
O Projeto de Lei (PL) nº 3.401/2008, ela-
borado com o objetivo de regulamentar o 
procedimento judicial para desconsideração 
da personalidade jurídica, foi vetado inte-
gralmente na terça-feira (13/12) pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

Em despacho publicado nesta quarta-

-feira (14/12), o presidente justificou que o 
PL foi vetado em razão de sua “inconstitucio-
nalidade e contrariedade ao interesse públi-
co”. Agora, o projeto volta para o Congresso 
Nacional, que poderá rejeitar ou manter o 
veto presidencial.

O Hospital de Base Luís Eduardo Ma-
galhães, deu início ao Programa de Tele-
medicina em UTI, criado pelo Ministério 
da Saúde, por meio do Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Institucional do Siste-
ma Único de Saúde (PROADISUS). A expe-
riência em acontecendo desde outubro.
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Leia mais na página 07
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Leia mais na página 03

Jair Bolsonaro veta PL 
que regulamentava 
desconsideração da 

personalidade jurídica

Governo do Estado entrega 
viaturas e lança Operação Verão

Com estoque baixo, banco de sangue 
de Itabuna precisa de doações

Hospital de Base inicia Programa de 
Telemedicina para pacientes da UTI I



Grandes Mestres da Medicina  
Brasileira Oswaldo Cruz

Que neste Natal, eu possa lembrar dos que vivem em guerra, e fazer por eles uma prece de paz.
Que eu possa lembrar dos que odeiam, e fazer por eles uma prece de amor.
Que eu possa perdoar a todos que me magoaram, e fazer por eles uma prece de perdão.
Que eu lembre dos desesperados, e faça por eles uma prece de esperança.
Que eu esqueça as tristezas do ano que termina, e faça uma prece de alegria.
Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor, e faça por ele uma prece de fé.

Obrigada Senhor
Por ter alimento, quando tantos passam o ano com fome.
Por ter saúde, quando tantos sofrem neste momento.
Por ter um lar, quando tantos dormem nas ruas.
Por ser feliz, quando tantos choram na solidão.
Por ter amor, quantos tantos vivem no ódio.
Pela minha paz, quando tantos vivem o horror da guerra.

Autor Desconhecido

MENSAGEM

NATAL

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.
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Osvaldo Cruz, logo após se graduar 
em medicina, foi fazer em Paris, no Ins-
tituto Pasteur, um curso sobre microbio-
logia. De volta ao Brasil, integrou-se ao 
serviço de Saúde Pública.

Nos primeiros anos do século XX, 
a peste bubônica, a malária e a varíola 
grassavam no Rio de Janeiro. O presiden-
te Rodrigues Alves resolveu convidar Os-
valdo Cruz dando-lhe a incumbência do 
saneamento da capital do país.

Na peste bubônica estabelece-se o ci-
clo: o rato doente é picado pela pulga que 
transfere a bactéria ao homem no ato de 
sugar-lhe o sangue. Eliminando-se o rato, 
quebra-se o ciclo. A pulga era combatida 
pelos pesticidas e no enfermo aplicava o 
soro antipestoso. Na prática havia dificul-
dades. As pessoas reagiam ao trabalho 
dos agentes de saúde, dificultando a hi-
gienização das casas. Os ratos capturados 
eram comprados pelo Estado e, logo a po-
pulação de roedores declinou.

A malária foi controlada eliminando-
-se os mosquitos através de inseticidas 
desde quando àquela época não havia 
vacinação para aquela endemia.

As maiores dificuldades surgiram 
quando a vacinação antivariólica, desco-
berta pelo médico inglês Edward Jenner, 

foi implementada. A vacinação era obri-
gatória e a população se revoltou e foi 
para as ruas protestar. A maior parte da 
imprensa era contrária à vacinação e al-
guns políticos da oposição aproveitaram 
a oportunidade para atacar o governo. 
Na opinião daqueles políticos, o ato de as 
mulheres desnudarem o braço durante 
a imunização contrariava a moral e aos 
bons costumes. Para piorar a situação, 
no dia 14 de novembro de 1904, os alu-
nos da Escola Militar da Praia Vermelha 
se amotinaram. Rodrigues Alves reagiu, 
suspendendo o decreto da obrigatorie-
dade da vacinação e os revoltosos pre-
sos, julgados e alguns deles enviados 
para o estado do Acre. Quatro anos de-
pois, quando ocorreu outra epidemia de 
varíola, as pessoas pacificamente procu-
ravam os postos de saúde para se vacinar. 
Hoje, a varíola, que quando não matava, 
deixava marcas pelo corpo, inclusive na 
face, foi erradicada da Terra.

Osvaldo Cruz, já doente, retirou-se 
para Petrópolis onde viria a falecer aos 47 
anos de idade.

Por  Jairo Santiago Novaes

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

Refletir 
o Natal

DICA AOS ADVOGADOS INICIANTES

O Supremo Tribunal Federal é, ele só, o árbitro, para 
guardar a Constituição contra as leis, para a guardar 

contra as medidas e resoluções do presidente.

Rui Barbosa

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Benedito Calheiros Bomfim

3ª Dica 
– Lembra-te de que constitui infração ética, passível de processo disciplinar ingres-
sar o advogado com mandato em processo no qual exista procuração válida outor-
gada a outro colega.

1ª Dica 
– Ao receber o cliente pela primeira vez, 
cumpre ao advogado perguntar-lhe, 
antes do mais, se outorgou procuração 
a outro causídico. Em caso afirmativo, 
cabe-lhe explicar que a ética o impede 
de aceitar a causa, sem que o advogado 
anterior lhe substabeleça a procuração. 
Antes disso, deve abster-se mesmo de 
opinar sobre a questão, mesmo porque 
sua opinião pode ser contrária à daque-
le a quem está confiada à causa. Segun-
do o Código de Ética da advocacia, o ad-
vogado não deve se pronunciar sobre 

caso que saiba entregue ao patrocínio 
de outro advogado.

2ª Dica 
– Caso o cliente insista em constituir 
novo patrono, deve o profissional con-
sultado solicitar que ele acerte contas 
com seu advogado e, depois, traga um 
substabelecimento de procuração, só 
se justificando qualquer procedimen-
to judicial, antes disso, em situações 
de urgência, inadiabilidade, ou recusa 
do substabelecimento.



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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A segurança na Bahia será intensificada 
com o reforço do policiamento durante todo o 
verão. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA), com 
apoio da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros 
Militar da Bahia (CBMBA), lançou, nesta quin-
ta-feira (15), a Operação Verão 2022-2023, 
com a perspectiva de ampliar as rondas e mo-
nitoramentos, especialmente nos finais de se-
mana e feriados, quando aumenta a circulação 
de pessoas nas cidades de maior concentração 
do turismo. O investimento para a ampliação 
do serviço é de mais de R$ 3 milhões.

Para o período, a PM-BA prevê um refor-
ço mensal de três mil policiais militares nas 
ruas e plantões extras até o dia 5 de mar-
ço, data de encerramento da Operação. O 
quadro efetivo será reforçado nas cidades e 
bairros históricos, nas rodovias, e nos litorais 
baianos. O governador da Bahia, Rui Costa, 
esteve na apresentação da força-tarefa nesta 
tarde, na Praça Osório Villas Boas, na Boca 
do Rio, e falou sobre a importância da ação.

“A Operação Verão vai incorporar os in-
vestimentos que fizemos em inteligência, em 
modernização tecnológica, como reconhe-

Governo do Estado entrega 
viaturas e lança Operação Verão

GOVERNO DO ESTADO

expostos ao público no evento. A corpora-
ção também contará com drones e aerona-
ves para o monitoramento e celeridade das 
investigações.

O coronel Paulo Coutinho, comandante-
-geral da Polícia Militar da Bahia, explicou, du-
rante coletiva de apresentação da Operação, 
que a ação reforça a meta de reduzir os crimes 
no estado. “Nós vamos lançar mais de 200 
postos de serviço, com emprego em média 
de três mil policiais militares para levar mais 
tranquilidade não só ao baiano, mas aos turis-
tas que nos visitam”, destacou. A ação conta-
rá, ainda, com 2180 bombeiros e 430 policiais 
civis, distribuídos pela capital e interior.

Entrega de viaturas
Na solenidade, o governador Rui Costa, 

representando o Estado, entregou 22 viatu-
ras semi blindadas, 100 veículos para uso do 
setor de inteligência, 133 motocicletas, 10 
viaturas destinadas à Ronda Escolar, 3.351 
equipamentos de proteção balística indivi-
dual e escudos balísticos. Os equipamentos 
entregues na cerimônia somam um total R$ 
21,5 milhões em investimentos.

A entrega é parte do projeto do Governo 
do Estado de modernização da frota da Po-
lícia Militar da Bahia. Só em 2021 foram ad-
quiridas 203 viaturas com custo total de R$ 
14,8 milhões, e locadas 356, com custo de 
R$ 61,1 milhões. Em 2022, foram adquiridas 
199 viaturas com investimento de R$ 17,8 
milhões, e locadas 828 por R$ 50,9 milhões.  
As viaturas integram o novo padrão estético 
da PM e estão sendo compradas ou substi-
tuídas gradualmente. 

(Repórter: Milena Fahel e Foto: 
Mateus Pereira/GOVBA)

cimento facial e reconhecimento de placas, 
em infraestrutura, como vocês puderam ver, 
de carros descaracterizados e motos, além 
de carros blindados e novas viaturas. Hoje, 
estamos entre os melhores estados, se não 
o melhor, em condições de infraestrutura de 
armamentos e equipamentos para a polícia 
militar e polícia civil trabalharem”, detalhou 
o governador.

Durante as ações, os policiais militares 
farão diligências e buscas a pé, a cavalo e 
em veículos como motos, viaturas, quadri-
ciclos, bases móveis e bicicletas, que foram 
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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 
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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

É muito comum a compra de 
apartamentos e casas na planta, em 
que se inicia o pagamento parcelado 
do imóvel com a construção ainda em 
andamento e com um prazo de entre-
ga pré-estabelecido em contrato. 

Porém, em grande parte das ve-
zes há atraso na entrega das chaves 
desses imóveis. E diante dos atrasos 
vários são os direitos do consumi-
dor-mutuário: Como por exemplo, o 
prazo de carência - em primeiro lugar, 
deve-se verificar a existência de previ-
são, no contrato, da utilização de um 
prazo de carência pela construtora. 
Esse prazo se refere justamente ao 
tempo adicional de tolerância que a 
empresa terá para entregar o imóvel.

A cláusula é muito comum de ser 
utilizada, mas não impede que o consu-
midor busque seus direitos pelo atraso, 
caso não haja justificativa para a demo-
ra (por exemplo, caso fortuito ou força 
maior). Além disso, o prazo de carência 
não pode ser grande demais, de modo 
a permitir uma tolerância despropor-
cional na entrega das chaves.

Tem direito também a indeniza-
ção por dano moral – que é configura-
do com o atraso na entrega do imóvel, 
o consumidor tem direito a exigir a 
reparação por danos morais. Isso por-
que, a compra de um imóvel é coisa 
séria, e a realização do sonho da casa 
própria gera expectativa na família, 
além de planos e compromissos so-

bre o destino das finanças da família.
O atraso configura quebra de 

confiança e deve ser analisada com 
cuidado. Se a demora não possuir 
motivo legítimo, pode-se falar em 
desrespeito e descaso da empresa 
para com seus clientes, configurando 
o dano moral.

Além disso, tem direito a indeniza-
ção ou multa contratual, ou seja, além 
do dano moral, o atraso na conclusão 
do empreendimento significa o ina-
dimplemento contratual por parte da 
construtora, que deverá arcar com as 
consequências legais de seu ato.

Em geral, é o próprio contrato 
de compra e venda que estabelece a 
multa por inadimplemento, mas so-
mente ao consumidor. Baseado nos 
princípios da isonomia, igualdade, 
proporcionalidade, e na boa-fé obje-
tiva que rege os contratos, a mesma 
multa prevista ao consumidor deve 
ser aplicada à construtora. É o que 
chamamos de cláusula penal contra-
tual, prevista no artigo 408 e seguinte 
do Código Civil.

Outro direito que pode ser pleitea-
do pelo consumidor é a indenização 
por dano material. Essa indenização é 
referente aos gastos que consumidor 
teve pelo fato de que houve atraso na 
entrega do imóvel.

Isso ocorre, por exemplo, para os 
consumidores que vivem de aluguel. 
Se a construtora atrasa a entrega do 

imóvel comprado, o consumidor tem 
de arcar com mais meses de aluguel. 
Esse valor deve ser ressarcido, desde 
que devidamente comprovado.

Além do mais, a partir do atraso 
nas obras, o consumidor possui direi-
to a ter seu saldo devedor corrigido 
pelo INPC, e não pelo INCC, pois este 
último reflete os custos da construção 
civil. O INPC é mais favorável, pois sua 
variação reflete o mercado em geral, e 
não os custos da construção civil, que 
costumam ficar acima.

 Um outro ponto que não pode ser 
esquecido em uma ação judicial diz 
respeito é a cobrança dos valores da 
corretagem. É comum que as cons-
trutoras vendam os apartamentos por 
um preço total, mas cobrem os valo-
res de corretagem extracontratual-
mente (fora do preço global previsto 
no contrato). Inclusive, o pagamento 
é feito direto à corretora de imóveis.

Nessa hipótese, é o consumidor 
quem está arcando com o pagamento 
dos corretores.

No entanto, como os corretores 
são contratados pela construtora ou 
incorporadora (pois ficam no stand 
de vendas da obra) a responsabili-
dade do pagamento da corretagem 
não é do consumidor. Afinal, o pa-
gamento da comissão é encargo de 
quem contratou o serviço. É o que se 
extrai dos artigos 722, 724 e 725 do  
Código Civil.

ESTAMOS PREPARANDO UMA 
NOVA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br

Direitos do consumidor por 
atraso na entrega de imóvel 

Delação em caso 
de improbidade

Taxa de juros - Dívidas civis

Ladra

Ministro Gilmar pediu vista e suspendeu julgamento vir-
tual que discutia o uso de colaboração premiada em ação civil 
pública por ato de improbidade administrativa movida pelo 
MP. Antes disso, o relator e mais quatro ministros haviam vo-
tado pela legitimidade do uso da delação neste caso. 

Na próxima segunda, a Corte Especial do STJ vai se de-
bruçar sobre recurso que afeta milhões de ações judiciais 
cíveis espalhadas pelo país. Trata-se do REsp 1.795.982 que 
debate a taxa de juros incidente sobre as dívidas civis, com 
base no artigo 406 do Código Civil. 

Morte, és ladra!
Da presença dos amados,
Ladra das palavras,
Engolidas por tua titânica força,
Que me assusta,
Que me confina.

Ladra da compreensão,
Tantas lágrimas roubadas do meu coração.
Que desolação!

És gelada como o inverno,
Afiada como um punhal
Que sangra o dia-a-dia
De muitos que feriste
Com a ausência dos amados.

Trépida fico...
Quando penso,
Quando sinto
A tua dolorosa presença.

Enigmática, insidiosa morte!
Já roubaste alguns meus,
Já roubaste alegrias minhas,
Já roubaste sonhos meus.

És ladra!
És falsa!
És egoísta!
Funesta, trevas!

Roubas alguns de muitos
Amores, sabores de outros
Mas não roubas a saudade,
Lembranças...e o amor
Que mansamente aplacam minh´alma.
Aí, és derrotada!

JUDICIÁRIAS

Ruas vazias, assim como nós, também sentem tristeza.
Ruas vazias clamam por movimento, vaivém, pelos passos, 
até mesmo do barulho dos saltos, das pontas de cigarros, das buzinas dos carros. 
Ruas vazias também sentem o vazio, o mesmo abandono que maltrata a nossa alma.
 
Ruas vazias trazem o silêncio por vezes necessário, mas por vezes angustiado.
Ruas vazias são ruas sem vida, sem alegria, 
sem o pulsar da emoção que a vida traz para o nosso coração. 
São ruas sem sorrisos, sem encontros, sem sonhos.

Ruas vazias fazem com que as flores sintam a solidão 
por não serem 
tocadas, apreciadas, regadas. 
Sentem falta da música que não está sendo tocada
 e da poesia que faz do nosso dia a dia. 

Ruas vazias são como os desertos imensos, 
áridos e desabitados, trazendo sentimentos melancólicos,
 a carência a apatia e a sensação da inexistência. 
Sentem saudade das conversas dos pontos dos ônibus, 
dos passos apressados para o próximo metrô, 
dos ambulantes, do olhar ansioso para os semáforos, 
do menino da esquina pedindo uns trocados... 

Rua vazias sentem falta do barulho das portas no abrir e fechar das lojas, 
das senhoras com suas sacolas de compras, 
das pessoas tristes com os seus problemas, 
 das pessoas alegres e dos sorrisos abertos, dos executivos apressados ao celular, 
dos adolescentes cheios de energia em seus trajes muitas vezes extravagantes, 
e até da dor dos sofridos moradores de ruas.
Sentem saudade dos casais expressando o amor, dos jovens, das crianças,
 das feirinhas, dos idosos e de todos nós.
Ruas vazias... 

Vazio

Um ilustre cristão visitando o Japão, 
encontrou ali um Club com o nome kag-
wa, nome de um líder cristão e reformador 
social, e tendo perguntado, quais foram 
os objetivos, responderam-lhe: “promover 
almoços periódicos.” Tinham-lhe o nome, 
mas não os verdadeiros objetivos encarna-
dos na vida do grande líder.  Para que se 
desfaça qualquer conceito errôneo a res-
peito, não é demais insistir sobre o grande 
ideal que nos empolga. – O ideal de servir

Este ideal tem sua origem e inspira-
ção no próprio cristianismo, cujo próprio 
fundador declarando o propósito central 
de sua vinda ao mundo apregoou: o fi-
lho do homem veio não para ser servido, 
mas para servir. O mundo moderno tem 
um egoísmo hipertrofiado como o moti-
vo móvel de todas as ações humanas, e 
surge daí a necessidade de modificar-se 
essa mentalidade materialista, cabendo ao 
homem de sensibilidade e altruísta pelas 
normas, princípios e objetivos que adota, 
criar um novo tipo de homem, consciente 
de sua utilidade, de seu valor e de sua res-
ponsabilidade.

Esse tipo de homem na verdade, ele 
vem mudando, evoluindo e progredindo.  
Nesse momento, lembro de um filme cha-
mado o guarda costas, com Kevin Costner. 
Ele era o segurança de uma cantora de su-
cesso e por muitas idas e vindas ele volta 
ao posto de segurança da presidência dos 
Estados Unidos. A última cena mostra ao 
fundo três bandeiras, a da O.N.U, a dos 
Estados Unidos da América, e a do Rotary 
Internacional. Foi aí que eu lembrei que 
neste mês de fevereiro mais precisamente 
no dia vinte e três é o dia do Rotariano. 
Paul Harris começou tudo, compreendeu 
a necessidade de reavaliação e mudança. 
Este mundo é em constante mudança. A 
história do Rotary terá sempre e sempre 
diversidade de seu quadro de sócios cons-
titui a sua unidade de propósito impulsio-
nou a sua evolução duradoura. A diversi-
dade rotária fornece um fluxo contínuo de 
novas ideias, novos pensamentos e novas 
formas de resolver os problemas. Quando 
essa diversidade é usada para desenvolver 
o aconchego a missão de servir, fantásticas 
coisas acontecem.

Acompanhei esse mundo rotário 
quando dirigi a Escola Rotary de Itabuna 
por mais de uma década e meia. Aprendi 
com os rotarianos que Rotary surgiu como 
expressão do reconhecimento do valor 
que a ética representa para a sociedade e 

ela como ciência da moral oferece um con-
junto de preceitos para uma vida social sa-
dia que representa a verdadeira felicidade. 
Esses preceitos determinam renúncias e 
freios ao egoísmo em prol do grupo social. 
O Rotary como associação de profissionais 
dá ênfase à Ética profissional, mas procu-
ra aplicar seus princípios também em sua 
própria administração. 

Uma revista rotariana ofertada pelo 
saudoso Celso Brito, estabelecia que o ob-
jetivo rotário consistia na melhoria da co-
munidade pela conduta exemplar de cada 
um na sua vida pública e privada, assim 
“as palavras ensinam, os exemplos arras-
tam”. Certa vez o Rotary Club de Itabuna, 
nos procurou necessitando do espaço da 
escola para implantação de cursos desti-
nados a capacitação profissional. Utiliza-
mos o turno noturno, que na época era 
ocioso, e os rotarianos  das mais variadas  
atividades profissionais (inclusive a área 
de saúde com a Dra. Mércia Margoto) fo-
ram   liderados  pela presidente da Casa da 
Amizade Gladys, onde    cederam do seu 
tempo, conhecimento e dedicação para o 
bem de outros, sem nenhuma forma de 
pecúnio.

Desta forma, a ação voluntária destes 
rotarianos gerou uma mobilidade social 
tamanha em nossa comunidade escolar, 
que dia após dia, grupos e mais grupos de 
jovens vinham a nossa procura em busca 
de vagas para tais cursos. A notícia chegou 
a Diretoria Regional de Educação (DIREC – 
7) que no ano seguinte, abriu vaga para o 
turno noturno e ofertou para nossa Unida-
de Escolar o curso de Educação de Jovens 
e Adultos. 

Obrigada rotarianos. Seu princípio di-
nâmico, transformador como é a ideia de 
servir e o   trabalho feito com zelo, amor 
e capricho fazem a diferença. Assim o es-
pírito de servir traz colaboração na ordem 
econômica, industrial e principalmente na 
educação, onde há construção de escolas. 
Os rotarianos são vocacionados para coo-
perar na administração das coisas públi-
cas ou interesses coletivos, eles procuram 
adquirir em maior escala e difundir com 
maior entusiasmo o altruísmo que tudo 
constrói.

O ideal de servir

Um misto de tristeza, reflexão e beleza, é a melancolia. 
Ela chega, acomoda-se, me envolve e me faz cafuné. Depois do diálogo vai embora e não 
sabe quando volta, as vezes, demora. 
Eu e a melancolia por vezes ficamos por detrás das cortinas para que não nos vejam. 
Há quem não nos compreenda… e nos repreenda 
Há também os que não entendem que esse encontro é só nosso e faz parte de nós. 
Traz a apatia, o abatimento e o desânimo 
na bagagem, mas traz também uma brisa serena e acolhedora. 
Há encontros breves, 
Há encontros longos, 
Há encontros angustiantes, 
Mas há também 
encontros belos, esclarecedores 
onde encontro respostas e aprendizado. 
E a gente nunca sabe quando será o próximo … 
mas ela é amiga e sinaliza quando está voltando. 
Ela não é egoísta, pois também me permite momentos de felicidade, de alegria bordada 
com sorrisos, de motivação. 
Ela me liberta assim como o abrir da gaiola de um passarinho e me faz voar pelo sentido 
positivo do que é a vida e me faz viver. 
Que os olhos da impaciência não nos vejam…

Melancolia
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POESIAS
Por Lucrécia Rocha

Ruas vazias, assim como nós, também sentem tristeza.
Ruas vazias clamam por movimento, vaivém, pelos passos, 
até mesmo do barulho dos saltos, das pontas de cigarros, das buzinas dos carros. 
Ruas vazias também sentem o vazio, o mesmo abandono que maltrata a nossa alma.
 
Ruas vazias trazem o silêncio por vezes necessário, mas por vezes angustiado.
Ruas vazias são ruas sem vida, sem alegria, 
sem o pulsar da emoção que a vida traz para o nosso coração. 
São ruas sem sorrisos, sem encontros, sem sonhos.

Ruas vazias fazem com que as flores sintam a solidão 
por não serem 
tocadas, apreciadas, regadas. 
Sentem falta da música que não está sendo tocada
 e da poesia que faz do nosso dia a dia. 

Ruas vazias são como os desertos imensos, 
áridos e desabitados, trazendo sentimentos melancólicos,
 a carência a apatia e a sensação da inexistência. 
Sentem saudade das conversas dos pontos dos ônibus, 
dos passos apressados para o próximo metrô, 
dos ambulantes, do olhar ansioso para os semáforos, 
do menino da esquina pedindo uns trocados... 

Rua vazias sentem falta do barulho das portas no abrir e fechar das lojas, 
das senhoras com suas sacolas de compras, 
das pessoas tristes com os seus problemas, 
 das pessoas alegres e dos sorrisos abertos, dos executivos apressados ao celular, 
dos adolescentes cheios de energia em seus trajes muitas vezes extravagantes, 
e até da dor dos sofridos moradores de ruas.
Sentem saudade dos casais expressando o amor, dos jovens, das crianças,
 das feirinhas, dos idosos e de todos nós.
Ruas vazias... 

Vazio

Um ilustre cristão visitando o Japão, 
encontrou ali um Club com o nome kag-
wa, nome de um líder cristão e reformador 
social, e tendo perguntado, quais foram 
os objetivos, responderam-lhe: “promover 
almoços periódicos.” Tinham-lhe o nome, 
mas não os verdadeiros objetivos encarna-
dos na vida do grande líder.  Para que se 
desfaça qualquer conceito errôneo a res-
peito, não é demais insistir sobre o grande 
ideal que nos empolga. – O ideal de servir

Este ideal tem sua origem e inspira-
ção no próprio cristianismo, cujo próprio 
fundador declarando o propósito central 
de sua vinda ao mundo apregoou: o fi-
lho do homem veio não para ser servido, 
mas para servir. O mundo moderno tem 
um egoísmo hipertrofiado como o moti-
vo móvel de todas as ações humanas, e 
surge daí a necessidade de modificar-se 
essa mentalidade materialista, cabendo ao 
homem de sensibilidade e altruísta pelas 
normas, princípios e objetivos que adota, 
criar um novo tipo de homem, consciente 
de sua utilidade, de seu valor e de sua res-
ponsabilidade.

Esse tipo de homem na verdade, ele 
vem mudando, evoluindo e progredindo.  
Nesse momento, lembro de um filme cha-
mado o guarda costas, com Kevin Costner. 
Ele era o segurança de uma cantora de su-
cesso e por muitas idas e vindas ele volta 
ao posto de segurança da presidência dos 
Estados Unidos. A última cena mostra ao 
fundo três bandeiras, a da O.N.U, a dos 
Estados Unidos da América, e a do Rotary 
Internacional. Foi aí que eu lembrei que 
neste mês de fevereiro mais precisamente 
no dia vinte e três é o dia do Rotariano. 
Paul Harris começou tudo, compreendeu 
a necessidade de reavaliação e mudança. 
Este mundo é em constante mudança. A 
história do Rotary terá sempre e sempre 
diversidade de seu quadro de sócios cons-
titui a sua unidade de propósito impulsio-
nou a sua evolução duradoura. A diversi-
dade rotária fornece um fluxo contínuo de 
novas ideias, novos pensamentos e novas 
formas de resolver os problemas. Quando 
essa diversidade é usada para desenvolver 
o aconchego a missão de servir, fantásticas 
coisas acontecem.

Acompanhei esse mundo rotário 
quando dirigi a Escola Rotary de Itabuna 
por mais de uma década e meia. Aprendi 
com os rotarianos que Rotary surgiu como 
expressão do reconhecimento do valor 
que a ética representa para a sociedade e 

ela como ciência da moral oferece um con-
junto de preceitos para uma vida social sa-
dia que representa a verdadeira felicidade. 
Esses preceitos determinam renúncias e 
freios ao egoísmo em prol do grupo social. 
O Rotary como associação de profissionais 
dá ênfase à Ética profissional, mas procu-
ra aplicar seus princípios também em sua 
própria administração. 

Uma revista rotariana ofertada pelo 
saudoso Celso Brito, estabelecia que o ob-
jetivo rotário consistia na melhoria da co-
munidade pela conduta exemplar de cada 
um na sua vida pública e privada, assim 
“as palavras ensinam, os exemplos arras-
tam”. Certa vez o Rotary Club de Itabuna, 
nos procurou necessitando do espaço da 
escola para implantação de cursos desti-
nados a capacitação profissional. Utiliza-
mos o turno noturno, que na época era 
ocioso, e os rotarianos  das mais variadas  
atividades profissionais (inclusive a área 
de saúde com a Dra. Mércia Margoto) fo-
ram   liderados  pela presidente da Casa da 
Amizade Gladys, onde    cederam do seu 
tempo, conhecimento e dedicação para o 
bem de outros, sem nenhuma forma de 
pecúnio.

Desta forma, a ação voluntária destes 
rotarianos gerou uma mobilidade social 
tamanha em nossa comunidade escolar, 
que dia após dia, grupos e mais grupos de 
jovens vinham a nossa procura em busca 
de vagas para tais cursos. A notícia chegou 
a Diretoria Regional de Educação (DIREC – 
7) que no ano seguinte, abriu vaga para o 
turno noturno e ofertou para nossa Unida-
de Escolar o curso de Educação de Jovens 
e Adultos. 

Obrigada rotarianos. Seu princípio di-
nâmico, transformador como é a ideia de 
servir e o   trabalho feito com zelo, amor 
e capricho fazem a diferença. Assim o es-
pírito de servir traz colaboração na ordem 
econômica, industrial e principalmente na 
educação, onde há construção de escolas. 
Os rotarianos são vocacionados para coo-
perar na administração das coisas públi-
cas ou interesses coletivos, eles procuram 
adquirir em maior escala e difundir com 
maior entusiasmo o altruísmo que tudo 
constrói.

O ideal de servir

Um misto de tristeza, reflexão e beleza, é a melancolia. 
Ela chega, acomoda-se, me envolve e me faz cafuné. Depois do diálogo vai embora e não 
sabe quando volta, as vezes, demora. 
Eu e a melancolia por vezes ficamos por detrás das cortinas para que não nos vejam. 
Há quem não nos compreenda… e nos repreenda 
Há também os que não entendem que esse encontro é só nosso e faz parte de nós. 
Traz a apatia, o abatimento e o desânimo 
na bagagem, mas traz também uma brisa serena e acolhedora. 
Há encontros breves, 
Há encontros longos, 
Há encontros angustiantes, 
Mas há também 
encontros belos, esclarecedores 
onde encontro respostas e aprendizado. 
E a gente nunca sabe quando será o próximo … 
mas ela é amiga e sinaliza quando está voltando. 
Ela não é egoísta, pois também me permite momentos de felicidade, de alegria bordada 
com sorrisos, de motivação. 
Ela me liberta assim como o abrir da gaiola de um passarinho e me faz voar pelo sentido 
positivo do que é a vida e me faz viver. 
Que os olhos da impaciência não nos vejam…

Melancolia
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REFLEXÕES
Por Agenilda Palmeira

Por Agenilda Palmeira 

Professora e Membro da Academia 
Grapiúna de Letras/AGRAL 
(In memorian)

Por Lucrécia Rocha 

Bibliotecária e poetisa. Salvador – Bahia.
E-mail: lucreciaroca@gmail.com

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

UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO

POESIAS
Por Lucrécia Rocha
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A Eucaristia nos recompõe. Ela é o 
ponto de união. Há uma força em nós para 
nos desunir. A Eucaristia é a força divina e 
o poder de Deus para nos unir. Sabendo 
disso, o inimigo de Deus entra numa guer-
ra, e já conseguiu atingir a muitos que não 
acreditam na verdade da Eucaristia. A des-
crença começa na cabeça 
e na inteligência e passa 
pelos nossos sentidos: vi-
são, tato e paladar… Tudo 
se contradiz. Uma outra 
forma da tentação nos 
fazer desacreditar é mais 
imperceptível: as pessoas 
começam a tratar a Euca-
ristia como algo normal. Não têm mais 
respeito com ela. Não se ajoelham diante 
do Santíssimo Sacramento. Durante a ce-
lebração, pegam a Eucaristia de qualquer 
maneira. O inimigo quer aniquilar nossa 
fé na Eucaristia porque sabe da força que 
ela é para nós e, consequentemente, de 
como o mundo é beneficiado por nós atra-
vés da Eucaristia que recebemos.

O que acontecia com os discípulos, 
hoje está acontecendo conosco. Por isso 
Jesus, corajosamente, como fez com os 
apóstolos, nos pergunta: “E vocês, não 
querem também ir embora? Não querem 
descrer e serem levados pelos próprios 
sentidos e desacreditar na minha presen-

ça real na Eucaristia? Eu 
que sou o Senhor não vou 
voltar atrás, e também não 
vou amarrar vocês numa 
prisão”. É preciso hoje sur-
gir novos “Pedros” que 
digam: “Senhor, a quem 
iríamos nós? Atrás de que 
líder, de qual filósofo e pen-

sador iríamos? Só Tu tens palavras da vida 
eterna.”

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

O Projeto de Lei (PL) nº 3.401/2008, ela-
borado com o objetivo de regulamentar o 
procedimento judicial para desconsideração 
da personalidade jurídica, foi vetado inte-
gralmente na terça-feira (13/12) pelo presi-
dente Jair Bolsonaro.

Em despacho publicado nesta quarta-fei-
ra (14/12), o presidente justificou que o PL foi 
vetado em razão de sua “inconstitucionalidade 
e contrariedade ao interesse público”. Agora, o 
projeto volta para o Congresso Nacional, que 
poderá rejeitar ou manter o veto presidencial.

De autoria do ex-deputado Bruno Araú-
jo, o projeto foi aprovado pela Câmara dos 
Deputados em 2014. Posteriormente, o tex-
to ganhou um substitutivo no Senado, que 
acabou rejeitado pelos deputados.

Aprovado em definitivo no fim de no-
vembro na Câmara, o projeto de lei buscava, 
entre outras medidas, assegurar o direito ao 
contraditório em hipóteses de responsabili-
dade pessoal do sócio por dívida da empre-
sa. e previa ainda que os autores da proposta 
de desconsideração da personalidade jurídi-
ca deveriam especificar os atos que motiva-
ram a responsabilização do sócio.

O projeto, porém, recebeu críticas de es-
pecialistas no assunto, que viram nele uma 
forma de limitar o instituto da desconsideração 
da personalidade jurídica e anular avanços ob-
tidos de maneira legal e jurisprudencial.

O projeto criaria “embaraços” ao institu-
to, dificultando a situação “daqueles que vão 
ao Poder Judiciário em busca da satisfação 
de seus créditos”.

Entre os problemas que poderiam resul-
tar da sanção do PL, de acordo com o artigo 
6º do projeto, a desconsideração somente 
poderia ser aplicada contra sócio que tenha 
praticado ato abusivo em detrimento dos 
credores da pessoa jurídica e em proveito 
próprio. “Assim, passa-se a exigir dois ele-
mentos para que se dê a desconsideração, 
somente se atingindo o patrimônio do sócio 
que tiver praticado o ato.”

Críticos do PL, apontam que os artigos 
1º e 5º, combinados, restringiriam a possibi-
lidade de decretação da desconsideração da 
personalidade jurídica inversa, que respon-
sabiliza a pessoa jurídica por abusos come-

PROJETOS E LEIS

Senhor, Tu tens
palavras de vida eterna

Jair Bolsonaro veta PL que 
regulamentava desconsideração 

da personalidade jurídica

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

RELIGIÃORELIGIÃO
Por Monsenhor Jonas Abib

tidos por seu sócio.
“Outro ponto que causa estranheza é 

a inovação apresentada acerca da obriga-
toriedade de se ouvir o Ministério Público 
antes da decretação da desconsideração da 
personalidade jurídica. A atual legislação já 
possibilita a intervenção do Ministério Pú-
blico quando entender necessário, contudo, 
com o projeto de lei a participação será exigi-
da até mesmo em casos em que não houver 
qualquer interesse social na causa, o que é 
totalmente desnecessário”.

O projeto de lei buscava complementar 
o procedimento já existente para fins de ins-
tauração do incidente de desconsideração 
da personalidade jurídica.

Os críticos, contudo, declaram que “um 
dos gargalos da Justiça do Trabalho sempre 
foi a execução trabalhista, dada a enorme 
dificuldade da localização de bens dos deve-
dores na fase de cumprimento de sentença, 
em que pese existirem atualmente diversas 
ferramentas eletrônicas para fins de pes-
quisa e quebra da blindagem patrimoniais”. 
Nesse sentido, portanto, o PL poderia “au-
mentar exponencialmente a problemática 
em si da responsabilidade patrimonial na 
fase executiva trabalhista”.

“O PL exige a instauração de 2,8 milhões 
de incidentes processuais, contrariando o 
princípio constitucional da duração razoá-
vel do processo, impedindo a celeridade da 
Justiça. Além disso, beneficiaria o réu/deve-
dor, em detrimento do requerente/credor, 
em ofensa aos princípios constitucionais da 
igualdade, do devido processo legal, do con-
traditório e da ampla defesa”.
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Advento é tempo de espera do Senhor
O Advento é o tempo que antecede 

o Natal. É o tempo em que as pessoas se 
preparam para o Natal, para a vinda do 
Cristo. A palavra Advento é de origem 
profana e significava em tempos antigos 
a vinda anual da divindade. Na lingua-
gem civil se referia à primeira visita oficial 
de uma entidade política, depois de em-
possada no cargo. A partir do século IV, 
os cristãos designam a palavra Advento 
para o tempo que prepara o Natal, com-
preendendo como as quatro semanas 
que antecedem o dia 25 de dezembro. 
Esse é um tempo de profunda reflexão 
das passagens bíblicas que falam da vin-
da do Reino de Deus, através do Profeta 
Isaias, de João Batista e de Nossa Senho-
ra. O profeta Isaias anuncia a esperança 
do povo, a vinda do Salvador. João Batis-
ta, último dos mensageiros, assume as 
palavras do profeta Isaias e clama: prepa-
rai os caminhos do Senhor, endireitais as 

suas veredas. Maria dá o sim à encarna-
ção do verbo para que se possa realizar 
nela a grande esperança de seu povo.

Por isso, o Advento é o tempo de 
espera do Senhor, mas não é tempo de 
acomodação. É tempo de renovar a fé e 
a vida. Por isso, caro leitor, diante deste 
tempo que antecede o Natal, eu desejo 
que você, juntamente com tua família, 
possa viver com mais intensidade a bus-
ca de interiorização, de espiritualidade, 
de amor, de perdão... E assim, viver o 
Natal do Senhor com mais intensidade, 
com mais verdade, para que o Natal seja 
um dia e um evento de salvação, de luz, 
a iluminar a nossa casa, a nossa vida e os 
nossos corações.

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

JUDICIÁRIAS

Multa milionária - PL
Por unanimidade, o TSE confirmou 

a condenação do PL ao pagamento de 
multa de R$ 22 milhões por litigância 
de má-fé. A decisão também determi-

nou imediato bloqueio do Fundo Par-
tidário do PL até o efetivo pagamento 
da multa, com o depósito do valor em 
conta judicial. 

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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Hospital de Base inicia Programa de 
Telemedicina para pacientes da UTI I

O Hospital de Base Luís Eduardo Maga-
lhães, instituição administrada pela Funda-
ção de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI), 
deu início ao Programa de Telemedicina 
em UTI, criado pelo Ministério da Saúde, 
por meio do Programa de Apoio ao Desen-
volvimento Institucional do Sistema Único 
de Saúde (PROADISUS). A experiência em 
acontecendo desde outubro.

O programa possui parceria com seis 
hospitais com experiência no tratamento 
de pacientes complexos. Tem por objetivo, 
fornecer mais tecnologia e capacitação pro-
fissional para os médicos e as equipes multi-
disciplinares.

O projeto-piloto é capitaneado pelo 
Hospital do Coração de São Paulo (HCor) e 
está acontecendo na UTI I da unidade hos-

EXECUTIVO

pitalar, com telerounds (visitas online), de 
segunda a sexta-feira. Pelo período de uma 
hora, a equipe do setor discute com a equipe 
do HCor sobre exames, condutas, formas de 
tratamento, formas de cuidados e terapêuti-
ca, com a finalidade de um desfecho positivo 
do quadro do paciente.

O supervisor médico do Hospital de 
Base, Fernando Alves Jr, comentou que 
parcerias assim trazem mais tecnologia e 
qualificação para os profissionais da uni-
dade hospitalar. Para o diretor técnico, 
médico Paulo Cézar Medauar, “o Programa 
de Telemedicina veio para somar forças à 
equipe assistencial”.

Os benefícios do programa foram desta-
cados pelo médico intensivista José Améri-
co, que é coordenador da UTI I e responsável 
pelo projeto no HBLEM. “Isso vai permitir a 
produção diária e mensal de indicadores, 
através de uma plataforma disponibilizada 
pelo HCor, como taxa de mortalidade, tem-
po de permanência, infecções, entre outros, 
para um diagnóstico mais preciso das carac-
terísticas dos pacientes e a sua melhoria con-
tínua”, declarou.

O enfermeiro consultor do HCor Améri-
co Júnior, que esteve na unidade hospitalar 

junto com a enfermeira da TeleUTI, Ariane 
Salles, informou ainda, que “o programa é 
eminentemente educacional e fornece su-
porte técnico de médicos, fisioterapeutas e 
enfermeiros especialistas em terapia intensi-
va, através de uma plataforma de educação 
a distância”.

Vale destacar, que a atual gestão muni-
cipal do prefeito de Itabuna, Augusto Castro 
(PSD), tem investido fortemente no Hospital 
de Base, inclusive tem projeto de construir 
anexo, em parceria com o Governo do Esta-
do, por meio da Secretaria de Saúde da Bah-
ia (SESAB), para ampliar a oferta de serviços 
médicos.



Depois de passar, praticamente, qua-
se todo ano fazendo artigos e crônicas 
alertando e condenando os problemas 
existentes em nosso querido município de 
Itabuna, gostaria de pedir desculpas para 
aqueles que, com paciência, leram minhas 
ladainhas e humanizações, apresentando 
as melhores das intenções, porém, mui-
tas vezes, um tanto repetitivo no sentido 
de tentar incutir na mente dos culpados, 
que bastam apenas pequenas mudanças 
nos seus comportamentos, um pouco de 
vontade política e, principalmente, res-
peitarem o povo que paga os seus altos 
salários, para que, imediatamente, se veja 
uma transformação maravilhosa em todas 
as vertentes e sentidos!

Reconheço, claro, que para que isso 
aconteça depende de ações coletivas e de-
sejos unificados de solucionar problemas 
existentes, sem que deixem de reconhe-
cer que os bons resultados são admirados, 
elogiados e benéficos para todos que par-
ticiparam para suas realizações. Portanto, 
a colheita eleitoreira será de todos que de-
sejam suas reeleições, independentes das 
linhas partidárias. Não é que eu, um pobre 
colunista, acredite em soluções simplistas 

ou passes de mágicas, mas, sem sombra 
de dúvidas, a união de forças e poderes em 
todos os sentidos da vida, sempre conse-
gue vencer as adversidades e os acidentes 
de percursos. E será que é impossível uma 
mudança comportamental nesse sistema 
podre e insólito de administrar e legislar 
somente em causa própria?

Nada disso! O que precisa é coragem 
de enfrentamentos e muita cidadania. As-
sim como foram implantados esses podres 
poderes, havendo hombridades e morali-
dades, pode-se corrigir essa discrepância 
cheia de anomalias e perversidades!

Findando o ano me senti no dever de 
me redimir, pedir desculpas aos meus lei-
tores que já devem estar saturados de ler 
meus textos ratificando meus ávidos dese-
jos. Neste ano de 2014 vou ver se consigo 
escrever em Braille, pois assim fazendo, 
acredito que esses cegos políticos e a so-
ciedade organizada (?), leiam e tomem 
ciências dos modestos pedidos de um sim-
ples representante e defensor do povo!

A recente lei[1] que implementou uma 
série de medidas desburocratizantes no que 
diz com questões envolvendo a alteração do 
nome e questões outras relativas ao Direito 
das Famílias, foi recebida com muita euforia.

Como a Lei dos Registros Públicos data 
do ano de 1973,[2] indispensável, mesmo, que 
seja atualizada. Ou melhor, deveria ser edita-
da uma lei nova, mas a isso não se dispõem os 
nossos legisladores, pouco afeitos ao seu ofí-
cio de elaborar leis que atendam ao interesse 
das pessoas e às alterações tecnológicas.

Ainda que não se discuta que muitas das 
alterações têm enormes significado, até por 
trazerem procedimentos já acolhidos pela 
jurisprudência, as mudanças não podem 
criar tratamento assimétrico entre casamen-
to e união estável. Até porque o Supremo Tri-
bunal Federal já proclamou inconstitucional 
tratamento diferenciado entre os dois insti-
tutos (Tema 809).

Deste modo, apesar da dubiedade da no-
vel regulamentação, ao falar em “termos decla-
ratórios formalizados perante o oficial de regis-
tro civil” (LRP, art. 94-A), não há a possibilidade 

de a dissolução da união estável ser levada a 
efeito diretamente perante o registrador civil. 
Expressamente a lei processual autoriza que 
o divórcio consensual e a extinção amigável 
da união estável sejam levadas a efeito por es-
critura pública, somente quando não houver 
nascituro ou filhos menores (CPC, art. 733). E 
exige que os interessados estejam assistidos 
por advogados (CPC, art. 733, § 2º).

Assim, equivocada a orientação da Car-
tilha da ARPEN, que faz considerações sobre 
a alteração legislativa, ao admitir que basta 
que os conviventes firmem “Termo Declara-
tório de Distrato de União Estável”, para re-
gistro no Livro “E”.

A proteção especial conferida, com prio-
ridade absoluta, a crianças e adolescentes 
pela Constituição da República, precisa ter 
efetividade.

[1] Lei 14.382/2022.
[2] Lei 6.015/1973.
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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

Por  Maria Berenice Dias

Advogada. Vice-Presidente Nacional 
do IBDFAM. Mestra em Processo Civil.

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

Avanços não podem gerar desigualdades Precisava me redimir!

CONTEXTOCONTEXTO
Por Maria Berenice Dias

Manifestação machista e misógina
Juíza de SP determinou que o Twit-

ter exclua postagens de Eduardo Bol-
sonaro e Luciano Hang que associam 
a contratação de engenheiras mulhe-
res a desabamento ocorrido em obra 

da linha 6 do metrô. “O post consiste 
em estéril manifestação sexista, ma-
chista e misógina, juridicamente vio-
ladora de direitos das autoras”, disse 
a magistrada.

RAPIDINHAS

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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Por  João Batista de Paula

Jornalista e escritor. Salvador - Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br  
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Infraestrutura de Ibicaraí faz rede de 
esgoto e recupera ladeira do Alto do CristoDe bem com o Natal

Sempre com a chegada de cada 
final de ano, vivenciamos o nas-
cimento, o natal, o Cristo, as 
boas festas e confraternizações, 
com os preparativos também 
para o próximo ano novo, com 
votos de saúde, paz e prosperi-
dade para todos.

Tempo bom.
Tempo que pode ser vivenciado 
todos os dias, com a elevação de  
nossos sentimentos de homens 
livres e de boa vontade.

Tempo de renovação.
Tempo de agradecer a Deus: o 
doador e provedor de toda vida.

Tempo de servir, ajudar, colaborar, 
erguer nossos olhos para o alto e 
manter os pés no chão.
Tempo de gratidão.

Tempo de ampliar nosso amor.
Tempo de servir e ficar ao lado de 
quem amamos; e, se não poder 
ajudar o amigo, a amiga, o proxi-

mo, não atrapalhar jamais.

Vamos comemorar sim; a boa saú-
de, a paz e a prosperidade, lutan-
do, edificando templos às virtu-
des, para eliminarmos à doenca, a 
pobreza e o conflito.

Vamos amar muito mais nossa fa-
mília, nossos amigos e amigas.
Vamos amar as flores.
Vamos amar a boa música e a arte 
de elevado nivel.

É NATAL.
Vamos a cada dia, comemorar a 
vida, o bem que praticamos e não 
omitimos.

Viva seu tempo.
Viva seu natal hoje.
Direito tem quem direito ano.
É Natal. Seja um presente para to-
dos nós.

CRÔNICACRÔNICA
Por João Batista de Paula

CIDADESCIDADES

A prefeitura de Ibicaraí, através da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Serviços Públicos e 
Desenvolvimento Urbano, realizou essa semana a 
segunda etapa dos trabalhos executados no Alto 
do Cristo, com patrolamento e cascalhamento de 
toda a extensão da rua que da acesso ao local.

A Infraestrutura já tinha feito durante os meses 
de outubro e novembro desse ano, toda a rede de 
esgoto (saneamento básico) do Alto do Cristo, en-
troncando a nova rede à rua principal do bairro Bela 
Vista. A obra que era um sonho e uma reivindicação 
antiga da população, finalmente foi feita e está be-
neficiando toda a comunidade daquele local.

De acordo com a secretária de Infraestrutura 
Yanca Soares a demora no patrolamento foi de-
vido as chuvas que têm caído constantemente 
no último mês, o que atrapalhou a conclusão do 
serviço. “Já era para termos concluído essa obra, 

mas infelizmente temos que esperar o tempo me-
lhorar. Choveu muito nos últimos 30 dias. O tem-
po deu uma trégua e conseguimos patrolar para 
liberar o acesso e em breve, quando as chuvas 
cessarem, vamos finalizar”, disse Yanca.

“Passei os últimos anos visitando o Alto do 
Cristo e ouvindo sempre as mesmas reivindica-
ções e pedidos e graças a Deus e o empenho da 
nossa equipe, nós conseguimos com recursos 
próprios fazer essa tão importante rede de esgo-
to. Saneamento básico é uma das nossas prio-
ridades. Sou médica e sei que quanto mais sa-
neamento básico, menos problemas de saúde a 
população terá. Espero poder conseguir alguma 
emenda ou convênio para calçar essa ladeira e dar 
ainda mais dignidade aos moradores do Alto do 
Cristo”, disse a prefeita Monalisa Tavares. 

(Texto e fotos: Ascom Prefeitura de Ibicaraí)



O Banco de Sangue da Santa de 
Misericórdia de Itabuna está contando 
com a solidariedade e amor tanto de 
quem já é doador, mas já faz um tempo 
que não aparece para contribuir para 
salvar vidas, quanto daquela pessoa 
que nunca compareceu à unidade. Só 
você pode assegurar o atendimento a 
pacientes em estado grave, que neces-
sitam de procedimento de alta comple-
xidade. 

O estoque de sangue está crítico, 
principalmente, para os tipos “O Ne-
gativo”,  “B Negativo” e 
“AO Negativo”. Existem 
pacientes necessitando de 
procedimentos cirúrgicos, 
mas não há plaquetas e 
plasmas suficientes. Exis-
tem também pacientes in-
ternados precisando dos 
três tipos de sangue. 

O processo para torna-
-se um doador de sangue 
é simples, rápido e seguro. 
O candidato deve apre-
sentar documento oficial 
com foto (RG, Carteira de 

Trabalho, CNH), pesar acima de 50 qui-
los, ter idade entre 16 a 69 anos, e estar 
saudável. No caso dos menores de 18 
anos é necessário autorização formal 
do representante legal.

O Banco de Sangue funciona no 
prédio anexo ao Hospital Calixto Midlej 
Filho, no bairro Pontalzinho. O atendi-
mento na unidade ocorre de segunda a 
sexta-feira das 7 às 17h (o serviço não 
fecha para almoço), e aos sábados das 
7 às 12h. O telefone para contato com a 
unidade é o (73) 3214-9126.
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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

Pecador tem jeito
Janeiro é um mês sensacional para 

quem gosta de manga. Que delícia! Os pés 
estão carregadinhos daquela fruta amarela, 
alaranjada, avermelhada e até verde. Uma 
alegria visual e ao paladar. Tem gente que 
faz malabarismos para adquirir algumas 
mangas. As mais bonitas quase sempre es-
tão lá em cima, então, muitas vezes é pre-
ciso subir no pé ou exercitar os braços com 
um pau comprido. Depois, é só saborear 
aquela fruta gostosa e suculenta. Às vezes, 
pode acontecer também dela estar bicha-
da, principalmente se não pulverizaram 
produtos específicos para protegê-la. Algu-
mas pessoas simplesmente descartam as 
mangas que estão com furinhos, pressen-
tindo que há bichos lá dentro. Eu não faço 
isso não, pois há mangas bichadas extrema-
mente doces. Basta tirar a parte estragada 
e aproveitar a parte boa. Talvez você ache 
estranho, mas as pessoas se parecem com 
as mangas. E algumas são bem bichadas! 
Mesmo assim, não me desfaço delas. Por 
força do meu trabalho, estou acostumada a 
trabalhar com as partes estragadas das pes-
soas e posso assegurar que existe doçura 
nas partes boas.

Não se pode tomar o todo pela parte. 
Existem áreas verdadeiramente estragadas 
em nosso ser. Os bichos da inveja, mágoa, 
rancor e falta de perdão trabalham sem 
cessar para amargar o que temos de bom. 
Quando o pecado acontece, normalmente 
é porque a parte bichada está tomando um 
espaço maior que a boa. Precisamos traba-
lhar sobre as feridas sem medo, identifican-
do a área infectada e realizando a necessá-
ria assepsia. O pecador tem jeito, sim. Basta 
que entregue sua vida machucada nas 
mãos do Senhor Jesus. O Mestre tem uma 
equipe treinada que trabalha para auxiliar o 

próximo. São farmacêuticos, enfermeiros, 
médicos, cirurgiões, psicólogos, padres, 
pastores, conselheiros. Na verdade, os títu-
los importam pouco, pois é o próprio Deus 
quem capacita seus operários para o auxílio 
mútuo. Ainda assim, é preciso haver dispo-
sição para abrir o coração e aceitar Jesus 
Cristo como Senhor e Salvador, repudiando 
o pecado.

E o que é o pecado? É tudo aquilo que 
afasta, divide, desune, vulnerabiliza o ser 
humano fazendo com que ele creia não 
ser amado, nem imagem e semelhança de 
Deus. O pecador está bichado, está doen-
te; no entanto, continua sendo saboroso ao 
paladar do Criador, pois Ele sabe extirpar a 
parte estragada e aproveitar a parte boa. O 
Pai confia até o último momento, e só não 
cura aquele que não deseja ser curado, res-
peitando o nosso livre-arbítrio. Mas, para 
quê permanecer doente quando se pode 
desfrutar o bem-estar, livre do sofrimento e 
das amarras da dor, da culpa e do desamor?

Que neste ano recém-iniciado possa-
mos experimentar a extensão do amor de 
Deus em nós, melhorando nossa autoesti-
ma, curando as partes doentes e estraga-
das. Exercitemos a crença no amor divino 
por nós e pela criação. Meditemos sobre a 
crucificação de Jesus e analisemos o valor 
dessa entrega com o intuito de anistiar os 
pecadores. Já não há sentido em persistir 
no erro se Cristo lavou nossos pecados com 
seu próprio sangue. Deixemos que as par-
tes boas se sobressaiam. Vamos extrair toda 
a doçura que existe em nós.

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

Com estoque baixo, banco de sangue 
de Itabuna precisa de doações

CAMPANHA

RAPIDINHAS

Na próxima segunda, a Corte Especial do STJ vai se debruçar sobre recurso que 
afeta milhões de ações judiciais cíveis espalhadas pelo país. Trata-se do REsp 1.795.982 
que debate a taxa de juros incidente sobre as dívidas civis, com base no artigo 406 do 
Código Civil. 

Taxa de juros - Dívidas civis



e secundárias, aborda o cidadão e o político-
-populista José de Almeida Alcântara e suas 
práticas políticas.

E tudo isso sem perder de vista, o com-

promisso do Historiador, estampado nas pa-

lavras de Cícero (Marco Túlio Cícero, Roma 

Antiga), advogado, político, escritor, orador 

e filósofo: “O primeiro dever do historiador é 

não trair a verdade, não calar a verdade, não 

ser suspeito de parcialidade ou rancores”.

DIREITOS – Qual o tema central da 

obra?

Vercil Rodrigues – O livro, centraliza-

-se nos mecanismos e estratégias populistas 

que levaram José de Almeida Alcântara, co-

letor estadual de impostos, a tornar-se líder 

político em Itabuna e no sul da Bahia, onde 

se elegeu prefeito por dois mandatos e de-

putado estadual, bem como o seu poder 
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Os  jornais e sites DIREITOS e O COMPASSO entrevistam 
o historiador e advogado Vercil Rodrigues, que acaba de 
lançar o livro “José de Almeida Alcântara, o populismo em 
Itabuna” (Direitos Editora: 2022).

“A vida me levou por diversos 
caminhos. E nesse intervalo 

de tempo dediquei-me a 
estudar para concursos”

Vercil Rodrigues é advogado, licenciado 
em História, historiador e pós-graduado (Es-
pecialização) em História Regional pela Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC). 
Professor de História da Secretaria de Educa-
ção do Estado da Bahia (SEC/BA) e membro 
do Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus.

DIREITOS – “José de Almeida Alcân-
tara, o populismo em Itabuna” é o seu 
primeiro livro publicado?

Vercil Rodrigues – Não, o primeiro foi 
“Breves Análise Jurídicas”, publicado no ano 
de 2010. Ele é o 8º livro, e todos foram publi-
cados pela Direitos Editora, a mesma editora 
responsável pelas publicações dos jornais 
Direitos (desde 2009) e O Compasso (des-
de 2010), bem como os sites Direitos www.
jornaldireitos.com e www.jornalocompasso.
com.br. E esse é o nosso primeiro livro, mas 
na seara da História, sendo que os demais fo-
ram nas áreas jurídica, sociologia, jornalismo 
e maçonaria.

DIREITOS – Porque esperar 22 anos 
para lançar “José de Almeida Alcântara, 
o populismo em Itabuna”? 

Vercil Rodrigues – A vida me levou 
por diversos caminhos. E nesse intervalo 
de tempo dediquei-me a estudar para con-
cursos, fundações de academias de letras, 
jornais, sites, revista, palestras, magistério, 
dentre outros. Até que estimulado por ami-
gos, colegas de jornalismo, advocacia e em 

especial da educação, decidi levar à execu-
ção um projeto, que descobri já dormitava 
no escaninho do subconsciente a mais de 
duas décadas, de transformar a pesquisa 
monográfica sobre “José de Almeida Alcân-
tara, trajetória populista” apresentada no 
ano de 2000 no curso de pós-graduação em 
História Regional da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC) no sul da Bahia, como   
um dos requisitos, em livro.

DIREITOS – Como se deu a transfor-
mação do estudo/pesquisa “José de Al-
meida Alcântara, trajetória populista” 
em livro?

Vercil Rodrigues – O estudo monográ-
fico sofreu as devidas modificações, supres-
sões, revisões e acréscimos necessários ao 
formato de um livro, mas manteve fidedig-
nas as entrevistas e pesquisas levantadas no 
ano de 2000.

DIREITOS – Qual foi o caminho per-
corrido?

Vercil Rodrigues – “José de Almeida 
Alcântara, o populismo em Itabuna”, é fru-
to de acurada investigação sistemática das 
Atas do Legislativo de Itabuna, Diário Oficial 
do Município e jornais que circulavam nas 
décadas de 1950/1960, bem como na lite-
ratura nacional e regional, além das entre-
vistas/depoimentos de pessoas dos diversos 
segmentos sociais contemporâneas ao pe-
ríodo versado, portanto, às fontes primárias 

ENTREVISTA

Oportunizamos o sul da 
Bahia, com essa obra, 

o resgate de uma parte 
de sua História, que  
até então só existia  

na memória de  
poucos cidadãos

de transferir votos para quem ele apoiasse, 

além de ser considerado uma figura caris-

mática, estimado por quase todos os muní-

cipes, passando inclusive, a ser considerado 

como o segundo Getúlio Vargas: “O pai dos 

pobres de Itabuna”.

DIREITOS – E quanto as contextuali-

zações históricas do livro?

Vercil Rodrigues – Não poderíamos 

falar do populismo em Itabuna sem abordar-

mos a figura do seu lídimo representante no 

município: José de Almeida Alcântara e sem 

contextualizarmos o conceito na América 

Latina e no Brasil. Portanto, José de Almei-

da Alcântara, o populismo em Itabuna” tem 

também como meta a compreensão dos 

contextos do populismo na América Latina 

e no Brasil, bem como dos contextos socioe-

conômicos e políticos da região e da cidade 

de Itabuna, que propiciaram o surgimento 

dessa liderança nas décadas de 1950/1960, 

sem deixar de fora a sua forma “peculiar” de 

administrar o município.

DIREITOS – “José de Almeida Alcân-

tara, o populismo em Itabuna” é um li-

vro de História Regional?

Vercil Rodrigues – Sim. O livro nasceu 

com a intenção de contribuir e ampliar a li-

teratura da História Regional, pois entende-

mos que as discussões, os estudos e livros 

a respeito dessa área podem e devem con-

tribuir com sua parcela, na busca do desen-

volvimento para toda a região, à medida que 

estuda, analiticamente, a formação, os cami-

nhos, as vicissitudes e as perspectivas que 

englobam a História da Região Cacaueira. 

Temos a pretensão de colaborar com a 

História Regional, preenchendo uma lacu-

na, considerando a inexistência de uma obra 

que tivesse abordado o tema do populismo 

em Itabuna e a figura do cidadão e do polí-

tico José de Almeida Alcântara, um dos mais 

carismáticos líderes políticos da História de 

Itabuna, quiçá o maior, que a cidade já teve. 

Oportunizamos o sul da Bahia, com essa 

obra, o resgate de uma parte de sua Histó-

ria, que até então só existia na memória de 

poucos cidadãos, mas com essa publicação, 

passa a existir também sob a forma escrita




