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Com o mote “Fazer de conta que é Justiça, é In-
justiça”, a Ordem dos Advogados do Brasil - Subse-
ção Itabuna lança campanha para alertar a popu-
lação que os atrasos no julgamento dos processos 
não são culpa dos advogados e sim da grave crise 
enfrentada pelo judiciário baiano nos últimos 30 
anos, com grande déficit de servidores e falta de 
estrutura adequada para a maioria dos serventuá-

rios. Atualmente, a Comarca de Itabuna está com 
50% das Varas sem juízes titulares.

O presidente da OAB-Itabuna, Edmilton Carnei-
ro (foto), afirma que o “Tribunal de Justiça do Estado 
da Bahia não pode ficar inerte diante de uma situa-
ção dessas, pois quem paga o preço é a população.

OAB-Itabuna lança 
campanha contra a falta 

de Juízes em Itabuna

Academia de Letras de Ilhéus
retoma os trabalhos acadêmicos

Na noite de segunda-feira (14/3), a Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI), reabriu os trabalhos 
acadêmicos para o ano 2016 em sessão que home-
nageou a escritora Zélia Gattai.

A data de 14 de março é tradicional na história 
da ALI, dedicada ao aniversário de fundação da 
‘Casa de Abel’, ao Dia de Castro Alves, ao Dia Na-
cional da Poesia e à abertura dos trabalhos acadê-
micos. Além dos imortais, a solenidade contou com 
as presenças de escritores, jornalistas, ativistas 
culturais, entre outros.

Tribunais de ética da OAB 
julgaram 15 mil ações

contra advogados em 2015

INFRAÇÕES DISCIPLINARES

BAHIAGÁS

GNV amplia vantagem 
sobre combustíveis 
líquidos em 2016
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Com a capacidade de racio-
cinar eclipsada pelos cerebrinos 
bombardeios das redes sociais, 
de blogueiros, além de setores da 
mídia colaboracionista, nossa po-
pulação faz ressurgir aquela velha 
turba que, com igual vigor, grita 
para culpados e inocentes: “cruci-
ficai-o”!

As reações são as mesmas de 
outrora. A diferença para com a 
atualidade está apenas no cenário: 
roupas, cortes de cabelo e smar-
tphones em punho. Facilmente 
manipuláveis, continuam aplau-
dindo Judas, escolhendo Barra-
bás, cultuando bezerros de ouro, 
matando pessoas em fogueiras, ou 
de forma vária. Sabem os podero-
sos que, para cometer injustiças 
impunemente, é preciso demoni-
zar previamente.

A desinformação em tempo 
real dá origem a falsas imagens, e 
a massa ignara transforma-se em 
monstro multifacetado, no afã de 
“combater monstros”.

Assim, inconsequentes de-
turpadores de opinião constroem 
castelos de fumaça, e alienados 
passam a “residir” neles com seus 
infalíveis smartphones.

Nossos bárbaros contemporâ-
neos são emancipados de costu-
mes, predadores do direito posto 
e ladrões da liberdade. Instintiva-
mente, praticam a Lei de Lynch, 
atentam contra instituições, bana-
lizam patrimônios, crenças, hon-
ras e vidas alheias. Aliás, casos de 
linchamentos físicos têm aumenta-
do vertiginosamente nesta quadra 
histórica brasileira, fronteiriça da 
desesperança, em brados insanos 
por mais prisões e presídios, afora 
o silêncio com o sucateamento da 
educação. Comemoram inaugura-
ções de shopping centers e não se 
incomodam com fechamento de fá-
bricas e hospitais.

Das torres dos seus castelos de 
fumaça, os alucinados por supe-
rexposição midiática vislumbram 
planícies imaginárias de um mun-
do perfeito. Daí as ilusões piso-
teiam a lógica racional e se propa-
gam geometricamente, rumando 
ao insuportável do incompreen-
sível. No paraíso dos hedonistas, 
supor e odiar são mais cômodos do 
que raciocinar.

Mas se os problemas são reais, 
como enfrentá-los com ilusões?

Investigações e processos de-
vem partir de fatos determina-
dos, comprováveis tecnicamente 
e às claras, assegurando defesas. 

Não se concebem imposições de 
vontades pessoais para destruir 
reputações dos investigados ou de 
terceiros em explícito terrorismo 
de estado.

Como se não tivéssemos leis, 
apresentam-nos como troféus a 
prostituta das provas, agora como 
rainha e, em público, acusados tor-
turados psicologicamente, coagidos 
e extorquidos, travestidos de tes-
temunhas “fidedignas”. Para com-
pletar a calamidade artificial, tri-
bunais, postos para conter abusos, 
vivem dias de Pilatos, mortificando 
cláusulas pétreas e até convertendo 
a maior delas em “negas corpus”, 
como se a única regra fosse esta: “se 
o povo gostou, tudo pode...”

Culpas somente podem ser es-
tabelecidas com prudentes senten-
ças judiciárias calcadas na lógica 
racional. Investigar, acusar, de-
fender e verdadeiramente julgar 
são atos de ciência, de construção 
e de amor pelo próximo, jamais de 
ódio e de destruição.

Violações de princípios basi-
lares são nefastas para todos. Por 
justiça divina ou poética, observo 
que o mesmo governo que permi-
tiu o linchamento moral da médi-
ca que defendo, agora, em espeta-
culosa investigação, ficou também 
exposto a idêntico desatino, en-
quanto Justiça é obra serena de 
cultura de um povo!

Há muito tempo luto contra o 
que denominei “delinquência pro-
cessual”. Não concebo o prometido 
estado democrático de direito sem 
uma lei que tutele o manejo das 
normas processuais, inibindo se-
veramente violações, que solapam 
os mais elementares direitos das 
pessoas, com os respectivos viola-
dores impunes.

Indago aos templários do caos, 
produtores e mercadores desses 
medievais espetáculos de horror: 
se mesmo a pena definitiva tem 
caráter ressocializador, por que 
prisões temporárias ou preventi-
vas têm esse poder destruidor e 
irreparável na vida das pessoas?

Ou a nação se mobiliza, supra-
partidariamente, em um pronto 
pacto social para restaurar o Bra-
sil, conforme a Constituição pro-
meteu, ou, entregues ao jugo dos 
liberticidas, sem volta, entoare-
mos o canto lúgubre das liberda-
des perdidas!

Por Elias Mattar Assad .
Advogado e ex-presidente da Associação Brasileira 

dos Advogados Criminalistas. Curitiba – Paraná.
E-mail: contato@eliasmattarassad.com.br

 A relação de emprego tem como caracterís-
ticas a habitualidade, a subordinação jurídica, 
a pessoalidade, a onerosidade e a alteridade. 
No entanto, a “demonstração da realidade la-
borativa” justifica o reconhecimento do vínculo 
mesmo nos casos em que todos esses requisitos 
não estejam presentes.

Foi o que decidiu a 7ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho ao não conhecer o recur-
so proposto por uma imobiliária para tentar 
desconstituir a decisão de segunda instância 
que reconheceu o vínculo de emprego com um 
corretor de imóveis e ainda a condenou a pa-
gar multa por atraso na quitação das verbas 
rescisórias, prevista no parágrafo 8º do artigo 
477 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Seguindo o voto do relator do recurso, mi-
nistro Vieira de Mello Filho, a turma rejeitou 
o argumento da empresa de que não houve re-
lação de emprego, pois estariam ausentes os 
requisitos da subordinação jurídica e da one-
rosidade, uma vez que havia apresentado em 
juízo contrato e recibos de prestação autônoma 
de serviços.

O vínculo foi reconhecido pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 1ª Região (RJ). O 
empregado foi contratado verbalmente para 
exercer a função de gerente comercial e lide-
rar uma equipe de corretores de imóveis. Ele 
recebia salário mensal e atuava de forma su-
bordinada — o que, para a corte, é o elemento 
primordial da relação de emprego.

A empresa recorreu, mas o relator votou 
pela manutenção da decisão. Mello Filho ex-
plicou que, a regra é que todos os requisitos 
devam estar presentes para a caracterização 
do vínculo de emprego. No entanto, median-
te a demonstração da realidade laborativa e 

o descompasso entre o contrato de prestação 
de serviços autônomos e as demais provas, “é 
plenamente possível o reconhecimento do vín-
culo empregatício” mesmo havendo prova do-
cumental em contrário.

Segundo o ministro, vigora no Direito do 
Trabalho o princípio da primazia da realida-
de, não havendo como “transmutar a verdade 
factual havida entre as partes apenas pela 
existência de determinado documento”. No 
caso, TRT-1 concluiu que houve o vínculo de 
emprego, ficando demonstrada a existência de 
trabalho subordinado, habitual, pessoal e re-
munerado por parte do empregado.

Com relação à multa por atraso no paga-
mento das verbas rescisórias, Mello Filho afir-
mou que o artigo 442 da CLT não faz distinção 
entre o pacto tácito e o expresso para a con-
figuração do contrato individual de trabalho 
para fins da incidência das medidas de prote-
ção. “Se o vínculo de emprego foi reconhecido 
judicialmente, é porque se objetivou no mundo 
dos fatos a situação abstrata prevista na nor-
ma de proteção”, assinalou.

De acordo com o relator, antes mesmo da 
decisão judicial que reconheceu o vínculo, a 
empresa deveria ter ciência da relação de em-
prego existente e assumiu o risco pela ausên-
cia de registro formal e pelo não pagamento 
das verbas trabalhistas no momento oportuno.

“Logo, mesmo que o vínculo empregatício 
venha a ser reconhecido apenas em juízo, o 
empregador deverá arcar com a multa como se 
formalmente celebrasse o contrato individual 
de trabalho”, destacou.

A decisão foi unânime. Após a publicação 
do acórdão, a imobiliária opôs embargos decla-
ratórios, ainda não julgados. Ascom TST

Citando um Poder Executivo frágil e um Le-
gislativo com diversos impedimentos, a colunista 
Angela Bittencourt, do Valor Econômico, ressal-
tou o papel de protagonista que o Judiciário vem 
desempenhando o Brasil. “O protagonismo do 
Judiciário em desvendar e punir o esquema de 
corrupção engendrado na Petrobras, maior em-
presa de capital aberto do país, tornou o Brasil 

a República da Toga -- justa homenagem ao po-
der que tem executado um intenso trabalho com 
resultados tão surpreendentes quanto históricos. 
A Justiça brasileira conseguiu fazer prisioneiros 
simultaneamente um banqueiro, um empresário 
e um senador - uma trinca que desperta trata-
mento diferenciado em muitas partes do mundo. 
Desenvolvido, inclusive”, escreveu. 

O Superior Tribunal de Justiça 
julga na quinta (3/2) ação de uma fa-
mília que foi retirada de casa depois 
do acidente com o elemento radioativo 
césio-137, em 1987, em Goiás. A mora-

dia foi demolida e um bloco de concreto 
foi colocado no lugar para isolar o lixo 
radioativo. O estado de Goiás foi con-
denado em segunda instância a pagar 
a indenização, mas recorreu. 

Desinformação 
em tempo real e a 
delinquência processual...

CONTEXTO 
JURÍDICO

DECISÕES

TST reconhece vínculo de corretor 
após analisar rotina de trabalho

Reconhecimento do Judiciário

Césio-137
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23º Dica 
O ímpeto e o ardor do jovem ad-

vogado, impaciente com a notória len-
tidão dos processos, máxime daquele 
que tem poucas causas, fazem com 
que frequentemente, antecipando-se 
ao prazo para a elaboração de uma 
peça processual, precipite-se, incida 
em deficiências, incorreções, omissões.

24º Dica 
A prudência aconselha o advogado 

a fornecer ao cliente cópia da inicial ou 
as contestação, para que, nela aponha 
sua rubrica, evitando que, no futuro, 
como às vezes ocorre, seja acusado de 
ter, à revelia do patrocinado, distorci-
do ou cometido equívoco em relação a 
fato influente na solução da causa.

25º Dica 
Não se submeta o jovem a manda-

tário à orientação ou intromissão do 
cliente em matéria técnico-processu-
al, em assunto de direito, uma vez que 
constituem temas nos quais o advoga-
do é independente e soberano.

26º Dica 
Lembre-se que o profissional do 

direito não é contratado para ganhar 
causas, mas sim para postular, patro-
cinar direitos e interesses que podem 
ser deferidos ou negados.

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

Bomfim

Para ajudar o Brasil a sair da crise a 
Justiça do Trabalho precisa ser menos pa-
ternalista e permitir que empresas e sin-
dicatos possam fazer acordos fora da CLT, 
desde que os direitos básicos sejam garan-
tidos. A opinião é do ministro Ives Gandra 
Filho, presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho, que em entrevista ao jornal O 
Globoafirmou que a Constituição permite 
tais manobras. “A gente tinha que ter era 
uma legislação trabalhista que pegasse 

fundamentalmente os direitos comuns a 
todos os trabalhadores, como 13º salário, 
férias, adicional noturno, de periculosida-
de, horas extras, FGTS e Previdência. O 
que diz respeito às condições específicas 
de cada categoria deveria ser na base de 
convenção e acordo coletivo, porque quem 
mais entende de cada ramo são eles (em-
presas e trabalhadores). Defendo a preva-
lência do negociado sobre o legislado”, dis-
se Gandra Filho.

1 - Tenho 58 anos e trabalhei de 
abril de 1979 até agosto de 1985 e 
de abril de 1996 até janeiro de 2002 
numa Companhia de Mineração. 
Com base nesse tempo de contribui-
ção eu já teria direito a algum tipo 
de aposentadoria do Regime Geral 
da Previdência Social? Jorge Paulo.

O período laboral indicado, totaliza 12 
(doze) anos e 01 (um) mês de tempo de 
contribuição. Este tempo de contribuição 
é insuficiente para a concessão da Apo-
sentadoria por Tempo de Contribuição, 
que tem como requisito determinante 
ter o segurado 35 (trinta e cinco) anos de 
contribuição se a atividade profissional 
exercido na Companhia de Mineração for 
considerada comum.

Se a atividade profissional exercida 
na Companhia de Mineração, lhe expu-
nha a uma associação de agentes nocivos 
a sua saúde e integridade física, seriam 
necessários 25 (vinte e cinco) anos de con-
tribuição nesta atividade para fazer jus à 
concessão da Aposentadoria Especial.

Desse modo, no momento o Sr. Jorge 
Paulo não preenche os requisitos neces-
sários para se aposentar, exceto se por 
alguma enfermidade gerar incapacidade 
para exercer qualquer atividade labora-
tiva, desde que mantenha a qualidade de 
segurado.

2 - Apesar de ser advogado desde 
1978, somente comecei a contribuir 

com a Previdência Social há sete 
anos. Assim, na condição de contri-
buinte individual, posso pagar todo 
retroativo ou perdi a chance de fazê
-lo? Anônimo.

Conforme as informações contidas no 
quesito, a inscrição na Previdência Social 
ocorreu há sete anos, a partir deste marco o 
advogado passou a ser contribuinte indivi-
dual tendo a obrigação de efetuar mensal-
mente suas contribuições previdenciárias. 
Caso ocorra o não pagamento de algum 
mês ou meses neste período o segurado 
pode pagas a competência(s) que tiver (em) 
em aberto com os acréscimos legais.

As contribuições previdenciárias no 
período anterior a data que se inscreveu 
na Previdenciária Social não são devidas, 
pois ainda não era segurado obrigatório, e 
também referiam-se a Salários de Contri-
buição em outras moedas que não o Real. 
Contribuições previdenciárias existentes 
antes de Julho de 1994, para a concessão 
dos benefícios previdenciários atuais, só 
servem com tempo de contribuição e, para 
elaboração do cálculo da RMI destes bene-
fícios previdenciários a planilha de cálculo 
é preenchida com os Salários de Contri-
buição a partir de Julho de 1994, quando 
entrou em vigência a moeda Real.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário, Di-
retor Fundador da Conrado Advocacia e Membro da 

Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba). Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com
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Salvador sedia encontro de
juízes do Trabalho em abril

Salvador sediará o 18º Congresso 
Nacional dos Magistrados da Jus-
tiça do Trabalho (Conamat), com o 
apoio da Associação dos Magistrados 
Trabalhistas da Bahia (Amatra5). 
O evento acontecerá de 27 a 30 de 
abril. O tema central desta edição 
será Anamatra 40 Anos: Magistratu-

ra, Independência e Direitos Sociais. 
O encontro debaterá a carreira da 
magistratura, direitos humanos, di-
reito do trabalho e ativismo judicial 
com o novo Código de Processo Civil. 
Mais informações podem ser obtidas 
no site do evento http://www.cona-
mat.com.br/. 



O início da investigação acerca do 
imóvel objeto da alienação reporta à 
emissão de certidões, devendo o com-
prador obter as seguintes certidões:

1 – Certidão de Matrícula do 
Imóvel atualizada (no máximo 
30 dias)

Analogicamente, esta certidão 
se qualifica como sendo o DNA do 
imóvel, visto que todas as informa-
ções referentes à suas característi-
cas, onerosidades, embaraços, e o 
titular do direito de propriedade do 
imóvel estão ali previstas.

Esta certidão, obtida junto ao 
Cartório de Registro de Imóveis 
onde está matriculado ou transcrito 
o imóvel pretendido, é imprescindí-
vel para se averiguar se o vendedor é 
realmente o proprietário do imóvel; 
se o imóvel já foi prometido a ter-
ceiros – o qual constitui direito real 
conforme artigo 1.225, CC; se foi ad-
quirido pelo vendedor de ascenden-
tes e, tendo irmão, se foi cumprida 
a formalidade de anuência dos de-
mais e do cônjuge; se o imóvel está 
hipotecado; penhorado por dívidas; 
gravado com outro direito real em 
favor de terceiros, tais como usufru-
to, servidão, habitação, etc.; se está 
clausulado com inalienabilidade; se 
existe contrato de locação com cláu-
sula de vigência em caso de aliena-
ção e/ou se foi cumprido o direito de 
preferência do locatário; etc.

Portanto, são inúmeras situ-

ações jurídicas imprescindíveis de 
serem observadas na certidão de 
matrícula do imóvel, sob pena de 
se deparar com eventual nulidade, 
anulabilidade ou perda do bem em 
favor de terceiro.

Por oportuno, há situações em 
que é necessário retornar à origem 
da criação da matrícula bem como 
sua respectiva transcrição anterior 
para saber se efetivamente a aqui-
sição está segura e não houve nuli-
dade nas transferências anteriores, 
principalmente quando um imóvel 
já pertenceu à administração públi-
ca anteriormente.

2 – Certidões negativas de débi-
tos tributários municipal, estadual 
e federal

O artigo 185 do Código Tributá-
rio Nacional é bastante claro ao afir-
mar que presume-se fraudulenta a 
alienação de bens por sujeito que 
possua débito para com a Fazenda 
Pública inscrito na dívida ativa. O 
Superior Tribunal de Justiça, inter-
pretando este dispositivo, destaca 
que esta presunção é jure et de jure, 
ou seja, de pleno direito. Isto signifi-
ca que a aquisição de um imóvel cujo 
vendedor possua débito tributário é 
presumidamente fraudulenta, po-
dendo o imóvel ser objeto de constri-
ção judicial independentemente de 
quem seja o atual proprietário.

Além disto, ressalta-se ainda a 
natureza de obrigação propter rem 

dos débitos municipais. Estes estão 
vinculados ao imóvel e são devidos 
pelo proprietário em decorrência da 
simples titularidade do bem. Bem 
entenda-se, o atual proprietário é o 
responsável pelo pagamento de toda 
a dívida, ainda que esta tenha fatos 
geradores anteriores à respectiva 
aquisição.

Em se tratando de pessoa jurí-
dica, destaca-se ainda a certidão ne-
gativa do INSS e do FGTS.

Portanto, a obtenção de certi-
dões negativas de débitos junto aos 
entes públicos é curial relevância 
para a segurança esperada pelo ad-
quirente.

Demais disso, é forçoso ressaltar 
ainda que não é a certidão positiva, 
pura e simplesmente, que orienta a 
não concretização do negócio. Pode 
ocorrer de o débito tributário ser de 
valor ínfimo ou o vendedor possuir 
outros bens suficientes para paga-
mento do débito à época da aliena-
ção para que se possua a segurança 
almejada. Desde que, em sugestão, 
no primeiro caso o comprador tenha 
certeza do valor do débito e abata 
do valor a ser pago ao vendedor o 
valor respectivo do débito, quitan-
do-o posteriormente e, no segundo 
caso, exija do vendedor certidões de 
matrícula e avaliações imobiliárias 
de outros imóveis contemporâneas 
à alienação para demonstrar a não 
insolvência do vendedor com aque-
la alienação. Continua na próxima 
edição.
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Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Imobiliário para Dr. Vercil Rodrigues, encaminhar para os 
e-mails: vercil@jornaldireitos.com e jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com 

Os cuidados necessários na aquisição 
de imóveis – documentos

Em um prédio novo, pastilhado, com garagem com 
pisos de alta resistência e pintado com tinta de 
1ª qualidade, vendemos um apartamento padrão 
classe A, 1º andar, nascente, todo em massa corrida, 
pintado com tinta toque de seda, granito bege Bahia 
por quase todo o imóvel, incluindo os rodapés, 
porcelanato, luxuosos lustres, teto rebaixado e boa 

localização, na Av. Félix Mendonça – divisa do Góes Calmon/
Conceição, contendo 1 suíte c/ 16m2 + ¼ quarto amplo com 
16m2, com armários nos quartos e cozinha, banheiro e sala 
amplos, copa-cozinha, com 4 áreas de luz, área de serviços e 1 
vaga ampla na garagem e condomínio de R$ 200,00. Preço de 
oportunidade - Telefone (73) 3613.2545 – 8856.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-Graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados Pre-
videnciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas” e “Dicas de Direito Imobiliário” (Direitos Editora). Itabuna- Bahia 
(73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

ANTONIO CARLOS
CORRETOR COMERCIAL
CRECI-BA 14466

73 98866-4829 | 99198-9119

TELMA BEHRMANN
CORRETORA DE IMÓVEIS
CRECI-BA 18369

73 98804-1300 | 99155-1015

    73 3613-4662oAv. Amélia Amado, n  26, Centro - Itabuna-BA

antoniocorretor@outlook.com telmapedra@hotmail.com

DJALMA LIMA
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI-BA 9522

www.centraldeimoveis.co

73 98881-8605 | 99985-2282

Rua Francisco Ribeiro Júnior, 198
Edf. Atlânta center, Térreo Sl 03,

Osvaldo Cruz, CEP 45.600-921 | Itabuna-Bahia
72 3211-0231

djalmaimoveis@hotmail.com djalma@centraldeimoveis.co

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

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

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

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

Av. Cinquentenário, nº 312 -Centro Galeria 3
Edf. Irmãos Magno - Itabuna-BA - Cep: 45.600-002

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

Ema i l : ma i a d e rva l @g ma i l . co m

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

73.99131-6285 / 99131-6343 /3617-2012

ALBERTO & FERNANDO
CORRETORES DE IMÓVEIS

CRECI: 6911 CRECI: 8923
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Direito Constitucional
1 -  A Lei Z, elaborada recentemente 

pelo Poder Legislativo do Muni-
cípio M, foi promulgada e passou 
a produzir seus efeitos regulares 
após a Câmara Municipal ter der-
rubado o veto aposto pelo Prefeito. 
A peculiaridade é que o conteúdo 
da lei é praticamente idêntico ao de 
outras leis que foram editadas em 
milhares de outros Municípios, o 
que lhe atribui inegável relevância. 
Inconformado com a derrubada do 
veto, o Prefeito do Município M, 
partindo da premissa de que a Lei Z 
possui diversas normas violadoras 
da ordem constitucional federal, 
pretende que sua inconstituciona-
lidade seja submetida à apreciação 
do Supremo Tribunal Federal.

A partir das informações acima, 
assinale a opção que se encontra 
em consonância com o sistema de 
controle de constitucionalidade 
adotado no Brasil.

a) O Prefeito do Município M, como 
agente legitimado pela Constituição 
Federal, está habilitado a propor ar-
guição de descumprimento de precei-
to fundamental questionando a cons-
titucionalidade dos dispositivos que 
entende violadores da ordem consti-
tucional federal.

b) A temática pode ser objeto de ação 
direta de inconstitucionalidade ou de 
arguição de descumprimento de pre-
ceito fundamental, se proposta por 
qualquer um dos legitimados pelo 
Art. 103 da Constituição Federal.

c) A Lei Z não poderá ser objeto de ação, 
pela via concentrada, perante o Supre-
mo Tribunal Federal, já que, de acordo 
com o sistema de controle de consti-

tucionalidade adotado no Brasil, atos 
normativos municipais só podem ser 
objeto de controle, caso se utilize como 
paradigma de confronto a Constitui-
ção Federal, pela via difusa.

d) Os dispositivos normativos da Lei Z, 
sem desconsiderar a possibilidade de 
ser realizado o controle incidental pela 
via difusa, podem ser objeto de controle 
por via de arguição de descumprimento 
de preceito fundamental, se proposta 
por qualquer um dos legitimados pelo 
Art. 103 da Constituição Federal.

2 - Muitos Estados ocidentais, a par-
tir do processo revolucionário 
franco-americano do final do sé-
culo XVIII, atribuíram aos juízes 
a função de interpretar a Consti-
tuição, daí surgindo a denomina-
da jurisdição constitucional.

A respeito do controle de consti-
tucionalidade exercido por esse 
tipo de estrutura orgânica, assi-
nale a afirmativa correta

a) A supremacia da Constituição e a hie-
rarquia das fontes normativas desta-
cam-se entre os pressupostos do con-
trole de constitucionalidade.

b) A denominada mutação constitucio-
nal é uma modalidade de controle de 
constitucionalidade realizado pela ju-
risdição constitucional.

c) O controle concentrado de constitucio-
nalidade consiste na análise da com-
patibilidade de qualquer norma infra-
constitucional com a Constituição.

d) O controle de constitucionalidade de 
qualquer decreto regulamentar deve 
ser realizado pela via difusa.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE FEVEIRO DE 2016. 1- A e 2- A.

“É dever, dever moral por excelência, deixar cada homem, cada 
classe, cada instituição, beneficiar tão largamente quanto possível 

do bem que fez, da medida e da justiça que realizou.”

(Joaquim Nabuco)

Frase do mês

1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5-	 Animus	confitendi	=	Intenção	de	confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8-	 Error	facti	=	Erro	de	fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10-	Ex	vi	=	Por	efeito	de,	por	força,	em	decorrência
11- Facies = Forma exterior
12-	Ficta	confessio	=	Confissão	ficta	ou	fictícia
13-	Gratia	argumentandi	=	Apenas	pelo	favor	de	argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15-	In	dúbio	pro	libertate	=	Em	dúvida	pela	liberdade.

O diretor Rob Reiner (Harry e 
Sally) leva às telas a história de um 
advogado da marinha que é encar-
regado de descobrir a verdade so-
bre a morte de um jovem soldado 
em uma base no Caribe. Com Tom 
Cruise, Demi Moore, Jack Nichol-
son, Kevin Bacon, Kiefer Suther-
land e Kevin Pollak. Recebeu 4 in-
dicações ao Oscar.

Título Original: A Few Good Men
Gênero: Drama
Tempo de Duração: 138 minutos
Ano de Lançamento (EUA): 1992
Estúdio: Columbia Pictures Cor-
poration / Castle Rock Entertain-
ment / New Line Cinema
Direção: Rob Reiner

Elenco: Tom Cruise (Tenente Da-
niel Alistair Kaffee); Jack Nicholson 
(Coronel Nathan R. Jessup); Demi 
Moore (Tenente JoAnne Galloway) e 
Kevin Bacon (Capitão Jack Ross) 

Um advogado idealista é designado para 
defender no tribunal um famoso juiz, que é 
acusado de estupro. Entretanto, a diferença 
de valores pregados pelo advogado e pelo 
juiz o colocará diante de uma escolha que 
poderá mudar para sempre seu destino. Di-
rigido por Norman Jewison (Feitiço da Lua) 
e com Al Pacino e Jack Warden no elenco.

Título Original: ...And Justice For All
Gênero: Drama 
Tempo de Duração: 114 minutos
Ano de Lançamento (EUA): 1979
Estúdio: Columbia Pictures 
Corporation
Distribuição: Columbia Pictures
Direção: Norman Jewison

Elenco: Al Pacino (Arthur Kirkland); 
Jack Warden (Juiz Rayford); John 
Forsythe (Juiz Fleming) 

Filme: 
Questão de Honra 

Filme: 
And Justice For All
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A EDIÇÃO 19 DO JORNAL 
O COMPASSO ESTÁ CHEIO DE NOVIDADE.

Tribunais de ética da OAB 
julgaram 15 mil ações

contra advogados em 2015

Dúvidas
“Se a Justiça é lenta, seu Advogado deve ser Eficiente.”

Em 2015, os tribunais de 
ética e disciplina (TEDs) das 
dez maiores seccionais da Or-
dem dos Advogados do Brasil 
julgaram mais de 15 mil ações. 
Isso significa cerca de um pro-
cesso para cada 50 advogados, 
uma vez que tais unidades re-
únem 80% dos advogados bra-
sileiros (788 mil). São elas, na 
ordem de número de filiados: 
São Paulo, Rio de Janeiro, Mi-
nas Gerais, Rio Grande do Sul, 
Paraná, Bahia, Distrito Fede-
ral, Santa Catarina, Goiás e 
Pernambuco.

Levantamento inédito feito 
pela revista eletrônica Consultor 
Jurídico mostra que o tribunal 
que mais analisou litígios em 
2015 foi o da seccional paulista 
(4,3 mil). Em seguida estão Goi-
ás (3,8 mil), Rio Grande do Sul 
(1,3 mil), além de Paraná e Rio 
de Janeiro, ambos com 1,2 mil.

Enriquecimento ilícito é 
uma das principais causas que 
levam os advogados à condena-
ção pelos TEDs. Junto a esse 
motivo estão inadimplência de 
anuidade, apropriação indébita 
de recursos, recusa em repas-
sar quantias aos clientes ou em 
prestar contas, retenção abusiva 

dos autos e abandono de causa.
Se for comparado o total de 

julgados com o número de ad-
vogados registrados em cada 
seccional, o TED da OAB-GO 
julgou 13 ações para cada 100 
profissionais. Os TEDs das sec-
cionais pernambucana e do Dis-
trito Federal estão empatados 
na segunda colocação, com três 
processos para cada centena de 
advogados; seguidos pelos tri-
bunais das OABs paranaense, 
gaúcha e paulista (duas ações 
por 100 advogados).

Índice de Condenação - 
Quem imagina que os TEDs de 
São Paulo e do Rio de Janeiro 
são os tribunais que mais con-
denam por estarem nos estados 
com maior número de advoga-
dos está errado. É a seccional 
goiana que tem mais condena-
ções: 2.498. São 65 penas aplica-
das a cada 100 processos.

Logo atrás do TED goiano, 
vêm cortes de São Paulo, com 
1.537 condenações, Rio Grande 
do Sul (826) e Rio de Janeiro 
(363). Os totais dos três estados 
representam 35, 60 e 29 penas 
aplicadas a cada 100 processos 
julgados, respectivamente. 

Por Brenno Grillo

INFRAÇÕES DISCIPLINARES

A obra “Princípio da Proporcio-
nalidade no Direito do Trabalho” 
(Thomson Reuters, por meio de seu 
selo editorial Revista dos Tribunais 
– 215p.), de Ricardo Pereira de Frei-
tas Guimarães, procura demonstrar 
uma série de raciocínios de filósofos 
e constitucionalistas, trazendo como 
destaque o que vem se chamando de 
“o princípio dos princípios”, inserido 
no texto da CF. 

O Direito do Trabalho, possuin-
do indiscutível fundamento social, é 
terreno que encontra enorme campo 
para a discussão do tema, seja pela 
necessidade de efetivo descanso, seja 
pela mitigação da suposta plenitude 
da propriedade, seja pela hoje exis-
tente possibilidade da revista de fun-
cionários e seus limites, ou mesmo 
em razão da jurisprudência sumula-
da muitas vezes já ultrapassada pela 

nova forma de pensar o direito. 
Nessa seara, o autor demonstra 

qual a utilização correta de referido 
princípio, de modo a não esvaziar por 
completo o conteúdo fundamental de 
um dos delitos fundamentais em rota 
de colisão, apontando inúmeros casos 
práticos nacionais e internacionais, 
discutindo acórdãos e analisando sú-
mulas em matéria destinada às rela-
ções de trabalho. A ideia é apresentar 
ao público um estímulo de como ama-
durecer o raciocínio na hipótese de 
colisão entre direitos fundamentais 
com a aplicabilidade do princípio da 
proporcionalidade em matéria traba-
lhista, permitindo uma decisão efeti-
vamente fundamentada nos moldes 
de uma hermenêutica que adeque e 
compatibilize os direitos envolvidos 
nos casos concretos aos ditames da 
nossa Constituição.

O autor:
Ricardo Pereira de Freitas Gui-

marães é doutor, mestre e especialis-
ta em Direito do Trabalho pela PUC/
SP. Professor da pós-graduação (Co-
geae) da PUC/SP. Professor convida-
do da GVlaw. Conselheiro da AASP 
- Associação dos Advogados de São 
Paulo. Articulista. 

“Princípio da Proporcionalidade 
no Direito do Trabalho”

A ordem dos advogados da 
Inglaterra não se empolgou com 
a proposta de criar uma corte 
online para resolver pequenas 
disputas. Para a entidade, o pla-
no é perigoso e, ainda que possa 
ser positivo, deve ser analisado 
com bastante cautela.

A criação de um tribunal to-

talmente online foi proposto em 
fevereiro do ano passado por 
uma comissão independente 
responsável por orientar o go-
verno sobre reformas necessá-
rias no Poder Judiciário. Cau-
sas cíveis de até 25 mil libras 
(cerca de R$ 140 mil) seriam 
resolvidas online.

Por que eu preciso 
de um advogado?

O advogado é o único meio de 
você ajuizar uma ação na Justiça, 
para reivindicar e fazer valer os 
seus direitos enquanto pessoa física 
ou jurídica, pois somente ele possui 
capacidade postulatória, ou seja, so-
mente ele poderá representar você, 
pois o cidadão não pode falar por si 
só em juízo. Além disso, um advoga-
do tem o conhecimento necessário 
para assessorá-lo mesmo em casos 
extra judiciais, evitando possíveis 
problemas futuros.

O que faz exatamente
 um advogado?

O advogado irá representar 
você no Judiciário ou fora dele nas 
relações civis em sociedade, visando 
resguardar e por em prática o seu di-
reito, prestando-lhe assessoria para 
que possas realizar seus negócios 
com segurança e eficiência, como, 
por exemplo: vender, comprar ou 
alugar um imóvel, fazer transações 
comerciais, assinar contratos, fazer 
separações e divórcios, fazer parti-
lhas de bens, testamentos, contrato 
de funcionário e terceirizados, etc.

Posso confiar num 
advogado?

O advogado é um profissional 
sério que para poder exercer suas 
atividades precisa, em primeiro 
lugar, estar registrado junto ao ór-
gão que o fiscaliza constantemente 

e que está sempre disponível para 
eventuais reclamações e dúvidas 
por parte da população - a OAB 
(Ordem dos Advogados do Brasil 
- www.oab-rj.com.br), a qual pos-
sui Seções em todos os Estados do 
Brasil, órgão respeitado inclusive 
por ser defensor de importantes in-
teresses da coletividade. Através do 
número de inscrição do advogado na 
Ordem, o cidadão poderá obter todas 
as informações necessárias sobre 
a vida profissional da pessoa que 
contratou. Caso o advogado cometa 
alguma irregularidade ele será re-
preendido e posteriormente poderá 
ter sua inscrição suspensa ou até 
mesmo anulada, não podendo assim 
mais exercer sua profissão.

Como é pago / remunerado 
um advogado?

O advogado é pago pelos seus 
serviços prestados da seguinte ma-
neira: é ajustado entre ele e seu 
contratante no momento da contra-
tação, que ao final da lide, ou seja, 
quando terminado o procedimento 
feito através das vias judiciais ou 
não, o cliente pagará ao advogado 
um percentual que varia entre 20% 
e 30% sobre o valor total recebido 
pelo cliente, a título de honorários 
advocatícios, podendo também ocor-
rer o pagamento de um valor no ini-
cio da contratação que corresponde 
a elaboração de tese e demais des-
pesas, tudo de acordo com a tabela 
de honorários da OAB-RJ. As custas 
judiciais serão de responsabilidade 

do cliente, devidamente comprova-
das, pois farão parte integrante do 
processo, quando for o caso de ação 
judicial. Isto está ajustado por lei. 
No caso da ação movida não ser in-
denizatória, é previamente negocia-
dos e assinados um contrato com o 
valor mensal dos honorários. Existe 
também a possibilidade de fazer 
consultas avulsas, onde o cliente 
pagará somente pela consulta, a fim 
de obter a assessoria necessária. É 
muito comum no caso de empresas 
a necessidade de uma assessoria 
permanente, neste caso um contra-
to de honorário mensal é acordado 
entre as partes.

Eu posso consultar um 
advogado só para me dar 
uma orientação e tirar 
algumas dúvidas?

Claro que sim. Um das ativi-
dades realizadas pelo advogado é 
exatamente a assessoria, isto quer 
dizer que, quando a pessoa neces-
sita de uma orientação legal sobre 
determinado assunto que poderá 
afetar direita ou indiretamente 
sua vida, ela deve consultar um 
profissional qualificado para tal 
situação, evitando assim desne-
cessários danos futuros. E geral-
mente vemos que a pessoa comum 
às vezes se deixa levar pelo ritmo 
acelerado do dia-a-dia para resol-
ver algumas situações que julgam 
simples, mas que são importantes 
para sua vida.

O empreiteiro Marcelo Ode-
brecht deu sinal verde para 
que diretores e ex-executivos 
da empresa façam delação pre-
miada. Informado de que eles 

estudam colaborar com a Justi-
ça, não apresentou resistência. 
Marcelo Odebrecht resistiria, 
no entanto, a ser ele mesmo um 
delator. 

DIREITO INTERNACIONAL

DICAS

Criação de corte online
não anima ordem dos 

advogados da Inglaterra

Delação liberada
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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e religio-

sas,publicidade volante, exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-BahiaRua São Vicente de Paula, 187 - sala 201 - Centro
CEP: 45600-105 - Itabuna-BA - 73 3211.5363 e 3613.5363

Apresentado PL que
autoriza a prisão apenas
após trânsito em julgado

O deputado federal Wadih Damous (PT-RJ) 
apresentou na terça-feira (1º/3) projeto de lei (PL 
4.577/2016) que altera a lei dos recursos extraordi-
nário e especial (Lei 8.038/1990) e o Código de Pro-
cesso Penal para reforçar a garantia constitucional 
da presunção de inocência.

A proposta é uma resposta à decisão do Supremo 
Tribunal Federal que liberou a aplicação da pena 
de prisão depois que condenações criminais sejam 
confirmadas em segundo grau. Com o julgamento, 
a corte voltou à jurisprudência vigente até 2010 — 
data em que o tribunal decidiu que a Constituição 
é literal ao dizer, no inciso LVII do artigo 5º, que 
“ninguém será considerado culpado até o trânsito 
em julgado de sentença penal condenatória”.

A intenção do projeto de Damous é modificar 
dispositivos da Lei 8.038/1990 e do Código de Pro-
cesso Penal para garantir que acusados só possam 
cumprir pena depois que a sentença condenatória 
transitar em julgado.

Na justificativa do PL 4.577/2016, o deputado 
afirma que essas duas normas possuem artigos que 
“negam vigência à Constituição da República e se 
chocam com as leis aprovadas nos últimos anos 
nesta matéria”, a exemplo da nova Lei das Medidas 
Cautelares (Lei 12.403/2011) e da Lei de Execução 

Penal (Lei 7.210/1984), que expressamente exigem 
o trânsito em julgado para início de cumprimento 
da execução penal.

“Daí por que a necessidade da alteração que 
unificará o texto da lei dos recursos especial e ex-
traordinário (de 1990) e do Código de Processo 
Penal com a Constituição da República, para que 
não pairem dúvidas de interpretação”, argumen-
ta o ex-presidente da seccional do Rio de Janeiro 
da Ordem dos Advogados do Brasil. Na visão dele, 
essa contradição legislativa foi um dos motivos que 
levou o STF a autorizar a prisão após condenação 
em segunda instância.

Outra justificativa da proposta são os dados apre-
sentados pelo ministro Marco Aurélio em seu voto no 
caso, destacando que, de 2006 até hoje, 28,5% dos 
recursos extraordinários criminais foram providos 
integral ou parcialmente pelo STF, o que demons-
tra que “há uma significativa quantidade de decisões 
criminais oriundas de instâncias inferiores que são 
total ou parcialmente reformadas pelo Supremo”.  

Ele explica que o projeto tenta evitar que a de-
cisão do STF leve ainda mais pessoas às já super-
lotadas prisões brasileiras. Estudo do Conselho Na-
cional de Justiça mostra que, em 2014, havia déficit 
de 210.436 vagas nos presídios do país.  

MEDIAÇÃO

CURIOSIDADES JURÍDICAS

Estado de São Paulo ganha 
primeira Câmara Privada 

de Mediação e Conciliação

Curso de Direito

Com o objetivo de dimi-
nuir o número de processos 
judiciais no estado de São 
Paulo, será inaugurada nes-
ta sexta-feira (4/3) a 1ª Câ-
mara Privada de Mediação 
e Conciliação, cadastrada no 
Tribunal de Justiça de São 
Paulo.

Chamada de Juspro, 
a câmara atuará de forma 
presencial e online. “Nosso 
foco é a desjudicialização, 
porque com 25,5 milhões de 
processos em tramitação em 
São Paulo torna-se necessá-
rio encontrar novas alterna-
tivas. Entendemos que as 
pessoas precisam se compor 
para solucionar conflitos 
fora do Judiciário, de forma 
rápida, segura e a um custo 
acessível”, explica Tae You-
ng Cho, advogada e Diretora 
da Juspro.

Segundo o advogado Ri-
cardo Freitas, a expectativa 
neste primeiro ano é atender 

cerca de 50 mil casos, princi-
palmente via online, já que 
hoje mais da metade da po-
pulação brasileira tem acesso 
à internet, além de ser uma 
comodidade. “Será possível 
realizar centenas de audi-
ências ao mesmo tempo, por 
conta da estrutura eletrônica 
disponível, que incluirá até 
plataformas móveis, como o 
smartphones e tablets.”

Para ter acesso à Jus-
pro, o interessado entra em 
contato pelo site (que deve 
entrar no ar na sexta-feira) 
e expõe seu problema. Se 
houver interesse da outra 
parte em fazer um acordo, 
será agendada uma audiên-
cia online ou presencial para 
a busca da solução. No caso 
da mediação, a solução entre 
as partes é mediada por um 
terceiro, neutro e imparcial. 
Já na conciliação, o terceiro 
tem uma postura mais ativa, 
propondo solução às partes.

Há 188 anos, no dia 1º de 
março de 1828, foi inaugurado 
o curso jurídico instalado em 
São Paulo, tendo como diretor o 
tenente-general Dr. José Arou-
che de Toledo Reudon (o mesmo 
Arouche que dá nome ao Largo). 

A primeira aula dada foi a de 
“direito natural”, de que era cate-
drático o jovem lisboeta Dr. José 
Maria de Avelar Brotero. Era a 
primeira aula de Direito no Brasil.

Nascia a Faculdade de Di-
reito do Largo São Francis-
co. Meses depois, Olinda teria 
também sua aula inaugural. E 
ambas as academias seriam as 
mães dos futuros nomes que 
irão estruturar as primeiras leis 
do país, que há pouco tinha fica-
do independente da metrópole. 
Hoje, 188 anos depois, são mais 
de 1.300 faculdades, com quase 
1 milhão de advogados. 

O procurador da Repúbli-
ca DeltanDallagnol, coordena-
dor da força-tarefa da operação 
“lava jato”, rebateu as críticas 
do ex-presidente Lula, que, 

durante festa de aniversário 
de 36 anos do PT no sábado 
(27/2), acusou o Ministério Pú-
blico e a imprensa de trabalhar 
para “destruir o PT”. Dallagnol 

afirmou que alguns acusados, 
“diante da robustez das provas”, 
têm buscado agredir o acusador 
para tentar tirar a credibilidade 
da acusação. 

Contra ataque
O Ministério Público de 

São Paulo admitiu que não 
pode obrigar o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e 
Marisa Silva a deporem. Ini-
cialmente o MP-SP havia dito 
que eles poderiam ser leva-
dos para dar depoimento até 
de forma coercitiva. Porém, 

os advogados do petista ar-
gumentaram que a coerção só 
pode ser usada com vítimas e 
testemunhas dos processos, e 
o casal é considerado investi-
gado. O órgão admitiu que não 
poderia impor essa obrigação 
e o ex-presidente irá enviar 
sua defesa por escrito. 

O MP e Lula
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Academia de Letras 
de Ilhéus retoma os 

trabalhos acadêmicos

Na noite de segunda-feira (14/3), 
a Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), reabriu os trabalhos aca-

dêmicos para o ano 2016 em sessão que 
homenageou a escritora Zélia Gattai.

A data de 14 de março é tradicional na 
história da ALI, dedicada ao aniversário 
de fundação da ‘Casa de Abel’, ao Dia de 
Castro Alves, ao Dia Nacional da Poesia 

e à abertura dos trabalhos acadêmicos. 
Além dos imortais, a solenidade contou 
com as presenças de escritores, jorna-
listas, ativistas culturais, da primeira-
dama Adryana Ribeiro, do vice-prefeito 
Carlos Machado (Cacá), da ialorixá Ilza 
Mukalê, do presidente do Conselho Mu-
nicipal de Cultura, Nei Rodrigues, do se-
cretário de Comunicação Social, Valério 

de Magalhães, do chefe de Gabinete, Vic-
tor Veiga, entre outros.

Por sua vez, a acadêmica Eliana Sa-
boia proferiu palestra sobre a escritora 
Zélia Gattai e Ilhéus, cidadã ilheense que 
faria 100 anos no dia 2/7/2016, bem como 
suas obras, muitas delas traduzidas em 
diversas línguas: espanhol, alemão, rus-
so, francês e outros idiomas, inclusive, 

chegou a ser premiada por diversas uni-
versidades europeias, a exemplo de Sor-
bone, em Paris.

Na oportunidade, o prefeito Jabes Ri-
beiro, que ocupa a cadeira 8 da academia 
ilheense, assinou convênio de coopera-
ção com a instituição, com o objetivo de 
subsidiar atividades de caráter cultural. 
O presidente da ALI, Josevandro Nasci-



Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

73 3211-3550 - Cel.: 73 99199-3597

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414

2º Caderno
09 www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com

- Ano VIII - n° 88 - SUL DA BAHIA - 2a quinzena de março de 2016

mento, lembrou a contribuição do prefei-
to, em mandato anterior, para a existên-
cia da sede da entidade.

O convênio, de acordo com o gestor, 
“vai auxiliar na manutenção das ativida-
des desta casa das letras e demonstra a 

preocupação da atual administração em 
apoiar as mais diversas instituições de 
nossa cidade”. O prefeito enfatizou ainda 
os compromissos mantidos pela transfor-
mação do Palácio Paranaguá no Museu 
da Capitania de Ilhéus e de conclusão da 

recuperação total do Teatro Municipal.
Após a solenidade, os acadêmicos e 

demais convidados homenagearam com 
parabéns o prefeito de Ilhéus, Jabes Ri-
beiro, que aniversaria também na data 
de 14 de março. Ribeiro, por sua vez, 

agradeceu a manifestação de todos em 
nome da primeira dama Adryana Ribeiro 
e de Jeanne Ribeiro, sua irmã, que pres-
tigiou o evento. 

Fotos: Vercil Rodrigues e Alfredo Filho
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Até quando 
vamos 
aguentar 
tudo isso? Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

O tal do Lula é mesmo um cara-de
-pau. E a Dilma não é em nada diferen-
te dele.Vejam vocês: eles acham que são 
poucas as desgraças quecausaram e ain-
da causam ao país, afundando o futuro de 
muitas gerações, numa crise tão avassa-
ladorae tão profunda,que nenhum econo-
mista sério prevê uma saída desse caos, 
nem a médio e nem a longo prazo. Tudo 
isso por conta da megalomania paranóica 
do PT em se perpetuar no poder, passando 
por cima de tudo (especialmente da Lei) e 
de todos que se opuserem aos seus planos 
malignos.Recentemente, Lula ultrapas-
sou todos os limites da sem-vergonhice...

Durante as comemorações do aniver-
sário do PT,Lula, investigado pelo Minis-
tério Público, falou um monte de merdae 
resolveuse defender da enxurrada de 
acusações que recaem sobre ele, atacan-
do, acusando, atirando pra todos os lados, 
pretendendo com isso desviar a atenção 
sobre as graves acusações que cercam o 
governo e o PT, desde a reeleição de Dil-
ma.Naquele eventoLula se distanciou pro-
positadamente da realidade e fazendo uso 
da mentira, do cinismo, da perfídia e da 
desinformação, declarou, descaradamen-
te, que está sendo perseguido.Pior: Lula 
disse não merecerpassar por tudo que está 
passando, porque ele, coitadinho, só fez o 
bem à população brasileira. Pode?!

Usando e abusando de umdiscurso 
transloucado, o chefe afirmou que “tem 
sido alvo de ataques, provocações e perse-
guições pelos preconceituosos de sempre”. 
Cínico e paranóico, o matreiro dirigente 
petista gritou, esbravejou, esperneou, 
mas, não respondeu nada. Não respon-
deu, com clareza, por exemplo, sobre seu 
tríplex no Guarujá reformado pela OAS. 
Nem sobre seu sítio em Atibaia, reforma-
do pela Odebrecht.Nem sobre porque o 
“homem mais honesto do país”, como ele 
se autodenominou, vive pedindo aos seus 
advogados que apelem à Justiça para 
suspender as investigações sobre ele.
Mas, como assim? Por que isso? Por que o 
temor? Afinal, quem não deve, não teme.

Lula e o PT podem e devem se defen-
der como quiser, mas, chega de mentiras! 
Ninguém aguenta mais tanto cinismo!A 
propaganda do PT não faz outra coisa a não 
ser mentir! Rui Falcão, presidente do parti-
do,por exemplo, bem sabe que os argumen-
tos de Lula não duram mais que um piscar 

de olhos.Por isso,apeloupara o sentimen-
talismo piegas e manipulador, declarando 
que “eles não aceitam que o Lula continue 
morando no coração do nosso povo, prin-
cipalmente daqueles que mais precisam”. 
Édemais! É o fim da picada! Quanto cinis-
mo, meu Deus! Matreiramente também,o 
discurso de “coitadinho do Lula”, trás em-
butido outra mensagem: investigar o Lula 
é uma maneira de atacar os mais pobres. 
Pode?!Os aloprados defensores deLula tra-
tam-nocomo um semideuscheio de boas 
intenções e acreditam que por puro precon-
ceito ele está sendo perseguido. Pode?!

Imbuído de uma “autoridade” que, su-
postamente, o designa como o“defensor dos 
menos favorecidos”,Lula ataca a oposição, a 
Justiça, a Polícia Federal, as Igrejas, e o Mi-
nistério Público Federal. Ele, simplesmente, 
atira a esmo, na ilusão de que fazendo muito 
barulho, talvez consiga desviar as investiga-
ções e retarde, indefinidamente, o cerco que 
dia após dia aperta-o cada vez mais. Para 
Lula e seus seguidores, tudo é válido, menos 
perder o poder e as mamatasque esse poder 
proporciona para ele e sua trupe. 

A mais recente prisão (é bem provável 
que até a data de publicação desse arrazoa-
do outras prisões petistas tenham ocorrido) 
foram a do marqueteiro João Santana e a 
da mulher dele, Mônica Moura. A Polícia 
Federal suspeita que eles tenham recebido 
US$ 7,5 do esquema de corrupção na Petro-
bras. Além disso, a Polícia Federal também 
aponta para o “possível envolvimento do ex
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 
práticas criminosas”. No relatório anexado 
ao inquérito da “Operação Acarajé”, o dele-
gado Filipe Pace avaliaa anotação “Prédio 
(IL)”, encontrada no celular do empresário 
Marcelo Odebrecht e ao lado, um valor su-
perior a R$ 12 milhões.Pode ser que aquele 
“IL” signifique “Instituto Lula”. 

Enquanto isso... “O Brasil está se tor-
nando rapidamente a Grécia da América 
Latina’”, diz uma reportagem publicada 
na revista de economia norte-americana 
“Forbes”, em referência ao país que vive 
uma das mais graves crises econômicas 
no mundo atual e à incapacidade do Bra-
sil de se recuperar em meio à recessão.

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

BAHIAGÁS

GNV amplia vantagem sobre
combustíveis líquidos em 2016

Estudo revela que 
economia do Gás Na-
tural Veicular é igual 
ou superior a 50% em 
comparação com etanol 
em 16 estados brasilei-
ros e, frente à gasolina, 
em seis estados. 

A economia gerada 
pelo uso do Gás Natu-
ral Veicular (GNV) fi-
cou ainda mais expres-
siva em 2016. Com as 
variações nos preços da 
gasolina e do etanol, o 
GNV ficou com econo-
mia superior a 50% 
frente ao etanol em 16 
unidades da federação: 
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e São Paulo (Sudeste); Paraná, 
Rio Grande do Sul e Santa Catarina 
(Sul); Alagoas, Bahia, Ceará, Paraí-
ba, Pernambuco e Sergipe (Nordeste); 
Amazonas (Norte) e Mato Grosso do 
Sul (Centro-Oeste). 

Em seis estados, a economia do 
GNV é igual ou superior ao patamar 
de 50% na comparação com a gasolina: 
Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. 

Os dados são resultado de levan-
tamento da Associação Brasileira das 
Empresas Distribuidoras de Gás Ca-
nalizado (Abegás). A análise utiliza da-
dos da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 
e aplica os dados do Fiat Siena como re-
ferência para calcular o custo por qui-
lômetro rodado — o manual do veículo 
traz uma estimativa de consumo médio 
com os três combustíveis.

“Com o GNV cada vez mais com-
petitivo, vem aumentando o número 
de conversões de veículos para o GNV 
tanto de pessoas físicas como jurídicas. 
Empresas com grandes frotas estão 
vendo no GNV uma boa oportunidade 
de ganhar não na economia em escala, 
mas também pelo aspecto ambiental: 
o GNV emite, em média, 15% menos 
CO2 em relação ao etanol e 20% a me-
nos na comparação com a gasolina”, 
destaca o presidente executivo da Abe-
gás, Augusto Salomon. 

Em São Paulo, a economia é de 54% 
em relação à gasolina e 56% frente ao 
etanol. O custo por quilômetro rodado, 
pela metodologia da Abegás, é de R$ 
0,15 (com GNV), R$ 0,33 (gasolina) e 
R$ 0,34 (etanol).

O destaque vai para o Rio do Janei-
ro, onde o consumidor obtém até 63% 
de economia em relação ao etanol, ga-
rantindo uma economia mensal de R$ 
675 frente ao etanol e de R$ 504 frente 
à gasolina para quem roda 2.500 qui-
lômetros/mês. Rodando a mesma qui-
lometragem com GNV no Rio Grande 
do Sul, o consumidor poupa R$ 670 por 
mês (frente ao etanol) e R$ 428 (em re-
lação à gasolina). 

“O estudo mostra que o GNV é 
cada vez mais uma excelente alternati-
va para qualquer pessoa que rode com 
intensidade e busque economia, seja 
utilizando o carro para trabalhar ou 
no passeio de fim de semana”, afirma o 
presidente executivo da Abegás. 

Os estados avaliados pelo estudo 
são: Alagoas, Amazonas, Bahia, Cea-
ra, Espirito Santo, Goiás, Mato Gros-
so, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe. Em todos eles, mesmo 
a menor economia registrada ainda é 
bastante vantajosa aos consumidores 
que optam pelo GNV.

Fonte: Comunicação Abegás
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O presidente nacional da OAB, 
Claudio Lamachia (foto), na en-
trevista trata de temas como 

acordos de leniência, investigações polí-
ticas, caixa 2, impeachment e recomen-
dação de afastamento do presidente da 
Câmara, entre outros. 

Plenário da OAB aprova recomenda-
ção para que Câmara afaste Cunha do 
cargo em 1ª reunião comandada por La-
machia

O plenário da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) aprovou na segunda-fei-
ra, 2, recomendação à Câmara para que 
afaste seu presidente, Eduardo Cunha 
(PDMB-RJ) – alvo da Operação Lava 
Jato por suposto recebimento de propi-

nas do esquema de corrupção na Petro-
brás e remessas ilícitas de valores para 
contas secretas na Suíça. É a primeira 
reunião sob comando do seu novo pre-
sidente, Claudio Lamachia, eleito para 
mandato de três anos.

A OAB informou que não está pedin-
do o impeachment do parlamentar, mas 
recomendando seu afastamento enquan-
to prosseguirem as apurações do Minis-
tério Público Federal. Em entrevista ao 
Estado, por e-mail, antes da decisão, 
Lamachia afirmou que se o Supremo Tri-
bunal Federal aceitar a denúncia contra 
Cunha, “não haverá mais ambiente po-
lítico” para que o presidente da Câmara 
permaneça no cargo.

Advogados de réus e in-
vestigados têm apontado 
cerceamento de defesas na 
Lava Jato e recentemente 
divulgaram uma carta aber-
ta falando em ‘neoinquisi-
ção’ na condução da opera-
ção na primeira instância. 
Como o Sr. vê isso?

A Ordem é favorável à inves-
tigação, apuração e, com base em 
meios constitucionalmente ade-
quados e após o devido processo 
legal, a punição daqueles que 
cometem crimes. Todavia, tecer 
um juízo de valor acerca de atos 
de jurisdição, ou seja, de mani-
festações judiciais de mérito, não 
é a função da OAB. A entidade 

continuará vigilante quando ao 
cumprimento das normas que 
garantem a livre atuação dos ad-
vogados, amparados por prerro-
gativas sobre as quais não tran-
sigiremos.

Uma comissão especial 
da OAB decidiu em dezem-
bro não endossar o impea-
chment da presidente Dilma 
Rousseff com base na análise 
do TCU. A Ordem informou 
que ainda vai se posicionar 
levando em conta dados re-
ferentes à Lava Jato. Já há 
definição?

O Conselho Federal da 
OAB ainda não avaliou, em 
definitivo, estas questões. Ve-

rificaremos, em colegiado, se 
existem novos elementos, além 
daqueles que já foram objeto de 
análise da entidade, tais como 
os dados contidos na investiga-
ção já realizada, recentemente, 
pelo TCU. A OAB acompanha o 
caso com muita atenção e ava-
lia a situação com extrema res-
ponsabilidade.

E se a denúncia já apre-
sentada contra o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, 
for aceita pelo Supremo, ele 
tem condições de permane-
cer no cargo?

Acredito que não haverá 
ambiente político para que ele 

permaneça na presidência da 
Câmara.

Como o sr. vê a medida 
provisória editada pelo go-
verno que acelera acordos 
de leniência?

Embora as regras para acor-
dos de leniência remontem ao 
ano de 2013, ainda não houve a 
devida regulamentação pelo go-
verno federal. No momento em 
que os interesses públicos e pri-
vados se confundem, uma regu-
lamentação apressada poderia 
soar como casuísmo. Neste mo-
mento, tais acordos poderiam, 
paradoxalmente, interessar 
mais às próprias empresas acu-

sadas de atos contrários à lei.

A OAB anunciou uma 
campanha contra o caixa 2 
nas eleições de 2016. O presi-
dente do TSE afirmou temer 
que dinheiro do narcotráfico 
financie candidatos neste ano. 
Qual a sua opinião?

Não se pode esperar que 
os crimes deixem de acontecer 
num passe de mágica. Junto 
com o fim do financiamento pri-
vado em campanhas é preciso 
criminalizar o caixa 2 e reforçar 
os mecanismos de controle.

Entrevista concedida 
ao jornal Estadão

“A OAB é favorável à investigação, apuração
e punição daqueles que cometem crimes”

Entrevista com CLAuDIO LAMACHIA, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
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SAÚDE E
ALIMENTAÇÃO

1. O açúcar pode provocar toxemia du-
rante a gravidez. 

2.  O açúcar pode contribuir para o ecze-
ma em crianças.

3. O açúcar pode provocar aterosclerose 
e doença cardiovascular.

4. O açúcar pode prejudicar a estrutura 
do DNA.

5. O açúcar pode mudar a estrutura 
das proteínas e causar uma altera-
ção permanente da maneira como 
agem as proteínas no corpo.

6. O açúcar pode fazer a pele envelhecer 
ao mudar a estrutura do colágeno. 

7. O açúcar pode provocar catarata e 
miopia.

8. O açúcar pode provocar enfisema. 
9. A ingestão elevada de açúcar pode 

prejudicar a homeostase fisiológica 
de vários sistemas do organismo.

10. O açúcar reduz a capacidade de fun-
cionamento das enzimas. 

11. A ingestão de açúcar é mais alta em 
portadores de mal de Parkinson. 

12. O açúcar pode aumentar o tamanho 
do fígado ao fazer as células do órgão 
se dividirem e aumentar o nível de 
gordura no fígado.

13. O açúcar pode aumentar o tamanho 
dos rins e produzir mudanças pato-
lógicas no órgão, como a formação de 
cálculos renais.

14. O açúcar pode danificar o pâncreas.
15. O açúcar pode aumentar a retenção 

de fluidos no organismo.
16. O açúcar é o inimigo nº1 do funciona-

mento do intestino. 
17. O açúcar pode danificar o revesti-

mento dos capilares. 
18. O açúcar pode deixar os tendões mais 

frágeis.
19. O açúcar pode provocar dores de ca-

beça e enxaquecas. 
20. O açúcar pode reduzir a capacidade 

de aprendizado, afetar negativamen-
te as notas das crianças e provocar 
transtornos de aprendizagem.

21.   O açúcar pode provocar o aumento 
das ondas cerebrais delta, alfa e teta 
e assim alterar a capacidade de pen-
sar com clareza.

22.   O açúcar pode provocar depressão. 

Por Nancy Appleton
Ph.D. e autora do livro Lick The Sugar Habit

www.nancyappleton.com

Modos de o açúcar acabar com a saúde Gosto tanto... tanto
Dos abraços nossos,
Dos compassos bailados
No tango encantado
Dos corpos nossos.

Preciso tanto... tanto
E sem pranto a vida seria
Meus olhos te chamam,
Pois a boca muda,
Calada e amordaçada
Guarda o chamado 
Preso, tímido, calado
E sedento

A chuva molha a tua camisa, 
presente meu
Desenha a respiração,
Os entalhes do tronco teu,
Belo e confortante, recosto meu.
E do ritmo forte do teu coração
Em que deita o rosto meu,
Com os afagos dos cabelos meus,
Somos dois num só compasso.

Que nos molhe a chuva,
Que me abrace os braços,
Que me ampare os ombros,

Do amor que me sustenta
Ainda que pareça distante,
Mas que a qualquer instante
Por tudo que representa
Virá a nosso favor, a chuva.
Que venham devagarinho 
os chuviscos,
Os pingos, e depois por inteira
Arrastando detritos,
Limpando mal entendidos,
Momentos sofridos,
Derrubando os muros 
Através de um olhar, 
De um sorriso
De um abraço, de um afago
E das  mãos onde conheci 
carícias e amparos.
Que nos molhe a chuva!

Poesias
A chuva

ARTES

Por Lucrécia Rocha
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A epidemia vivenciada em Itabuna 
tem reflexo direto no número de aten-
dimentosnas emergências hospitalares, 
realidade que Hospitais da Santa Casa 
de Misericórdia de Itabuna vem regis-
trando desde o final do ano de 2015 de 
Itabuna  vem  registrando  desde  o  fi-
nal  do  ano  de  2015.  No  entanto,  
um  novoproblema está preocupando 
os gestores e médicos da instituição: o 
aumento dos casosde complicação por 
dengue, zika e chicungunya que tem 
impacto direto na elevação do número 
de instrumentos, estrangulando a ca-
pacidade instalada de atendimento aos 
pacientes.

No Hospital São Lucas, exclusivo 
para pacientes SUS e com uma Emer-
gência referenciada para pacientes Onco-
lógicos, Cardíacos e Clínicos, a crise de 
superlotação de leitos de internamento 
vem sendo registrada há mais de 30 dias. 
O Hospital estima uma média de 12  pa-
cientes/dia internados na Emergência. 
“São pacientes que dão entrada no Pron-
to-Socorro e, após avaliação, precisam fi-
car internados. No entanto, pela falta de 

leitos, são admitidos como internados na 
própria Emergência, em espaços adapta-
dos”, declarou a diretora técnica do HSL, 
Dra. Lívia Mendes. 

Os  internamentos  acontecem  em  
espaços  que  antes  eram  utilizados  para

desenvolver a assistência de Pronto-
Socorro, ocupando macas e poltronas até 
mesmo em corredores. “A estrutura da 
Emergência está totalmente adaptada à 
superlotação, já que a sala de medicação 
e a sala de observação foram transforma-
das em enfermarias extras de interna-
mento, e um dos consultórios foi adapta-
do para sala de medicação de paciente”, 
declarou a gerente administrativa do 
Hospital, Lânia Peixoto.

Além do volume, o perfil do quadro 
clínico dos pacientes acometidos por uma 
das três arboviroses, dengue zika ou 
chicungunya, inspira cuidados: “princi-
palmente em relação a pacientes idosos 
e portadores de outras doenças crônicas 
preexistentes.

Pessoas com este perfil estão chegan-
do com quadros clínicos cada vez mais 
graves, limitando a atuação das equipes”, 

declarou a médica Lívia Mendes. 
Sobre números - Os números atuali-

zados na manhã desta  terça-feira (1º de 
fevereiro) apontampara a existência de 
13  pacientes internados em maca e ca-
deiras no Pronto Socorro,todos inscritos 
no SISREG – Sistema de regulação Esta-
dual, aguardando vaga paratransferên-
cia. Ainda sobre a segunda-feira (29.02), 
eram 16 pacientes internados nestas-
mesmas condições no HSL.

“Diariamente  encaminhamos  ofícios  
de  atualização  dessas  informações  ao-
Gestor Municipal do SUS e até mesmo 
para Ministério Público e órgãos de fis-
calização.

Mas precisamos de uma decisão, já 
que os funcionários estão sobrecarre-
gados, há uma elevação  dos  custos  de  
manutenção  da  estrutura  e  limita-
ção  da  qualidade  da assistência pres-
tada, podendo levar, em curto período 
de tempo, a um novo colapso na estru-
tura do Hospital São Lucas”, declarou 
o diretor administrativo financeiro da 
Santa Casa de Itabuna, André Fernan-
do Wermann.

Nesta sexta (4/3) quem se apre-
senta na AABB Itabuna, a partir 
das 20h, é a dupla Juba Gonzaga 
e Marquinhos Meneses. Música de 
qualidade pra ser curtida com os 
amigos, a família e até as crianças, 
já que a Cabana do Tempo tem play-
ground (parque com equipamentos) 
bem ao lado e você fica vendo os pe-
quenos brincando perto de você.

O clube oferece serviço próprio 
de bar e restaurante com garçons 
servindo frutos do mar e outros pra-
tos saborosos – além de tira-gostos 
e bebidas – a preços mais em conta 
que outras casas de padrão na cida-
de. E ainda sem cobrança de couvert 
artístico nem de 10% de gorjeta.

De acordo com o vice-presiden-
te social Raul Vilas Boas, a Sexta 
Super Musical é uma abertura que 
a presidente da AABB, Maruse 
Dantas, encontrou de agradecer a 
Itabuna e região pela preferência 
de sediar no clube os eventos mais 

Superlotação no Hospital
São Lucas chega a 140% dos leitos

Juba e Marquinhos fazem o
som dessa sexta na AABB Itabuna

SAÚDE

MÚSICA

concorridos da cidade. “Assim, não 
precisa ser sócio da AABB pra vir e 
nem tem que chegar junto com sócio 
pra entrar. Quem for na sexta à noite, 
além de ouvir música ao vivo da me-
lhor qualidade, ainda tem direito de 
estacionar dentro do clube com todo 
conforto e segurança”.

A AABB Itabuna fica na Rua Espa-
nha s/n, travessa da Avenida Europa 
Unida, bairro São Judas. O acesso é 
pela Ponte Calixto Midlej (Vila Zara) 
para quem vem da Avenida Juracy 
Magalhães, saída para Ilhéus. Os te-
lefones do clube são (73) 3211-4843 e 
3211-2771.
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As viroses são doenças provoca-
das por vírus, seres que só podem ser 
visualizados no microscópio eletrô-
nico. Já se possui medicação para o 
tratamento de doenças causadas por 
bactérias, fungos, protozoários, ri-
ckettsioses, mas não para vírus pelo 
fato de este se introduzir na célula do 
hospedeiro. Remédios para soroposi-
tivos para AIDS não os curam, ape-
nas aumentam sua sobrevida.

Em algumas regiões do Brasil, 
principalmente, no Nordeste, está 
ocorrendo uma epidemia de chikun-
gunya, zika e dengue. A dengue tem 
quatro sorotipos, depreendendo-se 
que uma pessoa pode adoecer quatro 
vezes pelo mesmo agente infeccioso. 
Além disso, a dengue se apresenta na 
forma clássica e na forma hemorrági-
ca. A zika está relacionada a casos de 
fetos com microcefalia cujas mães, no 
período gestacional, foram afetadas 
pelo vírus zika, embora nem todas 
grávidas doentes daquela patologia 
tenham filhos com diminuição do pe-
rímetro cefálico. As manifestações 
clínicas dessas doenças são semelhan-
tes como febre, dor de cabeça, dor nos 
olhos, conjuntivite, dor no corpo, nas 
articulações, exantema, prurido, vô-

mitos, edema etc. Nem todos os pa-
cientes apresentam um quadro florido. 
O diagnóstico diferencial de certeza só 
através da sorologia. Na prática, como 
se estar a vivenciar uma epidemia, o 
diagnóstico é epidemiológico.

A prevenção daquelas viroses não 
tem ocorrido de forma satisfatória 
desde quando a taxa de morbidade é 
elevada. O recurso seria a vacinação, 
mormente, contra o vírus zika, para 
evitar novos casos de microcefalia 
relacionados àquela enfermidade, 
contudo isso só daqui há três anos. A 
vacina contra a dengue já está dispo-
nível. Entretanto, ao lado da vacina-
ção, método desenvolvido por Edward 
Jenner, não se deve descurar das me-
didas preventivas exaustivamente 
anunciadas pelos meios de comuni-
cação a fim de diminuir a população 
do Aedes Aegypti recomendada pelas 
agências de saúde.

Como não há tratamento específi-
co, ele será direcionado para os sinto-
mas. Assim, os doentes devem ser hi-
dratados e medicados contra a febre, 
a dor, a coceira etc. além de manter o 
repouso.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Dengue,
Chikungunya 
e Zika.

O equipamento começa a funcionar 
nesta quinta-feira, no prédio da 
antiga clínica Sacro, situado na 
Avenida Bahia, bairro Cidade Nova

 
O segundo Pronto Atendimento (P.A) 

em Ilhéus será aberto nesta quinta-fei-
ra, 3. A unidade, montada especialmen-
te pela Secretaria Municipal de Saúde 
(Sesau) para atender casos suspeitos de 
dengue, Zika Vírus e Chikungunya, está 
localizada à Avenida Bahia, 367, bairro 
Cidade Nova, onde funcionou a clínica 
médica Sacro. O local terá capacidade 
para atender até 300 pessoas diariamen-
te, das 7h às 17h.

O primeiro PA, localizado nas ime-
diações do Centro de Convenções, conti-
nuará funcionando e já atendeu, de 11 a 
29 de fevereiro, cerca de 3300 pessoas. A 
descentralização do atendimento foi uma 
determinação do prefeito Jabes Ribeiro, 

visando dar melhor atenção à população 
que tem sido vítima das doenças causa-
das pelo Aedes aegypti.

“Com esse novo equipamento, am-
pliaremos o número de pacientes aten-
didos, podendo chegar a mais de 500 a 
cada dia”, salientou o prefeito. A supe-
rintendente técnica da Secretaria de 
Saúde, Gleiciane Birschner, informou 
que a nova unidade irá funcionar de 
segunda a sexta-feira, com equipe for-
mada por três enfermeiros por dia, dois 
médicos, além de quatro técnicos de en-
fermagem.

O secretário de Saúde, Antônio Ocké, 
informou que após a abertura do segundo 
PA no centro da cidade, será iniciada a 
preparação para funcionamento de uni-
dades em bairros, como o Nelson Costa, 
na zona sul, e Teotônio Vilela, na zona 
oeste, “dandocontinuidade ao processo de 
descentralização do atendimento”.

Novo posto de atendimento
para casos de Dengue, 

Chikungunya e Zika será aberto 
em Ilhéus nesta quinta-feira

ILHÉUS

Novo PA vai funcionar no espaço da antiga clinica Sacro, no bairro Cidade Nova
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Nos últimos anos a figura do vereador obte-
ve lugar de destaque na mídia nacional. Diante 
de grande atmosfera de polêmica foi aprovada 
pelo Congresso Nacional emenda constitucio-
nal que ampliou em quase 8.000, o número de 
vagas para novos vereadores. Essa figura po-
lítica, é comum em todas as cidades do país, 
estima-se a existência de 52.000 representan-
tes nas Câmaras Municipais espalhadas pelo 
Brasil. Os salários desse verdadeiro exército de 
políticos remonta à quantia de mais ou menos 
6 bilhões anuais, valor este, diga-se de passa-
gem, pago com o dinheiro do contribuinte.

No entanto, a discussão mais importante 
a ser levantada, não se refere ao aumento ou 
diminuição do número de vereadores, algo que 
o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), já havia 
entendido como ponto pacífico, quando no ano 
de 2004, retirou do pleito 8.000 vagas para o 
cargo de vereador. A discussão relevante, deve 
ser feita em torno de qual seria a verdadeira 
função e papel a ser desempenhados pelos po-
líticos que atuam nas Câmaras de Vereadores 
Brasil a fora.

A figura do vereador remonta desde à Roma 
antiga, na figura dos edis, que exerciam o car-
go tido como público cujo objetivo era voltado 
para o bem da coletividade. Atualmente, após 
evolução histórica das civilizações e da própria 
política, o vereador surge como a figura cujo pa-
pel seria o de fiscalizador das ações do executi-
vo municipal e o responsável pela propositura 
de leis, no âmbito municipal. Buscando assim, 
legislar com o objetivo de sanar as dificuldades 
demandadas pela população dos municípios 
cujos mandatos estão vinculados.

Assim, o vereador, possui em tese um pa-
pel fundamental na estrutura política do país. O 
de legislar em favor dos munícipes e fiscalizar, 
em nome do contribuinte a utilização do erário 
público por parte do executivo municipal. Estas 
seriam na verdade, as tarefas a serem exercidas 
no do dia a dia de um vereador preocupado com 
o papel que lhe foi conferido de forma democrá-
tica através do processo eleitoral. Da mesma 
forma, deve se comportar, na batalha diária em 
defesa das melhorias requisitadas e necessita-
das pela população da cidade na qual exerce o 
seu mandato.

Estas, de forma resumida, seriam as prin-
cipais funções e obrigações políticas do verea-

dor. No entanto, o que se percebe é um total 
desvirtuamento da função exercida por estes 
políticos. São inúmeros os escândalos e denun-
cias que envolvem a figura do vereador pelo 
Brasil a fora. O político que é eleito pela po-
pulação da cidade, para representá-lo junto ao 
executivo municipal, nas funções de fiscaliza-
dor e propositura de leis, na verdade surgem no 
cenário político, como verdadeiros cabos eleito-
rais de políticos de maior relevância popular e 
partidária.

Outra face, demonstrada pelos nobres edis, 
é a do político de carreira. Existem aqueles que 
percebem e utilizam a cargo de vereador como 
um trampolim, para os anseios de um projeto 
político que almeja na verdade alcançar, o car-
go de chefe do executivo, se elegendo posterior-
mente como prefeito e até mesmo o pleito para 
alcançar o cargo político de deputado estadual 
ou federal.

Diante desta perspectiva, e postura políti-
ca direcionada a interesses pessoais, atuam na 
variância sob dois aspectos básicos: se tornam 
cabos eleitorais de figuras políticas mais abas-
tadas e em troca conseguem apoio para se man-
ter no cargo de vereador por vários períodos; ou, 
a partir do momento, que conseguem articular 
acordos e constituir um grupo que venha a tra-
balhar em favor do seu nome, lançam-se em 
voos políticos mais altos.

Esse fenômeno ocorre em todas as cidades 
do Brasil e, o ambiente político não poderia ser 
diferente em nossa cidade. Aqui, como em vá-
rios outros centros tem “peixe pequeno achan-
do que é tubarão” a exemplo de secretários 
municipais despreparados que buscam a todo 
custo alcançar uma cadeira na casa legislativa. 
Cabe a cada eleitor, avaliar de forma objetiva, 
independente de qualquer projeto político al-
mejado pelo vereador que recebeu seu voto, o 
que de fato ele faz e fez enquanto estiver no 
cargo. Afinal, ele foi eleito para ser vereador e 
como tal, deve exercer o papel que lhe é devido. 
Fiscalizar o legislativo e garantir que as ações 
políticas proporcionem melhorias na qualidade 
de vida da população, o que pode ser feito atra-
vés da propositura de leis que sejam efetiva-
mente necessárias à sua cidade.

 

O verdadeiro 
papel do 
vereador

Por Alexandro Portela.
Advogado. Itabuna – Bahia.

E-mail: alexportela.adv@hotmail.com

OPINIÃO

                                   Por Alexandro Portela*    

POLÍTICA

Deputado Federal Arthur Maia, 
Prefeito ACM Neto, Deputado

Estadual Pedro Tavares e o Vereador
Valmir de Inema se unem por Ilhéus

Na última segunda-feira, 29, o 
vereador Valmir de Inema, esteve 
em Salvador a convite do Depu-
tado Federal, Arthur Maia, com o 
intuito de oficializar sua pré-can-
didatura a prefeito de Ilhéus pelo 
PPS. Ainda em Salvador, Valmir 
de Inema e Arthur Maia, se reu-
niram com o prefeito de Salvador, 
ACM Neto. Na oportunidade, ACM 
Neto se comprometeu com os mes-
mos em estar presente no processo 
político de Ilhéus neste ano com os 
partidos aliados ao seu grupo polí-
tico (PPS, DEM, PSDB, PMDB, e 
demais partidos aliados). 

Ainda em Salvador, Valmir 
de Inema também se reuniu com 

o Deputado Estadual Pedro Ta-
vares do PMDB. De acordo com 
Pedro Tavares, é muito impor-
tante que os partidos aliados em 
Ilhéus possam juntos consolidar 
um nome capaz de tirar a cidade 
dessa situação crítica por falta 
de compromissos dos políticos, 
que ao longo de muitos anos não 
foram capazes de trazer o desen-
volvimento para nossa querida 
São Jorge dos Ilhéus, afirma Pe-
dro Tavares. Chegando a Ilhéus, 
o vereador Valmir de Inema fará 
várias reuniões com os setores da 
sociedade e partidos políticos, com 
o objetivo de consolidar sua candi-
datura a prefeito de Ilhéus.  

Veja o que Paulo nos diz: “Na 
primeira vez em que apresentei 
a minha defesa ninguém me as-
sistiu, todos me abandonaram, 
mas o Senhor me assistiu e me 
revestiu de forças, a fim de que, 
por mim, a mensagem fosse ple-
namente proclamada (II Tim 
4,16-17)”.

Paulo vem nos mostrar que 
existem situações em que somen-
te o Senhor nos assiste, não pode-
mos contar com mais ninguém. É 
a verdadeira experiência do aban-
dono, mas o Pai, mesmo que apa-
rentemente esteja escondido, não 
nos abandona. Ele é sempre pre-
sente, está sempre nos assistindo.

Quando não podemos contar 
com a ajuda humana, Deus aí está 
fiel e justo para nos salvar, para 
nos amar, mesmo que não O sin-
tamos.

Quem não já passou por uma 
situação de abandono? Às vezes, 
somos enganados e traídos, não 
nos sentimos compreendidos. Nos 
sentimos impotentes diante de 
tanta solidão; não temos forças, os 
desafios são maiores dos que nós. 
Mas em meio a tudo isso está o Se-
nhor nos acompanhando de perto, 
para que no momento oportuno 
Ele possa se manifestar e cuidar 
de nós, das nossas feridas.

Nunca se esqueça: Deus é fiel!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

- Fundador da Comunidade 
Canção	Nova	

(www.cancaonova.com)
-	Cachoeira	Paulista	-	São	Paulo.

Em Deus 
podemos confiar
Quando não podemos contar com 
a ajuda humana, Deus aí está fielÁguas 

de março
Estamos  no final do verão do ano de dois 

mil e dezesseis, e ao ver  uma nuvem passageira 
deixar  suas gotas de chuva, anunciando que  a 
estação  mais quente do ano esta a concluir o 
seu ciclo. Ao mesmo tempo,  lembro-me do poe-
ma de Tom Jobim da década de setenta e  muito 
bem interpretado pela saudosa Elis Regina.

É um texto pouco narrativo e fortemen-
te imagético (talvez por isso a chuva que caiu 
evocou a sua lembrança).  A letra é um flu-
xo de consciência onde a água é promessa de 
vida. Mas porque estou a divagar por essas 
questões? Acho  que as múltiplas epidemias, a 
crise econômica fazendo o desemprego explo-
dir  e a escassez de água  levaram a um forte 
desânimo, que se abateu sobre nossa cidade.

Olho contemplativamente o  calendário e 
o que vejo: a páscoa, mais do que isso, o do-
mingo da ressurreição, “ a promessa de vida 
no teu coração.” Este ano bissexto que come-
çou logo após o carnaval pode se apresentar 
carregado de luto, de  baixa  ou ausência de 

perspectiva,  precisa ser vista pela óptica do 
cristianismo e sua festa mais antiga.

A páscoa cristã está ligada à   judaica. 
Nesta última,  ela marca o fim da escravidão 
de cerca de quatrocentos anos  do povo he-
breu no Egito;  dando ideia de passagem e na 
festa cristã temos  a possiblidade de um novo 
começo. Quando sinto  saudades de meus ir-
mãos Agenor e Davi lembro-me de Jesus di-
zendo “teu irmão há de ressurgir, ” e isto é 
um dos grandes bálsamos que Deus nos dá.

Estas são as lições das águas de março que-
rido leitor. Precisamos aprender a lutar por nos-
sos ideais, pois assim como o povo saiu do Egito, 
de um ambiente de forte opressão, eles lutaram 
por sua liberdade, por seus ideais, fazendo uso 
de ferramentas como fé e perseverança, pois a 
violência não leva a lugar algum.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (Agral). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinha@hotmail.com
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CAMPANHA

Com o mote “Fazer de conta que é 
Justiça, é Injustiça”, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil - Subseção Itabuna 
lança campanha para alertar a popu-
lação que os atrasos no julgamento 
dos processos não são culpa dos advo-
gados e sim da grave crise enfrentada 

OAB-Itabuna lança campanha 
contra a falta de Juízes em Itabuna

Tribunal de Justiça da Bahia – Justiça Comum - Itabuna
Varas Situação

1ª Vara Cível Possui Juiz Titular

2ª Vara Cível Possui Juiz Titular

3ª Vara Cível Não Possui Juiz Titular

4ª Vara Cível Possui Juiz Titular

5ª Vara Cível Possui Juiz Titular

Vara de Fazenda Pública Possui Juiz Titular

1ª Vara de Família Não Possui Juiz Titular

2ª Vara de Família Não Possui Juiz Titular

1ª Vara Crime Não Possui Juiz Titular

2ª Vara Crime Não Possui Juiz Titular

Vara do Júri Não Possui Juiz Titular

Vara Execuções Penais e M. Alternativas Não Possui Juiz Titular

Vara da Infância e Juventude Não Possui Juiz Titular

Juizados Especiais de Pequenas Causas

1ª Vara Possui Juiz Titular

2ª Vara Possui Juiz Titular

3ª Vara Possui Juiz Titular

pelo judiciário baiano nos últimos 30 anos, 
com grande déficit de servidores e falta de 
estrutura adequada para a maioria dos ser-
ventuários. Atualmente, a Comarca de Ita-
buna está com 50% das Varas sem juízes 
titulares.

O presidente da OAB-Itabuna, Edmil-
ton Carneiro (foto), afirma que o “Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia não pode fi-
car inerte diante de uma situação dessas, 
pois quem paga o preço é a população que 

tem seus direitos constitucionais 
negados”. “A situação que se en-
contra o poder judiciário em nos-
sa cidade está insustentável, as 
principais Varas, como as duas 
de Crime e de Família, estão sem 
magistrados. Conseguimos agen-
dar uma reunião com a nova pre-

sidente do TJ-BA, onde vamos 
expor a nossa situação e tentar 
buscar uma solução”, disse Dr. 
Edmilton.

Confira na tabela abaixo quais 
são as 16 Varas que compõe a Jus-
tiça Estadual de Itabuna e quais 
estão sem juiz titular.


