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EVEntOS & ACOntECIMEntOS

Em votação, com direito a galeria da Assembleia Legis-
lativa da Bahia (ALBA) repleta de representantes de dife-
rentes pontos de vista, foi aprovado por maioria, o Projeto 
de Lei n º 21.625/2015, que dispõe sobre o Plano Estadual de 
Educação. O PL terá vigência de 10 anos e institui 20 metas 
para desenvolver a educação na Bahia em conformidade com 
o Plano Nacional de Educação.

A proposição abrange a Educação Infantil, o Ensi-
no Fundamental, o Ensino Médio, a Educação Inclusiva, 
a Educação para Jovens e Adultos, a Educação Integral, 
o Programa de Alfabetização, a Educação Profissional, a 
Educação Superior e a Pós-Graduação, além das políticas 
de qualificação e valorização dos servidores.

Assembleia Legislativa
da Bahia aprova 

plano de educação

Grand Voyages
Leva o nome Grand Voyages a travessia marítima Brasil – Europa 

e vice versa, realizada todos os anos pelos navios de cruzeiros europeus, 
que ocorre no inicio e final do verão brasileiro e dura em média 20 dias.

E foi a bordo de um desses, mais precisamente do MSC/Esplendi-
da - de bandeira italiana -, que embarcamos (eu e Vercil Rodrigues) 
mais uma vez para o “Velho Continente”. Leia mais nas página 8 e 9.

BAHIAGÁS

Reduções das tarifas 
do gás natural
podem chegar

a 5,5%, em média
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Não deveria, mas um fato ge-
rador de muita polêmica nos con-
domínios diz respeito ao uso de 
vagas exclusivas de garagem re-
servadas para pessoas portadoras 
de necessidades especiais e com 
dificuldade de locomoção.

A polêmica se agrava quando o 
número de vagas destinadas para 
os moradores que se encaixam 
neste perfil é inferior à demanda 
existente dentro do condomínio.

Vale ressaltar que, na comarca 
de São Paulo, o Código de Obras 
estipula o percentual de vagas des-
tinadas às pessoas portadoras de 
necessidades especiais em condo-
mínio considerando o número total 
de vagas do empreendimento, mas 
tal norma foi incorporada à legis-
lação e passou a valer 
efetivamente em 2012.

O bom senso de-
veria ditar as regras 
que envolvem o tema. 
Assim, se atribuiria 
as vagas especiais às 
pessoas que compro-
vadamente possuem 
algum tipo de mobili-
dade reduzida através 
de laudo médico, bem 
como sejam destina-
das as vagas de uso co-
mum e indeterminado 
próximas aos acessos 
aos condôminos nessas condições 
quando as demais vagas estiverem 
ocupadas. Esse é o meio de preser-
var o princípio constitucional da 
dignidade da pessoa humana, de-
finido no artigo 1º da Constituição 
Federal.

Ao destinar tais vagas espe-
ciais, o condomínio também con-
tribui com um dos objetivos da 
República Federativa previsto no 
artigo 3º da nossa Constituição, 
qual seja, o objetivo de promover o 
bem-estar de todos.

Ainda assim, alguns condomí-
nios são relutantes em disponibi-
lizar vagas próximas aos acessos 
quando o número de pessoas exce-
der o de vagas existentes, sob o pre-
texto de que a lei da acessibilidade 
não se aplica aos condomínios.

Nesse contexto, é importante 
destacar que o Tribunal de Justi-
ça do Estado de São Paulo não se 
manteve alheio a tais situações 
e firmou o entendimento de que, 
ainda que o condomínio não pos-

sua o número de vagas suficientes 
para portadores de necessidades 
especiais, é essencial que se dispo-
nibilize vagas próximas aos aces-
sos para esses condôminos.

Em muitos edifícios até se ob-
serva a criação das vagas, porém 
sem o cuidado para que sejam res-
peitadas. Ainda que o condomínio 
demarque tais espaços exclusivos 
para esse tipo de público, cabe à 
administração assegurar sua cor-
reta utilização, sob risco de res-
ponder por omissão e ainda ser 
condenado por danos morais, como 
tem acontecido em alguns casos 
que chegam à Justiça paulista.

Para que tanto condomínio 
quanto condômino contemplado 
com a vaga de garagem especial es-

tejam assegurados em caso de pro-
blemas, é imprescindível que toda e 
qualquer reclamação sobre desres-
peito e/ou abuso sejam devidamen-
te notificadas e formalizadas, seja 
por carta, e-mail e, principalmente, 
por meio do livro de ocorrências, re-
latando o acontecido. Assim, a res-
ponsabilidade sobre o uso indevido 
recai justamente sobre o morador 
responsável pela situação.

Desta forma, a disponibilidade 
de vagas especiais para esse públi-
co, embora não seja imposto pela 
legislação vigente, é parte essen-
cial do respeito aos princípios da 
solidariedade e da dignidade hu-
mana. Como tal, devem ser pen-
sadas e criadas pelos condomínios, 
independentemente de seus por-
tes, além de ser por todos respeita-
das, em prol de uma comunidade 
condominial justa e saudável.

Por Marcus W. Crespi.
Advogado. São Paulo – São Paulo

E-mail: marcuscrespiadv@hotmail.com

Vagas de garagem que possuem matrícu-
la própria podem ser penhoradas. O enten-
dimento é da 4ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região, que reformou decisão 
da primeira instância em um caso no qual a 
União indicou o apartamento e duas vagas de 
garagem que constavam como propriedade de 
um réu em execução fiscal.

A moradora do imóvel, ex-mulher do réu, 
ingressou com embargos de terceiros, alegan-
do que aquele imóvel era bem de família, bem 
como as vagas de garagem, pois é utilizado 
como residência da entidade familiar.

Em primeiro grau, o magistrado havia 
considerado os bens impenhoráveis, acolhen-
do os argumentos da ex-mulher. No entanto, 
no TRF-3, a desembargadora federal Monica 
Nobre afirmou que a penhora pode recair so-
bre as vagas de garagem.

Segundo o artigo 1º da Lei 8009/90, “o imó-
vel residencial próprio do casal, ou da entidade 
familiar, é impenhorável e não responderá por 
qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, 
previdenciária ou de outra natureza, contraí-
da pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que 
sejam seus proprietários e nele residam, salvo 
nas hipóteses previstas nesta lei”.

A desembargadora explicou que a impe-
nhorabilidade prevista pela Lei 8.009/90 obje-
tiva proteger bens patrimoniais familiares es-
senciais à adequada habitação, mas, para que 

o bem seja protegido pela impenhorabilidade, 
é necessária a comprovação, pelo executado, 
de que se trata do único imóvel de sua proprie-
dade ou, em caso de haver outros, que o imó-
vel sobre o qual recaiu a constrição é utilizado 
como residência da entidade familiar.

A magistrada concluiu que, no caso em 
questão, ficou comprovado que o apartamento 
penhorado serve de moradia para a embargan-
te e seu filho, conforme os documentos juntados 
aos autos (contas de luz, gás, telefone, condomí-
nio, multa de trânsito, IPVA e fatura de cartão 
de crédito), e, como ela não possui outros imó-
veis, o bem em questão deve ser considerado 
bem de família, portanto, impenhorável.

Porém, em relação às vagas de garagem, lo-
calizadas no mesmo condomínio, a desembarga-
dora considerou que elas podem, sim, ser penho-
radas, de acordo com a Súmula 449 do Superior 
Tribunal de Justiça: “A vaga de garagem que pos-
sui matrícula própria no registro de imóveis não 
constitui bem de família para efeito de penhora”.

Ela citou, ainda, outras decisões sobre 
o assunto: “A jurisprudência desta corte já 
decidiu que as vagas de garagem, desde que 
tenham matrícula e registro próprios, como 
no caso em exame, são penhoráveis, indepen-
dentemente de estarem relacionadas a imóvel 
considerado bem de família” (STJ - AgRg no 
REsp 1554911/PR). 

(Ascom TRF-3)

O ministro Gilmar Mendes assumiu na 
quinta-feira (12/5) a presidência do Tribunal 
Superior Eleitoral e afirma que o resultado 
das eleições de 2014 teria sido diferente se o 
governo Dilma não tivesse feito uma maquia-
gem nas contas públicas. Apontado como um 

dos principais críticos do PT, o ministro re-
bateu a tese da presidente Dilma Rousseff de 
que as acusações contra ela no processo de im-
peachment não configuram crime de responsa-
bilidade. “Não se trata de pecado venial (algo 
digno de perdão).” 

Vagas especiais de 
garagem em condomínios

Email: marcuscrespiadv@hotmail.com

CONTEXTO 
JURÍDICO

DECISÕES

Vaga de garagem com 
matrícula própria pode ser 

penhorada, define TRF-3

Pedalada é grave

“Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as que lá 
existem são executadas, pois boas leis há por toda parte”. 

(Montesquieu)

Frase do mês

O Ministério Público da Suíça 
informou que poderá remeter ao 
Brasil o dinheiro pertencente ao 
presidente afastado da Câmara, 
deputado Eduardo Cunha, blo-
queado desde 2015. A condição, 
contudo, é que Cunha seja conde-
nado nos processos judiciais que 

enfrenta no Brasil, com pena de 
confisco definitivo do dinheiro de 
suas contas. Em nota, o MP suíço 
afirmou que os ativos continuam 
bloqueados, “até que haja uma 
decisão das autoridades brasilei-
ras ou sua liberação por uma cor-
te brasileira”. 

Dinheiro do Cunha
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A Carolina do Norte e o Depar-
tamento de Justiça americano parti-
ram para uma briga judicial, na se-
gunda-feira (9/5), a respeito de uma 
lei estadual que determina o acesso 
a banheiros públicos seguindo o sexo 
biológico.O Departamento de Justiça 
enviou uma carta às autoridades da 
Carolina do Norte alertando que o es-
tado poderia se ver frente a um ques-

tionamento judicial caso mantivesse 
a regra em vigor. Frente à ameaça, o 
governo da Carolina do Norte decidiu 
ir à Justiça contra o departamento. 
Horas depois do anúncio do estado, foi 
a vez de o Departamento de Justiça in-
formar que também recorreu à Justiça 
para que a lei seja aposentada e avisar 
que não descarta corte de verbas fede-
rais para o estado.

Horas antes de o chefão mexi-
cano do narcotráfico Joaquín “El 
Chapo” Guzmán ter sido transferi-
do para um centro de detenção em 
Ciudad Juárez, próxima à fronteira 
do México com os Estados Unidos, 
no sábado (7/5), um juiz federal se 
pronunciou a favor de sua extradi-
ção para o território americano, re-
velou ontem um dos advogados do 
criminoso. 

O deputado federal e ex-ministro kir-
chnerista Julio De Vido (Planejamento) 
será processado na Argentina por suspei-
ta de administração fraudulenta. Segun-
do a Justiça, De Vido não controlou “as 
condições de funcionamento do material, 
da infraestrutura, do pessoal e dos fun-
dos públicos do Estado na empresa Trens 
de Buenos Aires”. A falta de fiscalização 
culminou em um acidente ferroviário em 
2012, que matou 51 pessoas e deixou 789 
feridos. 

Aposentadoria por idade
Continuação da matéria sobre

benefícios previdenciários

As regras para concessão do benefí-
cio de Aposentadoria por Idade aos se-
gurados do Regime Geral de Previdên-
cia Social estão regulamentadas nos 
artigos 48 a 51, da Lei nº. 8.213 de 24 de 
Julho de 1991 e artigos 51 a 55, do De-
creto nº. 3.048 de 06 de Maio de 1999, 
tendo como requisitos indispensáveis o 
fator etário e carência.

Com referência a idade fará jus a 
este benefício os segurados / trabalha-
dores urbanos do sexo masculino a par-
tir de 65 (sessenta e cinco) anos e do 
sexo feminino a partir de 60 (sessenta) 
anos, e os trabalhadores rurais ou pe-
quenos produtores em regime de econo-
mia familiar, na condição de segurado 
especial, 60 (sessenta) anos homem, e 
55 (cinquenta e cinco) anos mulher.

Sobre a carência os segurados ur-
banos filiados inscritos na Previdência 
Social a partir de 25 de Julho de 1991, 
precisam comprovar 180 (cento e oiten-
ta) contribuições mensais, equivalente a 
15 (quinze) anos de contribuições, e os 
segurados inscritos até 24 de Julho de 
1991, devem comprovar o número de 
contribuições contidas na tabela do ar-
tigo 142, da Lei n. 8.213 de 1991, levan-
do-se em conta o ano em que o segurado 
atingiu a idade mínima, aplicando-se 
também estas regras ao trabalhador ru-
ral, que será exigida a comprovação de 
atividade rural no mesmo número de 
meses constantes na tabela, renda men-
sal equivalente a um salário mínimo.

A perda da qualidade de segurado 
não será considerada para concessão da 
Aposentadoria por Idade, por força da 
Lei nº. 10.666, de 08 de Maio de 2003, 
e do artigo 30, da Lei nº. 10.741, de 01 
de Outubro de 2003, também conheci-
do como Estatuto do Idoso: “a perda da 
condição de segurado não será conside-
rada para a concessão da aposentado-
ria por idade, desde que a pessoa conte 
com, no mínimo, o tempo de contribui-
ção correspondente ao exigido para efei-
to de carência na data do requerimento 
administrativo”.

Com a publicação da Lei nº. 11.718, 
de 23 de Junho de 2008, criou-se uma 
nova modalidade de aposentadoria em 
nosso ordenamento jurídico, que é a 
Aposentadoria por Idade Híbrida. Fará 
jus a este benefício o segurado da Pre-
vidência Social que apresenta períodos 

laborais em atividade urbana e rural.
A Lei nº. 11.718/2008 deu a seguinte 

redação aos parágrafos 3º e 4º, do artigo 
48, da Lei nº. 8.213 de 24 de Julho de 
1991:

Art. 48. (....)
§ 3º - Os trabalhadores rurais 

de que trata o § 1º deste artigo 
que não atendam ao disposto no 
§ 2º deste artigo, mas que satis-
façam essa condição, se forem 
considerados períodos de contri-
buição sob outras categorias do 
segurado, farão jus ao benefício 
ao completar 65 (sessenta e cin-
co) anos de idade, se homem, e 60 
(sessenta) anos, se mulher.

§ 4º - Para efeito do § 3º deste 
artigo, o cálculo da renda men-
sal do benefício será apurado de 
acordo com o disposto no inciso 
II do caput do art. 29 desta Lei, 
considerando-se como salário-de-
contribuição mensal do período 
como segurado especial o limite 
de salário de contribuição da Pre-
vidência Social. 

Na prática, significa que após a 
publicação da citada Lei nº. 11.718 de 
2008 foi permitido ao segurado mesclar 
períodos de atividade rural e urbana, 
visando à concessão da aposentadoria 
por idade, possibilitando, assim, a es-
tes segurados implementar a carência 
mínima necessária para fazer jus a este 
tipo de aposentadoria.

Esta nova Lei corrigiu-se uma injus-
tiça ao segurado que deixou de exercer 
a atividade rural e não preencheu os 
requisitos para aposentadoria por ida-
de rural, podendo utilizar-se se uma 
possível atividade laborativa realizada 
no meio urbano, para completar o re-
quisito carência, e contando com o fator 
etário de 65 (sessenta e cinco) anos, se 
homem, e 60 (sessenta) anos, se mu-
lher, para ter direito a Aposentadoria 
por Idade.

No próximo número estaremos fa-
zendo uma análise da Aposentadoria 
por Tempo de Contribuição, de acordo 
com a legislação previdenciária vigente.

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

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

E-mail:  marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Instituto de Urologia 
e Nefrologia de Itabuna
Ultra-Sonografia
Dr. Fernando Cruz
UROLOGIA

Av. Aziz Maron, 1117, 8º andar - sala 802  - Jardim Vitória - Itabuna-BA
CEP: 45605-415 - Tels.: 73 3613-3155 | Fax: 73 3613-1150

Dr. Gabriel Rodrigues
UROLOGIA

Dr. Júlio Brito
UROLOGIA

Dr. Vilson Martins
UROLOGIA

Dr. Júlio B. Filho
UROLOGIA

Dr. João Otávio Macêdo
UROLOGIA

Ed. Itabuna
Trade Center

Endereço: Av. Princesa Isabel, 395, 3o andar,
 Banco Raso, Itabuna-BA - TEL.: (73) 3613-4715

DIREItO IntERnACIOnAL

Qual porta?

temida 
extradição

Descuido
criminoso

Tel.: 98808-1810

73 3613-5562  |  98848-5562  |  98128-0705  |  77 98814-3787

Bom comando
A atuação do ministro Ricardo 

Lewandowski na presidência do Su-
premo Tribunal Federal no momento 
que o Brasil passa pelo processo de 
impeachment do presidente foi elo-
giada pelo jornal O Globo em edito-
rial. “A segurança jurídica de todo 
este processo, porém, está garantida 
pela atuação do Supremo, com Lewa-

ndowski à frente, na definição do rito 
para a tramitação do pedido de im-
pedimento de Dilma, feito a partir 
da Lei 10.079 e da experiência com 
o julgamento do impeachment de 
Collor, e, ainda, com base na Cons-
tituição. Há os necessários cuidados 
extremos com a legalidade”, escre-
veu a publicação.



Esse tipo de consórcio tem cres-
cido muito no Brasil e os investido-
res são os mais adeptos desse tipo 
de negócio, pois não querem o imó-
vel para morar, e sim para investir. 

O consórcio imobiliário é uma 
alternativa para quem precisa 
economizar, já que não correm 
juros e também não precisa de 
entrada, como no financiamento, 
nem terá que pagar parcelas in-
termediárias, além de que, não 
é necessário avalista e nem com-
provante de renda. Além disso, 
nesse tipo de negócio há também 
a possibilidade de usar o Fundo 
de Garantia Por Tempo de Servi-
ço (FGTS), para ofertar o lance e 
ser logo contemplado, desde que 
atenda as normas do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação (SFH). E o 
contratante também escolhe o va-

lor do crédito desejado, o prazo e o 
valor das parcelas de acordo com o 
seu orçamento. 

Mas é preciso ter paciência e 
fazer planejamento. Isso se deve 
a demora na entrega do imóvel, 
já que no consórcio é preciso ser 
contemplado, o que pode demorar 
e só acontece de duas maneiras: 
sorteio ou lance, que consiste em 
utilizar até 25% do valor do crédi-
to para adquirir o bem.

Quanto aos riscos, eles são ine-
rentes ao negócio, como em qual-
quer transação contratual. Por 
isso, o interessado nesse tipo de 
negócio deve escolher com muito 
cuidado a Administradora do Con-
sórcio e checar se a mesma é auto-
rizada pelo Banco Central (BC) a 
formar grupos. Com essas preocu-
pações primárias não há perigos de 

perda de investimentos.
Se não tiver utilizado a carta 

de crédito poderá pedir para desfa-
zer-se do contrato e ser ressarcido 
no valor que investiu no negócio.

Além disso, por meio do con-
sórcio existem diversas possibi-
lidades de investimentos, desde 
a compra da casa própria, para 
morar ou alugar, até a compra de 
unidade comercial, a fim de mon-
tar um negócio próprio. E é permi-
tido também usar a carta de crédi-
to para reformar ou construir a re-
sidência ou mesma uma empresa.

Portanto, o consórcio de imó-
vel não é restrito a unidade resi-
dencial, podendo ser contratado 
para terrenos e salas comercial 
para empreendedores que preten-
dem abrir um negócio a médio e 
longo prazo.
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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

Consórcio de Imóveis

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



www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VIII - n° 89 - SUL DA BAHIA - Maio de 2016

1º Caderno
05

Direitos Humanos
1 - Você, advogado, foi procurado por 

Maria. Esta relatou que era fun-
cionária de uma sociedade empre-
sária e seu empregador lhe disse 
que ela estava cotada para uma 
promoção, mas para tanto deve-
ria entregar um laudo compro-
vando que não estava grávida. O 
empregador ainda afirmou que se 
soubesse, por meio de laudo médi-
co, que ela havia feito algum pro-
cedimento que a impedisse de ter 
filhos, teria a certeza de que Ma-
ria estaria plenamente dedicada à 
sociedade empresária, o que seria 
muito favorável a sua carreira. 
Maria terminou o relato que fez a 
você, informando que se negou a 
entregar tal laudo e acabou sendo 
demitida no mês seguinte. Você 
sabe que o Brasil é signatário da 
Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discrimina-
ção contra a Mulher.

A conduta praticada pelo emprega-
dor de Maria pode ser caracteri-
zada como

a) ato moralmente reprovável mas ple-
namente lícito, uma vez que o em-
pregador agiu na sua esfera de au-
tonomia e dentro do exercício de seu 
direito potestativo.

b) violação à Convenção sobre a Elimi-
nação de Todas as Formas de Discri-
minação contra a Mulher, porém sem 
ensejar consequência jurídica de res-
ponsabilização do empregador, uma 
vez que não há nenhuma outra lei 
nacional que proteja a mulher traba-
lhadora em casos como esse.

c) abuso de direito que sujeita o empre-
gador, única e exclusivamente, ao 
pagamento de indenização pelo dano 
moral causado à funcionária.

d) violação à Convenção sobre a Eli-
minação de Todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher e, 
também, um crime que pode acar-
retar ao empregador infrator multa 
administrativa e proibição de em-
préstimo, além de ser possível a re-
admissão da funcionária, desde que 
ela assim deseje.

2- Em dezembro de 2014, a sul-afri-
cana Urmila Bhoola, relatora es-
pecial das Nações Unidas sobre 
as formas contemporâneas de 
escravidão, declarou que “pelo 
menos 20,9 milhões de pessoas es-
tão sujeitas a formas modernas 
de escravidão, que atingem prin-
cipalmente mulheres e crianças”. 
A relatora da ONU, para fazer tal 
afirmação, considerou o conceito 
de escravidão presente na Con-
venção Suplementar sobre a Abo-
lição da Escravatura, do Tráfico 
de Escravos e das Instituições e 
Práticas Análogas à Escravatura 
adotada em Genebra, em 7 de se-
tembro de 1956.

Assinale a opção que apresenta o 
conceito de escravidão conforme 
disposto na referida Convenção:

a) Estado ou a condição de um indivíduo 
sobre o qual se exercem todos ou par-
te dos poderes atribuídos ao direito de 
propriedade.

b) Situação em que um indivíduo traba-
lha em condições precárias e não rece-
be seus direitos trabalhistas de modo 
pleno e integral.

c) Relação em que uma pessoa possui o 
controle físico sobre o corpo de outra 
pessoa.

d) Condição por meio da qual uma pes-
soa se encontra psicologicamente 
constrangida a cumprir as ordens que 
lhe são dadas por terceiros, ainda que 
tais ordens sejam contrárias aos seus 
interesses.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE ABRIL DE 2016. 1-A E 2- D.

      1- A Integro = Estado originário;
1- Animus Falsandi = Intenção de falsear a verdade;
2- Dessuentudo = Desuso;
3- Ex Jure = Conforme o direito;
4- In Albis = Em branco;
5- Lana Caprina = Expressões indicativas de assunto irrelevantes;
6- Lex = Lei;
7- De Rato = Para o mandato (dizia da caução);
8- Ad Litteratum = Para efeito;
9- Ad Effectum = Do mérito;
10- Ex Adverso = Do lado contrário;
11- Pro Diviso = Divisível (diz-se dos bens);
12- Apud = Junto;
13- In Capita = Por cabeça;
14- Vis Maior = Força maior

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça suspendeu novamente o julgamento pelo 
qual definirá os tipos de insumos que podem gerar créditos de PIS e Cofins. O tema é de 
grande relevância para as empresas porque o uso de créditos pode reduzir o valor a se re-
colher de contribuições. Já para a União pode representar queda na arrecadação federal. 

PIS e Cofins
sobre insumos

Subsídio técnico para juízes
Um subsídio técnico claro para que 

os juízes embasem suas decisões em ca-
sos que envolvem tratamentos médicos 
foi defendido pelo jornal O Estado de S. 
Paulo em editorial. O veículo destaca 
que o problema conhecido como judi-
cialização da saúde vem se agravando. 
“Felizmente, providências já começa-
ram a ser tomadas para tentar evitar 

essas distorções. O Conselho Nacio-
nal de Justiça e a ANS devem firmar 
um termo de cooperação para oferecer 
subsídios técnicos aos juízes para que 
possam tomar suas decisões. Ambos 
participarão de núcleos de solução de 
conflitos referentes a essa matéria a ser 
criados nos Tribunais de Justiça esta-
duais”, escreveu o jornal. 

Modalidades de assalto
- Assaltante Carioca
Seguiiiinnte, mermão...
Tu se fudeu, isso é um assalto...
Passa a grana e levanta os braços, 
mermão...
Não fica de bobeira que eu atiro bem 
pra caralho...
Vai andando e se olhar pra traz vira 
presunto...

- Assaltante Baiano
Ô meu rei....( longa pausa )........ isso é 
um assalto...
Levanta os braços, mas não se avexe 
não...
Se num quiser nem precisa levantar, 
pra num ficar cansado...
Vai passando a grana, bem devagari-

nho...
Num repara se o berro está sem bala, 
mas é pra não ficar muito pesado...
Não esquenta, meu irmãozinho, vou 
deixar teus documentos na próxima 
encruzilhada...

- Assaltante Paulista (torcedor 
do Corinthians)
Ôrra, meu.....
Isso é um assalto, meu....
Alevanta os braços, meu....
Passa a grana logo, meu...
Mais rápido, meu, que eu ainda pre-
ciso pegar a bilheteria aberta pra 
comprar o ingresso do jogo do Timão, 
meu.... 
Se manda, meu....



1º Caderno
06

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VIII - n° 89 - SUL DA BAHIA - Maio de 2016

www.jornaldireitos.com   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com

Acordo de leniência
Não foi por livre e espontânea 

vontade que o grupo Andrade Gu-
tierrez veiculou um anúncio com 
pedido de desculpas nos maiores 
jornais do país nesta segunda-fei-
ra (9/5) pelo seu envolvimento em 
corrupção em negócios públicos. 
A publicação foi uma exigência do 
juiz Sergio Moro para homologar o 

acordo de leniência. O juiz escre-
veu em despacho no último dia 3 
que “a homologação do acordo de 
leniência exige o reconhecimento 
público da empresa nas mesmas 
circunstâncias” que um anúncio 
publicado pela Andrade em junho 
do ano passado criticando a opera-
ção “lava jato”. 

A 4ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça livrou o Santander do pagamento 
de indenização por danos morais coletivos 
pelo período em que não foram oferecidos 
a clientes contratos e extratos em braile. 

Os ministros, porém, confirmaram que a 
instituição financeira tem obrigação de 
trabalhar com o material, conforme exi-
gia a Associação Fluminense de Amparo 
aos Cegos (Afac) em ação civil pública. 

A empreiteira Andrade Gutierrez, 
alvo da operação “lava jato”, teve seu 
acordo de leniência homologado na Justi-
ça Federal do Paraná. O grupo vai pagar 
R$ 1 bilhão de multa, de forma parcela-

da, em troca da manutenção de contratos 
com o governo. Em nota que divulgará 
nesta segunda-feira (9/5), vai admitir que 
cometeu “erros graves” e pedirá descul-
pas ao povo brasileiro.  

Danos morais coletivos

Desculpas da Andrade

EnCOntRO
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Assembleia Legislativa
da Bahia aprova 

plano de educação

Em votação, com direito a galeria da Assem-
bleia Legislativa da Bahia (ALBA) repleta de repre-
sentantes de diferentes pontos de vista, foi aprova-
do por maioria, o Projeto de Lei n º 21.625/2015, que 
dispõe sobre o Plano Estadual de Educação. O PL 
terá vigência de 10 anos e institui 20 metas para 
desenvolver a educação na Bahia em conformidade 
com o Plano Nacional de Educação.

A proposição abrange a Educação Infantil, o 
Ensino Fundamental, o Ensino Médio, a Educa-
ção Inclusiva, a Educação para Jovens e Adultos, 
a Educação Integral, o Programa de Alfabetização, 
a Educação Profissional, a Educação Superior e a 
Pós-Graduação, além das políticas de qualificação 
e valorização dos servidores.

O Projeto, que foi apreciado no âmbito das co-
missões de Constituição e Justiça (CCJ); Educa-

ção, Cultura, Ciência, Tecnologia e Serviço Públi-
co; Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle; 
e Direitos Humanos e Segurança Pública, já havia 
sido votado e aprovado o texto, pela maioria dos 
deputados da ALBA, na Comissão Conjunta. 

O debate foi norteado por uma polêmica a 
cerca das questões de gênero e sexualidade, con-
tudo, a emenda do relator, deputado Bira Coroa, 
que altera o anexo único do plano, garantiu, na 
meta 2-16, estimular que o respeito às diversida-
des seja objeto de tratamento transversal pelos 
professores e pelas instituições de ensino superior 
nos currículos de graduação, respeitando os Di-
reitos Humanos e o combate a todas as formas de 
discriminação e intolerância, à luz do conceito de 
supralegalidade presente no ordenamento jurídico 
brasileiro.

tribunal Superior 
Eleitoral (tSE)

O Tribunal Superior Eleitoral está sem recursos 
suficientes para organizar as eleições municipais de 
outubro. De R$ 750 milhões que estavam previstos no 
orçamento, 35% foram cortados pelo Congresso Nacio-
nal, num total de R$ 256,6 milhões. De acordo com o 
ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Fede-
ral, que assume na quinta (12/5) a presidência do TSE, 
a situação é grave e precisa ser resolvida “com urgên-
cia”, ou a eleição estará em risco. 

32 - Sempre que compareceres à audiência ou Tribunal para 
participar de atos processuais, faze-o com o pleno conhecimento da 
causa patrocinada e do direito a ser defendido.

33 - Advogados novos, recém inscritos na OAB, comumente as-
sumem e introjetam as comoções e os interesses dos clientes como 
se fossem seus, com ele se confundindo, esquecendo de que é apenas 
seu procurador, contratado para defendê-los.

34 - Sem prejuízo do espírito crítico, da firmeza e vigor da ex-
posição dos fatos e das medidas judiciais a serem tomadas, manda 
a ética que o jovem advogado seja reverente com o magistrado e 
a ele se refira, tal como ao patrono da parte contrária, em termos 
urbanos, abstendo-se de alusões pessoais a um e outro, salvo as de 
caráter respeitoso e elogioso.

35 - Profissional principiante, procura ter cuidado, tato, habi-
lidade em seus contatos com o juiz, no desempenho de teu ofício. 
Mesmo que o advogado mantenha relações pessoais ou familia-
res com o magistrado, ainda que tenha sido colega ou amigo de 
bancos acadêmicos, se encontrem com freqüência em reuniões so-
ciais, em audiências. Mas, sob pena de causar constrangimento, 
dar ensejo a maledicência e ser mal interpretado, não queira se 
mostrar intimo do julgador, este certamente, não quererá deixar 
transparecer que sofre, em sua conduta e decisões, influência de 
sua amizade.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim
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Grand Voyages

XXXXXXXXXXXXXXX

Leva o nome Grand Voyages a travessia marítima Brasil – 
Europa e vice versa, realizada todos os anos pelos navios 
de cruzeiros europeus, que ocorre no inicio e final do verão 

brasileiro e dura em média 20 dias.
E foi a bordo de um desses, mais precisamente do MSC/Es-

plendida - de bandeira italiana -, que embarcamos (eu e Vercil 
Rodrigues) mais uma vez para o “Velho Continente”.

Saímos do Porto de Santos e a viagem prosseguiu pelas cidades 
Búzios, Salvador e Fortaleza, no Brasil, e, após 5 dias ininterrup-
tos de navegação cruzando o Oceano Atlântico, chegamos a cidade 
de Santa Cruz de Tenerife/Ilhas Canárias/Espanha, daí seguimos 
para Lanzarote/Arrecife, Cádiz e Vigo, também na Espanha; fo-
mos em seguida para  Le Havre e Paris, na França; Southampton 
e Londres, na Inglaterra; Lisboa, em Portugal e Hamburgo, na 
Alemanha, ponto final desse maravilhoso cruzeiro.

Na Europa resolvemos fazer 
um novo cruzeiro por esse conti-
nente, desta feita saindo da cida-
de de Hamburgo, seguimos para 
Invergodon, Kirkwall, Greenock 
e Edimburgo, na Escócia – Reino 

Unido; Dublin e Cork, na República da Irlanda; Southampton (de 
onde saiu o navio Titanic em 1912), na Inglaterra – Reino Unido 
e voltamos a Hamburgo onde ficamos mais alguns dias.

 Encerramos a viagem, que durou 33 dias, voltando mais uma 
vez a Paris/França onde ficamos mais alguns dias e de onde re-
tornamos ao Brasil.
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O usuário de gás natural no es-
tado da Bahia vai perceber, a partir 
deste mês de maio, uma redução nos 
preços cobrados pelo energético. A 
queda no custo de aquisição do gás 
natural fornecido pela Petrobras mo-
tivou o reajuste da tabela de tarifas 
praticada pela Companhia de Gás da 
Bahia (Bahiagás) e permitiu descon-
tos no valor do produto repassado ao 
usuário final.

A Agência Estadual de Regula-
ção de Serviços Públicos de Ener-
gia, Transportes e Comunicações 
da Bahia (Agerba) autoriza a apli-
cação da tabela nas tarifas de gás 
natural. O energético será forneci-
do com preços menores a partir do 
dia 1º de maio.

A média da redução para todos os 
segmentos ficará na ordem de 5,54%. 
As maiores diferenças serão perce-
bidas pelos usuários do Gás Natural 
Veicular (GNV). Os postos de com-
bustíveis ligados à rede receberão o 
produto com tarifa até 5,72% mais 
barata. O GNV entregue aos postos 
na modalidade GNC (Gás Natural 
Comprimido) terá uma queda na tari-
fa média ainda maior, alcançando um 
percentual de 6,78%. Este modelo de 
fornecimento é utilizado para atender 
aos postos de combustíveis que ainda 
não estão ligados à rede de dutos da 
Bahiagás. 

Os clientes do setor Comercial se-

rão beneficiados com baixas médias 
de 2,42% para o uso diverso do ener-
gético e de 0,56% para os projetos de 
cogeração de energia com a utilização 
do gás natural.

As indústrias que consomem o 
gás natural perceberão reduções da 
ordem de 5,88% e 5,57%, para os usos 
do combustível como matéria-prima 
ou nos processos industriais, respecti-
vamente. As unidades industriais que 
recebem o energético na modalidade 
GNC serão beneficiadas com uma di-
minuição de 6,4% na tarifa. 

Benefícios – A queda nas tarifas 
praticadas pela Bahiagás traz benefí-
cios diretos e indiretos para um nú-
mero significativo de baianos. A Com-
panhia atende atualmente a 65 postos 
de combustíveis na capital e em mais 
14 municípios no interior do estado. 
No setor industrial são 110 unidades 
atendidas, localizadas no Polo Indus-
trial de Camaçari, no Centro Indus-
trial de Aratu e também em Feira de 
Santana, Alagoinhas, Eunápolis, Mu-
curi, Itabuna e Ilhéus. No Comercial, 
a Bahiagás atende a hotéis, shopping 
centers, restaurantes, hospitais, en-
tre outros, totalizando um número de 
mais de 370 clientes diretos. 

As reduções informadas das tari-
fas de gás natural são valores médios, 
podem variar para mais ou menos, já 
que o valor cobrado pelo energético 
depende do consumo de cada cliente. 

BAHIAGÁS

Reduções das tarifas do
gás natural podem chegar

a 5,5%, em média Ninguém desconhece o fato de que os 
meios de comunicação são empresas. São 
geridos como negócio e, como tal, eles so-
brevivem no mercado de trabalho e nas 
bolsas de valores. Muitos donos, no Bra-
sil, a despeito do artigo 54 da CF, são 
políticos, ou laranja de políticos, ou apa-
drinhado de políticos. Outros tantos, os 
velhos e conhecidos coronéis de outrora, 
numa roupagem moderna de “empresá-
rio da informação”, mas com a mesma 
sanha de dinheiro e poder!

Um incauto da área poderia, então, 
perguntar-se se a mídia tem lado. Com a 
resposta, Paul Starr (Professor de socio-
logia da Universidade de Princeton e ga-
nhador do Prêmio Pulitzer, em sua obra 
‘The Creationofthe Media’): “Os meios de 
comunicação mantêm uma relação tão 
direta com o exercício do poder que se 
torna impossível entender seu desenvol-
vimento sem que se leve em muita con-
sideração a Política, não simplesmente 
com relação ao uso que se faz da mídia, 
mas também no que se refere às escolhas 
constitutivas que se realizam sobre os 
meios de comunicação”.

De acordo com isso, fica-se um pou-
co tautológico averiguar ao espetáculo 
midiático que se assiste nos dias hodier-
nos: varre-se para debaixo do tapete o 
que lhe convém; escancara-se massiva e 
enfaticamente o que não! 

Semelhante a uma matéria recente 
de uma rede de Tevê retransmissora 
regional, que mostrava a precariedade 
de uma grande estação de ônibus da ca-
pital. Filmava o asfalto esburacado, as 
pingueiras, as escadas deterioradas, o 
teto desabando etc. E eu cá com meus 
botões: “Será que se redimiu? Ficou im-
parcial?” Qual não foi a minha surpresa 
ao assistir a sequência da reportagem, 
com o prefeito-herói entrando na refe-
rida estação, com capacete de peão de 
obra e tudo, dizendo que ia fazer e acon-
tecer por ali... Um detalhe não nos esca-
pa: o maravilhoso alcaide é da família 
dona da tevê!

Assim, por que somente os petralhas 
aloprados são os únicos que vão presos 
nas intermináveis fases da Lava Jato? 
Por que somente os governistas vão pa-
rar atrás do xilindró? Por que a mídia 
hegemônica só espetaculariza contra o 
governo, contra o PT, contra os partidos 
da base aliada, sendo que existem opo-

sitores comprovadamente envolvidos, de 
outrora e da atualidade? A resposta é 
com Noam Chowski: “O propósito da mí-
dia não é informar o que acontece, mas 
sim de moldar a opinião pública de acor-
do com a vontade do poder corporativo 
dominante”. 

Daí, para a mídia-empresa, pensar 
no individual é acerto, pensar no coleti-
vo, é erro! Para a mídia-empresa, merca-
do aberto e estado mínimo é certeza de 
lucro e crescimento! Para a mídia-em-
presa, imposto quem tem que pagar é 
classe trabalhadora e não os ricos! Para 
a mídia-empresa, quanto mais liberal ou 
neoliberal, melhor! Enfim, para a mídia
-empresa, seus iguais são os velhos se-
nhores da Casa Grande!

Por isso e muito mais, as grandes 
corporações midiáticas no Brasil e no 
mundo sempre se aliaram a governos 
direitistas – eternos donos do comando! 
–, governos que defendem as mesmas 
posturas morais que elas, cuja ideologia 
capital-financeira está tão vigente, tão 
intrínseca nos dias coetâneos, que tudo 
que se mostre contrário a isso é embur-
recedor, é odiado. Estamos vivendo uma 
nova fase do comunismo que come crian-
cinhas: é o bolivarianismo de merda dos 
países fracassados sulamericanos! 

Lugar de corrupto é na cadeia! Seja 
ele petralha ou coxinha! Seja ele neoli-
beral ou bolivariano! Seja ele culto ou 
analfabeto! Averigue-se todos os envol-
vidos, intime-se todos os culpados, pren-
da-se todos os comprovados com o ilícito, 
de ontem e de hoje! Imparcialidade é o 
que merecemos e o que desejamos nesse 
mar de asneiras e de lado podre a que 
estamos vendo nessa mídia-lixo, vendida 
e ideologicamente partidarista!

Que nós possamos ter o bom senso 
que boa parte dos meios de informação 
brasileiros relegou a segundo plano; que 
consigamos enxergar o mal pela raiz e 
cobrar mudanças como cidadãos pagado-
res de impostos, honestos e torcedores de 
um país mais equânime; que vençamos 
essa crise de valores; que façamos um 
panelaço real contra essa hegemonia ví-
deofinanceira alienante e obsoleta! 

A máscara da 
grande mídia                    Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

Por Gustavo Atallah Haun.
Professor, formado em Letras (UESC), 

editor de oblogderedacao.blogspot.com.br.  
Itabuna – Bahia.

E-mail: g_a_haun@hotmail.com
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Em uma parceria entre a Fundação Hos-
pitalar de Camacan e a Maternidade Ester 
Gomes, a Fundação Gonçalves e Sampaio está 
atuando, há cerca de seis meses,  como mante-
nedora da Maternidade Ester Gomes. 

À frente da entidade como Superinten-
dente Médico, o cardiologista Dr. Almir 
Gonçalves ressalta a importância de even-
tos como esse para o acolhimento das mães.  
“Realizamos um café da manhã para os pa-
cientes com vários serviços à disposição das 

mães. Além dos sorteios de brindes, elas ti-
veram acesso a consultas com ginecologista, 
coleta de preventivo ginecológico, exames la-
boratoriais, eletrocardiograma e tomografia 
computadorizada, numa parceria realizada 
com a Fundação Hospitalar de Camacan. As 
mães tiveram ainda palestras dinâmicas com 
exercícios ativos, autoalongamentos, fisiote-
rapia, exercícios respiratórios dentre outros, 
tudo para incentivar o parto humanizado”, 
comentou. 

Focada em melhorias, tanto no atendi-
mento quanto na infraestrutura, a nova ad-
ministração da Maternidade Ester Gomes, 
apesar da ausência de repasse da Prefeitura, 
prezou por se manter funcionando normal-
mente com 71 funcionários ativos e o mesmo 
quadro médico, e segue em ritmo acelerado de 
reformas internas em leitos e alguns serviços. 
“Estamos ajustando as contas e fazendo as 
melhorias internas, mas não podemos deixar 
passar em branco datas comemorativas como 
o Dia das Mães”, comentou Dr. Almir. 

 Ainda sobre a gestão, ele ressalta o qua-
dro de colaboradores compromissados com a 
qualidade prestada à população de Itabuna 
e região, e a satisfação com o engajamento e 

apoio do Governo do Estado. “Nossa gestão é 
pautada na transparência e na melhoria de 
serviços e atendimentos. Aproveito a oportu-
nidade para agradecer ao Governo na pessoa 
do Governador Rui Costa, do Secretário de 
Saúde do Estado, Dr. Fabio Villas-Boas, e do 
Secretário de Relações Institucionais, Josias 
Gomes, aos ilustres colegas de profissão Drs. 
Lauro Pita, Wilson Teles, Luiz Leite, Antô-
nio Edson Lopes, Angel, além da Câmara de 
Vereadores de Itabuna, nas pessoas dos edis 
Carlito do Sarinha, Dr. Carlos e do Presiden-
te das comissões de Saúde vereador Glebão, 
sempre dispostos a envidarem esforços para 
colaborar com o nosso trabalho”, finaliza Dr. 
Almir.

EVEntO

Fundação Gonçalves e Sampaio
(Maternidade Ester Gomes) realiza 
evento para as mães, em Itabuna

Gestão focada em melhorias de
atendimento e infraestrutura 

Temas 
quentes

Saber o que está acontecen-
do no mundo à sua volta e com-
preender comoos fatos se interrel-
acionamno dia a dia é ideal para o 
sucesso de qualquer estudante que 
queira conquistar sua aprovação.

O texto que você tem em mãos 
é paraisso. Facilitar sua vida na 
busca por informações impor-
tantes em sua preparação para o 
ENEM ou concurso público. Há 
uma abrangentecobertura sobre 
os assuntos que poderão ser cobra-
dos sejam na proposta de redações, 
seja nas questões específicas. Seja 
qual for a área do conhecimento 
economia, esporte, educação, ciên-
cia, política internacional, ciência 
e tecnologia, meio ambiente e prin-
cipalmente nas provas de atuali-
dades.

Mas a área destacada aqui são 
os movimentos de rua deflagrados 
na segunda metade do mês de jun-
ho em todo o Brasil. Há 233 anos 
qualquer semelhança com as man-
chetes dos jornais brasileiros das 
últimas semanas não seria mera 
coincidência. Uma revolta pop-
ular conhecida como revolta do 
vintém acontecida no Rio de Janei-
ro no final de 1879 e no começo de 
1880,iníciou,quando houve um im-
posto de vinte réis sobre todos os 
passageiros que usavam os bond-
es puxados a mula na cidade.  Os 
manifestantes se reuniram diante 
do palácio de São Cristóvão. O im-
perador Dom Pedro II queria ser 
conciliador, mas a polícia não pro-
vou ser capaz de conter a multidão 
furiosa no largo de São Francisco, 
o ponto inicial e final das linhas de 
bonde, a polícia chamou o Exérci-
to, e mais de uma dúzia de man-
ifestantes foram mortos eferidos 
quando abriram fogo.

A revolta popular emSão Pau-
lode 2013 começou como um movi-
mento de protesto contra o aumen-
to das tarifas de transporte público 
e a Polícia Militaragiu com violên-
cia. A revolta do vintém terminou 
tão rápido quanto tinha começado, 
quando o imposto de vinte réis foi 
retirado. Mas ela chocou o regime 
imperial, cerca de nove anos mais 
tarde, o imperador seria substituí-
do por um governo republicano. 

O fato histórico não se repete 
sua característica é a singulari-
dade. Ao elaborar as questões as 

organizadoras dos certames liber-
tam os assuntos do academicismo 
e os analisam, imersosno cotidiano 
das pessoas, estimulando o concur-
sandoagora a mergulhar em cada 
área do conhecimento e extraírem 
o máximo possível.

Razão pela qual a CESPE 
costuma cobrar as diferenças dos 
protestos de hoje em relação ao do 
passado. O povo foi às ruas cobran-
do seus direitos. É possível que se 
cobre o que há de diferentes entre 
os protestos. Em sessenta e oito o 
povo pedia o fim do governo mili-
tar. Hoje pede o fim da corrupção.

Temas como classe política e 
sua atuação depois dos protestos. 
Oriento-os:a tendência é que a 
classe política futuramente terá 
menos poder para governar e se 
voltará mais para a população. 
Na matemática a porcentagem 
deve ser bastante explorada bem 
como probabilidade, contagem e 
estatística.

O Brasil vive hoje intenso mo-
mento histórico com os protestos 
que pipocaram em várias cidades. 
Entre os vários grupos de mani-
festantes. Portanto a comparação 
entre protestos coletivos pode ser 
abordado em questões ou como 
tema de redação do ENEM ou nos 
concursos públicos.

Em primeiro de marçode 1964 
o presidente João Goulart discursa 
na central do Brasil para aproxi-
madamente cento e cinquenta 
mil pessoas. Anunciou reformas, 
como nacionalização das refinar-
ias de petróleo, numa tentativa 
desesperada de conquistar apo-
io popular. Foi deposto por golpe 
militar. O cientista político profes-
sor Tadeu Monteiro afirma que a 
tendência das manifestações que 
tomaram as ruas brasileiras ag-
ora é diminuir, mas que issonão 
édefinitivo. Afinal, acredita ele, fi-
cou uma lição para a classe políti-
ca, apesar de estar começando a 
adormecer, o gigante (definição 
do povo brasileiro que ganhou as 
manchetes internacionais) pode 
acordar a qualquer momento. “o 
gigante não vaidormir de vez”.

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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Caros leitores, é com grande alegria 
que chegamos ao fim de mais uma jornada, 
jornada esta que nos traz momentos de feli-
cidade e tristezas que costumamos compar-
tilhar com nossos entes e amigos queridos.

Gostaria de aproveitar o momento e 
alertá-los que nas FESTAS geralmente 
exageramos no consumo de bebidas e comi-
das, e que o excesso nunca faz bem.

É importante refletirmos sobre o que 
passou, e na hora do brinde, lembrarmos 
das regras básicas para o melhor apro-
veitamento dos vinhos: primeiramente, a 
temperatura, depois a taça certa para cada 
tipo de vinho e o consumo de vinhos tintos 
com carnes vermelhas , sendo os mais le-
ves acompanhando carnes mais leves e os 
mais encorpados, carnes mais gordurosas e 
condimentadas. Espumantes casam perfei-
tamente com peixes e frutos-domar, assim 
como os brancos, lembrando que os bran-
cos mais encorpados são indicados também 
para carnes brancas como aves e outras.

Os vinhos foram escolhidos pela huma-
nidade pra vivenciar momentos de grande 
confraternização. A fartura gastronômica 
exige o acompanhamento desta bebida que 
tem a capacidade de harmonização com 
qualquer prato, trazendo assim maior pra-
zer e satisfação.

Devemos nos lembrar de que os espu-
mantes brasileiros estão com excelente qua-
lidade e esta é a hora certa para valorizar o 

que temos produzido com tanta eficiência.
Preparei um vocabulário básico para 

ajudar na escolha do vinho:
ACIDEZ - é sentida nas laterais da lín-

gua. Os ácidos são fundamentais compo-
nentes dos vinhos, pois proporcionam fres-
cor e sabor protegendo-os de bactérias.

AFINADO - vinho envelhecido em car-
valho e bem equilibrado; BOUQUET - pre-
sença de aromas complexos, intensos e di-
versificados adquiridos em envelhecimento 
em madeira fina ou garrafa; COMPLEXO 
- aromas dentro de aromas que abrangem 
diferentes analogias de frutas, flores, ma-
deira, etc.; CURTO - se m persistência gus-
tativa; DURO - tânico, característica de 
certos vinhos jovens; MOSTO - suco de uva 
fresca, ainda não fermentado, em que po-
dem permanecer as partes sólidas da fruta; 
NERVOSO - rico em acidez, vivaz. Quali-
dade dos vinhos jovens, principalmente os 
brancos. Meu desejo é que todos tenham 
um ótimo natal e um ano novo cheio de re-
alizações e muita saúde e que uma boa taça 
sempre faça parte de sua mesa.

Saúde. 

Por Fernando Costa.
Enófilo. Experiência de mais de 25 anos no ramo 

gastronômico Representante exclusivo na Bahia da Casa 
Valduga. Tem curso de Vinho e Degustações, com produtores 

de várias partes do mundo. Diretor-Proprietário do Empório 
Bahia em Itabuna e Itacaré.

E-mail: fernandocosta@emporio-bahia.com 
e emporiobahia@hotmail.com

                                  Por Fernando Costa  

Prepare-se 
para uma 
nova safra

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.

Poesias

As chuvas
ARTES

Por Lucrécia Rocha*

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 dasmãos onde conheci carícias e amparos.
Que nos molhe a chuva! 

* Bibliotecária e poetisa. 
Salvador - Bahia.

E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Umberto Eco: leia, leia e leia!

Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Sempre que um(a) grande pensa-
dor(a) morre damo-nos conta de duas 
obviedades muitas vezes esquecidas, 
em parte por culpa desse nosso caos 
cotidiano: a morte é a única certeza; a 
morte iguala-nos a todos. 

Essa constatação, no entanto, 
vale para a morte física. Porque pen-
sadores(as), filósofos(as), poetas e 
escritores(as) geniais nunca morrem. 
Enquanto suas obras continuarem 
sendo lidas, debatidas, revisitadas 
eles(as) permanecerão vivos(as). Dis-
se José Saramago (1922-2010), certa 
feita: “Escrevemos porque não quere-
mos morrer. É esta a razão profun-
da do ato de escrever.”Admitindo-se 
isso, tanto Eco, quanto Saramago e 
muitos outros que se lançaram nessa 
aventura que é a arte de escrever,são 
imortais! 

Umberto Eco (1932-2016) nas-
ceu em Alexandria, Itália.Foi es-
critor, filósofo, professor, semiólogo 
e crítico literário. Tornou-se mun-
dialmente conhecido através do ro-
mance “O Nome da Rosa” (1980). 
Aliás, em entrevista à Globo News 
(2015), Eco disse, ironicamente, ter 
tido um grande azar por conta do su-
cesso daquele romance, uma vez que 
ficou marcado como “o autor de “O 
Nome da Rosa”, tal como acontecera 
com Gabriel Garcia Márquez (1927-
2014) e o seu espetacular “Cem Anos 
de Solidão”.

Após, portanto, aquele imperecí-
vel “O Nome da Rosa”, Eco manteve 
seu brilhantismo literário e nos brin-
dou, entre muitos outros escritos, com 
“O Pêndulo de Foucault” (1988), “A 
Ilha do Dia Anterior” (1994), “Baudo-
lino” (2000), “A Misteriosa Chama da 
Rainha Loana” (2004) e “O Cemitério 
de Praga” (2011) e “Número Zero”, 
esse seu último romance.

No momento, quero trazer à baila, 
“A Misteriosa Chama da Rainha Loa-
na” que conta a história da memória, 
perdida e (re)encontrada nos escani-
nhos de um tempo esplendidamente 
revisitado pelo autor.Yambo, perso-
nagem central daquele livro, depois 
de escapar de um acidente vascular 
cerebral, descobre que perdeu a me-
mória episódica (queguarda os even-

tos datados, relacionados ao tempo) 
esquecendo-se, portanto, de si mes-
mo, de sua família, amigos, cores e 
sabores que o cercavam.No entanto, 
Yambopreservou a memória semânti-
ca (que guardao significado das pala-
vras), com a qual ele é capaz de citar 
poemas inteiros ou trechos de grandes 
obras e autores de todos os tempos. 
E assim, através desse Yambo-Eco, 
aprendemos a apreciar a boa leitura, 
como também aprendemos sobre His-
tória, Literatura e Vida!Portanto, Sa-
ramago teve razão:escrever é buscar 
a imortalidade, diante da fatalidade 
da morte.

Entrevistado pelo “Guardian” 
(2002), Umberto Eco disse: “Não 
sou um fundamentalista”. Dizendo 
que não há diferença entre Homero 
e Walt Disney. “Mas o rato Mickey 
pode ser perfeito da mesma forma 
que um haiku (poema curto) japonês 
o é.” Em outra entrevista, desta vez 
ao “Expresso” (2004), Eco contou que 
sua avó materna, “que tinha apenas 
cinco anos de escolaridade, era uma 
leitora voraz”. “Trazia sempre livros 
da biblioteca, que lia e me dava a ler. 
Não era seletiva, devorava Balzac e a 
seguir uma novela popular. Por isso, 
aos 12 anos, também eu lia Balzac e 
novelas de cinco cêntimos, o que me 
deu o gosto pela leitura”.

Umberto Eco soube nos conduzir 
pelo mundo das letras sem fazer disso 
um drama inacessível, uma viagem 
cansativa, um exercício penoso. 

Vivemos tempos imagéticos. Com-
petimos, exaustivamente, uns com os 
outros. Vivenciamosum mundo caóti-
co a cada dia. E, em meio a tudo isso, 
sentimos falta de nós mesmos.Assim, 
a leitura, remetendo-nos ao nosso 
mundo interior, continua sendo um 
magnífico canalde comunicaçãoa esse 
nosso “eu” tão necessitado de atenção 
e cuidado. 

Nunca se afaste de si mesmo. 
Nunca se afaste da leitura. Leia, leia 
e leia!

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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FORMAtURA

A funcionária pública estadual Dul-
ciléia (Léia) Silva dos Reis Ra-

mos, casada com o diretor-presidente 
da Nova Liderança Corretora de Se-
guros Marilúcio Ramos Dantas, colou 
grau em Ciências Jurídicas no mês de 
fevereiro, na Faculdade de Tecnologia 
e Ciências (FTC - Itabuna)

As solenidades ecumênica e de co-
locação grau aconteceram respectiva-
mente nos dias 26/02, às 19h. no ICEI, 
na cidade de Itabuna e 27/02, às 20h. 
no Centro de Convenções de Ilhéus – 
Bahia. E nesse mesmo dia, Léia como 
é mais conhecida, abriu as portas da 
sua residência no Bairro Castália 
para receber os amigos mais próxi-
mos, colegas de trabalho e familiares.

Dulcinéia Ramos, 
bacharela em Direito



Peças publicitárias e o 
apelo à denúncia contra 
aqueles que cometem esse 
tipo de crime ambiental 
fazem parte da iniciativa 

O Município de Ilhéus, ao lado 
do Ministério Público do Estado da 
Bahia (MP-BA) e da Companhia 
Independente de Polícia de Prote-
ção Ambiental (Cippa), realiza uma 
campanha sistemática de combate 
à poluição sonora. O secretário de 
Meio Ambiente e Urbanismo, An-
tônio Vieira, informa que o esforço 
conjunto prioriza um trabalho de 
cunho educacional, executado por 
meio, entre outras estratégias, da 
instalação de painéis e outdoors 
em diversos pontos da cidade. 

Segundo ele, esses painéis e 
outdoors trazem informações bá-
sicas sobre a legislação que rege o 
tema, incluindo as tipificações, as 
sanções previstas e, de forma ge-
ral, os direitos e deveres das pes-
soas. “Além de educar, precisamos 
inserir o cidadão nesta luta que 
visa combater um crime ambiental 
que atinge, aflige e prejudica inú-
meros ilheenses e visitantes”, co-
menta Vieira, salientando que têm 
especial atenção os locais que fre-
quentemente costumam ser palcos 
de abusos, a exemplo dos famosos 
paredões de som. 

O titular da Sema afirma que 
a participação popular no combate 
à poluição sonora pode se dar atra-
vés da denúncia. “Para isso, com o 
objetivo de coibir esse tipo de de-
lito, mantemos equipes de plantão 
durante os finais de semana que 
podem ser acionadas pelo telefone 
99846-4900. Já nos dias úteis, as 
denúncias devem ser realizadas 

através do 3234-4850”, afirma, 
lembrando que o contato da Com-
panhia Independente de Polícia 
de Proteção Ambiental, Cippa, é 
3639-8305.

Legislação – O gerente de 
Gestão Ambiental da Sema, Alex 
Coutinho, reitera que os crimes de 
poluição sonora se encontram disci-
plinados por uma vasta legislação, 
que inclui códigos, leis, decretos e 
resoluções. “A Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas, ABNT, 
traz os parâmetros gerais sobre o 
tema, que, a exemplo do que acon-
teceu em Ilhéus, são compatibiliza-
dos com a realidade de cada muni-
cípio brasileiro”, comenta.

Coutinho lembra que a Norma 
10151 da ABNT tem a proposta de 
fixar as condições exigíveis para 
avaliação da aceitabilidade do ru-
ído em comunidade diversas, in-
dependentemente de reclamações. 
“Lembrando que o método de ava-
liação envolve as medições do nível 
de pressão sonora equivalente em 
decibéis, que são unidades logarít-
micas que indicam a proporção de 

uma quantidade física, geralmente 
energia ou intensidade, em relação 
a um nível de referência especifica-
do”, esclarece.

Ainda segundo a Norma da 
ABNT, o nível de critério de ava-
liação para ambientes externos, 
sempre aferido em decibéis, traz 
a seguinte classificação: áreas de 
sítios e fazendas (diurno, 40, no-
turno, 35), áreas estritamente re-
sidenciais urbanas, escolas e hos-
pitais (diurno, 50, noturno, 45), 
áreas mistas, predominantemente 
residenciais (diurno, 55, noturno, 
50), áreas mistas, com vocação co-
mercial e administrativa (diurno, 
60, noturno, 55), áreas mistas, com 
vocação recreacional (diurno, 65, 
noturno, 55) e áreas industriais 
(diurno, 70, noturno 60).

Por fim, após lembrar que as afe-
rições são realizadas com o auxílio 
de alguns aparelhos, entre os quais 
o decibelímetro, Alex Assis Coutinho 
garante que as sanções para os in-
fratores vão desde o auto de infração 
até punições mais rigorosas, como 
embargos e fechamentos. 
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Ilhéus realiza campanha de 
combate ao abuso sonoro

Serviço Social é a 
novidade do vestibular 

da Faculdade Madre thaís

ILHÉUSEDUCAÇÃO

A PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL O COMPASSO 
ESTÁ CHEGANDO COM NOVIDADES.

Faculdade oferece 
vagas em nove cursos 
de graduação diurno e 
noturno

Está aberta a inscrição para 
o vestibular 2016.2 da Facul-
dade Madre Thaís (Ilhéus/BA) 
com uma ótima novidade para o 
candidato. A oferta do curso de 
bacharelado em Serviço Social, 
cuja autorização pelo Ministé-
rio da Educação foi publicada 
na edição do Diário Oficial da 
União, do dia 9. 

O estudante pode optar por 
vagas nos cursos de Administra-
ção, Enfermagem, Biomedicina, 
Direito, Logística (tecnológico) 
Engenharia Civil, Fisioterapia 
e Gestão De Recursos Humanos 
(tecnológico), para turmas diur-
nas e noturnas.

A inscrição presencial pode 
ser efetivada do dia 2 de maio 
até o dia 4 de junho, no Cal-
çadão D. Pedro II, Shopping 
It’art, de segunda a sexta, das 
9 horas ao meio dia e das 14 às 
18 horas, no sábado, das 8 às 13 
horas e na sede da FMT, à Ave-
nida Itabuna, 1.491, Gabriela 
Center, de segunda a sexta das 
09 às 21horas e aos sábados das 
8 às 15 horas. 

Através da internet, o es-
tudante pode se inscrever até 
o dia 6 junho, através do site: 
www.faculdademadrethais.
com.br.Para os candidatos que 
optarem pela utilização do 
ENEM, a inscrição será de 2 
de maio a 2 de junho, mediante 
apresentação do boletim, cons-
tando nota e número de inscri-
ção no ENEM.

As provas serão aplicadas 
uma Prova de Conhecimen-
tos Gerais Contemporâneos e 
uma Prova de Redação, no dia 
05/06/2016 (domingo), das 09h 
às 13h, na sede da Faculdade 
à Avenida Itabuna, 1491, Ga-
briela Center, Ilhéus-Bahia - 
CEP: 45.650-015

Existe ainda a opção de 
agendamento. Esse sistema 
beneficia pessoas que querem 
ingressar num dos nove cursos 
oferecidos pela FMT, mas por 
diversos motivos, não pode fa-
zer as provas na data determi-
nada pelo edital. O agendamen-
to da nova data deve ser feito na 
secretaria da FMT, com antece-
dência.  Também, caso existam 
vagas remanescentes o estu-
dante pode marca um horário e 
dia para realizar as provas, com 
o mesmo conteúdo cobrado no 
vestibular tradicional. 

Agentes da Sema fiscalizam poluição sonora em Ilhéus
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Doenças infecto-contagiosas são aquelas 
causadas por bactérias, fungos, vírus, ricketsias 
ou protozoários. Elas podem ser transmitidas de 
homem a homem como a tuberculose; através de 
vetores como a dengue ou animais (boi e porco) 
como a amebíase.

As patologias provocadas por viroses não 
têm tratamentos específicos, daí na dengue, na 
zika ou chikungunya, o tratamento é voltado 
para os sintomas como febre, dor, vômitos etc. 
Contudo, houve uma época em que até as enfer-
midades por bactérias não possuíam tratamento 
específico e as pessoas iam ao óbito devido à ine-
xistência dos antibióticos. Somente, na década 
de trinta, as sulfas foram sintetizadas por Do-
meck, salvando milhares de vida e até hoje elas 
são empregadas.

Convém informar que antibióticos são pro-
duzidos através de um ser vivo como a penicilina 
obtida de um fungo. As sulfas são sintetizadas 
de produtos químicos, não havendo a interferên-
cia na sua síntese de um ser vivo.

Após a Segunda Guerra Mundial, as penici-
linas, graças aos trabalhos de Fleming, Florey e 
Chain e aos grandes laboratórios, foram produ-
zidas em larga escala. Aqueles cientistas recebe-
ram o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia por 
seu importante trabalho. Em 1 948, Waksman 
e colaboradores sintetizaram a estreptomicina, 
primeiro antibiótico usado no tratamento da tu-
berculose.

Numa noite, há três meses, assistia a um 

documentário sobre peste bubônica que dizimou 
um terço da população da Europa na Idade Mé-
dia e pensava no sofrimento que aquela calami-
dade trouxe àquelas populações. Naquela época, 
não se teve o tirocínio de se desconfiar de que os 
ratos e as pulgas serviam como vetores na trans-
missibilidade da doença.  Bastava eliminar os 
ratos ou diminuir sua infestação para diminuir 
e até interromper o ciclo da transmissão da Yer-
sinia pestis, bactéria causadora da peste.

No início do século XX, Oswaldo Cruz en-
frentou a bubônica, usando o soro antipestoso e 
exterminando os ratos. Houve até venda daquele 
roedor comprado pelo governo. Cruz, com carta 
branca concedida pelo Presidente Rodrigues Al-
ves para sanear o Rio de Janeiro, que causava 
receio aos visitantes, atacou a varíola com a va-
cinação em massa, embora tendo a repulsa de 
alguns políticos da oposição e até uma revolta. 
Por fim, o grande sanitarista combateu a febre 
amarela com inseticidas, recebendo a alcunha de 
mata-mosquito por seus desafetos. O esforço, po-
rém, valeu a pena e a capital do País foi saneada.

A descoberta dos antibióticos foi uma revo-
lução na medicina. Na era pré-antibiótica, os 
pacientes sofriam com o desenrolar das doenças 
e tudo ficava a depender do sistema imunológico 
de cada um. Algum dia, igualmente, se sinteti-
zarão, com a permissão de Deus, os viricidas.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago novaes*

Doenças 
infecto-contagiosas

Talvez, você possa não ser um profeta 
como Jeremias e Isaías, mas Deus quer fa-
lar por intermédio de você.

A sua vida precisa falar muito mais que 
suas palavras, mas estas também são ne-
cessárias, porque muitos precisam ouvi-las. 
Deus quer que a sua vida seja uma luz para 
as outras pessoas, de maneira que testemunhe 
a misericórdia e o amor do Senhor.

Não somente Jesus semeia a semente, 
mas Ele é a semente. Para que todos possa-
mos recebê-Lo, devemos fazer com que o nosso 
coração seja uma terra boa, para colher frutos 
bons. De nossa parte, é esforço e cuidado.

Por Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib.

- Fundador da 
Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)
- Cachoeira Paulista - São Paulo.

A eficácia da 
pregação está 
diretamente 
ligada ao 
testemunho 
de vidaOuvir estrelas

O vento a lufar. A madrugada 
fria.  A natureza em prantos.

Nos seus aposentos, já acomo-
dado, o sono teimava em não che-
gar. O seu pensamento ainda con-
tinuava nela.  Levantou-se, foi ao 
armário e olhou para o quadro que 
iria presenteá-la no dia do seu ani-
versário. Adquiri-o de uma reno-
mada artista. E o fez não sópela be-
leza da obra, mas, sobretudo, para 
ver no rosto dela aquelesorrisoque 
o encantava e, também, lá no fun-
do, para dar contentamento ao seu 
coração que de há muito em mais 
nada acreditava.

Lembrou-se, então, do dia em 
que a conheceu. Na verdade foi 
numa noite de verão. Havia uma-
reunião. Muitos poucos amigos se 
faziam presentes, o que deixava o 
ambiente mais íntimo e agravável. 
Não era propriamente uma festa, 
mas tinha a alegria de uma festa.

 Conversando reservada-
mente com um amigo, de onde se 
achava, notou a chegada de uma 
moça, vestida de branco. Ficou a 
observá-la. Ela cumprimentava as 
pessoase caminhava sem querer 
em sua direção e, quanto mais se 
aproximava, mais sua beleza se 
revelava. Linda mais que demais, 
diria Caetano se a visse.  Eleque a 
viudisse ser ela muito mais bela do 
que Vênus eAfrodite juntas.

Sentou-se, por acaso,a sua 
frente.  Ao olhar em seus olhos viu 
a estrela. A luz que iluminaria o 
seu caminho e pela qual procurou 
em outros planos, em outra dimen-
são, estava bem ali em sua frente, 
a sorrir.  Meu Deus, é verdade. Ela 
existe. Pensou consigo.

Cautelosamente, disse-lhe: 
conheço você! Não me recorde de 
onde. E você não me é estranho, 
respondeu. Naquele instante,a ale-
gria do reencontro dominava todo 
seu ser e sublimava-lhe a alma.  
E a conserva prosseguiu... Anoite 
avançou.  Já se fazia tarde.  Des-
pediu-se delabeijando-lhe as mãos.

Veio a manhã e sucessão de 

dias e mais dias. As tentativas de 
aproximação ou mesmo de reapro-
ximação cediam ao silêncio. Ele 
nada entendia. Milhões de coisas 
passavam em sua cabeça. Só não 
passava a alegria queaumentavaa 
cada instante em seu peito e fazia 
feliz o seu calado coração. Nada po-
dia dizer, ou confessar, a ninguém, 
daquele amor, nem mesmo às pa-
redes.

Ah! Poeta, porque sentencias-
tes“que a vida é aarte do encontro, 
embora haja tantos desencontros 
pela vida”.

Questionava a si mesmo o 
porquê do silêncio? Acostumado à 
solidão,fez do silêncio dela o seu 
companheiro e a ele confidenciava 
segredos vindos da alma, imagi-
nandona fantasia dos seus sonhos 
que o faziaa ela, docemente em 
seus ouvidos.

O seu sentimentotornava-o ca-
paz de ouvir e de entender estrelas, 
numa sintonia perfeita com o poe-
ma de Bilac.

Olhos fixos na paisagem retra-
tada pelo artista, atordoado, sen-
tiu ecoarem seus ouvidos aquelas 
palavras que lhe feriram a alma e 
destruíram resto de esperança que 
guardava em seu peito.

Decidido,fechou a porta do ar-
mário. Pela janela jogou as chaves 
fora. O vento frio invadiu seus apo-
sentos. Sentou-se à beira da cama. 
Fez-se forte esufocou sua paixão. 
Escondeu-se debaixo da coberta 
e fingiu acreditar no novo dia, no 
novo amanhecer, pois tudo estava 
perdido e fora inútil querer o amor 
que não mais seria seu.

De mansinho, então,chega-lhe 
o seu companheiro inseparável– o 
silêncio dela – e sussurra coisas em 
seus ouvidos – segredos – que lhe 
renovaram a esperança, fazendo-o 
esboçar discretosorriso na certeza 
deque nada é por acaso.

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*
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