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Colégio em Tempo Integral Adeum 
Sauer é inaugurado em Itabuna

Foi promulgada na quarta-feira 
(1º/3), a Lei 14.537, que reduz a alíquota 
do imposto de renda retido na fonte que 
incide sobre remessas ao exterior de até 
R$ 20 mil por mês.

A medida tem o objetivo de diminuir 
o custo de operações internacionais fei-

tas por empresas brasileiras. 
O texto, decorrente da Medida Provi-

sória (MP) 1.138/2022, já tinha sido apro-
vado pelos deputados federais, sem alte-
rações. Na terça-feira, passou também no 
Plenário do Senado, sem alterações.

Nova lei reduz imposto 
de renda retido na fonte 

para remessas ao exterior

Leia mais na página 05

Diretor-presidente da Bahiagás 
assume Presidência do Conselho 

de Administração da Abegás

Fraudes fiscais levaram ao 
cancelamento de 27,7 mil 

empresas na Bahia desde 2015
Leia mais na página 03
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Gaspar Viana e Manuel 
de Abreu Grandes Mestres 

da Medicina Brasileira

Dicas MédicasDicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

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

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

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

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

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

Prefeita de Ibicaraí vistoria obra 
da ponte do bairro Bela Vista

CIDADES

 Antibióticos
Desde os primórdios da humanidade, 

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

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

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

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

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

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

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

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

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

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, pro-

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

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do 

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

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

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam 

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

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe con-

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

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes

1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9- Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.
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Volta e meia, andando pelas ruas 
das cidades, nos deparamos com pes-
soas sentadas nas calçadas, exibindo 
uma das pernas atacada por uma feri-
da. É a Leishmaniose, também causada 
por um parasita microscópico. A ferida 
pode aparecer em qualquer parte do 
corpo, onde o mosquito picou. O pa-
ciente, via de regra, cobre a perna com 
um plástico a fim de evitar o ataque de 
moscas. Não tratada, a afecção pode 
evoluir para uma forma mais grave, afe-
tando o fígado. E o paciente fica hospe-
dando os parasitas, que contaminando 
outros mosquitos, durante o ato de 
sugar sangue irão contaminar outras 
pessoas. 

Até o ano de 1911, quando Gaspar 
Viana introduziu o tártaro emético no 
tratamento da leishmaniose o quadro 
era grave. A doença progredia, causan-
do, principalmente na face, marcas que 
tornavam os pacientes reclusos. Hoje, já 
há outros medicamentos que devem ser 
usados por via injetável sob supervisão 
médica.

Manuel de Abreu
Manuel de Abreu graduou-se em 

medicina em 1914 e logo depois viajou 
para a França, onde se especializou em 
radiologia do tórax. De volta ao Brasil, 
publicou um artigo sobre interpretação 
radiológica das lesões pulmonares cau-
sadas pela tuberculose.

Em 1935, conseguiu inventar um 
método de redução de uma radiografia 
do tórax que seria chamada de abreu-
grafia. Esse novo método, mais barato e 
mais simples, se difundiu, inclusive no 
exterior.

Manuel de Abreu, além de baratear 
através de seu invento, o diagnóstico da 
tuberculose, lecionou radiologia e teve 
seu nome reconhecido mundialmente.

Em 1962, ironicamente, faleceu, vi-
timado por um câncer de pulmão devi-
do ao tabagismo, vício do qual nunca se 
desfez.

Por  Jairo Santiago Novaes

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

A essência do jejum é a disciplina

RELIGIÃORELIGIÃO
Por Monsenhor Jonas Abib

Todos podem fazer jejum, sejam ido-
sos ou estejam cansados ou doentes; se-
jam gestantes, mães que amamentam, 
jovens ou adultos. Todos podem jejuar 
sem que isso lhes faça mal; pelo contrário, 
faça-lhes bem.

Muitas pessoas não jejuam porque 
não o sabem fazer.  Imaginam que jejuar 
seja uma coisa muito difícil e dolorosa, 
que elas não conseguirão fazer.

Existem várias modalidades de jejum 
( jejum da Igreja, jejum a pão e água, je-
jum à base de líquidos, jejum completo). 
Vou apresentar-lhes o jejum da Igreja: as-
sim é chamado o tipo de jejum prescrito 
para toda a Igreja e, por isso, é extrema-
mente simples, podendo ser feito por 
qualquer pessoa.

Alguém poderia pensar que esse seja 
um jejum relaxado ou que nem seja real-
mente jejum, porque é muito fácil, mas 
não é bem assim.

Esse modo de jejuar vem da Tradição 
da Igreja e pode ser praticado por todos, 
sem exceção, sendo esse o motivo pelo 
qual é prescrito a toda a Igreja.

O básico desse tipo de jejum é que 
você tome café da manhã normalmente 
e, depois, faça apenas uma refeição. Você 
escolhe essa refeição — almoço ou jantar 
—, a depender dos seus hábitos, de sua 
saúde e de seu trabalho. A outra refeição, 
aquela que você não vai fazer, será subs-
tituída por um lanche simples, de acordo 
com as suas necessidades. Dessa manei-
ra, por exemplo, se você escolher o almo-
ço para fazer a refeição completa, no jan-
tar faça um lanche que lhe dê condições 
de passar o resto da noite sem fome.

O conceito de jejum não exige que 
você passe fome. Em suas aparições em 
Medjugorje, a própria Nossa Senhora o 

repetiu várias vezes. Jejuar é refrear a nos-
sa gula e disciplinar o nosso comer.

O importante, e aí está a essência do 
jejum, é a disciplina, é você não comer 
nada além dessas três refeições. O que in-
teressa é cortar de vez o hábito de “belis-
car”, de abrir a geladeira, várias vezes ao 
dia, para comer “uma coisinha”.

Evitar completamente, nesse dia, ba-
las, doces, chocolates e biscoitos. Deixar 
de lado os refrigerantes, as bebidas e os 
cafezinhos. Para quem é indisciplinado — 
e muitos de nós o somos —, isso é jejum, e 
dos “bravos”! Nesse tipo de jejum, não se 
passa fome, mas como a gente se discipli-
na! Como refreia a gula! Essa é a finalida-
de do jejum.

Qualquer pessoa pode fazer esse tipo 
de jejum, mesmo os doentes, porque 
água e remédios não quebram o jejum. E, 
se for necessário leite para tomar os medi-
camentos, o jejum também não é quebra-
do, pois a disciplina fica mantida. Para o 
doente e para o idoso, disciplina mesmo, 
talvez, seja tomar os remédios e tomá-los 
corretamente.

Deus abençoe!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

Trecho extraído do livro: “Praticas de 
jejum” de Monsenhor Jonas Abib

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

Lamentável I

Lamentável II

A semana que começou festiva em cele-
bração ao Dia Internacional da Mulher termi-
na com uma notícia lamentável. Com efeito, 
no dia 8, um advogado desrespeitou uma 

juíza e outras mulheres que participavam de 
uma audiência trabalhista. Pela conduta, re-
cebeu multa por litigância de má-fé estipula-
da em 20% do valor da causa.

No caso citado acima, a juíza lamentou o quanto as mulheres ainda sofrem pelo simples fato 
de serem mulheres no exercício de seus misteres.

RAPIDINHAS



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

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

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

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

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

Prefeita de Ibicaraí vistoria obra 
da ponte do bairro Bela Vista

CIDADES

 Antibióticos
Desde os primórdios da humanidade, 

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

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

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

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

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

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

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

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

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

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, pro-

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

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do 

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

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

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam 

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

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe con-

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

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes

1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9- Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.
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A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefa-
z-BA), por meio do Centro de Monitoramen-
to On-line (CMO) e das inspetorias fazen-
dárias, identificou e tornou inaptas 27,7 mil 
empresas nos últimos oito anos, em função 
de fraudes e da prática de irregularidades 
fiscais no ambiente digital. Entre as irregula-
ridades detectadas estão o uso de empresas 
laranjas, a ação de empresas ‘noteiras’, cria-
das apenas para a emissão de notas fiscais 
e sem atuação efetiva no mercado, a troca 
de sócios e a constituição de novas empre-
sas para burlar o fisco, operações comerciais 
de crédito e débito realizadas em máquinas 
POS em nome de outras empresas, uso de 
CPFs de pessoas mortas ou desaparecidas 
na constituição de empresas, dentre outras.

Para identificar as fraudes, o monito-
ramento da Sefaz atua com foco no cruza-
mento de dados a partir da emissão dos 
documentos fiscais eletrônicos, detectando 
inconsistências e outras ocorrências que 
resultam na inabilitação imediata dos con-
tribuintes envolvidos. O trabalho de moni-
toramento fiscal do CMO identifica como 
indícios de fraude situações como a não lo-
calização da empresa no endereço de cadas-
tro, empresas cadastradas como MEI que re-
gistram operações de compra ou venda além 
do limite legalmente previsto, operações co-
merciais fictícias, uso de laranjas no cadastro 
de empresas envolvidas em irregularidades 
e declarações simuladas ou incoerentes.

Inteligência fiscal
“Trabalhar na área de inteligência fiscal, 

mais especificamente no combate à fraude 
fiscal, é muito desafiador, pois os autores 
das diversas espécies de fraude se reinven-
tam a cada dia com novas práticas e modelos 
complexos para evitar o pagamento regular 

Fraudes fiscais levaram ao cancelamento 
de 27,7 mil empresas na Bahia desde 2015

GOVERNO DO ESTADOGOVERNO DO ESTADO

do tributo devido ao Estado”, explica Alexan-
dre Pedrosa, gerente de Monitoramento de 
Contribuintes da Sefaz.

A Sefaz, explica, busca trabalhar o mais 
próximo possível do fato gerador do débito 
tributário, visando identificar a fraude e ga-
rantir a justiça tributária. “A grande maioria 
dos contribuintes paga regularmente seus 
tributos. Cabe ao fisco o compromisso e a 
responsabilidade de garantir que todos ope-
rem sob as mesmas regras, assegurando a 
concorrência leal entre as empresas no mer-
cado”, afirma.

Operações
Um dos casos mais emblemáticos foi 

a da Operação Lázarus, iniciada em 2022, 
quando os técnicos da Sefaz identificaram 
que empresas estavam sendo criadas a 
partir de CPFs de pessoas mortas ou desa-

parecidas, utilizadas como laranjas. A Sefaz 
passou então a ter um foco específico nesse 
tipo de fraude fiscal e deu início à operação, 
detectando até o momento 102 empresas 
na mesma situação, a maior parte do setor 
de alimentos.

Foram realizadas ainda operações fiscais 
com foco no uso das máquinas de cartão de 
débito e crédito e nas emissões da NFC-e. 
O resultado culminou com grande número 
de máquinas apreendidas, e ajudou a incre-
mentar o volume de ações de fiscalização. 
Essas ações resultaram ainda em um grande 
número de contribuintes cadastrados que 
não foram localizados e tiveram sua inscri-
ção inapta por não estar operando regular-
mente no local previamente declarado. 

(Ascom/Sefaz-BA 
e foto Pedro Moraes/GOVBA)
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Desigualdade salarial

Pobreza menstrual I

Pobreza menstrual II

Mulher Menina

Latam é condenada a indenizar por danos morais empregada 
que recebia 28% a menos que outros três colegas homens exer-
centes da mesma função. A desembargadora do caso no TRT-2 
classificou a atitude da empresa como “grave e discriminatória”.

Em um pacote de medidas voltadas às mulheres, presidente 
Lula assinou decreto que prevê a distribuição gratuita de absor-
ventes pelo SUS.

O Órgão Especial do TJ/SP derrubou lei de São José do Rio 
Preto/SP que instituía programa de fornecimento de absorven-
tes. A lei foi criada pela Câmara municipal, mas o colegiado des-
tacou que políticas públicas que criem responsabilidade da Ad-
ministração só podem partir do chefe do Executivo.

(Dedicado com amor à saudosa Karina)

Te vi nascer, crescer, viver e morrer.
Mulher-menina de tantas histórias
Ah! Quantas histórias.

Umas tristes, sofridas,
Outras alegres, engraçadas.

Quem nunca sorriu contigo, Karina?

Amada, fostes com certeza
Por todos nós.
Tu eras guerreira e forte,
Muitas batalhas vencestes na vida.

Tu te fostes deste mundo ainda tão jovem....
E aqui você fez a tua história 
Deixando amor e saudade em nossos corações.

Itaju chora por ti, Karina
E no teu solo brotarão flores
E uma dessas flores será você, Karina 
Que viverá no jardim da cada morador
Da cidade que era o teu orgulho.

O casarão em sua imensidão,
Agora silencioso
Sentirá solidão.
A sua varanda não mais ouvirá os passos fortes,  
As vezes incertos, da menina-festa.

A festa acabou,
A fogueira apagou,
Até o mandacaru
Chorou.

Vai Menina-grande, vai....
Descanse nos braços do Senhor
Descanse Menina-grande ... descanse

RAPIDINHAS

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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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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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
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UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO

POESIAS
Por Lucrécia Rocha

Uma coisa que possa gente sabe 
– e que na maioria das vezes só desco-
bre na hora de fechar negócio – é que 
diversos imóveis na Bahia, estão su-
jeitos à cobrança de taxa extras ditas 
“patrimoniais”, esse é. É o chamado 
laudêmio – além de foro ou ocupa-
ção-. Pagamento relativo a domicí-
lios localizados em áreas da marinha 
(União) ou, originariamente, perten-
centes a congregações religiosas e ou 
físicas (famílias).

Em termos gerais, o laudêmio é 
pago somente quando da troca da 
titularidade do bem (venda) e corres-
ponde a 5% do valor venal deste, se 
em terreno da União. Se em área par-
ticular (urbano), 2,5%.

Já a taxa de ocupação, conside-
rada como de “manutenção”, é paga 
todos os anos, e corresponde a 2% 
sobre o valor do imóvel. Enquanto a 
taxa de foro e 0,6 (também anual).

Convém esclarecer que laudêmio 
não é tributo, mas sim, uma “contra-
prestação” pecuniária instituída pela 
coroa portuguesa quando as terras 
do Brasil pertenciam a Portugal.

Ao promover a colonização (1500 
– 1822) de nosso país, as terras eram 
distribuídas a quem quisesse ocupá-

-las para a produção de alimentos, 
e seus donatários, eram conhecidos 
como foreiros. Ou seja, tinham a titu-
laridade dos imóveis, mas pagavam 
uma taxa – laudêmio – sempre que 
desfaziam da propriedade.

Para quem vai comprar um imó-
vel para investir ou morar, a dica e no 
momento em que for conhecer o imó-
vel, perguntar se o mesmo pertence à 
União ou a Igreja. Além disso, deverá 
conferir através da certidão de ônus 
do imóvel, emitida pelo cartório de 
registro, a situação do domicílio.

Teoricamente uma obrigação do 
vendedor (proprietário), os valores, 
comumente, terminam no “colo” de 
quem está comprando a unidade.

A lei diz que quem paga o laudê-
mio é o vendedor, mas a taxa sem-
pre recaindo sobre quem está com-
prando. O foro anual ninguém paga 
regularmente. Deixa para quitar 
quando vai sem desfazer (vender), 
junto com o laudêmio.

O ideal e correto para quem vai 
comprar um imóvel é certificar da 
existência ou do aforamento, suge-
re-se verificar a matricula do domi-
cilio junto ao cartório do registro 
dos imóveis competente. Tratando-

-se de terrenos da Marinha, deve-se 
ainda buscar tal informação junto à 
Secretaria de Patrimônio da União 
(SPU). Entretanto, em regra, o car-
tório de títulos e documentos exer-
ce essa fiscalização antes de lavrar 
a escritura, exigindo a comprova-
ção de quitação do foro e laudêmio. 
Além disso, ficar atento aos valores 
cobrados, como por exemplo, com 
relação aos bens da União (áreas 
de Marinha), próximas ao mar), é 
fixado o foro anual de 0,6% sobre o 
valor do domínio pleno do imóvel, 
que é atualizado anualmente pela 
União. O laudêmio é de 5% sobre 
o valor atualizado do domínio ple-
no da União e das benfeitorias nele 
construídas. Com relação aos casos 
de aforamento civis (particulares), 
o laudêmio é de 2,5% do valor da 
operação, se não houver outro va-
lor fixado no título do aforamento.  
O foro, por sua vez (anual), deve 
ser fixado no ato do aforamento. É 
importante lembrar que, diferente-
mente do Imposto de Transmissão 
Intervivos (ITIV), que é pago pelo 
comprador, o laudêmio deve ser 
pago pelo vendedor (atual proprie-
tário) do imóvel.

Terreno 
próprio ou 

aforado?
Estou prestes a comprar uma 

casa e sobre a mesma paira uma 
dúvida se o terreno é próprio ou 
aforado e o proprietário fica se 
esquivando de me dar uma res-
posta objetiva ou apresentar a 
escritura.  Como posso resolver 
essa situação se o imóvel me in-
teressa? (Anônimo)
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Foi promulgada na quarta-feira (1º/3), 
a Lei 14.537, que reduz a alíquota do impos-
to de renda retido na fonte que incide sobre 
remessas ao exterior de até R$ 20 mil por mês.

A medida tem o objetivo de diminuir o 
custo de operações internacionais feitas por 
empresas brasileiras. 

O texto, decorrente da Medida Provisó-
ria (MP) 1.138/2022, já tinha sido aprovado 
pelos deputados federais, sem alterações. 
Na terça-feira, passou também no Plenário 
do Senado, sem alterações.

Desde janeiro deste ano, o imposto so-
bre as remessas ao exterior caiu de 25% para 
6%. O percentual irá vigorar até 2024. No 

ano seguinte, passará a subir gradativamen-
te a cada ano. A partir de 2025, será de 7%; 
8%, em 2026; e 9%, em 2027, conforme a 
medida provisória.

O imposto incide sobre valores enviados 
a brasileiros ou empresas para pagamento 
de gastos em viagens de turismo, negócios, 
serviço, treinamento ou missão oficial, desde 
limitados a R$ 20 mil mensais.

De acordo com informações da Agência 
Senado, a redução do imposto impactará 
em uma renúncia de receita estimada em 
R$ 1,07 bilhão em 2023; R$ 1,52 bilhão em 
2024; e R$ 1,68 bilhão em 2025. 

(Agência Senado e Agência Brasil)

PROJETOS E LEIS

Nova lei reduz imposto de renda retido 
na fonte para remessas ao exterior

A Integro = Estado originário;
Animus Falsandi = Intenção de falsear a verdade;
Dessuentudo = Desuso;
Ex Jure = Conforme o direito;
In Albis = Em branco;
Lana Caprina = Expressões indicativas de assunto irrelevantes;
Lex = Lei;
De Rato = Para o mandato (dizia da caução);
Ad Litteratum = Para efeito;
Ad Effectum = Do mérito;
Ex Adverso = Do lado contrário;
Pro Diviso = Divisível (diz-se dos bens);
Apud = Junto;
In Capita = Por cabeça;
Vis Maior = Força maior
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FRASE

( José Saramago – Pensador Português)

“... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, neste 
instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa casa, alguém 
a está matando. De cada vez que morre, é como se afinal nunca tivesse existido 
para aqueles que nela tinham confiado, para aqueles que dela esperavam o que 
da Justiça todos temos o direito de esperar: justiça, simplesmente justiça. Não 
a que se envolve em túnicas de teatro e nos confunde com flores de vã retórica 
judicialista, não a que permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos 
da balança, não a da espada que sempre corta mais para um lado que para o ou-
tro, mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos homens, 
uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso sinônimo do ético, 
uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como 
indispensável à vida é o alimento do corpo...”

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.537-de-28-de-fevereiro-de-2023-466788781
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ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

MEC renova suspensão de análise 
para cursos de Direito em EaD

Faça Direito em 1 minuto

Atendendo a pedido do Conselho Fe-
deral da OAB, o ministério da Educação 
determinou o sobrestamento dos pro-
cessos de autorização, reconhecimento 
e renovação de cursos de graduação em 
Direito, na modalidade à distância (EaD). 
A portaria, publicada no DOU nesta quin-
ta-feira, 9, inclui outras áreas do conheci-
mento e recria o grupo de trabalho para 
apresentar subsídios com vistas ao aper-
feiçoamento da regulamentação do EaD 
nessas áreas.

“Solicitamos ao MEC a ampliação do 
prazo de suspensão de novas aprovações 
para que possamos encaminhar um bom 
termo à questão. A Ordem tem uma posi-
ção institucional de zelar pelo ensino do 
Direito e a precariedade de vários cursos 
significa uma preocupação antiga, de 
não legar à sociedade profissionais mal-
-formados”, destaca o presidente da OAB 
Nacional, Beto Simonetti.

Em 8 de fevereiro, Simonetti se encon-
trou com o ministro da Educação, Camilo 
Santana, para discutir a qualificação do en-
sino jurídico, quando houve a solicitação 
para que o sobrestamento, iniciado em 
setembro do ano passado, fosse mantido.

O grupo de trabalho recriado terá 
270 dias para apresentar conclusões, 
sem vinculação a decisão posterior do 
ministério sobre o tema. O prazo poderá 
ser prorrogado por igual período. Além 
do Conselho Federal da OAB, o próprio 
MEC e autarquias ligadas ao ministério 
indicarão representantes para compor o 

colegiado, e também os Conselhos Na-
cionais de Saúde, odontologia, psicolo-
gia e enfermagem.

Encontro no MEC
No encontro com o titular do MEC, 

em 8 de fevereiro, a OAB também de-
fendeu a definição de um marco regula-
tório específico, que permita a avaliação 
dos cursos de Direito, para que se evite a 
abertura desproporcional de vagas, sem 
garantia de qualidade.

A Ordem ainda pediu que o Parecer 
Nacional de Ensino Jurídico tenha caráter 
definitivo e vinculativo para abertura de 
novos cursos.

OAB é contra cursos 100% EaD
Para a OAB, que mantém sua posição 

contrária à liberação de cursos de Direito 
100% EaD, a medida é um avanço no com-
bate à precariedade do ensino jurídico no 
Brasil, refletida no baixo índice de aprova-
ção dos formados em Direito no Exame de 
Ordem Unificado, necessário ao exercício 
da advocacia.

A portaria do MEC se refere apenas a 
processos de autorização, reconhecimen-
to e renovação de reconhecimento dos 
cursos e não obstará o protocolo, a instru-
ção e avaliações in loco de pedidos de au-
torização, reconhecimento e renovação. 

(https://www.migalhas.com.br/quen-
tes/382809/mec-renova-suspensao-de-analise-

-para-cursos-de-direito-em-ead)

1- Princípio da iniciativa das partes – ‘faz a sua que eu faço a minha’.. 
2 – Princípio da fungibilidade – ‘só tem tu, vai tu mesmo’ (parte da doutrina e da jurisprudência 
entende como sendo ‘quem não tem cão caça com gato’). 
3 – Sucumbência – ‘a casa caiu !!!’, ‘o tambor girou pro seu lado’ 
4 – Legítima defesa – ‘tomou, levou’. 
5 – Legítima defesa de terceiro – ‘deu no mano, leva na oreia’. 
6 – Legítima defesa putativa – ‘foi mal’. 
7 – Oposição – ‘sai batido que o barato é meu’. 
8 – Nomeação à autoria – ‘vou cagoetar todo mundo’. 
9 – Chamamento ao processo – ‘o maluco ali também deve’. 
10 – Assistência – ‘então brother, é nóis.’ 
11 – Direito de apelar em liberdade – ‘fui!’ (parte da doutrina entende como ‘só se for agora’). 
12 – Princípio do contraditório – ‘agora é eu’. 
13 – Revelia, preclusão, perempção, prescrição e decadência – ‘camarão que 
dorme a onda leva’. 
14 – Honorários advocatícios – ‘cada um com seus pobremas’. 
15 – Co-autoria, e litisconsórcio passivo – ‘passarinho que acompanha morcego dá de cara com muro’, 
16 – Reconvenção – ‘tá louco, mermão. A culpa é sua’. 
17 – Comoriência – ‘um pipoco pra dois’ ou ‘dois coelhos com uma paulada só’. 
18 – Preparo – ‘então…, deixa uma merrequinha aí.’ 
19 – Deserção – ‘deixa quieto’. 
20 – Recurso adesivo – ‘vou no vácuo’. 
21 – Sigilo profissional – ‘na miúda, só entre a gente’. 
22 – Estelionato – ‘malandro é malandro, e mané é mané’.. 
23 – Falso testemunho – ‘X nove…’. 
24 – Reincidência – ‘porra mermão, de novo?’. 
25 – Investigação de paternidade – ‘toma que o filho é teu’. 
26 – Execução de alimentos – ‘quem não chora não mama’. 
27 – Res nullius – ‘achado não é roubado’. 
28 – De cujus – ‘presunto’. 
29 – Despejo coercitivo – ‘sai batido’. 
30 – Usucapião – ‘tá dominado, tá tudo dominado’.
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Você lê uma sentença no Diário da Justiça e fica completamente perdido? 
Acha a linguagem forense de outro planeta?

 
ENTÃO, MANO, SEUS POBREMAS ACABARO!!!

 
VAI AI UMA TRADUÇÃO DOS IMPORTANTES DIALETOS JURÍDICO 

PARA A LÍNGUA DOS MANO…

JUDICIÁRIASJUDICIÁRIAS
DIVERTIDASDIVERTIDAS

https://www.migalhas.com.br/quentes/382809/mec-renova-suspensao-de-analise-para-cursos-de-direito-em-ead
https://www.migalhas.com.br/quentes/382809/mec-renova-suspensao-de-analise-para-cursos-de-direito-em-ead
https://www.migalhas.com.br/quentes/382809/mec-renova-suspensao-de-analise-para-cursos-de-direito-em-ead
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Diretor-presidente da Bahiagás assume 
Presidência do Conselho de Administração da Abegás

A Associação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canalizado (Abe-
gás), entidade que representa as conces-
sionárias dos serviços de distribuição de 
gás, elegeu, na terça-feira (28/02), o seu 
novo Conselho de Administração para o 
triênio 2023-2026. Com a nova formação, a 
instituição passa a ser presidida pelo diretor-
-presidente da Companhia de Gás da Bahia 
– Bahiagás, Luiz Gavazza. A Vice-Presidência 
ficará com o diretor-presidente da Compa-
nhia de Gás de São Paulo (Comgás), Antonio 
Simões.

Durante a Assembleia que aprovou a 
composição do novo Conselho, a Abegás 
definiu também os eixos da sua agenda es-
tratégica para o ano de 2023. Entre as prio-
ridades da Associação, estão: a garantia do 
acesso isonômico à malha de transporte de 
gás natural; o aumento da oferta de gás na-
tural e de outros energéticos, como o bio-
metano e o hidrogênio verde; a atuação na 
esfera regulatória, visando à convergência 
entre as regulações estaduais e federais; e 
o incentivo à diversificação dos usos do gás 
natural e dos demais energéticos movimen-
tados e comercializados pelas distribuido-
ras estaduais.

Alinhamento  - De acordo com o novo 
presidente do Conselho de Administração 
da entidade, os eixos definidos pela Abe-

gás já fazem parte das pautas encampadas 
pela Bahiagás durante a sua gestão. Gava-
zza enumera movimentos feitos pela Com-
panhia na direção de desenvolver cada um 
dos pilares e se compromete, agora à frente 
da Associação, a ampliar o debate e as pro-
postas com as distribuidoras de todo o país.

“A Bahiagás tem, neste momento, 
uma Chamada Pública em andamento, 
para a contratação de supridores de Bio-
metano. Ação que dá continuidade ao es-

transporte na malha de dutos da trans-
portadora.

O dirigente ressaltou, ainda, que a di-
versificação do uso do gás natural é uma 
das diretrizes estratégicas da Bahiagás e 
que a Bahia foi o primeiro estado a regula-
mentar o Serviço de Movimentação de Gás 
Canalizado (SMGC) e a sua forma de tarifa-
ção, permitindo que a Companhia iniciasse 
o fornecimento para o seu primeiro cliente 
na modalidade: a Unigel Agro Bahia (antiga 
Fafen).

Abegás
Criada em 1990, a Abegás tem pau-

tado a sua atuação, nos seus 33 anos de 
existência, no fortalecimento das empresas 
distribuidoras de gás canalizado e do se-
tor, trabalhando pela ampliação da oferta 
do energético, seja através do fomento à 
produção nacional ou por meio de impor-
tação. A Associação atua no intercâmbio e 
na cooperação técnica e institucional entre 
seus associados e outras entidades, e na co-
laboração com órgãos governamentais, nas 
esferas federal e estadual, visando o desen-
volvimento e fortalecimento da indústria 
brasileira do gás natural.

Nova composição do Conselho de Administração:

Presidente:
Luiz Raimundo Barreiros Gavazza, diretor-presidente da Bahiagás
Vice-presidente
Antonio Simões Rodrigues Junior, diretor-presidente da Comgás
Conselheiros:
Nordeste – José Ediberto de Omena (Algás)
Nordeste - Marina Melo Alves Siqueira (Potigás)
Norte – José Carlos de Salles Garcez (Gás do Pará)
Sul – Rafael Lamastra Junior (Compagas)
Sudeste – Kátia Brito Repsold (Naturgy)
Sudeste - Gilberto Moura Valle Filho (Gasmig)
Centro-Oeste – Rui Pires dos Santos (MSGÁS)
Acionistas:
Renato Fontalva (Commit Gás)
Rogério Leite (Mitsui Gás) 

(Ascom Bahiagás)

forço da Companhia para a diversificação 
do seu portfólio de supridores, em busca 
de maior competitividade e modicidade 
tarifária para o mercado”, destacou Gava-
zza. A Companhia assinou, no ano passa-
do, um contrato inovador com a Transpor-
tadora Associada de Gás - TAG, tornando 
mais flexível a gestão da capacidade de 

NACIONALNACIONAL



Nossa memória sempre grava as 
coisas que nos deixam fascinados, em-
bevecidos, assim como, as que nos dei-
xam extasiados e surpresos por ver fatos 
incríveis e dignos de nos deixarem com-
pletamente hipnotizados com uma des-
sas ações provocativas! Mais que justo, 
guardamos as lembranças que na época 
não entendíamos as razões, hoje já com 
nossas mentes mais abertas e esclareci-
das, conseguimos assimilar e admitir al-
gumas atitudes, mesmo ainda não sendo 
completamente absolvidas e incorpora-
das aos hábitos e costumes.

Todos esses sentimentos e lembran-
ças me foram causados pelo meu velho e 
saudoso amigo Totonho Guimarães, que 
viveu intensamente seus 98 anos de ida-
de, fazendo as maiores peripécias tanto 
nas áreas comerciais, industriais, polí-
ticas, 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 inventi-
va que seus métodos aplicados eram por 
todos até admirados em função de como 
ele chegava às armações dos seus pla-
nos. Eu, saindo da juventude, via e ouvia 
suas aventuras através dos mais velhos e 
notava que, mesmo quando o condena-
vam, uma expressão de riso e admiração 

se estampava nos lábios, demonstrando 
uma discreta admiração pela sua cora-
gem, engenhosidade e metodologia na 
arte de enganar! Podia-se, tranquila-
mente, ser considerado um grande pe-
rito na arte da enganação. Alguns che-
gavam 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 inten-
ções. Um novo e perigoso Rasputin que 
havia reencarnado em Guimarães. Teve 
uma virtude, pois jamais usou de violên-
cia com quem quer que fosse. Um verda-
deiro gentleman!

Mesmo não querendo ser prolixo, 
se eu fosse enumerar ou expor exemplos 
das suas malabarísticas aventuras, várias 
páginas seriam poucas, para citar alguns 
fatos e suas consequências. Prefiro que 
vocês coloquem a imaginação para fun-
cionar e formatem em suas mentes uma 
figura extremamente inteligente, enge-
nhosa, agradável e enganadora em todos 
os sentidos. Quando morreu, seu enterro 
foi um dos maiores acontecimentos, cujo 
cortejo fúnebre foi ultra concorrido. Não 
sei se eram de admiradores ou de pes-
soas que ele havia enganado de alguma 
forma que, cautelosamente, estavam ali 
para ver se o homem tinha morrido mes-
mo ou se tratava de alguma nova trama 
espírita!

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

Prefeituras de Itabuna e 
Floresta Azul discutem ações do 

Serviço de Inspeção Municipal

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

Um homem inesquecível!

ITABUNAITABUNA

A Prefeitura de Itabuna participou da re-
união para direcionamento das diretrizes de 
implantação do Serviço de Inspeção Munici-
pal (SIM) de Itabuna e Floresta Azul, através 
da Lei e Decreto Municipal pelo Consórcio 
de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul 
(CDS-LS).

Como pauta desse encontro, foram 
abordados temas como dificuldades das 
Secretarias de Agriculturas para mapear as 
produções irregulares de produtos de ori-
gem animal e vegetal e dos produtores para 
se adequarem aos parâmetros legais e rece-
berem a certificação; estratégias de viabiliza-
ção da certificação dos produtos.

Ainda, a conscientização dos consumi-
dores a respeito dos produtos inspecionados 
e não inspecionados e parceria com a Vigi-
lância Sanitária (VISA) municipal para auxi-

liar na fiscalização.
Estiveram presentes na reunião repre-

sentando a Prefeitura de Itabuna estavam 
presentes o médico veterinário e diretor do 
SIM, Jonathas Barros e a médica veterinária e 
coordenadora do CDS-LS, Ione Ferreira.

Já a equipe de Floresta Azul foi represen-
tada pelo secretário de Agricultura, Lucas 
Sodré, o engenheiro ambiental Nilson Par-
dinho, o técnico agrícola Raimundo Salustia-
no e a coordenadora da Vigilância Sanitária, 
Lohara Cardoso.

Desde o início de sua gestão, o prefeito 
de Itabuna, Augusto Castro (PSD) tem re-
forçado a importância do apoio ao pequeno 
produtor e ao agricultor familiar que têm 
muito potencial para se fortalecer ainda mais 
com reflexos positivos na economia do mu-
nicípio e da região.



Há pouco dias foi mostrado atra-
vés dos meios de comunicação uma 
frase citada por um ministro de justi-
ça que chocou a sociedade brasileira 
com a afirmação “perdeu, mané”.

O que causa espécie é que se tra-
ta de linguagem vulgar e por ser o STF 
a última instância do poder judiciário 
brasileiro o qual tem como objetivo a 
interpretação da Constituição Fede-
ral e, cujas atitudes que vem sendo 
adotadas por alguns dos integrantes 
daquela corte excelsa, vem causando 
perplexidade e descontentamento à 
população.

O judiciário existe para que haja 
a harmonia social dando a cada um 
o que é seu como bem descreveu o 
impávido ULPIANO, na Roma antiga, 
ou seja: iure dare cuique quod suum 
est. Não precisa ter herói ou reconhe-
cimento daqueles que tem o dever de 
julgar seus semelhantes. 

Com efeito, aqueles que tem o 
dever de julgar, não podem ser par-
ciais, mas sim convencer-se pela 
prova extraída de toda a instrução 
processual em busca sempre do bom 
direito o que evitará injustiça. 

O Supremo Tribunal Federal, nos 
últimos anos, tem sido palco de deci-
sões completamente questionáveis 
e que vem demonstrando certa par-
cialidade.  Tem julgadores que vêm 
sendo conhecidos como verdadeiros 
xerifes causando perplexidade e des-
contentamento de grande parte da-
queles que preferem o cumprimento 
do dever constitucional. 

A postura de neutralidade em 
que vem se colocando a OAB - que 
é uma das instituições mais im-
portantes do nosso país e que tem 
como um dos seus pilares a fisca-
lização do cumprimento da Cons-
tituição Federal - fragiliza, ainda 
mais, o exercício da advocacia, 
principalmente, com as constantes 
violações das prerrogativas e des-
protege a sociedade.

O que poderá se esperar de um 
judiciário enfraquecido e sem credi-
bilidade?

                  Por Andirlei Nascimento Silva

Advogado, pós graduado em direito 
processual e material do trabalho e 
ex-presidente da OAB subseção de Itabuna.
andirleiadvogado@hotmail.com
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Obra de pavimentação em paralelo 
do Loteamento Raimundo Esteves em 

Ibicaraí entra na fase de meio-fioO limite de julgar

CONTEXTOCONTEXTO
Por Andirlei Nascimento Silva

CIDADESCIDADES

A obra de pavimentação em paralelepípedos 
do Loteamento Raimundo Esteves (Casinhas Po-
pulares) em Ibicaraí, que fica situado na zona leste 
da cidade, na margem direita da BR-415 (sentido 
Itabuna), já recebeu o serviço de terraplenagem e 
teve início na última semana a marcação da aplica-
ção dos meios-fios nas respectivas ruas, além da 
chegada de areia e as pedras (paralelo) no local.

Essa obra faz parte de um recurso oriundo 
de emenda parlamentar (convênio de número 
2.389.00/2021) do deputado federal Paulo Azi, no 
valor de R$ 757.600,00 (setecentos e cinquenta e 
sete mil e seiscentos reais), através da Companhia 
de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (Codevasf), empresa pública vincu-

lada ao Ministério do Desenvolvimento Regional 
(MDR) e que ainda vai beneficiar as ruas da Barca-
ça e General Osório.

“Finalmente conseguimos destravar esse re-
curso e iniciamos mais essa obra. Além do calça-
mento do Raimundo Esteves ainda vamos calçar 
mais duas ruas, graças a emenda do nosso Depu-
tado Federal Paulo Azi. Essa semana agilizamos 
também a documentação - junto ao Governo do 
Estado - para em breve iniciarmos a construção 
de 150 casas populares e vamos correr atrás de 
mais unidades habitacionais do novo Minha Casa 
Minha Vida”, disse a prefeita Monalisa Tavares.

Texto e fotos: Ascom Prefeitura de Ibicaraí

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



O Jornal DIREITOS, que foi fundado 
no dia 15 de janeiro de 2009, nas versões 
impressa e eletrônica, pelo professor de 
História, jornalista, autor dos livros “Bre-
ves Análises Jurídicas”, “Analises Coti-
dianas”, “Dicas de Direito Imobiliário” e 
“Dicas de Direito Previdenciário”, o advo-
gado Vercil Rodrigues, nasceu no sul da 
Bahia, mais precisamente na cidade de 
Itabuna.

O DIREITOS faz parte do Grupo Direi-
tos, editora de livros, que também publica 
o jornal O COMPASSO e os sites Direitos 
www.jornaldireitos.com e O Compasso 
www.jornalocompasso.com.br 

Se no princípio o DIREITOS nasceu 
como jornal jurídico (o primeiro do Norte-
-Nordeste), ao longo de mais de uma dé-
cada de existência sofreu algumas modifi-
cações, sendo a maior delas, a de ser ainda 
um jornal com viés jurídico, mas não mais 
exclusivamente.

Nesse período, o DIREITOS passou a 
reverberar em suas páginas com esmerada 
diagramação, em editorial, colunas, notí-
cias, entrevistas…, matérias nos campos 
da cultura, esportes, religião, comporta-
mento, economia, saúde, educação, den-
tre outros, voltados para um público mais 

exigente (A, B e C), mais qualificado, ou 
seja, o formador de opinião. Portanto, é 
um veículo de comunicação diferenciado.

O jornal DIREITOS, que na versão im-
pressa circula nas principais cidades da 
Bahia, tem sua força maior no sul, baixo sul 
e extremo sul da Bahia, especialmente no 
eixo Itabuna – Ilhéus, ganha o mundo em 
circulação virtual em  www.jornaldireitos.
com, onde o seu conteúdo é publicado 
100% na integra em pdf, desde a sua pri-
meira edição.

No seu 11º ano de aniversário, a dire-
ção do DIREITOS presenteou os seus lei-
tores com a nova versão site, agora com 
layout mais moderno, fácil acesso e com 
mais conteúdo de qualidade.

O DIREITOS, cujo slogan é “Jornalismo 
com qualidade e credibilidade”, se insere a 
mais de uma década no sul da Bahia, região 
pioneira em matéria de veículos de comu-
nicação, a exemplo a TV Cabrália, primeira 
emissora do interior da Bahia, que entrou 
no ar no dia 12 de dezembro de 1987 e a TV 
Santa Cruz, que nasceu menos de um ano 
depois, em 5 de novembro de 1988, ambas 
sediada na cidade de Itabuna.

Equipe DIREITOS

www.jornaldireitos.com  -  E-mail: direitos@jornaldireitos.com10 Ano XV - nº 147  -  Sul da Bahia  -  março de 2023 - R$ 2,00

Ano XIV - n° 139 - Sul da Bahia - MARÇO de 202210 www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

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

Um desafio às mulheres
Há alguns anos, acompanhando 

uma das palestras de Luís Henrique 
Beust, diretor-executivo do Instituto 
Anima Mundi (dedicado à implantação 
de programas na área de educação para 
a paz) algumas frases me chamaram a 
atenção. Referiam-se a um pronuncia-
mento feito por uma ilustre durante as 
comemorações do Dia Internacional 
da Mulher. Reproduzidas por Luís Hen-
rique, as frases diziam mais ou menos 
assim: “Mulheres, precisamos nos po-
sicionar. Não podemos esquecer que 
representamos pelo menos metade da 
população mundial e, que somos mães 
da outra metade”. Ora, que verdade in-
sofismável! Até então, eu nunca havia 
pensado nisso. Era maravilhoso e terrí-
vel ao mesmo tempo. Maravilhoso, por-
que temos nas mãos as possibilidades 
de mudança.  Terrível, porque há anos 
estamos inseridas nesse contexto e 
pouco fizemos para transformar a nossa 
própria situação, colaborando silencio-
samente para a manutenção da violên-
cia e do preconceito face à mulher.

Inúmeras são as mulheres espan-
cadas em seus lares, submissas aos 
seus agressores, indefesas diante dos 
homens que outras mulheres criaram e 
mal educaram. Discriminadas em seus 
locais de trabalho, ganhando menos 
que os colegas homens, para executar o 
mesmo tipo de trabalho. Vendendo seu 
corpo por bagatela, esquecendo-se de 
que se não existe oferta a procura aca-
ba. Quanta coisa errada! E a quem deve-
mos atribuir essas coisas?  À Deus?  Ao 
diabo?  Aos homens? Ou a nós mesmas? 
Interessante fazermos uma reflexão 
acerca das palavras dessa ilustre senho-
ra que brilhantemente nos representou.

A mulher vem assumindo vasta 
gama de papéis, mas continua exer-
cendo o de “dona-de-casa” e, principal-
mente, o de “mãe”. Por mais ajudantes 
que se tenha é fundamental a supervi-
são da “dona” da casa, em cujas costas 

recai o peso da administração do lar. O 
mesmo acontece em relação aos filhos. 
Quase sempre quem acaba por educá-
-los é a mãe, a avó, a tia, a madrinha, a 
madrasta. Raros são os filhos criados 
exclusivamente pelos pais, avós, tios, 
padrinhos ou padrastos. A mulher está 
sempre por perto, para dar uma mãozi-
nha. Só que com tantos afazeres essa ta-
refa tão importante está sendo deixada 
de lado.

Hoje, os tempos são outros e edu-
car filhos assume conotação de desafio. 
Situação, aliás, que tem sido negligen-
ciada pela maioria. As crianças e ado-
lescentes ficam perdidos, entregues à 
TV, ao videogame, às drogas, e à pro-
miscuidade sexual. Normalmente, o pai 
trabalha o dia todo. E a mãe? Também 
trabalha o dia todo. E quem cuida dos 
filhos? Pois é... Quem cuida dos filhos? 
Tarefa importantíssima e relegada a um 
segundo plano. Hoje é preciso apren-
der a ser mãe. Antigamente não era 
bem assim. Parece que as mulheres já 
nasciam para ser mães. Elas eram va-
lorizadas como tal, e tinham orgulho 
em educar seus filhos. Atualmente, as 
mulheres nascem para ser competitivas 
profissionais e acabam permanecendo 
mais tempo fora que dentro de casa. 
Trabalham para poder pagar uma esco-
la particular período integral para seus 
pequeninos e ficam preocupadíssimas 
se não podem fazer isso. Às vezes, as 
mensalidades são maiores que os salá-
rios, mas elas nem cogitam a possibili-
dade de sair do trabalho para cuidarem 
de seus próprios filhos. Hoje em dia, ser 
“mãe” não tem valor algum. Sem querer 
polemizar, seria bom avaliarmos os re-
sultados dessas escolhas e nos posicio-
narmos frente a isso.
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DICA AOS ADVOGADOS INICIANTES

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

4º Dica – Não se deve postular sem bem 
conhecer e estar seguro dos fatos. Por 
isso, convém lembrar ao cliente, o que, 
envolvido emocionalmente, não raro ten-
de a omitir – às vezes até de boa-fé – cir-
cunstâncias que lhe são desfavoráveis, o 
que, para bem defendê-lo, é indispensá-
vel que seu advogado conheça a veracida-
de do ocorrido.

5º Dica – A advocacia pressupõe, mais do 
que isso, exige bom senso, conhecimento 
técnico e juízo crítico, como condição es-
sencial ao seu exercício. Vale dizer; requer 
discernimento, tato, entendimento, capa-
cidade de avaliação, tino, sensibilidade, 

percepção, senso de julgamento e saber. 
Mesmo porque – e já é truísmo dizer-se-o 
advogado é o primeiro juiz da causa.

6ª Dica – Não é dever ou obrigação do ad-
vogado patrocinar toda e qualquer causa, 
a menos que tenha sido indicado pela OAB 
ou pela assistência judiciária.

7ª Dica – Recorda-te que a advocacia exige 
estudo, reflexão, conhecimento e tempo 
para ser bem exercida. Nunca aceites, pois, 
causas em quantidade superior à tua capa-
cidade e tuas forças. Do contrário nunca se-
rás um advogado responsável consciencio-
so, confiável e eficiente.
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Colégio em Tempo 
Integral Adeum Sauer é 
inaugurado em Itabuna

Foi inaugurado, na sexta-feira (3), pelo 
governador Jerônimo Rodrigues, o Colé-
gio Estadual em Tempo Integral Professor 
Adeum Hilário Sauer, em Itabuna, sul da 
Bahia. Com investimento de R$ 27,1 mi-
lhões, a nova escola foi construída na área 
do antigo Centro Social Urbano (CSU), no 
bairro Sarinha Alcântara. O ato também 
contou com as presenças do vice-governa-
dor Geraldo Júnior e da secretária de Educa-
ção da Bahia, Adélia Pinheiro.

Com 24 salas de aula, a unidade escolar 

de tempo integral possui sala multifuncio-
nal; auditório com 175 lugares; camarins e 
área técnica; biblioteca; secretaria; direto-
ria; coordenação pedagógica; salas de pro-
fessores e multimídia; laboratórios de lín-
guas e de informática; dois laboratórios de 
ciências; e sala de dança e vivências corpo-
rais. E conta ainda com refeitório, cozinha 
industrial, quadra poliesportiva coberta 
com arquibancada, campo de futebol so-
ciety e piscina, entre outros equipamentos. 

O colégio tem capacidade para 2.500 

alunos, da 7ª série do Ensino Fundamen-
tal ao 3° ano do Ensino Médio e substitui 
o antigo Colégio Estadual Felix Mendonça, 
mantendo toda vitoriosa equipe docente e 
diretiva.

A unidade escolar, que tem como gesto-
ras as professoras Rosemeire (Rose) Guerra 
e Helena Novaes, homenageia o ex-secre-
tário de Educação de Itabuna (1993/1996 e 
2001/2004) e ex-secretário de Educação do 
Estado da Bahia (2007/2009), professor do 
Departamento de Filosofia e Ciências Hu-
manas da Universidade Estadual de Santa 
Cruz (Uesc), Adeum Hilário Sauer, que fa-
leceu em 19 de setembro de 2021, aos 69 
anos, num acidente automobilístico em um 
trecho da BA-001 próximo a cidade de Ca-
navieiras.

Vercil Rodrigues.
Professor de História do Colégio Estadual em 

Tempo Integral Professor Adeum Hilário Sauer e jor-
nalista MTB/FENAJ 5.801
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