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Aniversariantes
Hoje: Cristiano Alves de Araujo (Turma 
Recursal), Juciel dos Reis Ferreira (Fei-
ra de Santana), Rosilene Reis Bitten-
court Brault (16ª Vara) e Gilmar Perrei-
ra de Almeida (Paulo Afonso). Amanhã: 
Jelma Elque dos Santos Silva (Feira de 
Santana), Adriana Pinho Joazeiro (17ª 
Vara), Dóris Fernandes (NUCRE), Már-
cia Leal Lara (Feira de Santana) e Aélio 
de Lyrio Ribeiro Júnior (Eunápolis).
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 Como prevenir a perda 
de memória (III)

5 – Reduzir nível do colesterol LDL

Níveis altos de colesterol LDL, cha-
mado de colesterol “ruim”, leva ao depó-
sito de gordura nas paredes das artérias 
de todo o corpo — inclusive no cérebro 
— e que causa o entupimento das veias. 
Esse fator acarreta em um AVC isquêmi-
co que induz à morte de neurônios do 
local afetado e, assim, a dificuldades na 
memória. “É o que chamamos de de-
mência vascular”, diz Lucas Alvares.

6 – Tomar café moderadamente

A cafeína ativa a liberação de energia 
da célula. Com isso, os impulsos cere-
brais têm um desempenho melhor, o que 
contribui para a melhor fixação da me-
mória. “Estudos recentes estão voltados 
para interpretar como a cafeína atua 
mais detalhadamente no hipocampo”, 
explica Lima. O Ministério da Saúde re-
comenda o consumo de 300 a 500 mg 
de cafeína por dia, o que equivale de três 
a cinco xícaras de café.

Sua
Saúde

Juiz federal de Vitória da Conquista 
condena ex-prefeito de Encruzilhada 
a devolver R$ 2,5 milhões desviados

O juiz federal da 1ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, João 
Batista de Castro Júnior, condenou o ex-
-prefeito do Município de Encruzilhada 
Edélio Luis Dias Santos em uma ação civil 
pública por improbidade movida pelo Mi-
nistério Público Federal.

O magistrado condenou o ex-prefeito, 
com base no art. 10, caput, e nos incisos 
IX e XI, todos da Lei 8.429/92, em ressar-
cimento de R$ 2.513.065,00, com corre-
ção monetária e juros e multa de R$ 100 
mil, além de perda de função pública, sus-
pensão dos direitos políticos por 15 anos 
em face da cumulação de sanções pela 
dupla imputação e, durante cinco anos, 
proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios, incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

O MPF alegou que o então prefeito de 
Encruzilhada foi responsável pela aplicação 
irregular das verbas do SUS/FNS acarretan-
do prejuízo do erário, enriquecimento ilícito 
e violação dos princípios da administração 
pública.

A partir de solicitação do MPF, a Contro-
ladoria Geral da União e o Departamento 
de Auditoria do SUS constataram graves ir-
regularidades como pagamentos estranhos 
ao objeto da Atenção Básica, como compra 
de combustíveis, pagamento de tarifas de 

linhas telefônicas, folha de pagamento de 
servidor não envolvido na Atenção Básica, 
aquisição de materiais de consumo para 
manutenção de motos, reforma e confec-
ção de letreiros, manutenção de computa-
dores e plotagem de veículos da prefeitura.

Além disso, comprovaram-se tanto 
a emissão de 115 cheques sem fundos 
quanto pagamento indevido de tarifas e 
serviços bancários e falta de documenta-
ção comprobatória de despesas. A CGU, no 
decorrer da fiscalização, descobriu inúme-
ros pagamentos realizados com recursos do 
PAB totalizando mais de R$ 2,4 milhões, 
sendo que parte dessa quantia, após análi-
se de cheques emitidos, foi apropriada pelo 
réu, que os sacou como emitente.

Aponta a legislação que os recursos 
federais repassados aos municípios não 
podem ter destinação para pagamento de 
despesas estranhas ao objeto da Atenção 
Básica, devendo se limitar a consultas 

médicas em especialidades básicas; b) 
atendimento odontológico básico; c) aten-
dimento básico por outros profissionais de 
nível superior ou nível médio; d) visita e 
atendimento ambulatorial e domiciliar do 
PSF; e) vacinação; f) atividades educativas 
a grupos de comunidade; g) assistência 
pré-natal e ao parto domiciliar; h) ativida-
des de planejamento familiar; i) pequenas 
cirurgias; j) atividades dos agentes comu-
nitários de saúde; k) pronto atendimento 
em unidade básica de saúde (Portaria MS 
1.882, de 18 de dezembro de 1997).

Segundo o magistrado: “O réu enfeixou 
em si mesmo todos os poderes que deve-
riam inclusive ser delegados, a exemplo 
do Fundo Municipal de Saúde. Mostrou 
sua propensão centralizadora e no exercí-
cio dela desviou recursos, operou desman-
dos e descalabros que trouxeram dano ao 
erário, quando deveriam se destinar a po-
pulações de um Município pobre às voltas 
com problemas de saúde”.

Conheça os benefícios 
da Funpresp-Jud

A Fundação de Previdência Comple-
mentar do Servidor Público Federal do 
Poder Judiciário (Funpresp-Jud) possui 
um hotsite (www.funprespjud.com.br) que 
disponibiliza informações sobre o plano de 
benefícios administrado pela fundação, as 
vantagens em aderir ao plano, os regimes 
previdenciários, os tipos de participantes e 
os benefícios fiscais.

Criada pela Resolução STF n.º 496, de 
25 de outubro de 2012, a Funpresp-Jud 
tem por finalidade administrar e executar 
planos de benefícios de caráter previdenci-
ário para os membros e os servidores pú-
blicos titulares de cargo efetivo do Poder 
Judiciário da União, do Ministério Público 
da União e do Conselho Nacional do Minis-
tério Público.

Desde o último dia 19/1 está sendo re-
alizada uma escavação ao lado da entrada 
da garagem dos juízes do prédio anexo. 
O trabalho visa a substituir tubulação en-
terrada comprometida e tubulações e cone-
xões do reservatório inferior. 

Para tanto, houve necessidade de inter-
ditar a escada externa, adjacente ao referi-
do reservatório, a fim de evitar acidentes. 

Para garantir o acesso à garagem dos 
juízes do prédio anexo, foi criado um refor-
ço, utilizando madeira de lei para apoios e 
madeirite para a área de passagem. 

A empresa Dinâmica Engenharia e Ser-
viços – Eireli ME foi contratada para exe-
cução de serviços de reforma dos sistemas 
hidráulicos de alimentação de água potável 
e de combate a incêndio dos prédios sede e 
anexo do Fórum Teixeira de Freitas.

Justificativa da contratação - Parte do 
subsistema de alimentação de água po-
tável e de combate a incêndio do Fórum 
Teixeira de Freitas é encoberto. Após es-

cavação entre o reservatório inferior e a 
casa de bombas, foi constado o total com-
prometimento das tubulações e peças que 
compõem o sistema como um todo. Veri-
ficou-se alto grau de oxidação das peças, 
apresentando corrosão em vários compo-
nentes, demonstrando o fim da vida útil 
do sistema.   

Como os serviços demandados reque-
rem um nível de intervenção maior, o que 
extrapola o objeto do contrato de manu-
tenção predial existente, a contratação de 
empresa especializada para a devida refor-
ma do sistema hidráulico de alimentação 
de água foi necessária, de forma urgente 
e de primordial importância, vez que visa 
restabelecer o adequado abastecimento de 
água do prédio para os diversos usos, em 
destaque o abastecimento da tubulação de 
combate a incêndio.

O período máximo previsto para a in-
terdição da escada é de 15 dias e o prazo 
para e conclusão de toda a intervenção é 
de 60 dias.
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