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Aniversariantes
Hoje: Ana Cláudia Oitaven Pamponet (3ª Vara), Ana Lui-

za Sampaio Simões de Carvalho (NUCJU), Ana Paula dos Reis 
Meira (Jequié), Jéssica Alves de Carvalho (16ª Vara), Fernan-
da Oliveira Amorim (Turma Recursal), Lara Gonçalves Ribeiro 
(Campo Formoso) e Élson Gualberto de Oliveira (VIPAC). 

Amanhã: Felix Antonio Barbosa Aguiar (17ª Vara), Gerson 
Souza da Silva (Juazeiro), Silvana Castro Fahel da Silva (2ª 
Vara), Aman Almeida da Costa Pineiro (23ª Vara), Bruno Santos 
Carneiro (NUCRE), Vilson Pereira Souza (Irecê) e Tatiane Araújo 
da Silva (Fundação José Silveira).

Parabéns

6 técnicas para meditar 
e acalmar a mente

Na edição de ontem o JFH tratou 
dos benefícios da meditação, técni-
ca milenar que acalmar a mente, traz 
conforto emocional e aumenta a con-
centração. Falamos sobre técnicas que 
podem ser realizadas por 15 minutos 
diários. Hoje falamos das seis últimas 
técnicas lembrando que um dos aspec-
tos primordiais é a concentração. Para 
isso usam-se sons ou mantras, formas 
geométricas ou cores. Os praticantes 
concentram-se num desses aspectos e 
fazem com que pensamentos e emo-
ções se direcionem a ele.

TÉCNICA 2 - BHAKTI-IOGA CRISTÃ

O foco da meditação são as divinda-
des, orações ou textos sagrados. Resga-
tada pelo monge beneditino inglês John 
Main, está baseada na repetição de um 
mantra. Sente-se com as costas retas 
em um lugar tranquilo, duas vezes ao 
dia, no período da manhã e à noite. Fe-
che os olhos e repita o mantra Marana-
tha, que em aramaico significa “Venha, 
Senhor. Venha, Senhor Jesus”.

TÉCNICA 3 - TRANSCENDENTAL

Não requer concentração ou contem-
plação. É baseada na repetição de um 
som particular só conhecido pelo iniciado. 

TÉCNICA 4-ZEN BUDISTA

Uma das técnicas dessa corrente 
do budismo é a meditação andando do 
monge Thich Nhât Hanh. Ao caminhar, 
conte os passos e sincronize-os com a 
respiração.

TÉCNICA 5 - DINÂMICA

Criada, especialmente para os oci-
dentais pelo líder espiritual Osho. A 
técnica mistura elementos de várias 
culturas, como músicas, danças e movi-
mentos para se conectar com o presente.

TÉCNICA 6- RAJA YOGA

O foco é a reflexão. Sentados numa 
posição confortável e de olhos abertos, 
os praticantes mentalizam pontos positi-
vos da natureza humana, como perdão, 
bondade, generosidade, compaixão e 
amor incondicional.

Fonte: www.minhavida.com.br/bem-estar

Sua
Saúde

Três juízas federais condenam ex-prefeitos 
de Itapitanga, Itiruçu e Tapiramutá

por improbidade administrativa
As juízas federais Maízia Seal Carvalho 

Pamponet, Karine Costa Carlos Rhem da 
Silva e Karin Almeida Weh de Medeiros, 
respectivamente das subseções judiciárias 
de Itabuna, Jequié e Feira de Santana, con-
denaram em três ações civis públicas por 
improbidade administrativa movida pelo 
MPF, três ex-prefeitos.

A juíza federal da 2ª Vara da Subseção 
de Itabuna condenou José Alves de Araújo, 
ex-prefeito de Itapitanga à suspensão dos 
direitos políticos por quatro anos e multa 
de quatro vezes a remuneração que perce-
bia como prefeito, devidamente corrigida.

O ex-gestor deixou de prestar contas 
das verbas referentes a convênio com o 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação para manutenção de escolas pú-
blicas, aquisição de material, conservação 
e reparos de unidades escolares.

Para a magistrada, não restam dúvidas 
que o réu deixou de cumprir a obrigação 
que lhe competia sem apresentar qualquer 
justificativa. Comprovada sua responsabi-
lidade, a conduta ímproba ficou provada. 

“A completa inércia do réu, mesmo 
diante do trâmite da presente ação civil 
pública por ato de improbidade adminis-
trativa, mostra-se capaz de caracterizar 
inclusive o dolo específico de afronta aos 
princípios da administração pública, dian-
te da manifesta negativa à publicidade dos 
atos da gestão municipal, e não apenas o 
dolo genérico, que, por si só, já se prestaria 
à configuração do ato próprio de improbi-
dade”, diz a sentença.

O réu, além de não comprovar a aplica-
ção dos recursos, sequer apresentou qual-
quer justificativa para sua omissão, mani-
festando descaso e afronta ao princípio da 
legalidade, bem como aos demais princí-
pios constitucionais que regulam a atuação 
da administração pública, notadamente os 
da publicidade e da moralidade.

A juíza federal da Subseção de Jequié 
Karine Rhem da Silva condenou Ailton Ce-
zarino de Novaes e Josefa Neusa Marques 
Luz Fontoura, ex-prefeito de Itiruçu e sua 
ex-secretária de Saúde, ao ressarcimento 
ao Fundo Nacional de Saúde dos recursos 
indevidamente aplicados, valor a ser apu-
rado, perda da função pública; pagamen-
to de multa civil de 50% da condenação; 
suspensão dos direitos políticos por cinco 
anos e proibição de contratar com o Poder 
Público pelo mesmo prazo.

Os réus foram responsáveis por irregu-
laridades na aplicação de recursos públi-
cos vinculados ao SUS com aquisição de 
medicamentos e contratação de clínicas 
sem licitação. 

As conclusões encontram fundamento 
em prova nos autos: auditoria da Secre-
taria de Saúde e investigação do MPF em 
inquérito civil público nos quais foi pro-
duzida extensa documentação com mais 
de mil páginas nos autos.

Os réus limitaram-se a afirmar que os 
valores das contratações não suplantavam 
os limites da lei para dispensa de licitação 
mas, mesmo que fosse permitida a dispensa 
(o que não é  verdade, pois houve contrata-
ção com valores que superaram R$ 50 mil), 
seria necessário um processo administrativo 
que demonstrasse tal circunstância. 

Ao gestor público incumbe encontrar a 
proposta mais vantajosa para a Adminis-
tração Pública, a qual, notoriamente, não 
é atendida com o contumaz fracionamento 
das aquisições e a consequente desobedi-
ência aos princípios da anualidade e uni-
versalidade orçamentária.

Em vista da exorbitância do valor utili-
zado nas aquisições diretas e o modo roti-
neiro em que elas ocorreram é de se presu-
mir uma gestão totalmente desequilibrada 
e ineficiente dos recursos públicos, em to-
tal desrespeito aos ditames legais.  

Já o ex-prefeito do Município de Tapira-
mutá, Antonio Carlos Fonseca Gomes, foi 
condenado pela juíza federal da 1ª Vara 
da Subseção de Feira de Santana Karin Al-
meida Weh de Medeiros ao ressarcimento 
integral do dano em R$ 185.411,51, a ser 
atualizado; multa civil correspondente cin-
co vezes a remuneração que recebia como 
prefeito na época dos fatos; suspensão dos 
direitos políticos e proibição de contratar 
com o Poder Público por três anos.

A controvérsia está no julgamento da 
legalidade do ato do ex-prefeito que benefi-
ciou agricultores no “Programa de Aquisição 
de Alimentos compra direta local da Agri-
cultura familiar” sem provar que estavam 
enquadrados no Programa Nacional de For-
talecimento da Agricultura Familiar, uma vez 
que não apresentou Declarações de Aptidão 
(DAPs) ao PRONAF ao Ministério do Desen-
volvimento Social e Combate à Fome.

Segundo a julgadora, as DAPs não 
constituem uma exigência meramente for-
mal, uma vez que servem de base para o 
ministério realizar eventuais auditorias. As 
verbas federais destinam-se a Programas 
articulados entre si, sendo natural que o 
ministério exija dos gestores municipais 
um mínimo de prova de que as pessoas 
beneficiadas passaram por algum crivo de 
habilitação. Não seria lídimo um convênio 
que deixasse livre ao prefeito a escolha de 
qualquer agricultor a seu arbítrio para be-
neficiar-se de dinheiro público.

Diz a sentença: “Houve evidente que-
bra do princípio da impessoalidade, co-
rolário da igualdade, o qual prevê que a 
Administração não pode atuar para preju-
dicar ou beneficiar pessoas determinadas, 
já que é sempre o interesse público que 
deve nortear o seu comportamento. Quem 
administra a coisa pública deve se pautar 
por critérios objetivos sem prejudicar ou 
beneficiar terceiros.”


