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Aniversariantes
Hoje: Michele Anjos Evangelista (NU-
CRE), Catarina Braga Rios Linder (Ju-
azeiro), Antônio Edson Mascarenhas 
as Silva (Feira de Santana), Neildes 
Souza Pereira e Aline Cristiane Aguiar 
Pereira (ambas da Turma Recursal).
Amanhã: Helenice Luz Cardial (16ª 
Vara), Igor dos Santos de Souza (6ª 
Vara), Sidinei José de Sousa (12ª 
Vara), Adriana Gaudenzi Monteiro 
Loyola (21ª Vara), Alessandro Cid Hora 
(NUCJU), Cláudio Teixeira de Carvalho 
(NUCAF) e Carlos Frederico Meira Cor-
deiro (7ª Vara). 
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O juiz federal de Paulo Afonso João Pau-
lo Pirôpo de Abreu, em ação civil publica 
movida pelo MPF contra a União, o Estado 
da Bahia e o Município de Paulo Afonso, 
determinou que os três réus continuem for-
necendo a Andralice Rocha, em caráter de 
urgência e por tempo indeterminado, o me-
dicamento Cabergolina 0,5mg, nos termos 
prescritos por profissional de Medicina.

Sustentou o autor que a medicação 
era fornecida pelo Município, mas sua 
distribuição cessou sem previsão de re-
torno, encontrando-se a paciente em si-
tuação vulnerável pela sua hipossufici-
ência econômica, visto que depende de 
seu marido, cuja renda mensal é de um 
salário mínimo.

De acordo com o julgador, o Ministério 
Público Federal juntou provas robustas, 
em especial laudos e relatórios médicos, 
que demonstram que a paciente, que é 
portadora de tumor na hipófise, necessita 
tratar-se com o medicamento para evitar o 
crescimento do tumor.

Na visão do magistrado, o SUS com-
preende uma série de ações com o pro-
pósito de atendimento integral. Inte-
gralidade significa todos os passos do 
acompanhamento médico-hospitalar, o 
que inclui a assistência farmacêutica 
lembrando ainda que a Política Nacional 
de Medicamentos tem por objetivo a de-
finição de uma Relação Nacional de Me-
dicamentos, bem como promover a assis-
tência farmacêutica. 

Diz o juiz federal: “Há parcelas da po-
pulação excluídas do devido tratamento 
de suas doenças e que a mera formalida-
de da não inclusão do medicamento na 
lista do SUS não pode, por si só, ser óbi-
ce ao fornecimento de medicamentos”. E 
conclui: “Reputo inquestionável o direito 
invocado pelo MPF, no sentido do Poder 
Público prover em favor da Sra. Andrali-
ce Gomes Veloso Rocha o medicamento 
necessário para tratar a doença que lhe 
acomete, o qual, não sendo disponível na 
rede pública de saúde, não pode ser por 
ela adquirido em virtude do elevado custo 
da medicação”.

Paciente obtém na Justiça Federal 
medicamento para o câncer pelo SUS

Trilogia Snopes
                             de William Faulkner

O Povoado, A Cidade e A Mansão fi-
caram conhecidos na literatura mundial 
como A Trilogia Snopes, do aclamado 
escritor norte americano e Nobel de Li-
teratura William Faulkner.

O Povoado con-
ta a chegada e as-
censão da família 
Snopes a um vilare-
jo. O clã é liderado 
por Flem Snopes, 
homem vigoroso, de 
origens obscuras, 
que rapidamente 
domina o local e 
a população com 
malícia e astúcia. 
Ironia da tragédia 
clássica e ilustra-
ção cáustica das grandes pretensões 
que antecederam a Guerra Civil norte-
-americana.

A Cidade dá se-
quência à trilogia 
e descreve como 
Flem Snopes con-
solida seu poder, 
usando uma série 
de artifícios e ma-
landragens. Ao lon-
go do relato, escrito 
em uma linguagem 
sempre bem-humo-
rada, os persona-
gens de Faulkner 
passam por algumas 
transformações tão estranhas quanto 
impressionantes.

A Mansão é o  úl-
timo romance da tri-
logia Snopes e mexe 
fundo nas figuras 
centrais, sobretudo 
Flem e sua esposa, 
Linda. Flem Snopes 
foi longe demais em 
sua maldade e am-
bição, mas, no final 
de sua vida, ele re-
conhece quanto mal 
causou. O autor al-
tera o tom da obra, 
até então pessimista e sombria.

William Faulkner é considerado 
um dos maiores escritores norte-ame-
ricanos do Século XX. Utilizando a 
técnica do fluxo de consciência, nar-
rou a decadência do sul dos EUA, in-
teriorizando-a em seus personagens, 
a maioria deles vivendo situações de-
sesperadoras no condado imaginário 
de Yoknapatawpha. 

Obrigatória

LeituraJustiça Federal em Itabuna condena 
mais três ex-prefeitos por desvios 
de verbas para Saúde e Educação

A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 
de Itabuna Maízia Seal Pamonet condenou 
Ismar Jacobina de Santana, ex-prefeito de 
Santa Luzia, a ressarcir R$ 649.860,01, 
atualizado, perda dos direitos políticos por 
oito anos e multa de R$ 15 mil. Também 
foi condenada a ex-secretária de Saúde 
Therezinha Valadão ao  ressarcimento in-
tegral do dano, suspensão dos direitos po-
líticos pr cinco anos e multa de R$ 5 mil.

Segundo o MPF os réus praticaram 
improbidade administrativa com recursos 
repassados ao Fundo Municipal de Saúde 
e ao Programa de Atenção Básica em Saú-
de pagando salários sem comprovação do 
exercício das funções, aluguel de veículos 
sem licitação, descontrole no consumo de 
combustíveis e desempenho de cargos de 
confiança por parente do gestor.

Segundo a julgadora, “As irregularida-
des afrontam não só a legislação de re-
gência como também acabam ensejando 
claro prejuízo ao erário, uma vez que os 
requeridos liberaram verba pública sem a 
estrita observância da lei, permitindo, fa-
cilitando ou concorrendo para o enriqueci-
mento ilícito”.

Assim, a sentença consignou que os da-
dos mostram indicativos claros de desvio 
de recursos da saúde para o atendimento 
de finalidades particulares ou para finali-
dades públicas não amparadas pela legis-
lação de regência, o que, em quaisquer dos 
casos, impõe a devolução da quantia.

Concluiu a magistrada que o dolo está 
presente quando a parte ré, ciente dos va-
lores do repasse, deixou de dar aplicação 
regular aos recursos, uma vez que foram 
constatadas diversas irregularidades pela 
fiscalização, o que gerou prejuízo ao erário.

IBICARAÍ - A mesma juíza federal, em 
outra ação civil pública movida pelo MPF 
condenou Lenildo Santana, ex-prefeito de 
Ibicaraí, e outros oito réus a multa de R$ 
10 mil, a ser paga por cada réu, perda das 
funções públicas, proibição de contratar 
com o poder público por três anos e sus-
pensão dos direitos políticos pelo mesmo 
prazo por irregularidades na licitação para 
a aquisição de material esportivo.

A licitação irregular foi perpetrada, se-
gundo o MPF, pelo ex-gestor do município 
de Ibicaraí, pela presidente e dois membros 
da comissão de licitação, pelas duas em-
presas supostamente vencedoras na mon-
tagem do certame e seus sócios.

Diz a julgadora: “Tendo-se por indu-
vidosa a participação dos requeridos no 
esquema fraudatório, não havendo como 
se afastar a responsabilidade das empre-
sas vencedoras do certame, bem como de 
seus sócios”.  

E conclui: “A alegação de que os er-
ros praticados se tratam de meros erros 
formais, não merece prosperar, haja vista 
tratarem de erros grosseiros, que demons-
tram a má-fé e conluio entre os réus”.

COARACI - O juiz federal Lincoln Costa, 
em ação movida pelo MPF condenou Elival-
do Santos Reis, ex-prefeito de Coaraci e seu 
ex-secretário de finanças Geraldo Galvão à 
perda das funções públicas, suspensão dos 
direitos políticos por três anos, e multas de 
R$ 55 mil e de R$ 35 mil, respectivamente, 
por aplicação irregular de verbas do Progra-
ma Nacional de Alimentação Escolar.

O FNDE repassou ao município R$ 
155.548,00 que não realizou licitação 
para a aquisição de alimentos e até 79% 
do total gasto com a merenda escolar foi 
pago a estabelecimentos pertencentes ao 
réu Geraldo Galvão, secretário de finanças 
do município, ou a seus parentes, o que 
contraria os princípios constitucionais e da 
igualdade, moralidade, competitividade e 
busca da proposta mais vantajosa. 

O MPF registrou ainda a ausência de 
prestação de contas dos recursos ao Con-
selho Municipal de Alimentação Escolar. 
Segundo o julgador, “Os vícios apontados 
não encerram mera irregularidade, que 
passaram desapercebidas, consistindo em 
tamanha falta de diligência que não pode 
ser razoavelmente admitida no trato com a 
coisa pública”.


