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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 contracepção. O texto determina prazo máximo
de 30 dias para disponibilização de métodos
contraceptivos, reduz a idade mínima para esterilização voluntária e garante que esse procedimento seja feito no período de parto.
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Moradores do Santo
Antônio festejam as
obras de pavimentação
e inauguração da praça

Leia mais na página 09

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

O Programa de Reestruturação da Cidade, que leva pavimentação asfáltica aos bairros, 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 inaugurada hoje, dia 12, às 18 horas.

Leia mais na página 03
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Despedida

A prefeita Monalisa Tavares visitou
e vistoriou na tarde de quarta-feira, dia
2, o início dos trabalhos de reestruturação da ponte do Bela Vista, recuperação 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 Reconstrução”, 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 recebeu a visita da secretária municipal de Infraestrutura, Yanca Soares, colocou à disposição o
suporte da equipe da Infraestrutura.
Segundo a prefeita Monalisa Tavares, essas 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
A COMPANHIA
DE GÁS
DA reais).
BAHIA –

“Esse recurso é exclusivo para a recuperação de pontes (Bela Vista, Raimundo Esteves e Assentamento Santana), pavimentação
de trechos de diversas ruas na cidade e nos
distritos danificadas pelas chuvas, limpeza
urbana, além de ajuda humanitária, alimentação 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.
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demora da tramitação da causa, como não
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gens. O colegiado, seguindo o voto do re-

judicial.

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Bendito Calheiros Bomﬁm.
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EDUCAÇÃO

Faculdade de Ilhéus firma convênio
com o IFBaiano, de Uruçuca

A Faculdade de Ilhéus firmou parceria 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 possibilitará a ampliação dos serviços de saúde
junto aos alunos da Instituição.
No momento da assinatura do acordo
de cooperação técnica, ocorrido na Faculdade de Ilhéus, estiveram presentes o
diretor-geral Almir Milanesi, a diretora acadêmica, Sandra Milanesi, o assessor acadêmico, Paulo Castro, o coordenador do
curso de Psicologia, professor Lahiri Argolo, e a coordenadora do curso de Pós-Graduação em Gestão de Negócios em Cacau
e Chocolate, Ana Prudência Magnavita.
Pelo IF Baiano, participaram da solenidade a diretora administrativa e diretora-geral substituta, Risia Kaliane Santana
de Souza, o diretor acadêmico, João Victor
da Silva Santos, e o coordenador de Assistência 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 Estudantil, João Marcos, afirmou que “o período 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. Fomos 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 Tecnologia, 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 Milanesi manifestou satisfação ao estabelecer
o convênio de cooperação técnica junto ao
instituto federal, como forma de ampliar
as ações de caráter social junto à comunidade, 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 verdade, 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 ganha são os nossos alunos, e é o que desejamos. Por isso, falo que todos nós ganhamos. É uma troca de informações, troca de
conhecimento.” E concluiu dizendo que
estudou no Ifes- Instituto Federal do Espírito 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, laboratórios de informática, drone, teodolito e
outros.
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Moradores do Santo Antônio
festejam as obras de pavimentação
e inauguração da praça

O Programa de Reestruturação da Cidade, que leva pavimentação asfáltica aos
bairros, 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 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 pavimentação do entorno da praça, removendo
tapumes e preparando o local para que seja
entregue.
De acordo com o vereador Francisco Gomes, o Bairro Santo Antônio vem recebendo
uma atenção especial da Prefeitura de Itabuna. “O prefeito Augusto Castro tem trabalha-

do com afinco em nosso bairro. Aqui já foi realizado 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 Francisco, que representa o nosso bairro, é muito
atencioso e também está de parabéns”, disse
Josélio.
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Espaço Imobiliário
Por Vercil Rodrigues

LGPD – Eleições

Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados Previdenciaristas (Asbap). Membroidealizador-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.

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 transparência 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.

Mandato
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 poder 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.

Laqueadura
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 obrigatoriedade do consentimento expresso dos cônjuges para realização da esterilização

Como resolver ou diminuir
a inadimplência condominial
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 buscar alternativas para evitar que o problema fique cada vez maior.
As ações de cobranças tendem a ser demoradas por conta do
volume de trabalho do Poder Judiciário e o ideal é que os condomínios tomem providências que possam reduzir a inadimplência.
Eis algumas dicas para lidar com
o problema da inadimplência: 1- O
condomínio pode desenvolver maneiras de arrecadar recursos, como
instalar torres ou alugar áreas, vendendo lixo reciclado, etc. Assim as
taxas condominiais serão menores e
o risco da inadimplência diminui. 2Faça campanha de conscientização

como reuniões e cartazes e explicite
as consequências de ter saldo devedor, como proibição votar nas assembleias e penhora do imóvel. 3- Contrate uma administradora para orientar
melhor os pagamentos e profissionalizar o trabalho. Quando o morador
vê o dinheiro sendo bem aplicado em
melhorias e o condomínio funcionando sem problemas, se sentem mais
estimulados a pagar. 4- Evite a exposição do inadimplente. Colocar as
unidades devedoras no mural causa
constrangimento e também é motivo
de processo judicial.
E mais, 5- Caso tenha dificuldades, cogite a contratação de uma empresa especializada em cobrança de
inadimplentes. 6- Esteja disponível
para receber o inadimplente a qualquer momento. O importante é receber o valor, ainda que em parcelas.
Faça acordos ou negocie a dívida. 7Na assembleia geral ordinária anual,

quando aprovada a previsão orçamentária, deve se prever com a máxima eficácia as despesas do ano, para
não pegar o condômino de surpresa.
Faça levantamento das despesas do
condomínio no ano anterior com manutenção e conservação, água, luz,
elevador, portão eletrônico, seguro,
folha de pagamento de pessoal e projeto para o ano seguinte.
Além disso, 8- Não corte o fornecimento de nada do inadimplente. O
condomínio pode ficar sujeito a processos judiciais e penalidades severas. 9- Faça cobrança da inadimplência 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 dívidas. Porque além de estimular inadimplência, pode criar mal estar entre outros moradores, especialmente
os que pagam em dia.

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

ESTAMOS PREPARANDO MAIS
UMA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br

ADVOGADO - OAB 2909

Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Rua Miguel Calmon, 113
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

3211-4956
3211-1994
Cel.: 73 99198-0075
Fone: 73

Fonefax: 73

Email: romildanobre@ig.com.br
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SANTA CASA

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 Instituto Nacional do Câncer (INCA). Muitos
desses casos poderiam ser evitados se
adotados determinados cuidados e hábitos saudáveis. Esses e outros temas serão
abordados durante o I Workshop Multiprofissional de Câncer de Cabeça e Pescoço 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 importância da detecção da doença, o Workshop Multiprofissional de Câncer de Cabeça 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) 32149141/3214-4373 e ainda pelo WhatsApp
(73) 98846-1551.
O Workshop Multiprofissional é promovido pela Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) da Santa
Casa de Itabuna, em parceria com a Fundação Centro de Estudos Professor Edgar
Santos (FUNCEPES), e contará com palestras de médicos, enfermeiros, nutricionista, farmacêutico, assistente social, psicólogo 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 Oncologia da Santa Casa de Itabuna, enfermeira
Sayara Aragão, explica que o evento é direcionado a profissionais de saúde e estudantes 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 tratamento oncológico e que apresentam dificuldades para se alimentar.

Orientações
A recomendação dos especialistas é
que as pessoas mantenham a alimentação

saudável e higiene bucal em dia, e pratiquem 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, faringe 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 precocemente, o tipo de câncer pode alcançar até 90%
de cura. Conforme dados do INCA, 76% dos
casos da doença são descobertos em estágio avançado, o que dificulta a recuperação
do paciente.
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ENTREVISTA
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.

“A medicina para mim é a arte
do saber salvar vidas e aliviar
o sofrimento do próximo”
DIREITOS – Quem é Dr. Aderbal Guilherme Souza Ferreira? Onde nasceu?

nhamos que atravessar de canoa que no máximo cabia tres pessoas.

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, Ronilda, 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 humilde de coração, nascido na cidade de itabuna e criado na fazenda duas barras (Bairro
São Caetano), quando na época não tínhamos 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-

DIREITOS – Onde o senhor cursou e
em que ano concluiu o curso de medicina?
Aderbal Ferreira – Desde criança sonhava em ser médico, nesta época eu acompanhava 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 vestibular e ingressei no curso de medicina da UFBA
em 1962, localizado no Terreiro de Jesus (Pelourinho) 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-

fiteatro na Faculdade de Medicina e no Hospital Edgar Santos.
Depois de formado fui trabalhar no hospital 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 profissão 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, Medicina Legal, Rafael Menezes de Anatomia
e dos seus assistentes Brito e Estela; Carlos
Geraldo de Biofísica, Túlio de Histologia, Erlom 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

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

Av. Aziz Maron, nº 1.067, 12º Andar, Salas 1205/1206,
Condomínio Empresarial Jequitibá Trade, B. Góes Calmon. ITABUNA-BA
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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.

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 a medicina para
Dr. Aderbal Ferreira?

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

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

Aderbal Ferreira – É o profissional responsável para diagnosticar as doenças desde

DIREITOS – Por que a escolha pelas
áreas de clínica geral e geriatria?
Aderbal Ferreira – Porque na minha 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 família?
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 Mendonça. Desses quatro filhos duas optaram
por seguir a mãe na área educacional, as

Escolhi a profissão de
médico por vocação,
amor e vontade de
ajudar o próximo

as mais simples as mais complexas. E esse profissional deve estar disponível a todos os chamados e a todas as horas, noite e dia, e preocupado com o bem estar dos seus pacientes.
DIREITOS – Por que o 16 de março
considerado o Dia do médico clínico geral? 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 calendário. A data é para ser lembrada como home-

www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

nagem ao médico clinico, que foi confirmada
em um congresso de clinica geral que aconteceu na cidade de Florianópolis - SC.
DIREITOS – Além de atender na sua
clínica no edifício Lopes Cabral - Av. Cinquentenário 436- centro, Itabuna-BA,
CEP 45.600-002, (73) Telefone 32113619, o Dr. atende em outros locais e/
ou cidades?
Aderbal Ferreira – Sim, além da clinica, 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.
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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 finais?
Aderbal Ferreira – Fiquei muito honrado com a entrevista do site e jornal DIREITOS, 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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ESPAÇO LIVRE
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Secretaria
de Saúdede
de R$
Ibicaraí
Com
investimento
17,5 milhões, Governo
O que é a vida
realiza
ação
e
recolhe
pneus
do Estado entrega nova maternidade em Seabra
velhos por toda a cidade
A população da Chapada Diamantina
agora conta com serviços de referência em
atendimento pediátrico e parto de alto risco na Maternidade Frei Justo Venture, em
Seabra. A unidade foi inaugurada pelo governador Rui Costa na manhã desta sextafeira (4), após um investimento de mais de
R$ 17,5 milhões, entre obras e equipamentos. São 35 leitos, sendo 12 obstétricos, oito
para gestação de alto risco e 15 da Unidade de Cuidados Intensivos Neonatal do tipo
canguru e convencional.
O equipamento, que começa a funcionar neste sábado (5), é referência para os
municípios de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Iraquara, 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 indicar se
ela corre algum
risco
precisará
ter o
A Secretaria
Municipal
deeSaúde,
através
neném nesta maternidade ou não”, afirmou
da Vigilância Epidemiológica e Atenção BásiRui, que também entregou uma ambulância
ca, promoveram na manhã de terça-feira, dia
para a unidade de saúde.
09, uma
grande ação na cidade para recolher
Na nova maternidade, gestantes e puérpneusterão
velhosacesso
em desuso.
A busca
remoção e
peras
a serviços
deeurgência
dos
pneus
foi
feita
pelos
Agentes
Comunitáemergência, além de exames de ultrassorios de Endemias
(ACE).
nografia
obstétrica,
ultrassonografia com
Na oportunidade
os Agentes
doppler,
eletrocardiograma
e Comunitácardiotocorios de “Na
Saúde
(ACS)nós
acompanharam
a ação
grafia.
Bahia,
temos o plano
de regionalização
das ações,
que enxergamos
e fizeram um trabalho
deem
conscientização
no
as
macrorregiões
de
saúde
para
identificar
combate à Dengue, Zika e Chikungunia e ao a
ocorrência
de diferentes
agravos
e necessiMosquito Aedes
aegypti com
pequenas
padades
de
saúde.
Aqui,
nesta
macrorregião,
lestras e entregas de panfletos para moradonós
identificamos
a necessidade de instalar
res das
respectivas localidades.
uma maternidade de atenção à gestação e
A ação circulou por toda a cidade e disao parto de alto risco e ao neonato. Então,
tritos, recolhendo pneus velhos em terrenos
é nesse contexto que esta maternidade foi
baldios, quintais,
espaços
abandonados
construída,
mobiliada,
equipada
e hojee é
oficinas
e
o
saldo
foi
muito
positivo,
com
entregue à população da região”, explicou
recolhimento
de aproximadamente
400Piao secretária
da Saúde
do Estado, Adélia
pneus,
que
foram
doados
nesta
sexta-feira,
nheiro.
No sexto mês de gestação, a dona de
casa Paula Sousa comemorou a inaugura-

Você já pensou sobre o que é a vida? O
que me rodeia, como são os meus relaciofilósofo Ortega Y Gasset dizia que a vida é a
namentos... Por isso, uma das atividades
realidade radical. O que é isso? Que o mais
importantes é perceber como vai a minha
importante mesmo - de tudo aquilo que nós
vida. E ela tem dois vetores essenciais. São
fazemos, da realidade que nos cerca, dos
a personalidade e o projeto. Ou seja, ao
nossos projetos -, é a vida. Ela o eixo que nós
longo da minha vida eu vou formando a
devemos cuidar e fortalecer, por isso que
minha personalidade, realizando de modo
a gente diz que o mal maior é a ameaça à
concreto o meu projeto de vida, os meus
própria vida. Também se olhamos o estudo
sonhos.
do ser humano, nós poderíamos dizer que
Por isso eu faço a minha vida. Estou
o sentido primário da vida não é só o biolóocupado cuidando da minha vida, tentando
gico, mas sim o biográfico, melhor dizendo,
tirar o melhor proveito possível. Mas essa
a trajetória biográfica. Por quê? Porque nós
operação projetada num tempo futuro deve
podemos estar vivos, mas o que depende
ter uma unidade interna, ou seja, eu estou
mesmo, para que a vida tenha qualidade, é o
no mundo e eu posso contribuir para que
jeito como nós vivemos. Por isso quando nós
o mundo seja bom ou não. Então existe a
olhamos o mundo, nós o vemos como anfiquestão da construção da personalidade e
trião, nós estamos no mundo. Ele, de certa
também os projetos, os sonhos, que nós vaforma, nos acolhe.
mos cultivando. Que essa reflexão nos ajude
humana é constituída
pormunicipal,
um
hoje a pensar, afinal o que é a minha vida? O
ção da maternidade. “A gente estava espeeA avida
requalificação
do mercado
complexo
grupo
de
ingredientes,
de
todo
que estou fazendo dela? Tire um tempo do
rando com muita ansiedade a inauguração
assim como obras de extensão da rede de
que devem
sereenfrentados
pelo
seu dia e pense nisso...
deste espaço. Dá um alivio grande saber que o tipo,
iluminação
pública
o início da ampliação
nossos
filhos
vão
poder
nascer
com
toda
a
e
modernização
do
Colégio
Estadual
de
Seahomem.
Por
essa
razão
eu
posso
começar
dia 12, para a empresa Recicla Brasil.
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo
segurança,
numcom
ambiente
moderno
bra, com
a implantação
de 17 salas,
laborada minha
vida. E quando
eu falo
A ação contou
as equipes
de ACEe ecom falando
Cantor, compositor e sacerdote.
boa estrutura”.
tórios,vida,
auditório,
semiolímpica,
da minha
eu mepiscina
pergunto
quem sou vesACS que foram lideradas por Carlos Cezar,
Caxias do Sul - RS.
Além da maternidade Frei Justo, o Go- eu, o
tiário
guarita.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e
que efaço,
em que situação me enconCoordenador da Atenção Básica e Priscilla
verno do Estado entregou nos últimos meses
Rui ainda anunciou convênio com o muwww.padreezequiel.com.br
tro,
como
é
o
perímetro
humano
e
cultural
Araújo,
Coordenadora de Vigilância Epideunidades em Ilhéus, Camaçari e Salvador e,
nicípio para a construção de três quadras
miológica.
em breve, em Lauro de Freitas. As entregas
poliesportivas cobertas nos bairros Tambo“Essaparte
açãode
teve
intuito dederemover
fazem
umoconjunto
obras com
ril, Bela Vista e Barreirinho, alémDIVERTIDAS
da licitação
focos
fixosdedoreforçar
mosquito
da dengue
em e
objetivo
a assistência
ao parto
para a construção de uma Areninha Society,
nossa
cidade. Os pneus
velhosNoque
ficam enao recém-nascido
na Bahia.
período
no bairro Santa Luzia, e a pavimentação no
abandonados
acumulam
e viram ver- do
tre 2016 e 2022,
a redeágua
de maternidades
trecho de acesso a Seabra na BR-122. Somaestado recebeu
umRecolhemos
investimentocerca
superior
dos, os investimentos anunciados para Seadadeiros
criadouros.
de a
R$ pneus
165 milhões
apenas
em obras.
bra, entre autorizações e assinaturas, ultra400
em vários
pontos
da cidade. É
– Chapeuzinho Vermelho, vá até a
idosos é crime, por isso traga a Vovó para moMais
investimentos
passam os R$ 29 milhões.
importante também que a população nos
floresta levar doces para a Vovó que está
rar conosco; Eu não posso ir para a floresta soem oSeabra,
nesta
sexta-feira
(4), o
Além de Adélia Pinheiro, acompanhaajude,Ainda
fazendo
papel de
fiscalizar
os seus
doente, mas cuidado! Lá existe um grande
zinha porque o Estatuto da Criança não pergovernador
ordem
de eserviço
para a
ram o governador em Seabra os secretários
vasinhos
que assinou
acumulam
água
tanques
lobo mau.
mite, ainda mais sabendo que lá tem lobo...
construção do sistema integrado de abasteestaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues;
descobertos, pois a água parada é um peE
a
menina,
filha
de
advogado,
responde:
E tem mais. Se a Vovó está doente, não pode
cimento de água das localidades de Angical,
de Desenvolvimento Econômico, Nelson
rigo. O combate ao mosquito da dengue é
–
Mãe,
fique
sabendo
que:
Abandono
de
comer somente doces.
Barreirinho, Beco, Candeias do Alagadiço,
Leal; de Relações Institucionais, Luiz Caetaum
dever
de
todos
nós”,
disse
a
Secretária
Canto, Cascudo, Coqueiro, Fazenda Malhano; de Infraestrutura Hídrica e Saneamento,
deda,
Saúde
Luna Tavares.
Passagem
Funda, Santana, Saquinho e
Leonardo Góes; e o chefe de Gabinete da
(Ascom
Prefeitura de Ibicaraí)
Vale
do Paraíso.
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR),

Uma Chapeuzinho filha de advogado

Também foram autorizadas para o município a aquisição de um caminhão tanque

Jeandro Ribeiro. (Repórter: Tácio Santos/Fotos Manu Dias/GOVBA)

Travessa Salomão Dantas, Loja 6,
Alto Mirante, Itabuna - BA - 45.603-242
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PROJETOS
E LEIS

Por Antônio Nunes de Souza

Um homem inesquecível!
Nossa memória sempre grava as coisas que nos deixam fascinados, embevecidos, assim como, as que nos deixam
extasiados e surpresos por ver fatos incríveis e dignos de nos deixarem completamente hipnotizados com uma dessas
ações provocativas! Mais que justo, guardamos as lembranças que na época não
entendíamos as razões, hoje já com nossas mentes mais abertas e esclarecidas,
conseguimos assimilar e admitir algumas
atitudes, mesmo ainda não sendo completamente absolvidas e incorporadas
aos hábitos e costumes.
Todos esses sentimentos e lembranças 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 benefício. Ninguém conseguia odiá-lo, pois
era de uma simpatia e carisma tão grande
que deixava todos conformados aceitando, mesmo não concordando, as loucuras
do velho Guimarães.
Sua mente era tão criativa e inventiva 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 notava que, mesmo quando o condenavam,
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uma expressão de riso e admiração se estampava 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 percebessem suas legítimas intenções. Um novo e
perigoso Rasputin que havia reencarnado 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 funcionar e formatem em suas mentes uma
figura extremamente inteligente, engenhosa, 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!
Por Antônio Nunes de Souza
Escritor e Membro da Academia
Grapiúna de Letras (AGRAL)
E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com

RAPIDINHAS

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

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 contracepção. O texto determina prazo
máximo de 30 dias para disponibilização
de métodos contraceptivos, reduz a idade
mínima para esterilização voluntária e garante 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 pacientes com câncer de mama, para prestar
orientação e tornar mais ágeis o diagnóstico e o tratamento. Como foi modificada no
Senado, a proposta terá que voltar à Câmara dos Deputados.
(Fonte: Agência Senado)

Expressões Jurídicas
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.
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Espaço Livre

Por Antonio Nunes de Souza

BEM ESTAR

RELIGIÃO
Por Monsenhor Jonas Abib

A receita de Jesus é o perdão
Muitos ficaram decepcionados com
o pai, por ser muito autoritário, bruto,
frio, ausente e irresponsável, ou por beber 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 decepcionados com os irmãos,
com os filhos, com os parentes, com os empregados, com a empresa… Decepção 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 naquele local, verifica que ela já fez até um
buraco. A mesma coisa acontece com o
nosso coração, pois a decepção é corrosiva. Enquanto a água está ali, a ferrugem
está corroendo. Enquanto a decepção, o
ressentimento e a mágoa estão no coração, 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: “Combatentes 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
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Por Maria Regina Canhos Vicentin
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PARA RIR

FRASE

O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avidamente.
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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 familiares da zona rural do município de Inhambupe, 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 cooperativa, 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

local de processamento, para depois distribuir a
polpa para o Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE), Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e para estabelecimentos de outros
municípios”.
A entrega do caminhão foi realizada por meio
do projeto Bahia Produtiva, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional
(CAR), empresa pública vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco Mundial.
O projeto está investindo R$ 1,7 milhão na
cooperativa, atendendo a agricultores das comunidades de Colônia I e II, Lagoa, Formoso, Km 08,
Jenipapo, Saquinho,Varginha e Tombador. Os recursos foram destinados ainda para equipamentos
da agroindústria e do laboratório de polpas, equipamentos de proteção individual e equipamentos
de informática. Além disso, foram entregues insumos para a produção das frutas, como adubo.

