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Sancionada 
a PL que 

regulamenta 
o trabalho 
doméstico

A presidente Dilma Rousseff sancionou 
com vetos o projeto de lei que regulamenta 
o trabalho dos empregados domésticos. 

O primeiro veto refere-se à possibili-
dade de estender o regime de horas pre-
visto na lei, de 12 horas trabalhadas por 
36 de descanso, para os trabalhadores de 
outras categorias, como os vigilantes. A 
presidenta vetou esse parágrafo por en-
tender que se trata de matéria estranha 
ao objeto do projeto de lei e com carac-
terísticas distintas.

OAB propõe 
criminalização de 

‘Caixa 2’ e da compra 
de apoio político

CONSELHO FEDERAL DA OAB

INAUGURAÇÃO

POLÍTICA

Leia na página 5

Presidente do TJ - 
inaugurou o Balcão 

de Justiça e Cidadania 
da Madre Thaís

Relator aprova reintegração 
de ex-funcionários 

da Caixa Econômica
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Por obrigar um de seus cami-
nhoneiros a cantar o Hino Nacional 
na frente dos colegas, como forma 
de punição por chegar atrasado, a 
empresa Café Três Corações foi con-
denada a pagar R$ 16 mil de inde-
nização por dano moral. A decisão é 
da 2ª Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho. Para o colegiado, a 
conduta ultrapassou os limites do 
poder diretivo do empregador.

Segundo a reclamação traba-
lhista, a empresa tinha o costume 
de reunir a equipe às segundas-
-feiras para conferir o tacógrafo 
dos caminhões e verificar possíveis 
atrasos na rota. Caso os superviso-
res encontrassem irregularidades, 
ou se algum motorista chegasse 
atrasado às reuniões, era obrigado 
a se justificar na frente dos demais 
e entoar o hino.

Em sua defesa, Três Corações 
alegou que a legislação trabalhista 
permite a utilização de mecanismos 
para penalizar empregados que 
descumprem as determinações. A 
Vara do Trabalho de Santa Luzia 
(MG) não aceitou o argumento.

Para o primeiro o grau, a em-
presa extrapolou de seu poder di-
retivo ao usar um símbolo nacional 
para causar sentimento de insatis-

fação e humilhação nos emprega-
dos. Por isso, condenou a empresa 
a pagar R$ 33 mil por assédio mo-
ral — valor que foi mantido pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 
3ª Região (MG), ao julgar o recurso 
da companhia.

A empresa recorreu ao TST. O 
ministro José Roberto Freire Pi-
menta, que relatou o caso, votou 
pelo não conhecimento do recurso, 
mantendo-se o valor da indeniza-
ção. Prevaleceu, porém, proposta 
do ministro Renato de Lacerda 
Paiva, presidente da 2ª Turma, no 
sentido de adequar a quantia da re-
paração.

Apesar de considerar que “a 
conduta do empregador em cons-
tranger o empregado a realizar 
determinada atividade estranha 
à atividade laboral […] como for-
ma de punição caracteriza assédio 
moral”, Paiva considerou o valor 
da indenização fora do princípio da 
razoabilidade.

“Considero suficiente para re-
parar o dano moral ora constatado 
o valor de R$ 16,6, o qual inclusive 
atende às médias das indenizações 
no âmbito desta corte”, afirmou. 
Os demais membros também vota-
ram nesse sentido. 

Empresa é condenada 
por obrigar motorista a 

cantar Hino Nacional

DECISÕES

Excelente a entrevista (DIREITOS, 
ed. 76) com José Carlos Oliveira, so-
bre assuntos maçônicos, área em que 
a população tem poucas informações, 
especialmente sobre a existência de 
uma Academia de Letras, Ciências 
e Artes da Região Grapiúna – Alma-
carg, que a maioria desconhecia de 
sua existência em nossa região até a 
entrevista com o seu presidente. 
Mariano Seixas. Professor. Ilhéus–Bahia.

Agradeço aos membros do Jornal 
DIREITOS pela qualidade na esmerada 
confecção do mesmo. Aproveito também 
para parabenizar o jornalista-editor 
Vercil Rodrigues, por sua coluna sobre 
direito condominial, que tem contribuído 
muito para essa área do direito.
Igor Lins. Advogado. Teixeira de Freitas

Parabéns a equipe do Jornal DIREI-
TOS, que a cada edição vem melhor que a 
anterior. Fica ainda melhor quando vocês 
oportunizam  acesso a todo o conteúdo em 
formato on line em www.jornaldireitos.com  
Silvio Lima. Administrador de Empresas. Ita-
buna – Bahia. 

Jovens advogados tomaram posse como 
diretores e membros do Conselho Jovem 
da OAB/Ilhéus, na noite desta quarta-feira 
(27). A solenidade foi presidida Advogado 
Marcos Flávio Rhem da Silva, presidente 
da Subseção da OAB –Ilhéus, na sede da 
Instituição, situada na rua Quatorze de 
Agosto nº 80 - Boa Vista.

Foram empossados advogados Robson 
Magalhães, presidente; Taciano Aragão, 
vice-presidente; Waldir França, diretor de 
planejamento; Helder Gouveia, Relaciona-
mento; Sinésio terceiro e Michel Mendon-
ça secretários; Eduardo Brito, Tesoureiro; 
juntamente com os demais membros do 
Conselho Jovem.

“Hoje a advocacia está formada por um 
número muito elevado de jovens advogados 
que estão na busca da melhoria das condi-
ções de trabalho e em inserção no mercado. 
E a Seccional de Ilhéus dá um passo à frente 
abrindo espaços para que esses jovens advo-
gados possam discutir essas questões”, disse o 
presidente da Seccional da OAB.

“O Conselho Jovem da OAB reúne advo-
gados com até cinco anos de habilitação pro-
fissional na OAB para apoiá-los em início de 
carreira nos pontos fundamentais da ativi-
dade profissional. Visa ainda, proporcionar 
informações sobre questões institucionais per-
manentes da Ordem dos Advogados do Brasil, 
proporcionando uma maior abertura no tocan-
te à participação dos jovens à classe,” frisa o 
advogado Robson Magalhães, presidente do 
Conselho.

“Para tanto, a Comissão vai divulgar e 
conscientizar acerca do desenvolvimento pro-

fissional e das prerrogativas profissionais, 
baseando-se no que estabelece o Estatuto da 
Advocacia, o Código de Ética e Disciplina e 
a Tabela de Honorários de Advogados - que 
estamos engajados na luta visando a revisão 
de valores -,  instrumentos essenciais para o 
exercício da advocacia,”frisa o jovem Advoga-
do Robson Magalhães.

Convênios
Na ocasião, foi assinado pelo presidente 

da Seccional da OAB de Ilhéus, Marcos Flá-
vio,  convenio com a Faculdade de Ilhéus, re-
presentada pelo seu diretor Professor Almir 
Milanesi,  garantindo, aos jovens Advogados, 
desconto de até 20% de descontou para os cur-
sos de Pós - graduação, no campo do Direito, 
naquela instituição de ensino superior.

Além deste, a OAB de Ilhéus já efetivou 
vários convênios com os diversos segmentos 
empresárias, na cidade, visando beneficiar 
aos profissionais do Direito em geral”, con-
cluiu o presidente.

OAB-Ilhéus empossa Conselho Jovem
OAB ILHÉUS



1º Caderno
03

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VII - n° 77 - SUL DA BAHIA - Junho de 2015

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Rua São Vicente de Paula, 187 -sala 201
Centro - CEP: 45600-105 - Itabuna-BA

45- É de toda confiança e prudência que, uma vez encerrada a 
causa, o advogado apresente ao cliente um demonstrativo das des-
pesas processuais (preparo, custas, diligências que, para esses fim, 
recebeu, acompanhado do respectivo saldo, solicitando a concordân-
cia e assinatura dele no respectivo documentos. No caso de discor-
dância, deve o causídico ajuizar imediatamente a competente ação 
de prestação de contas (CPC, art. 916).

46- O advogado novato, logo saberás que teu trabalho não se 
restringe ao escritório e nem ao fórum. Escravo dos prazos, evi-
ta levar trabalho para teu lar. Ainda assim, à noite, deitado, nem 
sempre te desligará do tema de teus processos, lembrando de argu-
mento ou texto legal que poderá utilizar ou que deixastes de usar 
em arrazoados.

47- Por falta de experiência o profissional novato demora a 
aprender quando, por exemplo, na inquirição de testemunhas, deve 
calar. Se por exemplo, a prova já produzida é convicente, suficiente, 
não há por que inquirir mais testemunha, sua, se seu não é o ônus 
da prova, ou da parte contrária, se esta nada declarou de compro-
metedor, dado o risco de fazer prova contrária ao seu cliente. Quan-
do souberes as ocasiões em que é mais proveitoso calar, podes ter 
certeza de que estás amadurecendo na profissão.

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

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.

Um tribunal de Québec condenou na segunda-
-feira (1º) três empresas de tabaco multinacionais 
a pagar a um milhão de consumidores de tabaco 
15,5 bilhões de dólares canadenses (cerca de US$ 
12,3 bilhões ou R$ 39 bilhões) - uma indenização 
inédita no Canadá, que põe fim a 17 anos de li-
tígio.
As três multinacionais condenadas - Imperial 
Tobacco Canada (filial da British American To-
bacco), Rothmans Benson & Hedges e Japan To-
bacco International-MacDonald - apelaram ime-
diatamente do veredito proferido pelo juiz Brian 
Riordan, que se pronunciou sobre duas ações co-
letivas.
As duas ações coletivas, apresentadas inicial-
mente em 1998 mas que só chegaram aos tri-
bunais recentemente, representam quase 1,02 
milhões de quebequenses que não conseguiram 
largar o vício de fumar ou que sofrem de câncer 
de pulmão ou garganta, ou enfisema pulmonar.

Os queixosos argumentaram que as empresas 
não avisaram adequadamente seus clientes so-
bre os riscos do tabagismo e falharam em sua 
obrigação de “não fazer mal a outra pessoa”, se-
gundo a decisão do tribunal.
Eles também acusaram as empresas de fazer um 
marketing inescrupuloso e destruir documentos 
importantes para o processo judicial.
As empresas, contudo, indicaram que a decisão 
judicial não se baseia em evidências apresenta-
das durante o julgamento e anunciaram que re-
correrão da decisão.
“Desde a década de 1950 os canadenses estão 
plenamente conscientes dos riscos para a saúde 
apresentados pelo hábito de fumar”, afirmou a 
JTI-Macdonald em comunicado.
“Esse conhecimento foi reforçado pelas advertên-
cias para a saúde impressas em todos os maços 
de cigarro legais há mais de 40 anos”, argumen-
tou a empresa.

Canadá condena empresas de tabaco
a pagar R$ 39 bilhões a fumantes

DIREITO INTERNACIONAL

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Não há limite legal para o número de pedidos 
de penhora on-line de recursos em conta bancá-
ria, por meio do sistema Bacen Jud. Porém, tri-
bunais regionais federais, com base em decisões 
do Superior Tribunal de Justiça, têm entendido 
em recentes julgados que é necessário, em uma 

nova solicitação da Fazenda Nacional, a apresen-
tação de indícios de alteração na situação econô-
mica do devedor. Em recente decisão, a 7ª Turma 
do TRF da 1ª Região considerou que a passagem 
do tempo não seria motivo suficiente para uma 
nova tentativa de penhora on-line. 

Penhora on line

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do 
Superior Tribunal de Justiça, encaminhou à 
Corte Especial o julgamento de recurso repe-
titivo que vai uniformizar o entendimento do 
tribunal sobre o termo inicial dos juros de mora 
incidentes na indenização por danos morais 
nas hipóteses de responsabilidade contratual e 
extracontratual.

O relator também propõe a uniformização 
do entendimento sobre a distinção entre res-
ponsabilidade quanto aos danos decorrentes de 

acidente ferroviário, que é a hipótese dos autos. 
O tema foi cadastrado no sistema dos repetiti-
vos sob o número 925.

A decisão do ministro se deu em razão 
da multiplicidade de recursos sobre o tema e 
da relevância da questão. Uma vez afetado o 
tema, ficam suspensos em segunda instância 
o andamento dos recursos especiais idênticos. 
Depois de definida a tese pelo STJ, novos re-
cursos ao tribunal não serão admitidos quando 
sustentarem posição contrária. (Ascom STJ)

STJ vai uniformizar termo inicial dos 
juros em indenização por danos morais
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Direito Condominial

O presidente da OAB Nacional, Mar-
cus Vinicius Furtado Coêlho, encami-
nhou ao Congresso na quarta-feira (3/6) 
um pedido para que sejam incluídos nos 
debates sobre a reforma política a crimi-
nalização do chamado “Caixa 2” de cam-
panha e da compra de apoio político.

Bandeiras da OAB desde o início das 
discussões sobre alterações no sistema 
eleitoral, a criminalização de recursos 
não contabilizados e da compra de apoio 
não foram apreciadas pela Câmara na 
primeira etapa de votação da reforma.

As propostas da Ordem foram enca-
minhadas ao deputado Marcelo Castro 
(PMDB-PI), que conduziu parte da tra-
mitação dos projetos sobre a reforma po-
lítica na Câmara dos Deputados.

Além disso, Coêlho e os demais diri-
gentes da OAB também reuniram-se com 
o líder do PSDB no Senado, Cássio Cunha 
Lima (PB), para apresentar as propostas.

“É necessário que o ‘Caixa 2’ seja cri-

minalizado, bem como o ato de oferecer 
ou prometer vantagem de qualquer na-
tureza com o fim de obter apoio políticos 
eleitorais, ressalvados os gastos permiti-
dos em lei”, disse o presidente.

Ele citou como exemplo casos em que 
líderes comunitários recebem vantagens 
ou quantias em dinheiro para darem 
apoio político a determinados candidatos.

Após receber as propostas, o líder do 
PSDB destacou a importância de se cri-
minalizar os dois tipos de conduta.

“Essa bandeira é histórica na Ordem. 
Nunca houve uma punição pela prática de 
‘Caixa 2’ no país, é preciso tipificar a ma-
téria”, disse o senador. “Precisamos punir 
candidatos que fogem das condutas éticas 
eleitorais. A OAB sempre se preocupou 
com eleições limpas e transparentes, onde 
a vontade do eleitor seja respeitada. Apoio 
as duas propostas para que possamos bus-
car um caminho para aprimoramento do 
nosso sistema eleitoral”, completou.

 O plenário do Conselho Nacional 
de Justiça irá analisar a nova versão 
da Resolução 115/2010, que dispõe so-
bre a gestão de precatórios no Poder 
Judiciário. A alteração precisou ser fei-
ta devido à implantação do precatório 
digital e à declaração, pelo Supremo 
Tribunal Federal, da inconstitucionali-
dade de parte da Emenda Constitucio-
nal 62. A EC instituiu o regime espe-
cial de pagamento de precatórios.

A proposta de atualização do tex-
to foi finalizada em uma reunião do 
Comitê Nacional do Fórum Nacional 
de Precatórios (Fonaprec). O encon-
tro aconteceu na quinta-feira (28/5), 
no plenário do Conselho Nacional de 
Justiça. 

Entre as mudanças para os credo-
res, estão o aumento da transparência 
sobre a ordem cronológica dos preca-
tórios emitidos, a previsibilidade dos 
procedimentos a serem adotados pelos 
tribunais e a possibilidade de pagar o 
precatório por meio de um depósito 
em conta corrente aberta em nome do 
credor.

Já para os devedores, as alterações 
abordam a segurança jurídica quanto 

ao valor e a ordem cronológica dos pre-
catórios que devem pagar, o fortaleci-
mento do papel dos Comitês Estaduais 
e a adoção de um procedimento que ga-
ranta o recolhimento dos tributos que 
incidam sobre o precatório.

O texto também traz regras em 
relação aos precatórios eletrônicos e à 
migração do modelo físico para o ele-
trônico. A proposta detalha, ainda, as 
atribuições dos comitês gestores pre-
sididos pelos magistrados vinculados 
aos Tribunais de Justiça. Os órgãos 
atuarão como um instrumento de as-
sessoramento aos presidentes dos TJs 
na gestão de precatórios.

Sobre as atribuições dos Comitês 
Gestores Estaduais e Distrital, será 
permitido aos órgãos indicar percen-
tuais mais efetivos que incidem sobre 
a receita vinculada para pagamento 
de precatórios pelos entes federativos. 
Por fim, a Resolução 115 trata da pre-
ferência automática para idosos. Desse 
modo, não haverá mais a necessidade 
de requerer a prioridade, pois as pes-
soas com 60 anos de idade ou passarão 
automaticamente a integrar a ordem 
de preferência. (Ascom CNJ)

OAB propõe criminalização de ‘Caixa 
2’ e da compra de apoio político

Conselho Nacional de Justiça 
analisará mudança da 

resolução sobre precatórios

CONSELHO FEDERAL DA OAB

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

O empreiteiro Ricardo Pessoa, da 
UTC, finalizou os depoimentos no acor-
do de delação premiada que firmou com 
o Ministério Público Federal. Ele voltou 
a São Paulo, onde permanece preso, em 
casa. Seus advogados imaginam que 
pode ser chamado de volta a Brasília, 

para novos esclarecimentos. O fim dos 
depoimentos já gera onda de boatos em 
Brasília. Pessoas próximas ao empreitei-
ro dizem que a delação vai “desconten-
tar” muita gente. Mas pode frustrar os 
que imaginam que a República “acaba” 
depois que ela se tornar pública. 

Delação 
premiada

Fui eleito sindico do meu pré-
dio que tem uma alta enorme de 
inadimplência condominial, gosta-
ria de saber o que posso fazer para 
tentar diminuir ou amenizar essa 
situação? Fernando Carlos.

Fernando, a inadimplência sem 
sombra de dúvida é um dos maiores 
problemas que afetam uma gestão con-
dominial e quem consegue diminuir o 
máximo essa incidência tem como rea-
lizar bons projetos em seu condomínio. 

Os especialistas nessa área trazem 
como dicas para diminuir o efeito da 
inadimplência: a) Fundo de reserva – 
esse fundo deve ter um recolhimento 
mensal, já incluído na taxa condomi-
nial. Normalmente, empreendimen-
tos com mais de 20 apartamentos 
ou casa recorrem ao fundo para usá-
-lo quando a inadimplência é alta ou 
para alguma situação emergencial; b) 
Constituição do fundo – o fundo deve 
ser criado por meio de convenção con-
dominial é deve ser votado em assem-
bleia onde a maioria dos moradores 
esteja a favor. Além disso, o síndico ou 
administrador deve informar quando 
houver necessidade de usá-los; c) dí-
vida – é indicado que o síndico e ad-
ministradores de condomínios façam 
cobrança extrajudicial protocolada, e 
que recorra à via judicial a partir do 
terceiro mês de atraso, para evitar o 
crescimento da dívida e o comprome-
timento das despesas.

Além disso, outros pontos em que 
devem ficar atento os síndicos e admi-
nistradores de condomínios são: d) Co-
brança – é recomendável que a cobran-
ça do débito não exponha o condomínio 
a situações vexatórias e que seja feita 
no endereço domiciliar do devedor. É 
proibido, por exemplo, enviar para o 
trabalho da pessoa; e, e) Conscientiza-
ção – Conscientizar os moradores sobre 
a necessidade de quitação das despesas 
é importante para diminuir as taxas de 
inadimplência.

Minha mãe faleceu e deixou 
duas casas para cinco filhos. Acon-
tece que dois não querem vender 
imóveis e outros querem a venda. 
Só podemos resolver isso na justi-
ça já que ela não deixou testamen-
to? O que podemos fazer? Bruno 
Sodré.

Bruno, se todos os filhos fossem 
maiores de idade e houvesse consenso 
sobre a destinação de cada bem, vocês 
poderiam até fazer um inventário ex-
trajudicial, que é mais rápido e com 
menos burocracia. Mas, havendo a cita-
da divergência sobre a destinação a ser 
dada aos imóveis, ou mesmo acerca da 
forma de divisão, vocês por força de lei, 
terão que recorrer ao Poder Judiciário 
para promover um inventário judicial, 
afim de que o juiz determine a forma e 
o modo de divisão bens, nesse caso as 
duas casas.
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Sancionada a PL 
que regulamenta o 
trabalho doméstico

A presidente Dilma Rousseff 
sancionou com vetos o projeto de 
lei que regulamenta o trabalho 
dos empregados domésticos. 

O primeiro veto refere-se à 
possibilidade de estender o re-
gime de horas previsto na lei, de 
12 horas trabalhadas por 36 de 
descanso, para os trabalhadores 
de outras categorias, como os 
vigilantes. A presidenta vetou 
esse parágrafo por entender que 
se trata de matéria estranha ao 
objeto do projeto de lei e com 
características distintas.

O segundo veto trata de 
uma das razões para demissão 
por justa causa, a de violação 
de fato ou circunstância íntima 
do empregador ou da família. A 
presidenta entendeu que esse 
inciso é amplo e impreciso e 
daria margem às fraudes, além 
de trazer insegurança para o 
trabalhador doméstico.

A lei estabelece uma série 
de garantias aos empregados 
domésticos. Além do recolhi-
mento previdenciário, a nova 
legislação para a categoria 
prevê o recolhimento do Fun-
do de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). A regulamenta-
ção, no entanto, ainda será feita 

pelo Conselho Curador do FGTS 
e pelo agente operador do fundo.

O empregador doméstico so-
mente passará a ter obrigação de 
promover a inscrição e de efetu-
ar os recolhimentos referentes 
ao FGTS de seu empregado após 
a regulamentação da lei.

No caso de demissão, o aviso 
prévio será concedido na pro-
porção de 30 dias ao emprega-
do que conte com até um ano de 
serviço para o mesmo empre-
gador. Ao aviso prévio devido ao 
empregado serão acrescidos três 
dias por ano de serviço prestado 
para o mesmo empregador, até 
o máximo de 60 dias, perfazen-
do um total de até 90 dias.

A falta de aviso prévio por 
parte do empregador dá ao em-
pregado o direito aos salários 
correspondentes ao prazo do 
aviso, garantida sempre a in-
tegração desse período ao seu 
tempo de serviço.

No caso do empregado des-
cumprir o aviso prévio, o empre-
gador terá o direito de descon-
tar os salários correspondentes 
ao prazo respectivo. O valor das 
horas extraordinárias habituais 
integra o aviso prévio indenizado. 

(Agência Brasil)

O desembargador Eserval 
Rocha, presidente do Tribunal 
de Justiça da Bahia (TJ-BA) 
esteve em Ilhéus, no dia 18 de 
maio, para inaugurar a unidade 
do projeto Balcões de Justiça e 
Cidadania (BJC), nas instala-
ções da Faculdade Madre Thaís 
(FMT), situa na Avenida Itabu-
na, nº1491, em Ilhéus. A soleni-
dade contou com as presenças de 
juízes assessores do TJ-BA, Ma-
gistrados das comarcas de Ilhéus 
e Itabuna, diretores, professores 
e alunos da Faculdade, do vice-
-prefeito de Ilhéus Carlos Alberto 
Machado e da deputada estadual 
Ângela Souza.

Para o diretor geral da FMT, 
Dr. Eusínio Lavigne Gesteira, 
“a presença do presidente do 
TJ-BA e seus assessores, bem 
como dos juízes e represen-
tantes dos vários seguimen-
tos da sociedade regional é, 
para a Faculdade Madre Tha-
ís, uma deferência especial, 
sinalizado que a preocupação 
da faculdade para com a for-
mação dos seus discentes está 
no caminho certo”

O professor Josevandro 
Nascimento, coordenador do 
curso de Direito na Faculdade Ma-
dre Thaís, destacou a importância 
do Balcão da Justiça e Cidadania 
para a sociedade, especialmente 
aqueles mais necessitados. “O Bal-
cão será um instrumento para que 
os alunos do 6º semestre do curso 
de Direito possam praticar os seus 
conhecimentos, uma pratica que a 
FMT já vem trabalhando com os 
seus discentes,” frisou o professor.

O Juiz Helvércio Argolo, co-
ordenador do Balcão da Justiça e 
Cidadania, na comarca de Ilhéus, 
apontou BJC como “um impor-
tante avanço na consolidação do 
acesso à Justiça àqueles que ne-
cessitam de uma mediação para 
resolverem suas questões dialo-
gicamente. Representa possibili-
dades concretas e diferenciadas 
do incremento da assistência 
judiciária gratuita àqueles cuja 
condição socioeconômica não lhes 
permite concretizar seus direitos 
numa sociedade que vive a pós-
-modernidade com instituições 
ancoradas no passado,” avaliou o 
magistrado.

O desembargador Eserval 
Rocha discorreu sobre as dificul-
dades encontradas e vividas no 
TJ-BA que, possivelmente, obri-
gará a sua gestão fazer cortes de 
salários para evitar cortes de pes-
soal e a preservação de empregos 
bem como do bom funcionamen-
to da Corte. Mas, pontuou que a 
modernização do Judiciário na 
Bahia está sendo implementado 
com a criação das Câmaras, já 
efetivada no sudoeste, e a insta-
lação de mais duas nas regiões 
norte e no sul da Bahia. Ratificou 
a importância do Balcão, como 
unidade de mediação criada pelo 
Tribunal de Justiça da Bahia, 
para prestar serviços inteiramen-
te gratuitos à população menos 
favorecida economicamente, com 
orientação jurídica, possibilitan-
do a descentralização das ações 
do Poder Judiciário.

O Projeto Balcão 
de Justiça e Cidadania
A capacitação dos 20 alunos 

e professores do curso de Direito 
para que possam atuar no BJC 

da FMT foi ministrada pelo Juiz 
de Direito, Luiz Fernando, de 
Salvador. 

O Projeto Balcão de Justi-
ça e Cidadania (BJC) foi criado 
no ano de 2003, pela Resolução 
nº 01/2003 e reestruturado pela 
Resolução nº 05/2006, do Tri-
bunal Pleno, tornando-se um 
mecanismo de democratização 
do acesso à Justiça. Oferece ser-
viços inteiramente gratuitos à 
população menos favorecida eco-
nomicamente nas unidades de 
mediação e orientação jurídica. 
instaladas em diversos bairros 
das comarcas da capital e do in-
terior do Estado; o que permite 
a descentralização das ações do 
Poder Judiciário.

Nos Balcões de Justiça e Ci-
dadania, são realizadas media-
ções de conflitos e formalizados 
acordos sobre questões processu-
ais referentes a: Pensão de Ali-
mentos Divórcio; Dissolução de 
União Estável; Reconhecimen-
to Espontâneo de Paternidade; 
Questões cíveis referidas no art. 
3º da Lei nº 9.099/95 (Juizados 
Especiais).

Os Balcões de Justiça e Cida-
dania funcionam com a partici-
pação de estagiários do curso de 
Direito, sob a supervisão de um 
advogado e fortalecem a consci-
ência cidadã, por valorizar a ca-
pacidade do indivíduo em resol-
ver seus conflitos, proporcionam 
às entidades parceiras o exercício 
da sua função social e contribuem 
para que as instituições de ensi-
no ofereçam aos estudantes uma 
prática jurídica enriquecedora.

Presidente do TJ - inaugurou o Balcão 
de Justiça e Cidadania da Madre Thaís

INAUGURAÇÃO

Inauguração Balcao Jutica e Cidadania FMT
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Direito Tributário
Filosofia do Direito

1 - O Art. 126 do CPC afirma que o 
juiz não se exime de sentenciar 
ou despachar alegando lacuna 
ou obscuridade da lei. A questão 
das lacunas também é recorrente 
no âmbito dos estudos da Filoso-
fia e da Teoria Geral do Direito. 
O jusfilósofo Norberto Bobbio, 
no livro Teoria do Ordenamento 
Jurídico, apresenta um estudo 
sobre essa questão.

O autor denomina por lacuna ideológica 
a falta de uma norma

a) legitimamente produzida pelo legis-
lador democrático.

b) justa, que enseje uma solução satis-
fatória ao caso concreto.

c) que atenda às convicções ideológicas 
pessoais do juiz.

d) costumeira, que tenha surgido de 
práticas sociais inspiradas nos valo-
res vigentes.

2 - Rudolf Von Ihering, em A Luta 
pelo Direito, afirma que “O fim 
do direito é a paz, o meio de atin-
gi-lo, a luta.” Assinale a afirmati-

va que melhor expressa o pensa-
mento desse autor.

a) O Direito de uma sociedade é a ex-
pressão dos conflitos sociais desta so-
ciedade, e ele resulta de uma luta de 
pessoas e grupos pelos seus próprios 
direitos subjetivos. Por isso, o Direito 
é uma força viva e não uma ideia.

b) O Direito é o produto do espírito do 
povo - volksgeist -, que é passado de 
geração em geração. Por isso, quando 
se fala em Direito, é preciso sempre 
olhar para a história e as lutas so-
ciais. O Direito Romano é a melhor 
expressão desse processo.

c) O Direito é parte da infraestrutura 
da sociedade e resulta de um proces-
so de luta de classes, em que a classe 
dominante o usa para manter o con-
trole sobre os dominados.

d) O Direito resulta da ação institucio-
nal do Estado, e no parlamento são 
travadas as lutas políticas que de-
finem os direitos subjetivos de uma 
sociedade.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE MAIO DE 2015. 1-D; 2- A; 3- B E 4- C

O Ministério Público Federal re-
quereu que ex-executivos da Camargo 
Corrêa e operadores financeiros sejam 
condenados a ressarcir a Petrobras em 
R$ 393,8 milhões por contratos com so-
brepreço em refinarias da Petrobras. Em 
ação penal na Justiça Federal do Paraná, 

a Procuradoria acusa o ex-presidente da 
Camargo Dalton Avancini, o ex-presi-
dente do conselho de administração João 
Ricardo Auler e o ex-vice-presidente Edu-
ardo Hermelino Leite de estarem no topo 
de organização criminosa para corromper 
e lavar dinheiro. 

Pedido de ressarcimento

“Para que o povo tenha confiança no Direito e na 
Justiça é preciso que estas sejam onipresentes; que 
as pequenas violações de direito, tanto quanto as 

grandes possam ser reparadas”
Theotônio Negrão

Frases do mês

Evento: XI Congresso Brasileiro de Licitações Contratos e 
Compras Governamentais
Dias: 12, 13 e 14 de agosto de 2015
Cidade: Salvador – Bahia
Informações e Dúvidas: 08007075246

XI Congresso Brasileiro de Licitação e 
Contratos e Compras Governamentais

SEMINÁRIOS E EVENTOS

1 – Afastei-me do serviço duran-
te quatro meses no ano de 2008 por 
conta de uma hérnia de disco. Na 
ocasião, recebi auxílio-doença aci-
dentário. A minha empregadora, 
entretanto, não recolheu o FGTS 
correspondente a este período. Ele 
é devido? Carlos Castro

Resposta: Tendo o Sr. Carlos Castro 
se afastado por quatro meses do ano de 
2008 do trabalho, para tratamento mé-
dico em razão de acidente do trabalho, 
são devidos os recolhimentos das parce-
las do FGTS, pois a Lei nº. 8.036/90, em 
seu artigo 15, parágrafo 5º, preconiza 
que o depósito de FGTS, corresponden-
te a 8% (oito por cento) da remunera-
ção paga ou devida a cada trabalhador, 
é obrigatória, inclusive por licença por 
acidente do trabalho.

2 – Antes da definição de um re-
curso oposto à decisão que indefe-
riu meu pedido de aposentadoria, 
eu solicitei novamente o benefício 
à Previdência Social, porque adqui-

ri novos documentos. Existe algum 
impedimento neste procedimento? 
Pedro Martins.

Resposta: Não existe nenhum impe-
dimento de novo requerimento adminis-
trativo nestas condições, uma vez que 
este novo pedido estará instruído com 
mais elementos probatórios que iram 
caracterizar os requisitos necessários 
para concessão do benefício pleiteado. 
Podendo, também, com a comunicação 
de decisão do primeiro requerimento, 
na via judicial com estes novos docu-
mentos ter êxito na concessão do be-
nefício de aposentadoria. Entendo, ser 
este o melhor caminho, pois o Sr. Pedro 
Martins poderá pleitear além da con-
cessão do benefício de aposentadoria, o 
pagamento de todas as parcelas men-
sais vencidas acrescidas de atualização 
monetária e juros legais desde o dia do 
primeiro requerimento administrativo.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário e 

Diretor Fundador da Marcos Conrado – 
Advocacia & Consultoria – Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Consulta previdenciária

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema 
Direito Previdenciário para Dr. Marcos Conrado, encaminhar para 

direitos@jornaldireitos.com



Rodrigo Santana é um jovem 
empreendedor ilheense que 
dirige a Fase, produtora res-

ponsável pelo Prêmio Qualidade 
Profissional, que todo ano faz festa 
para entregar esse troféu a algumas 
personalidades da cidade. E é festa 
da grande, com pompa e atrações na-
cionais. Por isso tem gente que ques-
tiona por que tanto investimento e 
de onde vem o dinheiro para pagar 
esse evento. 

Como é esse seu prêmio? Pagou, 
ganhou?

Rodrigo Santana: Não! Por um lado é 
porque o Prêmio Qualidade Profissional con-
ta com uma estrutura maior a cada edição, 
com artistas conhecidos em todo o Brasil e, 
consequentemente, cachês à altura de sua 
fama. Temos um custo muito alto pra elevar 
a festa ao mesmo nível desses profissionais, 
inclusive daqueles que lá estão para serem 
homenageados. E, por outro lado, não é bem 
“Pagou, ganhou” porque tem que ter mérito, 
pois se não tiver não ganha o prêmio. E de 
onde vem esse mérito? Vem da indicação da 
nossa parceira Folha da Praia, uma revista 
com 25 anos de credibilidade e que nos faz 
as indicações dos nomes com critérios base-
ados em sucesso, qualidade, credibilidade e 
– o que vale muito – liderança influente na 
região. E, nesse sentido, posso até lhe fazer 
aqui uma revelação...

Revelação?

Rodrigo: Isso mesmo: tem gente que 
quer – e pode – pagar, mas a organização 
não aceita.

Vai dizer que vocês se recusam a 
dar o prêmio...

Rodrigo: Recusamos, sim. Exatamente 
porque não preenchem esses requisitos de 
que acabei de falar: ficam devendo ou em 
sucesso, ou em qualidade, em credibilidade, 
liderança, quando não todas essas coisas 
juntas.

Quem são as celebridades que vocês 
chamam pra se apresentar na festa?

Rodrigo: Tem que ser artistas que che-
guem aqui ou qualquer convidado, mesmo 
que sejam de São Paulo, Rio ou outro lugar 
do Brasil e o nosso público reconheça e diga: 
“Este é fera”!

Por exemplo?

Rodrigo: Em 2012 trouxemos um mú-
sico cult, Guilherme Arantes. No ano se-
guinte veio o famoso mágico Kronnus do 
“Fantástico” da TV Globo. E em 2014 duas 
atrações nacionais no mesmo evento: a 
atriz e cantora global Alessandra Maestrini 
mais o palestrante e mágico Eduardo Peres 
falando sobre a “Mágica da Liderança”. O 
pessoal gostou e aplaudiu muito!!! 

Quem foi o mais aplaudido?

Rodrigo: Todos! Com Guilherme Aran-
tes foi a primeira vez na região que um 
evento corporativo de homenagens inves-
tiu numa atração de peso para apenas 500 
convidados no badaladíssimo Cana Brava 
Resort Hotel. No ano seguinte, 2013, Kron-
nus chegou como um dos mágicos mais co-
nhecidos do País, todo mundo via ele aos 
domingos no Fantástico. E no ano passado 
agregamos ainda mais valor corporativo 
ao evento com a sensacional palestra do 
também mágico Eduardo Peres, que abor-
dou a “Mágica da Liderança”, seguido da 
apresentação-show da atriz global e canto-
ra Alessandra Maestrini com seu “Drama’n 
Jazz”.

Voltando ao prêmio, como foi que 
pintou essa ideia, esse jeito de home-
nagear?

Rodrigo: Sempre fui apaixonado por 
empreendedorismo e marketing. Por já 

estar na área de produção com a FASE, aí 
veio a ideia de um novo projeto baseado no 
já conhecido “Liderança da Bahia”, even-
to que a revista Folha da Praia realizava 
havia já 12 anos. Não foi uma substituição. 
Apenas demos uma repaginada no prêmio 
a fim de manter a confraternização entre 
clientes e líderes, homenageando profissio-
nais e marcas que sinalizassem credibilida-
de e priorizassem a qualidade em seus ne-
gócios. Tudo dentro de uma estrutura mais 
ousada e impactante que fortalecesse ainda 
mais o network e o marketing institucional 
perante o público. 

Mas qual exatamente é a ideia?

Rodrigo: A ideia é incentivar e desta-
car empreendedores que vêm atuando de 
forma organizada e eficiente na gestão de 
suas marcas e negócios.

E por isso tem que pagar?

Rodrigo: Vejam bem, nós nos inspira-
mos no maior evento de premiação do mun-
do, o Oscar, da Academia de Hollywood. E 
assim como o Oscar, é necessário que haja 
um investimento dos participantes, não pelo 
troféu em si, mas pelo marketing que, como 
toda boa publicidade, é gerado naturalmente 
e tem seu valor: mídia espontânea em todos 
os meios, anúncios, comerciais, peças pro-
mocionais. E tem também investimento na 
estrutura da festa: locação do espaço, deco-
ração, serviço de Buffet (comidas e bebidas), 
recepção, segurança, vallet, entre outros. 
Muitos não sabem, mas no Oscar é cobrado 
um valor pela indicação em cada categoria, 
além da mensalidade da Academia.

Como é essa “Noite de Oscar”?

Rodrigo: Uma noite de magia e encan-
tamento, com toques hollywoodianos. A im-
pressão é de que, por algumas horas, você 
vive um sonho, passa por momentos de êx-
tase que não têm nada a ver com a aridez 
do dia a dia. É como te transportassem para 
um oásis no meio desse deserto que é a ro-
tina de todas as manhãs, tardes e noites da 
semana, para um momento só seu.

E fora o Oscar, o que é ser Qualida-
de Profissional?

Rodrigo: Costumo dizer que “Ser Qua-
lidade Profissional é saber evoluir como 
líder”. Porque na realidade trata-se de um 
encontro de líderes, uma noite que reflete 
credibilidade e que se transforma numa po-

tente ferramenta de marketing institucio-
nal e de liderança. Cada detalhe é extrema-
mente pensado, a começar pelas atrações 
que tendem a acrescentar credibilidade. 
Resumo da ópera: somos um evento que não 
vende troféu! Vendemos marketing, ven-
demos network, vendemos valor agregado 
e, acima de tudo, vendemos um momento 
inesquecível. O troféu em nosso evento é 
mero detalhe, um símbolo, por mais incrí-
vel que isso possa parecer.

Tem uns que gostam de uma polê-
mica, não é?

Rodrigo: Nosso negócio não é pole-
mizar com uns e nem com outros. Todas 
nossas atenções se voltam para agradar 
àqueles que participam, pois eles sabem o 
retorno que o investimento nesse evento 
gera, ao contrário daqueles que apenas des-
conhecem a grandeza por trás da Qualida-
de Profissional. As críticas sempre são bem-
-vindas, desde que construtivas e acredito 
que a polêmica é gerada muito mais por 
falta de informação.

Está tudo isso valendo pra festa 
2015 do Prêmio?

Rodrigo: Valendo! E valendo cada vez 
mais. Tenho comigo que as três primeiras 
edições foram excelentes testes para che-
garmos ao projeto ideal que a gente tinha 
em mente desde a primeira conversa em 
2012. Mais maduros e sabendo bem o cami-
nho que devemos seguir, acredito que este 
de 2015 será o maior evento de homenagens 
que a região já teve. Posso garantir que se 
não atingirmos os 100% de perfeição, esta-
remos entre 92, 95%. Percentuais excelen-
tes. Temos em nossa pauta de 2015 mais 
um artista de renome nacional para um 
show musical incrível, além da participa-
ção de um humorista global. E pretendemos 
também estar agregando valor corporati-
vo com um dos melhores palestrantes em 
“Gestão de Tempo” e “Produtividade Pesso-
al e Empresarial”, temas essenciais neste 
mundo moderno e corrido em que vivemos.  

Você disse como vai ser. Agora só 
falta dizer quando e onde...

Rodrigo: O Prêmio Qualidade Profis-
sional 2015 vai ser dia 24 de outubro no au-
ditório principal do Centro de Convenções 
de Ilhéus. Até lá!

Fonte: revista Folha da Praia, edição 
XXV, nº 149. 

“Ser Qualidade Profissional é saber evoluir como líder”

O entrevistado dessa edição, que marca essa nova fase do Jornal DIREITOS,
é o Administrador de Empresa e diretor-fundador da Fase produtora, RODRIGO SANTANA.
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Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

Consagrado como o maior 
evento de homenagem à im-
prensa que acontece em todo o 
país, a CDL de Itabuna promo-
veu no último domingo, 31, a 22ª 
edição do Feijão Imprensa, no 
Espaço Espora de Ouro. A data, 
originalmente dia 1º de junho, 
foi comemorada um dia antes já 
que caia numa segunda-feira. 

Com as características de 
sempre: organizada, sem qual-
quer confusão, comida e bebida 
fartas, animação de duas ban-
das, homenagens e sorteios, o 
FI 2015 reuniu um público se-
leto de quase mil pessoas den-
tre profissionais de comunica-

ção e outros convidados. 
“Este Feijão Imprensa é 

para ficar na história da pro-
moção. Fomos prestigiados 
por um público extremamente 
qualificado e os companheiros 
que nos ajudaram na organi-
zação merecem nota 10”, come-
morou o Diretor Promocional e 
de Eventos, Carlos Leahy. Nos 
seus agradecimentos aos parti-
cipantes da festa, o Presidente 
Braga ressaltou a parceria com 
a imprensa e o papel desempe-
nhado pelos comunicadores em 
todas as promoções da CDL. 
“Esse apoio merece o nosso re-
conhecimento”, disse.  

Feijão Imprensa

Quem aniversariou na última 
sexta-feira (dia 5/6), foi a professo-
ra e gestora do Colégio Estadual 
Félix Mendonça, na cidade de Ita-
buna, a premiada Rosemeire dos 
Santos Guerra (foto).

Rose Guerra como é mais co-
nhecida, é uma pessoa adorável, 
dessas que a gente faz questão de 
tê-la como amiga, é sincera, inte-
gra e correta, e que tem feito um 
excelente trabalho na direção do 
colégio Félix Mendonça, reconhe-

cido, inclusive em toda a Bahia.
 A equipe da Editora DIREI-

TOS, que edita os jornais “Direi-
tos” e “O Compasso” e a revista 
“Direitos”, capitaneada pelo jor-
nalista e advogado Vercil Rodri-
gues, que também é professor de 
História do citado colégio a quase 
duas décadas, parabeniza Rose 
Guerra por esta feliz data, pedin-
do a DEUS-PAI que a abençoe 
ainda mais a cada dia. Parabéns 
amiga TIA ROSE!

Rose Guerra 
aniversaria
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Na terça-feira (2/6), o amigo e boa gen-
te Carlos Veloso Leahy, completou mais um 
ano de vida. E para comemorar esta data 
tão especial e em grande estilo, um grupo 
de amigos preparou em sua homenagem 
um jantar em uma tradicional churrasca-
ria da cidade. 

O espaço ficou pequeno para receber os 
seus mais de trezentos amigos e familia-
res, que lá compareceram para abraça-lo. 
Parabéns Carlos Leahy, você é merecedor 
de tamanha honraria!

Carlos Leahy 
aniversaria 
em alto estilo
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O Ministério de Ação Social, da Igreja Ba-
tista Teosópolis, realizará nos próximos dias 
13 e 14 de Junho, a campanha “Cabra Ma-
cho, Sim Senhor” com o objetivo de prevenir 
o câncer de próstata em homens a partir dos 
45 anos. O sucesso do evento se repete há dois 
anos, com uma média de atendimento de 450 a 
500 homens. Os exames são gratuitos.

A ação é coordenada por Onalgísio Pinhei-
ro, responsável pelo Ministério de Ação Social 
da Igreja Batista Teosópolis, o médico urolo-
gista Dr. João Correia e o biomédico Michel 
Matos. A criação da campanha “Cabra Macho, 
Sim Senhor” é do Ministério de Comunicação 
da Igreja Batista Teosópolis. A ideia de usar 
a figura nordestina do “cabra macho” é exa-
tamente quebrar o preconceito que existe em 
torno do assunto, mostrando que todo homem 

acima de 45 anos pode e deve fazer o exame de 
próstata.

A programação começa às 19h30 do dia 
13/06 com uma palestra informativa do mé-
dico João Correia. Às 6h do Domingo, 14/06, 
começam os exames de sangue e em seguida, 
os de próstata. 

Para o exame é preciso estar em jejum de 
no mínimo oito horas e, no máximo, doze. É ne-
cessário, ainda, abstinência sexual de três dias 
antes do exame. No dia anterior, não pode an-
dar a cavalo e nem de bicicleta. Não esquecer 
que o documento de identidade também deve 
estar em mãos. 

Mais informações podem ser obtidas na 
Igreja Batista Teosópolis, na Av. Félix Mendon-
ça, 75, bairro Conceição. Tel: 73 3212-3012 ou 
3613-7236 e no email: ibteosopolis@gmail.com.

Além de destruir a homeostase do orga-
nismo, o excesso de açúcar pode causar várias 
outras consequências importantes. A seguir, 
uma lista de alguns problemas metabólicos 
causados pelo açúcar, tirados de várias revis-
tas médicas e outras publicações científicas.

1. O açúcar pode desa-
tivar o seu sistema imunoló-
gico e prejudicar sua defesa 
contra doenças infecciosas.

2. O açúcar desorgani-
za as relações entre os sais 
minerais no organismo: pro-
voca deficiência de cromo e 
cobre e interfere com a ab-
sorção de cálcio e magnésio.

3. O açúcar pode provocar um aumento 
rápido da adrenalina, da hiperatividade, da 
ansiedade, da dificuldade de concentração e da 
irritabilidade em crianças. 

4. O açúcar pode provocar um aumento 
significativo no nível total de colesterol, trigli-
cerídeos e mau colesterol e reduzir o de bom 
colesterol. 

5. O açúcar provoca a perda de elastici-
dade e funcionalidade dos tecidos.

6. O açúcar alimenta as células cance-
rosas e foi relacionado ao desenvolvimento de 

câncer de mama, ovário, próstata, reto, pân-
creas, trato biliar, pulmão, vesícula e estôma-
go. 

7. O açúcar pode aumentar o nível san-
guíneo de glicose em jejum e provocar, como 
reação, hipoglicemia.

8. O açúcar pode piorar 
a visão.

9. O açúcar pode pro-
vocar muitos problemas do 
trato gastrointestinal, como 
gastrite, indigestão, má ab-
sorção em pacientes com 
doença intestinal funcional, 
aumento do risco de doença 
de Crohn, colite ulcerativa. 

10. O açúcar pode provo-
car envelhecimento prematuro.

11. O açúcar pode levar ao alcoolismo. 
12.   O açúcar pode acidificar a saliva, es-

tragar os dentes e provocar doença periodontal 
(das gengivas).

13.   O açúcar contribui para a obesidade.  
Por Nancy Appleton, Ph. D.

Autora do livro Lick The Sugar Habit

www.nancyappleton.com 

“Cabra 
macho, 
sim senhor!”

Modos de o açúcar 
acabar com a saúde!

CAMPANHA

Desperdiçando esperanças
Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Quando, principalmente, as 
eleições se aproximam, assistimos al-
guns políticos profissionais discursar 
em favor da Educação. Na prática, 
entretanto, a coisa é bem diferente: a 
retórica dos palanques, as promessas e 
as propagandas são tão vazias quanto 
tem sido a esperança de vermos pros-
perar no Brasil uma cultura educacio-
nal, de fato, transformadora, dinâmi-
ca, profissional e emancipadora. 

Para piorar a desgraça que não 
é pouca, a presidente, assistindo de 
camarote o resultado de suas menti-
ras eleitorais, terceirizou o poder: en-
tregou o comando político ao vice-pres-
idente Michel Temer e o comando 
econômico para o ministro da Fazenda 
Joaquim Levy. Este último não perdeu 
tempo e cortou 69,9 bilhões de reais do 
Orçamento da União, retirando da Ed-
ucação, por exemplo, o equivalente a 
9,4 bilhões de reais. E se a Educação 
já não funcionava com aquele din-
heiro, menos ainda vai prestar sem os 
bilhões que lhe foram cortados. Ainda 
assim, o (des)governo insiste que esta 
é uma “pátria educadora”. Pode? 

O resultado do Índice de Desen-
volvimento da Educação Básica (Ideb), 
índice que mede a qualidade da ed-
ucação no País, deixa claro que o es-
tado não está fazendo nem o mínimo 
suficiente. A Educação no Brasil está 
mergulhada no caos: investimentos es-
cassos, desinteresse dos governantes, 
péssima remuneração dos professores, 
infra-estrutura precária e falta de 
planejamento a longo prazo são alguns 
dos itens que demonstram o descaso 
que nos aprisiona a um modelo clara-
mente falido. Vejamos outros dados... 

De 2011 a 2013 o desempenho ed-
ucacional no Brasil caiu em 13 esta-
dos. Considerando o desempenho das 
redes estaduais, apenas seis estados 
atingiram a meta esperada do Ideb. 
No ensino médio, de 2011 a 2013, a 
nota não cresceu e manteve-se em 3,7 
pontos, não atingindo a meta que era 
3,9. Considerando o desempenho por 
categoria administrativa, nas escolas 
privadas o resultado foi pior: a nota 
caiu de 5,7 em 2011 para 5,4 em 2013, 
ficando distante da meta que era che-
gar aos 6,0 pontos. Desde a criação do 
Ideb, foram estabelecidas metas que 
devem ser atingidas a cada dois anos 
por escolas, prefeituras e governos es-
taduais. E os resultados têm sido cada 

vez mais pífios!
O mais grave ainda não aparece 

nos dados educacionais: alunos que não 
querem aprender! Não basta, pois, ter 
bons professores, tecnologias encanta-
doras, infra-estrutura adequada, disci-
plinas objetivas, abordagens pedagógi-
cas diversificadas e etc., se os alunos 
não querem aprender. Além disso, é 
urgente que a família e a sociedade 
valorizem a Educação (mais especifica-
mente a formação intelectual, uma vez 
que cabe à família o papel de educar). 

Em síntese: os professores precis-
am ser ouvidos! É um absurdo “plane-
jar” a Educação sem a participação 
efetiva dos educadores. Tem aconteci-
do algo assim: uma parcela significati-
va dos professores, pressionados pelos 
pais, preferem o entretenimento à ex-
igência dos conteúdos. Boa parte dos 
professores tem praticado o perigoso 
“jogo do contente”, ou melhor, atendem 
aos caprichos dos alunos, para não ter 
que enfrentar maiores problemas com 
a família e às vezes com a coordenação 
escolar. Deste modo, a escola está se 
descaracterizando, assemelhando-se 
muito mais a uma colônia de férias! 

Acompanhe agora o desabafo de 
um colega professor com carga-horária 
máxima, ensinado em três escolas dif-
erentes, para garantir um “troco” que 
em verdade apenas possibilita sua so-
brevivência e o exclui (como exclui a 
maioria dos professores) das oportuni-
dades de crescimento intelectual, espir-
itual e material: “Estou para entrar em 
depressão de tanto dar murro em ponta 
de faca. Está tudo tão deteriorado que 
eu não sei mais se a escola é o reflexo 
da atual sociedade, ou se é a sociedade 
o resultado da ruína desta escola que 
aí está!”. Pois é, “depressão”, “ruína”, 
“murro em ponta de faca” são vocábulos 
e frases que fazem parte do cotidiano 
da maioria dos professores. Já entre os 
alunos verificamos que estes não se im-
portam com a aprendizagem, brincam 
o tempo todo e são descompromissados 
– não necessariamente nessa ordem.

É lamentável, mas, sinto que esta-
mos, nas salas de aula, desperdiçando 
esperanças.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/

UCSAL. Especialista em História do Brasil e Membro 
da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL). 

Itabuna – Bahia.
 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br
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Na próxima quinta-
-feira, dia 11, a partir das 
18 horas, a Editora Mon-
drongo abre as portas da 
sua livraria em Itabuna 
com o lançamento do livro 
“Invertebrados”, do poeta 
e professor da UESC, Lou-
rival Piligra. Trata-se do 
terceiro livro do autor, cuja 
publicação chama a atenção 
tanto pela qualidade do seu 
conteúdo, quanto pelo inu-
sitado projeto gráfico, com 
poemas ilustrados pelo artis-
ta plástico Zé Aragão. 

Para o poeta, o livro “In-
vertebrados” é uma “brinca-
deira” com a forma e um jogo 
com o conteúdo que, aparen-
temente, tem animais inver-
tebrados, como a borboleta, o 
caracol e a lagarta como te-
mas e motivos poéticos. 

A obra atende tanto o pú-
blico adulto quanto ao infan-
to-juvenil e para o escritor e 
editor Gustavo Felicíssimo, 
possui poemas de ritmo en-
tranhável e imagens res-
plandecentes que trazem, 

sobretudo, uma cadência 
pulsante, muito superior ao 
que vem sendo publicado no 
meio literário brasileiro ulti-
mamente. 

O evento, além de marcar 
a inauguração de uma nova 
livraria na cidade, que pre-
tende se transformar em um 
ponto de encontro da intelec-
tualidade sulbaiana, contará 
com a participação de diver-
sos artistas da música e da 
literatura, a exemplo de Ja-
ffet Ornelas, Alba Cristina, 
Zenon Moreira, Yara Lima, 
Eglê Machado, Ramon Vane 
e Rodrigo Bonfim. 

Lourival Piligra
lança novo livro 

Minh’ alma,   hoje,  tão risonha
A sonhar   com  a  bem-aventurança  
Que   ela sempre  almeja  e sonha
Imbuída de não perder a esperança.  
 
Uma alma sem  sonhos,  é toda  medonha  
Assombroso  é o viver e triste é a andança.
Sede otimista,  antes que a matéria decomponha 
Minh’alma acredita  na  boa    temperança . 
 
Gozos salutares,  sei que viverei  sem a vergonha!

De  mamãe,  agora,    me vem   a  doce lembrança  
Ela  dizia,   filha, nunca tenha sua  alma tristonha.
Por isso,  deito  e perfumo  o travesseiro e a fronha
Com risos da minha alma, floridos, em  bonança
Que diante de  Deus, minh’alma   não seja bisonha. 

* Membro Grapiúna de Letras – Agral. Poetisa – Con-
tista – Cronista, autoras dos livros Folhas ao  Vento 

– Poesia,  Silêncio -  Reflexão,  Felicidade – Autoajuda,  
A Mão do Tempo  - Poesia. Itabuna – Bahia.

E-mail: gliterbm@yahoo.com.br 

Poesias
Minh’Alma Risonha  Por Glória Brandão * 

Descubra o 
segredo para sua 
família ser vitoriosa

O Senhor nos mostra o segredo 
para nossa família ser vitoriosa

Maria e a Eucaristia são as duas colunas 
de guarda e proteção para a Igreja domésti-
ca, da qual somos responsáveis, pois ela é 
porto de salvação, local para onde todos nós 
somos conduzidos.

É para esses dois portos que o Espírito 
Santo conduz a Igreja do Brasil e do mundo. 
Aí, e somente aí, ela terá vitória, segurança 
e paz.

O Espírito Santo quer conduzir tam-
bém a Igreja doméstica, quer conduzir a sua 
casa e a sua família. Somente assim, nest-
es tempos tumultuosos de ataque cer-
rado sobre a família, que nós teremos 

a vitória, a segurança e a paz de que 
tanto necessitamos.

Nelas, somente nelas, teremos a vitória, 
a segurança e a paz para nossa casa e a 
vitória certa para a nossa família.

Deus o abençoe!

Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)



No XXI artigo (abril) do nosso tema 
principal encerrávamos o texto alertan-
do que não se deve abrir mão da buroc-
racia, mas evitar os sintomas patológi-
cos que ela impõe sobre nós no seu dia 
a dia, fazendo-nos agir com resistência 
às novas ferramentas de gestão, com-
portamentos e à possível agilidade que 
se possa adquirir em mudar um jeito de 
fazer uma coisa. Com base nesse consel-
ho, começaremos o nosso novo artigo: 
“Resistência a mudanças, uma ameaça 
para os burocratas?”.

Não importa se 1º, 2º ou 3º setor, 
todas as empresas têm que enfrentar 
o fato da resistência à mudança, isso 
porque o problema está nas pessoas. 
Mudar sua rotina, imprimir um novo 
comportamento, ter que fazê-la difer-
ente por imposição é um choque com o 
qual os burocratas não gostam de lidar. 
Eles veem a mudança como uma ameaça 
ao seu status. Isso gera uma resistência 
que pode ser passiva ou aberta, retendo 
ou até mesmo sabotando a inovação e a 
criatividade.

Gostaria de lembrar uma palavra in-
teressante: despersonalização. As regras 
existem para os cargos, não para os ocu-
pantes dele. Já percebeu que os funcionári-
os passam a ser conhecidos não pelos seus 
nomes, mas pelos cargos ou números de 
matrículas? A impessoalidade é uma coisa 
do ser humano, as regras são para todos, 
isso deveria dar para o ambiente um tom 
de igualdade. O problema é que o público 
não quer um tratamento impessoal, pa-
dronizado. Já prestou atenção como em 
muitos lugares impessoais aquela pessoa 
que atende de forma diferenciada, com 
entusiasmo, se destaca? Quem é do Mar-
keting sabe o que estou dizendo. O mel-
hor exemplo atual é o nome das pessoas 
nas latinhas da Coca-Cola: quem acha o 
seu nome acaba guardando como se fosse 
um colecionador. Isso é uma estratégia 
fantástica da companhia para tentar fazer 
Marketing de Relacionamento com seus 
consumidores. 

Em administração de pessoas sabe-
mos que as transformações econômicas, 
sociais e tecnológicas demandam ajust-
es e adaptações, mas muitas vezes não 

há tempo para treinamentos e possíveis 
acertos. Este talvez seja o maior vilão: 
não há tempo para mudar uma pessoa 
de um jeito mais sutil, leve, sempre é por 
imposição. Isso cria a resistência em ter 
que mudar, não há maturação.  Esse é 
o principal fator, pois no primeiro mo-
mento a pessoa que esconde sua reação 
contrária à mudança fica só esperando a 
primeira falha da mudança. Assim que 
ela acontece, começa a contaminar os 
outros integrantes da empresa dizendo 
que a mudança não foi benéfica. 

Quando, irremediavelmente, isso 
acontece, o agente da mudança deve agir 
rápido, identificando os problemas que 
causaram as falhas, e um plano de con-
tingência já deve estar pronto para entrar 
em cena, pois esse agente tem que ter to-
das as possibilidades de falhas contidas. 
Não podemos esquecer que o agente deve 
entender e ter a experiência necessária 
para dirimir tais fatos, inclusive a possi-
bilidade de que o opositor às mudanças 
tenha razão em seus argumentos.

Quem nos acompanha em nossos 
artigos vai se lembrar do que vamos 
falar agora: as pessoas tendem a ter 
um comportamento defensivo e podem 
ter diversas reações disfarçadas, ou de 
hostilidade, recompensa, falta de com-
prometimento, racionalização, fantasia, 
deslocamento, simbolismo, sublimação, 
isolamento, compensação e regressão. 
Importante é que pode existir um com-
portamento agressivo e essa agressão 
pode ser dirigida à mudança ou para o 
agente que a introduziu. Como disse 
antes: sabotagem; operação tartaruga; 
falta de motivação; baixa produtividade; 
baixo envolvimento; pouca colaboração; 
apatia; formação de panelinhas...

Sugestão para tentar sair dessa 
saia justa? Elimine o terreno fértil da 
resistência à mudança, não deixe nada 
obscuro em seu plano; evite dizer que a 
mudança veio de cima, tente envolver as 
pessoas no processo de decisão; nunca 
deixe transparecer que as mudanças são 
por razões pessoais; não ignore institu-
ições grupais (tradições e costumes). 

*Linho Costa. Diretor da Costha Fera.
E-mail: adm@costhafera.com

Inovação e Criatividade Como
Fatores Motivacionais - XXII. 

Resistência a mudanças, 
uma ameaça para os burocratas?
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ITABUNA

Prefeitura divulga 3ª lista prévia 
com novos selecionados para o 

Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura de Itabuna, por meio 
da Secretaria de Assistência Social – 
SAS divulgou hoje a terceira lista com 
os nomes de 493candidatos pré-selecio-
nados a receber um imóvel do programa 
Minha Casa Minha Vida, na região de 
Ferradas. Os pré-selecionados devem 
apresentar à Secretaria da Assistência 
Social originais e fotocópias de documen-
tos pessoais e das pessoas que com eles 
residam, a partir de terça feira, dia 9, e 
ate o dia 19 de junho, das 8 às 14 horas. 

A relação está publicada no site oficial 
da Prefeitura (www.prefeituradeitabuna.
com.br) e estará afixada neste sábado no 
prédio da prefeitura, no bairro São Caeta-
no, na Casa do Bolsa Família, na Avenida 
Inácio Tosta Filho, e a partir de segun-
da-feira, dia 8, nas unidades de saúde.

Estão sendo exigidos os seguintes 
documentos: CPF, RG, título de eleitor, 
comprovantes de residência e de ren-
da, Carteira de Trabalho e Previdên-
cia Social – CTPS e cartão do cadastro 

único - CadÚnico. Quem que não pos-
sui CadÚnico também deve comparecer 
para realizar inclusão do nome. Quem 
não  apresentar a documentação exigida 
dentro do prazo vai dar lugar a outros 
beneficiários.

Quanto à documentação das pes-
soas que moram com o selecionado deve 
ser apresentado originais e fotocópias 
de Certidão de Nascimento (no caso de 
solteiros), certidão de casamento, divór-
cio ou atestado de óbito, no caso de viúvo. 
No caso de pessoa com deficiência deve 
ser apresentado laudo com CID original. 

 Assim que concluída a etapa de 
entrega dos documentos e atualização 
do CadÚnico, a lista com os nomes dos 
selecionados será envida para a Caixa 
Econômica Federal - CEF onde serão 
analisadas todas as informações dos 
beneficiários. A primeira lista foi di-
vulgada pela Prefeitura de Itabuna em 
12 de janeiro e a segunda no dia 18 de 
março passado.

Obra de cojunto residencial do Programa Minha casa Minha Vida em Ferradas
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O susto do 
senador

Senhor! Senhor! Com licença. Dize-lhe 
o assessor de imprensa: está no horário 
de irmos à convenção na sede do Partido. 
Claro, respondeu-lhe o senador Armando 
Pontes. Deixe-me só revisar alguns pontos 
do discurso que farei quando da apresen-
tação formal de meu nome ao partido. Ok! 
Respondeu-lhe o assessor José Aguiar Cor-
deiro, mais conhecido por “Pastor”. Era um 
profissional respeitado.

Enquanto o senador fazia uma breve 
revisão, Pastor foi à estante e pegou ma-
teriais que achava ser úteis ao evento. O 
escritório particular do senador ficava em 
sua própria casa, localizada em frente ao 
mar. Era um espaço considerável.  Na sala 
de reuniões passaram vários políticos, in-
clusive o próprio Presidente da Repúbli-
ca. Vários quadros de artistas renomados 
decoravam o ambiente. Sofás e poltronas 
importadas combinavam com os tapetes 
persas espalhados. Numa mesa de canto 
ficavam expostas bebidas finas, de cham-
panhes francesas ao legítimo Scotch.

Alguns minutos se passaram.  O 
senador chamou a secretária, o assessor e 
pediu para Jonas, o motorista, para prepa-
rar o carro. Saíram com destino à sede do 
Partido. D. Tereza, sua mulher, ficou em 
casa organizando um coquetel que seria 
oferecido aos correligionários após o evento.

No trajeto, o senador questionou ao seu 
assessor se a situação estava mesmo tran-
quila, no sentido de que o seu nome seria 
indicado para o governo do Estado, obtendo 
resposta positiva. Pastor, entretanto, fez a 
ressalva de que havia um movimento cap-
itaneado pelo Deputado Souza Pinto, seu 
adversário politico e que também pretendia 
a indicação do Partido, mas era coisa sem 
importância. E a viagem prosseguiu.

Já na sede do Partido, uma multidão o 
aguardava. A imprensa em peso se fazia pre-
sente. O palco devidamente ornamentado.

Iniciou-se a solenidade. Concedida foi a 
palavra ao Senador para apresentar suas 
propostas, plano de governo, etc.…

Começou ele o seu discurso. Eloquente, 

falava inflamado. Tinha o poder persuasão. 
Em meio a sua fala, o seu desafeto, de inopi-
no, tomou-lhe a palavra e disse: Vossa Ex-
celência é um mentiroso. Um dissimulado. 
Um traidor do povo. Vossa Excelência não 
tem condições de ser nada, nadica de nada. 
O seu lugar é na cadeia e não no governo. 
No governo não é lugar para assassino e 
ladrão. Vossa Excelência matou o seu sogro, 
o coronel Tibúrcio Pedrosa para ficar com as 
fazendas de cacau, gado e café pertencentes 
a ele. E não adianta negar, porque o Coronel 
se encontra aqui. Como pode? Pensou consi-
go. Aquele infeliz está morto.

De repente, eis que surge o Coronel 
Tibúrcio em pessoa, digo, em alma e, na 
qualidade de vítima e de testemunha, con-
firma que foi realmente assassinado pelo 
senador numa emboscada na cancela da fa-
zenda Esmeralda.   O Senador ficou afôni-
co, só gesticulava. A multidão começou a 
vaiá-lo. Ele suava igual a cuscuz e uma 
catinga desgraçada empesteava o ar.

E mais, em edição especial, naquele 
mesmo instante, saiu na televisão a notí-
cia do envolvimento do mesmo na CPI 
da Tapoioca, um escândalo de proporções 
tsunâmicas.

Agentes da Policia Federal chegaram 
com um mandado de prisão preventiva por 
conta de desvio de dinheiro público quando 
prefeito municipal.

O mundo parecia cair, desabar e nada 
podia ele fazer… E a angustia só aumenta-
va. Teve vontade  de gritar, mas não tinha 
voz; de correr, mas não tinha pernas; de se 
esconder, mas aonde? Onde estava Jonas? 
Onde estava Pastor? A Secretaria também 
sumiu.  Estava perdido...

Debatendo-se, acorda com a mulher 
lhe sacudindo... Filho, pergunta ela, que 
houve?  Você está molhado, sujo.  Ele re-
spondeu: nunca mais faça buchada de bode 
para o almoço.

Por Antônio Carlos de Souza Higyno.
Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Itabuna – Bahia.
Email: hyginoantonio@bol.com.br

CRÔNICA

    Por Antônio Carlos de Souza Higyno*

SAÚDE

Secretaria de Saúde traça 
estratégias para ampliar 

atendimento a adolescentes

Cerca de 100 profissionais da Rede 
de Atenção Básica e de hospitais de 
Itabuna começaram a traçar estraté-
gias para as políticas de atendimen-
to aos adolescentes no município. Na 
quarta-feira, 3, eles participaram de 
uma capacitação sobre Saúde do Ado-
lescente quando discutiram sobre como 
tornar a Rede mais acolhedora e reso-
lutiva para os adolescentes. 

Realizado pela Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, em parceria com a 
Universidade Estadual Santa Cruz 
- UESC, durante o evento foram 
elaborados planos de ação para cada 
Módulo de atendimento e ficou de-
cidido que reuniões de reavaliação 
serão realizadas regularmente. Os 
planos elaborados incluem ainda a 
realização de diagnóstico de cada 
território, perfil dos adolescentes 

atendidos nas unidades de saúde e 
rodas de conversa para orientação 
dos pacientes.

A diretora do Núcleo de Educação 
Permanente da Secretaria Municipal 
de Saúde, Luciana Pinheiro, explicou 
que os profissionais foram orientados 
sobre como abordar o adolescente, 
como fazer com que ele não se sinta 
sozinho e sim apoiado durante o aten-
dimento e como manter boa relação 
com os cuidadores dos adolescentes.

Ainda para garantir e ampliar 
as ações de saúde  e qualificar a as-
sistência, a Secretaria de Saúde man-
tém a parceria com a rede hospitalar 
de Itabuna, o projeto Jovem Bom de 
Vida, da UESC, e o Viv-à-Rte a fim de  
garantir atividades socioeducativas e 
formar agentes multiplicadores nas 
comunidades.

Cerca de 100 profissionais da Rede de Atenção Básica e de hospitais de Itabuna 
participaram

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e 

religiosas,publicidade volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia
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A DÉCIMA QUINTA EDIÇÃO DO
JORNAL O COMPASSO ESTÁ CHEGANDO...

BAHIAGÁS POLÍTICA

Seminário apoiado pela Bahiagás reúne 
profissionais de diversas empresas

Relator aprova reintegração de
ex-funcionários da Caixa Econômica

Com o apoio da Com-
panhia de Gás da Bahia 
- Bahiagás, que tem dire-
tor-presidente Luiz Gavazza 
(foto), a Associação Brasilei-
ra das Empresas Distribui-
doras de Gás Canalizado 
(Abegás) realizou, no mês 
de maio, no Hotel Mercu-
re (Av. Magalhães Neto), 
o Seminário Poliamida 12 
Norte e Nordeste.  Nos perío-
dos da manhã e da tarde, o 
evento reuniu profissionais 
de diversas empresas do 
setor de gás no Brasil para 
falarem sobre característi-
cas e vantagens relaciona-
das ao poliamida 12.

Para abrir o seminário, 
o gerente técnico da Abegás, 
Gustavo Galiazzi, e, em se-
guida, o gerente de engen-
haria da Bahiagás, Luiz 
Carlos Nogueira, apresen-
taram-se e deram boas-vin-
das para uma plateia nu-
merosa. Entre os presentes 
estavam colaboradores 
da Companhia, represen-
tantes de empreiteiras e de 
outras concessionárias de 
distribuição de gás natural.

Na primeira palestra, 
Daniel Crucello, represen-
tante da empresa Evonik, 
falou sobre a poliamida 12 
como polímero de alto de-
sempenho para distribuição 
de gás natural. Entre as 
vantagens do produto, ele 
destacou que trata-se de um 
material muito mais resis-
tente ao impacto que o po-
lietileno, por exemplo.

Já a representante 
da FGS Brasil, Carolina 
Ronconi, falou sobre a fab-

ricação e distribuição do 
produto. Segundo ela, a 
experiência dos clientes 
com a poliamida 12 tem 
sido positiva. “A FGS já 
fornece tubos e conexões 
de poliamida 12 a grandes 
empresas que obtiveram 
melhorias com o produto. É 
um material que tem muito 
a agregar para as empresas 
do mercado de distribuição 
de gás”, salientou. Durante 
o turno da manhã, outros 
profissionais abordaram 
novos assuntos.

À tarde, durante a apre-
sentação de Carlos Brat-
fich, da empresa McElroy, 
foi feita uma demonstração 
prática de solda em tubos 
de Poliamida 12. Além dis-
so, o palestrante falou so-
bre os riscos do uso de fer-
ramentas e equipamentos 
inadequados. Já o profes-
sor do Centro de Tecnologia 
SENAI Solda (CTS Solda), 
Jorge Ribeiro, falou sobre a 
importância da qualificação 
e da certificação profission-
al para a elevação da quali-

dade do serviço.
Para Gustavo Galiazzi, 

o evento só tem a contribuir 
positivamente para as em-
presas do ramo. “Este é o 
segundo evento sobre poli-
amida 12 que estamos re-
alizando no Brasil. O pri-
meiro aconteceu no Rio de 
Janeiro. Nós entendemos 
que esta é uma forma de di-
vulgar um produto de qual-
idade que atende às neces-
sidades das distribuidoras. 
E a nossa função é levar 
aos associados da Abegás 
opções que podem melhorar 
o potencial deles”, comen-
tou o gerente técnico da 
Abegás.

Além de colaboradores 
da Bahiagás, participaram 
do evento representantes 
da Abegás, ABNT-CB09, 
Algás, Cegás, CFM Con-
struções LTDA, Comgás, 
Compagas, Concremat, 
Evonik, FGS, Gasmig, 
LHTServ, PBGás, SENAI, 
Potigás, Tecmater, Sul-
gás, Sergas, Copergás e 
Nupigeco/Distributec.

O deputado federal Davidson 
Magalhães (PCdoB-BA), integrante 
da Comissão de Finanças e Tribu-
tação da Câmara dos Deputados deu 
parecer favorável ao PL 6.258/ 2005 
(que tem apensado o PL 1.603/2007), 
que estabelece a reintegração no 
emprego dos funcionários da Caixa 
Econômica Federal, demitidos no 
período de 1995 a 2003.  

Em seu parecer, o relator David-
son Magalhães afirmou que “essa 
medida trará justiça aos mais de 300 
ex-empregados da Caixa Econômica 
Federal que foram demitidos de forma 
arbitrária no período de vigência da 
norma “RH 008”. O projeto de lei en-
tra agora em votação na Comissão e, 
se aprovado o voto do relator, será en-
caminhado para votação do plenário. 

O deputado baiano destaca em 
sua aprovação, que a proposta dos 
autores do PL, deputados federais 
Daniel Almeida e Inácio Arruda, am-
bos do PCdoB, decorre de “uma luta 
árdua e persistente empreendida 
pelos funcionários que, embora con-
cursados, foram demitidos da Caixa 
Econômica Federal e perderam seus 
empregos de forma injusta e arbi-
trária naquele período”. 

Davidson Magalhães menciona 
que à época das demissões, a edição 
de uma norma interna denominada 
“RH 008”, pela CEF, ensejou “arbi-
trariedades, perseguições, coações, 
assédios morais, ilegalidades e, fi-
nalmente, demissão [...] Chegan-
do-se ao cúmulo de, para dispensa de 
funcionários concursados, alijar-se 
o princípio constitucional do devido 
processo legal”. 

Pela proposição principal, os 
ex-funcionários que apresentarem a 
documentação pertinente e manife-
starem formalmente seu interesse, 
no prazo de sessenta dias da vigên-
cia da lei (data de sua publicação), 
retornarão ao serviço no cargo an-
teriormente ocupado ou naquele re-
sultante de transformação. Como 
disposições adicionais, a iniciativa 
atribui prioridade de reintegração 
àqueles que estiverem comprovada-
mente desempregados.

Durante o período de vigência da 
RH 008, a terceirização na Caixa foi am-
pliada de forma ilegal, de maneira que 
cerca de 45.000 (quarenta e cinco mil) 
terceirizados desenvolviam atividades 
tipicamente bancárias (atividade-fim) 
na época, o que é vedado pela CLT. 
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CONCURSOS

O fotógrafo Flávio Rebouças foi 
selecionado para estudar em Escola 
Internacional de Cinema e TV de Cuba

Premiado chef 
Rafael Barros 
abre a Cozinha 
Show do Festival 
do Chocolate 

Concurso do Banco do Brasil abrirá vagas 
efetivas além de cadastro de reserva

Com prêmios importantes 
no currículo e experiência nos 
Estados Unidos e Europa, o chef 
paulista Rafael Barros (foto) fará a 
abertura da atração Cozinha Show, 
do VII Festival Internacional do 
Chocolate e Cacau, no próximo 
dia 11 de junho, no Centro de 
Convenções de Ilhéus. 

O Banco do Brasil S.A. (BB) não vai 
mais realizar concursos públicos exclu-
sivos para Cadastro de Reserva. A partir 
dos próximos certames, o BB fará con-
star nos editais uma previsão de vagas 
disponíveis, que deve representar a real 
necessidade do Banco. 

Banco do Brasil deve abrir mais um 
concurso em 2015 para Escriturário 
(nível médio) com salário de R$ 3.280,00. 

A decisão é fruto de Acordo Judi-
cial firmado entre o Ministério Público 
do Trabalho (MPT), representado pelo 
procurador Carlos Eduardo Carvalho 
Brisollae o Banco do Brasil, para garan-
tir mais transparência nos concursos re-
alizados pela instituição bancária.

Para o procurador Carlos Brisolla, o 
Acordo é importantíssimo, “por prever a 
mudança no sistema de convocações do 
Banco do Brasil, retirando a figura exclu-
siva do Cadastro de Reserva.”

Segundo representante do Banco, a 
alteração vai proporcionar mais trans-
parência aos candidatos. Também afir-
mou que certamente convocarão mais de 
que os 2.627 concursados beneficiados di-
retamente pelo Acordo.

No documento, o Banco garante o 

mínimo de 500 candidatos para o Edi-
tal n.º 01/2013, 1.177 para o Edital nº 
02/2013 e 950 aprovados para o Edital n.º 
03/2012.

O Cadastro de Reserva poderá con-
tinuar a ser utilizado, porém, sem cri-
ar falsas expectativas nos candidatos 
aprovados, que terão direito assegurado, 
caso estejam dentro do quantitativo ini-
cial previsto.

No Edital n.º 02/2014, ainda não 
concluído e que só consta a figura do 
Cadastro de Reserva, o Banco do Bra-
sil vai encaminhar, em 90 dias após a 
homologação do resultado, o número de 
vagas abertas. Os concursados que esti-
verem dentro deste quantitativo terão, 
obrigatoriamente, o direito a nomeação.

O Banco se compromete ainda, a res-
peitar a ordem classificatória de cada con-
curso regionalizado. A multa por descum-
primento é de R$ 300 mil. O prazo para 
convocação é a validade do próprio Edital.

O Acordo vai para homologação 
do juízo da 20.ª Vara do Trabalho de 
Brasília. As ações individuais já protoco-
ladas ou que ainda venham a ser ajuiza-
das por candidatos interessados não sof-
rerão consequência.

E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos 
livros “Breves Análises Jurídicas” e “Analises 
Cotidianas” (Direitos Editora), Membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus; 
Membro-fundador e Vice-presidente da 
Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
Membro Idealizador-fundador e Vice-presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e Membro-Diretor de Comunicação 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)
Academia de Letras de Ilhéus 
promove a Noite da Saudade

O casal Josevandro e Consuelo 
Nascimento visita Roma

A Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), realizou no último dia 14 de 
maio, em sua sede, no centro de 
Ilhéus, a ‘Noite da Saudade’, em ho-
menagem ao escritor Hélio Pólvora, 
ocupante da cadeira nº 24.

O escritor, jornalista e crítico li-
terário grapiúna Hélio Pólvora, fa-
lecido no dia 26/3, aos 89 anos e que 
também ocupava a Cadeira 29 da 
Academia de Letras da Bahia, era 
casado com Maria Pólvora Silva de 
Almeida e deixou três filhos, Hélio e 
Raquel, frutos da união com Maria 

Pólvora, e uma filha (Fernanda), de 
união anterior. Entre os livros pu-
blicados estão os romances Inúteis 
Luas Obscenas (Casarão do Verbo, 
2010) e Don Solidon (Casarão do 
Verbo, 2011), além dos livros Me-
morial de Outono (2005), Contos da 
Noite Fechada (2003) e “…de amor 
ainda se morre…

A Noite da Saudade, contou com 
as presenças de acadêmicos, amigos 
e autoridades, e, a saudação foi feita 
pelo acadêmico Aleilton Fonseca, da 
Academia de Letras da Bahia (ALB).

Quem acaba de chegar da 
Europa, mas precisamente de 
Roma, na Itália, foi o presidente 
da Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), o advogado e professor 
universitário Josevandro Nasci-
mento e sua esposa Consuelo, 
advogada e funcionária pública 
federal. 

ESPAÇO LIVRE

O fotógrafo e videomaker Flávio Re-
bouças (foto) da cidade de Itacaré foi se-
lecionado para estudar em uma das mais 
importantes escolas de cinema do mun-
do, a Escola Internacional de Cinema e 
TV de Santo Antônio de los Baños – Cuba 
(EICTV). Flávio fará o curso regular de 
Fotografia, na turma de 2015-2018.

A seleção no Brasil envolveu três 
etapas e foi realizada em cinco capitais, 
espalhadas pelas cinco regiões do país. 
As provas foram realizadas entre os 
dias 13 e 14 de março.
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