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Aniversariantes
Hoje:  Verônica Andressa de Araújo Nu-
nes (7ª Vara), Eduardo Matheus Texeira 
Filho (Eunápolis), Luciana Bezerra de 
Carvalho (Feira de Santana) e Caroli-
na Freire Nascimento (Irecê). Amanhã: 
Daniel Souto Novaes (Jequié), Doralu-
cia das Neves Santos (Paulo Afonso), 
Marília de Cantuária Lima Nogueira 
(NUCJU) e Walter Gomes Coêlho Júnior 
(22ª Vara). Domingo: Milene Assis Al-
ves (4ª Vara) e Lideval Santos da Silva 
(12ª Vara).Segunda-feira: Cristiano Al-
ves de Araujo (Turma Recursal), Juciel 
dos Reis Ferreira (Feira de Santana), 
Rosilene Reis Bittencourt Brault (16ª 
Vara) e Gilmar Perreira de Almeida 
(Paulo Afonso).
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 Como prevenir a perda 
de memória (II)

3 – Tratar do stress e da depressão

O estado de stress crônico libera hor-
mônios, como adrenalina e cortisol, que 
prejudicam a fixação da memória. “Ní-
veis elevados e prolongados de cortisol 
levam à diminuição das células do hi-
pocampo, relacionado à memória”, diz 
Lucas Alvares. Já a depressão diminui 
a atenção do indivíduo. “A pessoa tem 
menos motivação para focar em de-
terminadas situações cotidianas”, diz 
André Lima, neurologista da Academia 
Brasileira de Neurologia. Em casos mais 
graves, a depressão pode levar à demên-
cia por transtornos psiquiátricos.

4-Controlar a hipertensão

A hipertensão pode fazer com que 
os vasos do cérebro se estreitem, já que 
estimula o aumento da musculatura dos 
vasos e diminui a permeabilidade para a 
passagem de nutrientes, oxigênio e gás 
carbônio. “Esse estado prejudica a cir-
culação e favorece o derrame, causador 
da morte dos neurônios”, explica Edu-
ardo Mutarelli, neurologista do Hospital 
Sírio-Libanês.

 Um estudo divulgado pela revista 
The Lancet constatou que a pressão arte-
rial elevada em pessoas de 40 anos afe-
ta de forma negativa as massas cinzenta 
e branca do cérebro, regiões envolvidas 
na memória e na cognição. Controlar a 
hipertensão, portanto, afasta diferentes 
males, como problemas cardíacos, AVC 
isquêmico e, consequentemente, a per-
da de memória.

Sua
Saúde

Foi realizado com sucesso na manhã de ontem, 22/1, 
no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, o transplante de 
medula óssea de Ana Cláudia Oliveira Ortiz. Ela permane-
cerá na capital paulista para continuidade do tratamento 
por mais 90 dias.

Nota de agradecimento
“Deus me deu a oportunidade de materializar o meu 

amor pela minha irmã através da doação de células-tron-
co da minha medula para tentar salvar-lhe a vida.

Entretanto, não sou o único doador nesta estória, mas sim um elo de uma corrente 
de doadores, cada um à sua maneira, com maior ou menor intensidade de envolvimento. 
Falo de doadores de sorrisos camaradas, de boas energias, de palavras de carinho, de 
consolo, de conforto, de fé, de esperança...

Ou isso não é doar-se também?

Quantas vezes ouvi: ‘Como vai Ana?’; ‘Diga a ela que mandei um beijo.’; ‘...que estou 
torcendo por ela’; ... ‘que tudo vai dar certo’.

Teve GENTE que se mobilizou, que fez visita no hospital, que orou e ora no seu credo, 
que encomendou missa, que providenciou documentos, que organizou campanhas....

GENTE com ótimas ideias, como a do cartaz das gotas de sangue formando uma rosa, 
ou do outro, com colegas de sorriso largo usando lenços em alusão à perda dos cabelos 
pelo efeito colateral dos quimioterápicos...

GENTE que deu sangue literalmente, como na campanha de cadastramento de do-
adores de medula para testes de compatibilidadade. Foram mais de 300 doadores no 
prédio sede e nos JEFs!!!

Queridos colegas e amigos, isso tudo não tem preço!! É confortante saber que não 
estamos sozinhos. Não sabemos como a batalha vai acabar, mas, pela fé, com os olhos 
postos em Deus, lutaremos até o final, esperançosos de que alcançaremos a vitória! 

Obrigado a vocês por tudo e feliz 2015 a todos!!”

Cláudio Henrique Oliveira

Ana Cláudia Ortiz tem sucesso 
em transplante de medula óssea

Justiça Federal em Eunápolis mantém 
condenação da União e Município de Porto 

Seguro por agressão ao meio ambiente
O juiz federal Alex Schramm de Rocha, 

da Subseção de Eunápolis, negou provi-
mento a embargos de declaração e mante-
ve os termos da sentença da juíza federal  
Cláudia Aparecida Salge, que condenou a 
União, o Município de Porto Seguro e os 
réus Cabana Praia de Las Pedras e seu pro-
prietário em uma ação civil pública movida 
pelo MPF por ato lesivo ao patrimônio ar-
tístico e paisagístico nacional.

Segundo o MPF, os dois últimos réus 
ocuparam, sem autorização da União, es-
paço de praia (terreno de marinha) em Por-
to Seguro em área de preservação perma-
nente, de domínio público, patrimônio da 
União e Zona de Valor Paisagístico.

O IPHAN e o IBAMA constataram que a 
edificação da Cabana Praia de Las Pedras 
foi erigida em área de preservação perma-
nente (restinga) e resultou em impactos ao 
meio ambiente cultural com obstrução par-
cial da vista panorâmica e contemplação 
da paisagem; desrespeito aos critérios de 
precariedade, provisoriedade, transitorie-
dade e removibilidade exigidos nas cons-
truções de barracas de praia; ocupação de 
área de domínio público; e modificação do 
meio natural, cenário do quadro histórico 
que importa preservar.

O MPF considerou que tanto o Municí-
pio quanto a União incorreram em omissão 
na fiscalização das ocupações irregulares 
em terrenos de marinha.  

A magistrada apontou que “o Decreto 
n. 72.107, de 18/4/1973 tombou todo o 
Município de Porto Seguro e o tombamen-
to geral se impõe, como forma de proteger 
o patrimônio histórico e paisagístico, ain-
da que isso implique limitação do direito 
de propriedade de bens individualmente 
considerados, sem que seja oportunizada 
aos proprietários a prévia manifestação. 
Nesse conflito entre interesse público e 
interesse privado, o primeiro se sobreleva, 
pois o direito de propriedade não é abso-
luto e deve atender à sua função social, 
conforme preconizado pela Constituição”.

Não poderia o Município autorizar o 
funcionamento de barracas de praia além 
de ter o dever, imposto ao Poder Público 
(art. 225 da Constituição Federal), de pro-
teger o meio ambiente, direito de toda co-
letividade. Deveria, ainda exigir as medidas 
necessárias à defesa do meio ambiente, 
compatibilizando a atividade de construção 
civil com as exigências de preservação dos 
recursos naturais, especialmente a flora e 
aqueles de natureza hídrica. Não o fazendo 
ou deixando de exigir a realização das me-
didas necessárias ao equilíbrio ambiental, 
deve ser responsabilizada pela omissão.

Para a julgadora: “A responsabilidade 
da União é inconteste pela reparação dos 
danos ambientais, uma vez que as cons-
truções estão em áreas de praia (terreno 
de marinha) e o ente federal deve aferir 
a regularidade na utilização dos imóveis 
de sua propriedade, bem como adotar me-
canismos de fiscalização, controle e recu-
peração de eventuais danos ambientais 
resultantes dos empreendimentos”

 E continua: “Em relação aos alegados 
danos materiais e ao pedido indenizatório, 
verifico que é possível a restituição ao sta-
tus quo ante, impondo-se, assim, além de 
demolição das obras e restauração da área 
degradada. Entendo pertinente, a aplica-

ção de penalidade à União e ao Município 
de Porto Seguro, pela falta do serviço de 
Poder de Polícia Ambiental, no valor cor-
respondente a R$ 20 mil, para cada um, 
eis que já se iniciaram os procedimentos 
de demolição da obra poluidora”.

 A sentença considerou ainda que a 
indenização pelo dano moral coletivo de-
veria ser fixada em R$ 30 mil para cada 
um dos quatro réus, decorrentes da con-
duta comissiva e omissiva, valor proporcio-
nal à gravidade do dano, o que que atende 
às finalidades de ordem compensatória e 
punitiva que o dano moral deve ostentar, 
considerando-se que a obra foi parcialmen-
te demolida, segundo o MPF. 

A magistrada determinou que os quatro 
réus procedam à demolição do empreen-
dimento “Cabana Praia de Las Pedras” e à 
remoção dos entulhos decorrentes, além de 
recuperar as condições originais da área, fi-
xando multa diária de R$ 1 mil para o caso 
de descumprimento da ordem. 

Por fim, autorizou ao MPF a promover a 
demolição e recuperação da área por con-
ta própria, se os requeridos não o fizerem 
em 90 dias, condenando os réus a reem-
bolsarem os valores gastos na demolição e 
recuperação da área, sem prejuízo do pa-
gamento das multas já fixadas.


