalar torres ou alugar áreas, ven-
dendo lixo reciclado, etc. Assim as 
taxas condominiais serão menores e 
o risco da inadimplência diminui. 2- 
Faça campanha de conscientização 

como reuniões e cartazes e explicite 
as consequências de ter saldo deve-
dor, como proibição votar nas assem-
bleias e penhora do imóvel. 3- Contra-
te uma administradora para orientar 
melhor os pagamentos e profissiona-
lizar o trabalho. Quando o morador 
vê o dinheiro sendo bem aplicado em 
melhorias e o condomínio funcionan-
do sem problemas, se sentem mais 
estimulados a pagar. 4- Evite a ex-
posição do inadimplente. Colocar as 
unidades devedoras no mural causa 
constrangimento e também é motivo 
de processo judicial.

E mais, 5- Caso tenha dificulda-
des, cogite a contratação de uma em-
presa especializada em cobrança de 
inadimplentes. 6- Esteja disponível 
para receber o inadimplente a qual-
quer momento. O importante é rece-
ber o valor, ainda que em parcelas. 
Faça acordos ou negocie a dívida. 7- 
Na assembleia geral ordinária anual, 

quando aprovada a previsão orça-
mentária, deve se prever com a máxi-
ma eficácia as despesas do ano, para 
não pegar o condômino de surpresa. 
Faça levantamento das despesas do 
condomínio no ano anterior com ma-
nutenção e conservação, água, luz, 
elevador, portão eletrônico, seguro, 
folha de pagamento de pessoal e pro-
jeto para o ano seguinte.

Além disso, 8- Não corte o forne-
cimento de nada do inadimplente. O 
condomínio pode ficar sujeito a pro-
cessos judiciais e penalidades seve-
ras. 9- Faça cobrança da inadimplên-
cia o mais rápido possível para reduzir 
uma progressão da dívida e ter a ação 
como exemplo para que não existam 
outros seguidores.

 Por último, 10- Não perdoe dívi-
das. Porque além de estimular ina-
dimplência, pode criar mal estar en-
tre outros moradores, especialmente 
os que pagam em dia.

RAPIDINHAS

ESTAMOS PREPARANDO MAIS 
UMA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br
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Santa Casa de Itabuna segue com 
inscrições abertas para Workshop 

sobre o câncer de cabeça e pescoço
O Brasil deve encerrar o ano com 36 

mil novos casos de câncer de cabeça e 
pescoço, conforme estimativa do Insti-
tuto Nacional do Câncer (INCA). Muitos 
desses casos poderiam ser evitados se 
adotados determinados cuidados e hábi-
tos saudáveis. Esses e outros temas serão 
abordados durante o I Workshop Multi-
profissional de Câncer de Cabeça e Pes-
coço do Sul da Bahia, marcado para o dia 
23 de setembro, no auditório do Hospital 
Calixto Midlej Filho.

Previsto inicialmente para julho, mês 
em que são intensificadas as ações para 
prevenção e conscientização sobre a im-
portância da detecção da doença, o Wor-
kshop Multiprofissional de Câncer de Ca-
beça e Pescoço sofreu mudança na data 
por precaução da pandemia de Covid-19. 
Com isso, os interessados ganharam 
mais tempo para assegurar participação 
no evento. Ao custo de R$ 50, a inscrição 
pode ser feita pelos telefones (73) 3214-
9141/3214-4373 e ainda pelo WhatsApp 
(73) 98846-1551.

O Workshop Multiprofissional é pro-
movido pela Unidade de Alta Complexi-
dade em Oncologia (UNACON) da Santa 
Casa de Itabuna, em parceria com a Fun-
dação Centro de Estudos Professor Edgar 
Santos (FUNCEPES), e contará com pales-
tras de médicos, enfermeiros, nutricionis-
ta, farmacêutico, assistente social, psicó-
logo e odontólogo. Entre os palestrantes 
estão os médicos Lincoln Warley Ferreira, 

Jader Alves Mesquita, Célia Reis e Elissa 
Ney Mariano.

A supervisora do Serviço de Oncolo-
gia da Santa Casa de Itabuna, enfermeira 
Sayara Aragão, explica que o evento é di-
recionado a profissionais de saúde e estu-
dantes universitários e de cursos técnicos. 
O dinheiro arrecadado será destinado para 
a compra de suplementos para os pacientes 
do Sistema Único de Saúde (SUS) em trata-
mento oncológico e que apresentam difi-
culdades para se alimentar.

Orientações
A recomendação dos especialistas é 

que as pessoas mantenham a alimentação 

saudável e higiene bucal em dia, e prati-
quem atividades físicas regularmente. Além 
disso, devem evitar o consumo excessivo 
de bebidas alcoólicas e o uso do fumo. “Não 
fazer o consumo de produtos com tabaco 
ajuda evitar muitos cânceres de boca, farin-
ge e laringe” explica a odontóloga da SCMI, 
Thaís Barreto.

De acordo com a Sociedade Brasileira 
de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), 
quando descoberto e tratado precocemen-
te, o tipo de câncer pode alcançar até 90% 
de cura. Conforme dados do INCA, 76% dos 
casos da doença são descobertos em está-
gio avançado, o que dificulta a recuperação 
do paciente.

SANTA CASA



O site www.jornaldireitos.com e o jornal DIREITOS 
entrevistam Dr. Aderbal Guilherme Souza Ferreira, 
clínico geral e geriatra que atua no sul da Bahia a mais 
de 5 décadas.
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Av. Aziz Maron, nº 1.067, 12º Andar, Salas 1205/1206, 
Condomínio Empresarial Jequitibá Trade, B. Góes Calmon. ITABUNA-BA

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

“A medicina para mim é a arte 
do saber salvar vidas e aliviar 

o sofrimento do próximo”
DIREITOS – Quem é Dr. Aderbal Gui-

lherme Souza Ferreira? Onde nasceu? 

Aderbal Ferreira – Nasci em Itabuna no 
dia 25/6/1937, filho de Betilde José Ferreira 
e Nemesia Maria Sousa Ferreira, nascidos 
respectivamente em Ilhéus e Belmonte. Essa 
união gerou quatro filhos, sendo Glória, Ro-
nilda, José Bonifácio e eu.  Vivi toda a minha 
vida ligada a medicina, que me deu amor e 
vontade de fazer o bem ao outrem. Sou um 
simples mortal amante dos três pontinhos, 
regido pelo compasso e esquadro e temente 
a Deus (GADU), sendo também manso e hu-
milde de coração, nascido na cidade de ita-
buna e criado na fazenda duas barras (Bairro 
São Caetano), quando na época não tínha-
mos o progresso de hoje e a vida era pacata, 
usava-se o animal como meio de transporte. 
E não existia a ponte Lacerda (São Caetano) 
para irmos ao centro da cidade, com isso tí-

nhamos  que atravessar de canoa que no má-
ximo cabia tres pessoas.

 
DIREITOS – Onde o senhor cursou e 

em que ano concluiu o curso de medicina? 

Aderbal Ferreira – Desde criança so-
nhava em ser médico, nesta época eu acom-
panhava minha avó ao posto médico no 
lactário, daí adveio a paixão pela medicina. 
Estudei no colégio Divina Providência da 
diretora Lindaura Brandão, onde conclui o 
ensino primário e o secundário conclui no 
Colégio Antônio Vieira no bairro do Garcia 
na cidade de Salvador. E depois fiz o vestibu-
lar e ingressei no curso de medicina da UFBA 
em 1962, localizado no Terreiro de Jesus (Pe-
lourinho) também na capital baiana, vindo a 
conclui-lo em 1968. Tambem fiz o curso de 
extensão no pronto de socorro do bairro do 
Canela e as aulas naquela época eram no an-

ENTREVISTA

fiteatro na Faculdade de Medicina e no Hos-
pital Edgar Santos. 

Depois de formado fui trabalhar no hos-
pital da cidade satélite de Taguatinga – DF,  lá 
recebi um convite para trabalhar em Jataí no 
interior de Goiás, onde fiquei por um ano, e 
depois recebi mais um convite para trabalhar 
em Jussari, então distrito de itabuna, onde 
atuei por mais de dez anos. E casado e com 
filhos em idade escolar, mudei para Itabuna e 
passei a trabalhar nos Hospitais Maria Gorete 
e Manoel Novaes, bem como atuei em alguns 
plantões no Hospital Santa Cruz, além do meu 
consultório no centro de nossa cidade.

DIREITOS – E por que escolheu a pro-
fissão de Médico?

Aderbal Ferreira – Escolhi a profissão 
de médico por  vocação, amor e vontade de 
ajudar o próximo. E ainda me lembro dos 
professores do curso: Estacio de Lima, Me-
dicina Legal, Rafael Menezes de Anatomia 
e dos seus assistentes Brito e Estela; Carlos 
Geraldo de Biofísica, Túlio de Histologia, Er-
lom Pinto de Farmacologia, Pedreira e Pires 
da Veiga, Jorge Novis de Fisiologia, Rodolfo 
Teixeira e Prata, ambos de Medicina Tropical, 
que foram fundamentais para me apaixonar 
ainda mais pela medicina.

DIREITOS – O Dr. então tem mais de 
50 anos de dedicação a medicina?

Aderbal Ferreira – Sim, tenho 54 anos 



de dedicação a medicina. E graças a Deus 
continuo atuando e praticando, clina geral, 
geriatria e medicina do trabalho, além de ser 
cofundador da Unimed de Itabuna. 

DIREITOS – O que é a medicina para  
Dr. Aderbal Ferreira? 

Aderbal Ferreira – A medicina para 
mim é a arte do saber salvar vidas e aliviar o 
sofrimento do próximo. É fazer o bem, colo-
car a fé, a razão e a ciência em cheque, pro-
curando extrair e tirar o melhor de si mesmo. 

DIREITOS – Por que a escolha pelas 
áreas de clínica geral e geriatria? 

  Aderbal Ferreira – Porque na mi-
nha época de formação em medicina  a 
área de clínica geral e geriatria eram bem 
conceituadas como medicina da familia, 
podendo entrar nos lares a qualquer hora 
e momento quando solicitado. E para ter 
um campo abrangente, porque lidar com 
a população geral tentando amenizar 
suas queixas e dores. Segundo Hipócrates 
a  medicina é arte de curar. E na geriatria 
para dar maior assistência e qualidade de 
vida aos idoso. 

DIREITOS – Há outros médicos na fa-
mília? 

Aderbal Ferreira – Tenho quatro filhos 
frutos do casamento com a educadora Olga 
Ferreira, que por mais de duas décadas foi 
vice-direitora do Colégio Estadual Félix Men-
donça. Desses quatro filhos duas optaram 
por seguir a mãe na área educacional, as 

profesoras Andreia, que é formada em Letras 
com Inglês e Alexandra em Geografia. Na área 
de saúde temos Ana Paula que é formada em 
Enfermagem e Mauricio técnico em ECG.

DIREITOS – O que é ser clínico geral e 
geriatra? E como o médico especialista 
nestas áreas contribui com o melhor vi-
ver do ser humano?

Aderbal Ferreira – É o profissional res-
ponsável para diagnosticar as doenças desde 

as mais simples as mais complexas. E esse pro-
fissional deve estar disponível a todos os cha-
mados e a todas as horas, noite e dia, e preocu-
pado com o bem estar dos seus pacientes.

DIREITOS – Por que o 16 de março 
considerado o Dia do médico clínico ge-
ral? E qual a importância dessa data? 

Aderbal Ferreira – Dia 18 de outubro é o 
dia do médico e 16 de março do clinico geral, 
portanto, são datas oficiais do nosso calendá-
rio. A data é para ser lembrada como home-

nagem ao médico clinico, que foi confirmada 
em um congresso de clinica geral que aconte-
ceu na cidade de Florianópolis - SC. 

DIREITOS – Além de atender na sua 
clínica no edifício Lopes Cabral - Av. Cin-
quentenário 436- centro, Itabuna-BA, 
CEP 45.600-002,  (73) Telefone 3211-
3619, o Dr. atende em outros locais e/
ou cidades? 

Aderbal Ferreira – Sim, além da clini-
ca, atendo na UBS do bairro Maria Pinheiro 
e tambem nas cidades de  Ilheus e Coaraci. 
No passsado recente atendi em todos os 
postos da cidade de itabuna e inclusive no 
distrito. 

DIREITOS – Que conselho dá para os 
jovens que desejam cursar medicina? 

Aderbal Ferreira – que estude e estude 
muito, que se preparem, bem como tenham 
vocação para a profissão.

DIREITOS – Suas considerações fi-
nais? 

Aderbal Ferreira – Fiquei muito hon-
rado com a entrevista do site e jornal DIREI-
TOS, que me oportunizaram relembrar boas 
memórias da minha trajetória na medicina. 
A aproveito para agradecer ao meu querido 
amigo, mestre, advogado e jornalista vercil 
rodrigues pela oportunidade.
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Escolhi a profissão de 
médico por vocação, 

amor e vontade de 
ajudar o próximo
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73 98805-3929Travessa Salomão Dantas, Loja 6, 
Alto Mirante, Itabuna - BA - 45.603-242

Uma Chapeuzinho filha de advogado
– Chapeuzinho Vermelho, vá até a 

floresta levar doces para a Vovó que está 
doente, mas cuidado! Lá existe um grande 
lobo mau.

E a menina, filha de advogado, responde: 
– Mãe, fique sabendo que: Abandono de 

idosos é crime, por isso traga a Vovó para mo-
rar conosco; Eu não posso ir para a floresta so-
zinha porque o Estatuto da Criança não per-
mite, ainda mais sabendo que lá tem lobo... 
E tem mais. Se a Vovó está doente, não pode 
comer somente doces.

DIVERTIDAS
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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

O que é a vida
Você já pensou sobre o que é a vida? O 

filósofo Ortega Y Gasset dizia que a vida é a 
realidade radical. O que é isso? Que o mais 
importante mesmo - de tudo aquilo que nós 
fazemos, da realidade que nos cerca, dos 
nossos projetos -, é a vida. Ela o eixo que nós 
devemos cuidar e fortalecer, por isso que 
a gente diz que o mal maior é a ameaça à 
própria vida. Também se olhamos o estudo 
do ser humano, nós poderíamos dizer que 
o sentido primário da vida não é só o bioló-
gico, mas sim o biográfico, melhor dizendo, 
a trajetória biográfica. Por quê? Porque nós 
podemos estar vivos, mas o que depende 
mesmo, para que a vida tenha qualidade, é o 
jeito como nós vivemos. Por isso quando nós 
olhamos o mundo, nós o vemos como anfi-
trião, nós estamos no mundo. Ele, de certa 
forma, nos acolhe. 

A vida humana é constituída por um 
complexo grupo de ingredientes, de todo 
o tipo, que devem ser enfrentados pelo 
homem. Por essa razão eu posso começar 
falando da minha vida. E quando eu falo 
da minha vida, eu me pergunto quem sou 
eu, o que faço, em que situação me encon-
tro, como é o perímetro humano e cultural 

que me rodeia, como são os meus relacio-
namentos... Por isso, uma das atividades 
importantes é perceber como vai a minha 
vida. E ela tem dois vetores essenciais. São 
a personalidade e o projeto. Ou seja, ao 
longo da minha vida eu vou formando a 
minha personalidade, realizando de modo 
concreto o meu projeto de vida, os meus 
sonhos.

Por isso eu faço a minha vida. Estou 
ocupado cuidando da minha vida, tentando 
tirar o melhor proveito possível. Mas essa 
operação projetada num tempo futuro deve 
ter uma unidade interna, ou seja, eu estou 
no mundo e eu posso contribuir para que 
o mundo seja bom ou não. Então existe a 
questão da construção da personalidade e 
também os projetos, os sonhos, que nós va-
mos cultivando. Que essa reflexão nos ajude 
hoje a pensar, afinal o que é a minha vida? O 
que estou fazendo dela? Tire um tempo do 
seu dia e pense 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

Secretaria de Saúde de Ibicaraí 
realiza ação e recolhe pneus 

velhos por toda a cidade

A Secretaria Municipal de Saúde, através 
da Vigilância Epidemiológica e Atenção Bási-
ca, promoveram na manhã de terça-feira, dia 
09, uma grande ação na cidade para recolher 
pneus velhos em desuso. A busca e remoção 
dos pneus foi feita pelos Agentes Comunitá-
rios de Endemias (ACE).

Na oportunidade os Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACS) acompanharam a ação 
e fizeram um trabalho de conscientização no 
combate à Dengue, Zika e Chikungunia e ao 
Mosquito Aedes aegypti com pequenas pa-
lestras e entregas de panfletos para morado-
res das respectivas localidades.

A ação circulou por toda a cidade e dis-
tritos, recolhendo pneus velhos em terrenos 
baldios, quintais, espaços abandonados e 
oficinas e o saldo foi muito positivo, com 
o recolhimento de aproximadamente 400 
pneus, que foram doados nesta sexta-feira, 

dia 12, para a empresa Recicla Brasil.
A ação contou com as equipes de ACE e 

ACS que foram lideradas por Carlos Cezar, 
Coordenador da Atenção Básica e Priscilla 
Araújo, Coordenadora de Vigilância Epide-
miológica.

“Essa ação teve o intuito de remover 
focos fixos do mosquito da dengue em 
nossa cidade. Os pneus velhos que ficam 
abandonados acumulam água e viram ver-
dadeiros criadouros. Recolhemos cerca de 
400 pneus em vários pontos da cidade. É 
importante também que a população nos 
ajude, fazendo o papel de fiscalizar os seus 
vasinhos que acumulam água e tanques 
descobertos, pois a água parada é um pe-
rigo. O combate ao mosquito da dengue é 
um dever de todos nós”, disse a Secretária 
de Saúde Luna Tavares. 

(Ascom Prefeitura de Ibicaraí)

CIDADES



Um homem inesquecível!
Nossa memória sempre grava as coi-

sas que nos deixam fascinados, embe-
vecidos, assim como, as que nos deixam 
extasiados e surpresos por ver fatos incrí-
veis e dignos de nos deixarem comple-
tamente hipnotizados com uma dessas 
ações provocativas! Mais que justo, guar-
damos as lembranças que na época não 
entendíamos as razões, hoje já com nos-
sas mentes mais abertas e esclarecidas, 
conseguimos assimilar e admitir algumas 
atitudes, mesmo ainda não sendo com-
pletamente 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 idade, fazendo as maiores peripécias 
tanto nas áreas comerciais, industriais, 
políticas, sociais, e por que não dizer, nas 
respeitáveis 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 be-
nefício. Ninguém conseguia odiá-lo, pois 
era de uma simpatia e carisma tão grande 
que deixava todos conformados aceitan-
do, 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 
páginas seriam poucas, para citar alguns 
fatos e suas consequências. Prefiro que 
vocês coloquem a imaginação para fun-
cionar e formatem em suas mentes uma 
figura extremamente inteligente, enge-
nhosa, agradável e enganadora em todos 
os sentidos. Quando morreu, seu enterro 
foi um dos maiores acontecimentos, cujo 
cortejo 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 tratava de alguma nova trama espírita!

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

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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Senado aprova projeto 
que facilita acesso a 

métodos contraceptivos

O Plenário do Senado aprovou no últi-
mo dia 10 um projeto que facilita o acesso 
à contracepção. O texto determina prazo 
máximo de 30 dias para disponibilização 
de métodos contraceptivos, reduz a idade 
mínima para esterilização voluntária e ga-
rante que esse procedimento seja feito no 
período de parto. O PL 1.941/2022, que 
segue para sanção presidencial, também 
exclui da legislação a necessidade de con-

sentimento expresso de ambos os cônjuges 
para a esterilização. Os senadores também 
aprovaram um projeto (PL 4.171/2021) que 
cria programa de acompanhamento de pa-
cientes com câncer de mama, para prestar 
orientação e tornar mais ágeis o diagnósti-
co e o tratamento. Como foi modificada no 
Senado, a proposta terá que voltar à Câma-
ra dos Deputados. 

(Fonte: Agência Senado)

PROJETOS PROJETOS 
E LEISE LEIS

1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

Expressões Jurídicas

Improbidade administrativa
STF retoma hoje o julgamento que visa definir se a nova lei de improbidade ad-

ministrativa retroage ou não para ações já julgadas e para as em andamento, e se há 
prescrição para as ações de ressarcimento. O placar é controverso, e o julgamento 
deve ser finalizado nesta semana. 

RAPIDINHAS
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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

Uso compulsivo ou recreativo?
Faz algumas semanas, assisti a uma vi-

deoconferência em que o expositor falava 
sobre o consumo de entorpecentes. Ele 
mencionou que era necessário saber se a 
pessoa fazia um “uso compulsivo” da subs-
tância ou um “uso recreativo”. Sinceramente, 
detestei o emprego das palavras “uso recrea-
tivo”, embora elas ajudem a perceber de for-
ma mais clara como está disseminado o con-
sumo de drogas em nossa sociedade. Parece 
que estão tentando fazer com os tóxicos o 
que fizeram com a bebida alcoólica. Um pou-
quinho pode; mais, não pode. Vejam, embo-
ra chocada, achei a expressão interessante, 
pois conheço inúmeras pessoas que fazem o 
“uso recreativo” de cocaína e outros entorpe-
centes. Um verdadeiro absurdo!

Há anos somos tolerantes com o abuso 
do álcool que tem dizimado famílias inteiras. 
Chega a ser engraçado, pois aceitamos a 
bebida e discriminamos o alcoolista. Nossas 
festas são regadas a cerveja prioritariamen-
te, inclusive nas quermesses das igrejas, de 
onde muitos saem alcoolizados e promovem 
desordens de todo tipo, principalmente em 
casa, junto da mulher e dos filhos. Uma ver-
gonha!

Precisamos nos posicionar frente a isso 
urgentemente, sob pena de assistirmos nos-
sos filhos e netos fazerem “uso recreativo” de 
álcool, maconha, cocaína e crack, entre ou-
tros brinquedinhos. Será que não percebem 
que a expressão “uso recreativo” serve ape-
nas para mascarar a periculosidade de uma 
prática que já é comum? Quantas pessoas 
morrem diariamente no trânsito em decor-
rência de motoristas embriagados? Quantos 
indivíduos são vítimas de crimes promovidos 
por pessoas sob o efeito de substâncias en-
torpecentes ou motivados para a compra de-
las? Onde está o lado recreativo disso?

Talvez o profissional que proferiu a pa-
lestra pudesse intervir agora na minha des-
crição e apontar que essas situações já são 
decorrentes do “uso compulsivo” da subs-
tância. Posso até concordar; mas será que a 
pessoa envolvida consegue perceber quan-
do está passando para o outro lado, ou seja, 
saindo do uso recreativo para o compulsivo? 
Conversem com um drogado ou alcoolista e 
sempre ouvirão as mesmas respostas: “uso 
vez ou outra”, “só bebo socialmente”, “quan-
do quiser eu paro”. Obviamente isso é irreal. 
Eles não param porque não conseguem. Es-
tão envolvidos até o pescoço, apenas não 
veem isso. E nós que vemos, achamos na-
tural servir cerveja em festa de criança e do 
padroeiro, porque a maioria ainda faz uso 
recreativo do produto, não é mesmo?

Olha gente, o texto é apenas para susci-
tar a reflexão. Sei que muitos ficarão irados 
e dirão que é fácil para quem não bebe di-
zer essas coisas. É verdade; concordo. Por 
favor, me poupem dos e.mails dizendo que 
acham que a pessoa deve ter consciência e 
beber com moderação, como aconselhado 
pelos comerciais de televisão. Também vi 
esses comerciais, mas continuo atendendo 
pessoas completamente envolvidas pelo 
fascínio das bebidas e drogas, com suas fa-
mílias esfaceladas e desesperadas. Pensem; 
reflitam... O uso do tabaco caiu muito de-
pois que começaram a alertar para os ma-
les do cigarro. Que tal fazermos isso com o 
álcool e as drogas também? Que tal abolir-
mos as bebidas alcoólicas das quermesses 
e festas infantis?

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

FRASE

 “Quando se advogam as grandes causas, são as manifestações da eterna ver-
dade, companheira inseparável da justiça, que irrompem espontaneamente pela 
força natural do próprio raciocínio, pelo desenvolvimento lógico das ideias, abrin-
do saída pela palavra” 

Rui Barbosa

A receita de Jesus é o perdão
Muitos ficaram decepcionados com 

o pai, por ser muito autoritário, bruto, 
frio, ausente e irresponsável, ou por be-
ber e causar mil transtornos. A figura 
do pai é muito importante para nós. Ele 
representa apoio e sustentáculo. Se nos 
decepcionamos com ele, é 
como se ficássemos “sem 
chão”; não temos onde 
nos firmar.

Muitos ficam decep-
cionados com os irmãos, 
com os filhos, com os pa-
rentes, com os emprega-
dos, com a empresa… De-
cepção sobre decepção.

Se deixamos água ou 
qualquer coisa úmida no 
ferro, ele enferruja. A ferrugem atinge o 
ferro e o corrói. Se você passa o dedo na-
quele local, verifica que ela já fez até um 
buraco. A mesma coisa acontece com o 
nosso coração, pois a decepção é corro-
siva. Enquanto a água está ali, a ferrugem 
está corroendo. Enquanto a decepção, o 
ressentimento e a mágoa estão no cora-
ção, ele também vai sendo corroído. Por 
isso, a receita de Jesus é o perdão.

Talvez, pensemos que perdoar seja 
uma exigência demasiada ou até que 
isso é impossível para nós, mas perdoar 
é como tirar a água que está corroendo o 
ferro, basta que você consiga enxergar o 
propósito maior, a finalidade dessa ação.

Perdoar não quer dizer 
que a pessoa perdoada está 
certa. E nós, por estarmos 
perdoando, não estamos 
admitindo que erramos. 
Pelo contrário, você sabe 
que a pessoa cometeu um 
erro, mas decide perdoá-
-la. Assim, está liberando o 
seu coração, retirando-o da 
mágoa e do ressentimento.

Deus o abençoe!
(Trecho extraído do livro: “Combaten-

tes no Perdão” de Monsenhor Jonas Abib)

Por seu irmão, 

Monsenhor Jonas Abib

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

RELIGIÃORELIGIÃO
Por Monsenhor Jonas Abib
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Caminhão baú viabiliza a distribuição de produção de 
polpas de frutas de agricultores familiares de Inhambupe 

Os agricultores e as agricultoras fami-
liares da zona rural do município de Inham-
bupe, no Território Litoral Norte e Agreste 
Baiano, contam agora com um suporte para 
transportar a produção de frutas e também 
de polpas de frutas para a comercialização. 
Nesta semana, o Estado da Bahia realizou 
a entrega de um caminhão baú refrigerado 

para a Cooperativa Agropecuária Mista da 
Região de Alagoinhas (Coopera).  

De acordo com o presidente de coope-
rativa, José Adilson, o caminhão, que tem 
capacidade de 3,5 toneladas, chega para 
contribuir com o trabalho da cooperativa. 
“Vai ajudar na logística de pegar a fruta na 
propriedade do agricultor e levar para o 

BAHIA

local de processamento, para depois distribuir a 
polpa para o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Ali-
mentos (PAA) e para estabelecimentos de outros 
municípios”.  

A entrega do caminhão foi realizada por meio 
do projeto Bahia Produtiva, executado pela Com-
panhia de Desenvolvimento e Ação Regional 
(CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de 
Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinancia-
mento do Banco Mundial.  

O projeto está investindo R$ 1,7 milhão na 
cooperativa, atendendo a agricultores das comu-
nidades de Colônia I e II, Lagoa, Formoso, Km 08, 
Jenipapo, Saquinho,Varginha e Tombador. Os re-
cursos foram destinados ainda para equipamentos 
da agroindústria e do laboratório de polpas, equi-
pamentos de proteção individual e equipamentos 
de informática.  Além disso, foram entregues insu-
mos para a produção das frutas, como adubo.  




