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Considerada a nova so-
lução para os problemas do 
sistema político brasileiro, a 
chamada cláusula de barrei-
ra para partidos políticos vol-
tou ao Congresso Nacional. 
De autoria dos senadores 
Ricardo Ferraço (PSDB-ES) 
e Aécio Neves (PSDB-MG), 
a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC) 36/2016 
estabelece critérios de de-
sempenho para que partidos 
possam ter representação no 
Poder Legislativo.

Senadores propõem PEC com nova
cláusula de barreira para partidos políticos

Leia na página 5

Leia na página 15

Leia na página 10
Leia nas páginas 8 e 9

Campos do Jordão, 
a “Suíça Brasileira”

O inverno em Campos do Jordão, na Serra da Ser-
ra da Mantiqueira (SP) é algo sublime, além de desfru-
tarmos das suas baixas temperaturas (entre 2º a 10º 
C), temos a oportunidade também de nos deliciarmos 
com a sua alta gastronomia, bem como dos variados 
recantos turísticos em que a cidade nos oferece.

Empresa baiana é a 4ª 
em receitas no País no 
setor de gás natural

BAHIAGÁS

POLÍTICA

PP lança Cacá pré-candidato 
a prefeito de Ilhéus



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 - Itabuna – Bahia.
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 Exploração de atividade ilícita 
inviabiliza vínculo empregatício. As-
sim entendeu a 4ª Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho ao decretar a 
nulidade de contrato de trabalho de 
funcionária com uma banca que atua-
va na exploração de jogo do bicho em 
Recife.

A trabalhadora, que efetuava a 
recarga de celulares, ajuizou reclama-
ção trabalhista alegando que atuou 
de janeiro de 2009 a agosto de 2011 
sem carteira de trabalho registrada. 
O juízo da 13ª Vara do Trabalho do 
Recife, então, reconheceu o vínculo e 
condenou a empregadora e, de forma 
subsidiária, a operadora de telefo-
nia que firmou contrato de prestação 
de serviço com a banca, ao pagamen-
to de verbas trabalhistas devidas pela 
rescisão contratual.

Ambas as empresas recorreram 

ao Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região alegando que não houve re-
lação de emprego, já que o trabalho 
era ilícito. A corte manteve o reconhe-
cimento de vínculo e ressaltou que 
“a ilicitude da atividade empresarial 
não contamina o trabalho realizado 
pelo empregado que, premido pelas 
necessidades vitais, aceita o emprego 
para subsistir, apenas”.

No recurso ao TST, a operadora 
manteve seu argumento, e a ministra 
Maria de Assis Calsing reformou o 
acórdão do TRT-6, afastando o reco-
nhecimento do vínculo empregatício 
e julgando improcedente a reclama-
ção trabalhista. Ela ressaltou que a 
matéria  está  pacificada  na  jurispru-
dência do tribunal, por meio da Orien-
tação Jurisprudência 19, da Subseção 
I de Dissídios individuais do TST. 
(Ascom TST)

Da necessidade da reforma 
da Previdência Social

Ao analisar direitos, vantagens e o futuro 
da Previdência Social, me posiciono a favor 
da discutida reforma da Previdência Social, 
pelos motivos a seguir expostos, que ser-
vem para reflexão e elementos de convicção 
ou não do trabalhador segurado do sistema 
previdenciário, que estejam aposentados ou 
visem uma aposentadoria no futuro.

O governo federal sinaliza que para o 
ano de 2016 a projeção é um déficit de R$133 
bilhões de reais do Instituto Nacional de 
Seguro Social – INSS, ou seja, 2,14 do PIB, 
com  estimativa  que  este  déficit  atinja  de 
R$167,62 bilhões de reais no ano de 2017, e 
o sistema previdenciário com as normas atu-
ais, poderá apresentar um rombo de R$200 
bilhões de reais no ano de 2020.

Dados do IPEA – Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, após estudo solicitado 
pela Previdência Social, apontam que a rela-
ção entre contribuintes do Regime Geral de 
Previdência Social – RGPS e população eco-
nomicamente ativa caiu muito nos últimos 20 
(vinte) anos, no ano de 1979 existiam 81% (oi-
tenta e um por cento) da população trabalha-
dora ativa com vínculo na Previdência Social, 
e este percentual caiu no ano de 1999 para 
59% (cinquenta e nove por cento), percentual 
que continua caindo significativamente até os 
dias de hoje.

O número de trabalhadores na infor-
malidade e trabalhadores autônomos, au-
mentou bastante nestes últimos 20 (vinte) 
anos, entretanto, um grande número destes 
trabalhadores não tem vínculo com a Pre-
vidência Social, fato que também contribui 
com o desequilíbrio existente entre o núme-
ro de contribuintes do sistema previdenciá-
rio – RGPS e aposentados. Exemplificando, 
no ano de 1979 para cada aposentado exis-
tiam 3,8 pessoas em atividade contribuindo 
com a Previdência Social, essa relação caiu 
para 1,7 contribuintes para um aposentado 
no ano de 1999, e essa relação vem caindo 
consideravelmente até os dias de hoje, o que 
vai tornar o sistema inviável a medida que 
se aproxima a relação de um contribuinte 
para um aposentado, vez que são os atuais 
trabalhadores que sustentam com suas con-
tribuições os aposentados.

Outro ponto importante a ser analisado 
é com referência a expectativa de vida do 
brasileiro ao nascer, segundo dados do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia  e Estatística 
– IBGE, o brasileiro a cada ano vem aumen-
tando a expectativa, no ano de 2002 a expec-
tativa de vida era de 71 anos; no ano de 2011 
saltou para 74,1 anos; no ano de 2012 para 
74,6  anos;  no  ano  de  2013  para  74,9;  e  no 
ano de 2014 para 75,2 anos de vida. Ainda 
segundo dados do IBGE, no ano de 2015 o 
Brasil terá 52 milhões de idosos, o que se faz 
necessário uma reforma urgente para que 
se evite o colapso do sistema previdenciário, 
onde poderemos ter as pessoas aposentadas 
sem a garantia do recebimento da renda do 
benefício no final de cada mês.

A idade média de aposentadoria dos 
brasileiros nos dias de hoje, é de 53 (cin-
quenta e três) anos de idade, que geral-
mente recai na Aposentadoria por tempo 
de Contribuição, cujo requisito é ter 35 
(trinta e cinco) anos de contribuição, se ho-
mem, e 30 (trinta) anos de contribuição, se 
mulher, sem a exigência de idade mínima. 
No meu entendimento é uma aposentado-
ria precoce, se confrontarmos com a expec-
tativa de vida 75,2 anos de vida do ano de 
2014.

Aos 53 (cinquenta e três) anos de idade 
o trabalhador está no auge de sua vida pro-
fissional, em plena capacidade e produtivi-
dade, e a experiência nos mostra que estas 
pessoas que se aposentam precocemente 
continuam trabalhando na mesma ativida-
de, fazendo do benefício previdenciário uma 
segunda fonte de renda.

Se fizermos um comparativo com outros 
países, na Alemanha a idade mínima para 
se aposentar está sendo gradualmente au-
mentada de 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade para 67 (sessenta e sete) anos de ida-
de entre os anos de 2012 a 2029; na Bélgica 
foi implantado um sistema parecido com a 
fórmula progressiva da 85/95, entretanto, a 
idade mínima para se aposentar é de 65 (ses-
senta e cinco) anos para todos, mais pode se 
aposentar antes, com 60 (sessenta) anos de 
idade, se tiver trabalhado 35 (trinta e cinco) 
anos; na França a idade mínima é de 60 (ses-
senta) anos para pessoas nascidas ante de 01 
de julho de 1951, e idade aumenta em cinco 
meses por ano de nascimento, alcançando 62 
(sessenta e dois) anos para pessoas nascidas 
a partir de 1955; na Holanda desde o ano de 
2013 a idade para se aposentar tem aumen-
tado gradualmente de 65 (sessenta e cinco) 
anos para 66 (sessenta e seis) anos até o ano 
de 2019 e para 67 (sessenta e sete anos) até o 
ano de 2023, e a partir de 2024, a idade para 
a aposentadoria será calculada pela expec-
tativa de vida; em Portugal a idade mínima 
para se aposentar entre 2014 e 2015 é de 66 
(sessenta e seis) anos de idade, até 2012 to-
dos precisarão alcançar 67 (sessenta e sete) 
anos de idade para receber o benefício, em 
linha com o aumento da expectativa de vida.

Como se vê, a preocupação com a apo-
sentaria da população tem que de todos os 
países visando garantir um sistema viável 
ao seu povo,  e muitos países  já fizeram ou 
estão fazendo as reformas previdenciárias 
necessárias visando um sistema sustentá-
vel, e está deve ser uma preocupação urgen-
te não só do governo federal do Brasil, mais 
de todos brasileiros, uma vez que as refor-
mas irão garantir que no futuro as pessoas 
se aposentem e recebam a remuneração de 
sua aposentadoria.

Neste momento estou me posicionan-
do em favor da reforma da Previdenciária, 
uma vez que é importante para se evitar o 
colapso do sistema previdenciário, diante da 
redução da população trabalhadora ativa e 
contribuinte e o aumento de inativos, não 
entrando no mérito das reformas propostas, 
mesmo porque, não existem propostas con-
cretas apresentadas, no momento só especu-
lação.

Entretanto, me posiciono também, no 
sentido de que a reforma da Previdência So-
cial deve ser observado o instituto do “Direi-
to Adquirido” das pessoas que estão prestes 
a se aposentar, vez que o direito adquirido 
integra o patrimônio jurídico das pessoas.

Importante mesmo, é que com as infor-
mações ora apresentada, as pessoas pos-
sam refletir sobre o  tema, não se deixando 
influenciar por sindicatos que apenas visam 
interesses  de  uma  categoria  profissional  e 
não da maioria da população brasileira, e o 
objetivo principal da reforma da Previdência 
Social é termos um sistema sustentável que 
garanta as pessoas que estão aposentadas a 
receber a renda de seu benefício, que garan-
tas as pessoas que estão prestes a se apo-
sentar a também a receber, assim, como no 
futuro seus filhos e netos.

E-mail:  marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

DECISÕES

Turma do STJ anula contrato 
de trabalho entre empregada 

e banca de jogo do bicho





Com o decorrer dos anos a 
transferência de bens imóveis por 
quaisquer de suas modalidades 
tornou-se cada vez mais necessi-
tada de segurança jurídica capaz 
de permitir ao comprador/permu-
tante uma maior tranquilidade na 
aquisição do bem. 

O início da investigação acer-
ca do imóvel objeto da alienação 
reporta à emissão de certidões, 
devendo o comprador obter: 1 – 
Certidão de Matrícula do Imóvel 
atualizada  (no  máximo  30  dias); 
2 – Certidões negativas de débitos 
tributários municipal, estadual e 
federal;  3  –  Certidões  dos  Cartó-
rios Distribuidores Cíveis e Crimi-
nais da Justiça Estadual, Federal 
e do Trabalho; 4 – Certidão nega-
tiva dos Tabeliães de Protesto e 
5 – Certidão Negativa de Débitos 
Condominiais. 

Nesta edição e nas próximas 
falaremos um pouco de cada uma 
dela.

1 – Certidão de Matrícula 
do Imóvel atualizada (no má-
ximo 30 dias)

Analogicamente, esta certidão 
se qualifica como sendo o DNA do 
imóvel, visto que todas as infor-
mações referentes à suas caracte-

rísticas, onerosidades, embaraços, 
e o titular do direito de proprieda-
de do imóvel estão ali previstas.

Esta certidão, obtida junto 
ao Cartório de Registro de Imó-
veis onde está matriculado ou 
transcrito o imóvel pretendido, é 
imprescindível para se averiguar 
se o vendedor é realmente o pro-
prietário do imóvel; se o imóvel já 
foi prometido a terceiros – o qual 
constitui direito real conforme 
artigo 1.225, CC; se  foi adquirido 
pelo vendedor de ascendentes e, 
tendo irmão, se foi cumprida a for-
malidade de anuência dos demais 
e do cônjuge; se o  imóvel está hi-
potecado;  penhorado  por  dívidas; 
gravado com outro direito real em 
favor de terceiros, tais como usu-
fruto, servidão, habitação, etc.; se 
está clausulado com inalienabili-

dade; se existe contrato de locação 
com cláusula de vigência em caso 
de alienação e/ou se foi cumprido o 
direito de preferência do locatário; 
etc.

Portanto, são inúmeras situa-
ções 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 ante-
rior para saber se efetivamente a 
aquisição está segura e não houve 
nulidade nas transferências ante-
riores, principalmente quando um 
imóvel já pertenceu à administra-
ção pública anteriormente.
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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 – Parte I

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 Processual Civil
1 - Brenda, atualmente com 20 anos 

de idade, estudante do 2º período 
de direito, percebe mensalmente 
pensão decorrente da morte de 
seu pai. Sucede, contudo, que ela 
recebeu uma correspondência do 
fundo que lhe paga a pensão, no-
tificando a de que, no dia 20 do 
próximo mês, quando completará 
21- anos, seu benefício será extin-
to. Inconformada, Brenda ajui-
zou ação judicial, requerendo em 
antecipação de tutela a continui-
dade dos pagamentos e, por sen-
tença, a manutenção desse direito 
até, pelo menos, completar 24 anos 
de idade, quando deverá terminar 
a faculdade. Tal demanda, contu-
do, é rejeitada liminarmente pelo 
juiz da 3ª Vara, sob o argumento 
de que aquela matéria de direito 
já está pacificada de forma con-
trária aos interesses da Autora 
na jurisprudência dos Tribunais 
Superiores e, ainda, por ele já ter 
proferido, em outros casos com a 
mesma questão de direito, diver-
sas sentenças de improcedência. 
Sobre os fatos descritos, assinale 
a afirmativa correta.

a) A decisão acima mencionada, se tran-
sitada em julgado, não faz coisa jul-
gada material, na medida em que a 
ausência de citação do Réu impede a 
formação regular do processo.

b) No caso de eventual recurso de Bren-
da, o juízo que proferiu a sentença po-
derá, se assim entender, retratar-se.

c) Se a matéria de mérito estivesse pa-
cificada nos Tribunais Superiores em 
favor da autora, poderia o magistra-
do, ao receber a petição inicial, sen-

tenciar o feito e julgar desde logo pro-
cedente o pedido.

d) Mesmo que a demanda envolvesse 
necessidade de produção de prova pe-
ricial, o magistrado poderia se valer 
da improcedência liminar, tendo em 
vista a força dos precedentes dos Tri-
bunais Superiores

2- João, maior e capaz, correntista 
do Banco Grana Alta S/A, ao ve-
rificar o extrato da sua contra-
corrente, constata a realização 
de um saque indevido no valor de 
R$ 2.000,00 (dois mil reais), razão 
pela qual ingressa com ação de 
indenização por dano material 
em face da referida instituição fi-
nanceira. Contudo, antes mesmo 
da citação da sociedade ré, João 
comunica ao juízo seu desinteres-
se no prosseguimento do feito.

 A partir do caso apresentado, as-
sinale a afirmativa correta.

a) A desistência da ação produz, como um 
dos seus efeitos, o fenômeno da coisa 
julgada material, obstando que o autor 
intente nova demanda com conteúdo 
idêntico perante o Poder Judiciário.

b) Tendo em vista que a causa versa so-
bre direito indisponível, poderá o juiz, 
de ofício, dar prosseguimento ao feito, 
determinando a citação da institui-
ção financeira para que apresente, no 
prazo de 15 dias, sua resposta.

c) A desistência somente produzirá efei-
tos, extinguindo o processo, se houver 
o prévio consentimento do Banco Gra-
na Alta S/A.

d) Diante da desistência unilateral do 
autor da ação, operar-se- á a extinção 
do processo sem resolução do mérito.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE juNhO DE 2016. 1-C E 2- B.

1- Affectio Maritalis = Ânimo de serem marido e mulher.
2- Affectio Societatis = O interesse societário. Ânimo de constituição de 

uma sociedade.
3-Animus Domini = Intenção de (ser) proprietário (=senhor/dono), 

Intenção de domínio ou posse.
4- Alieno Nomine = Em nome alheio
5- Alieno Tempore = Intepestivamente inoportuno, intempestivo.
6-Autorictas = Autorização.
7- Condicio Potestativa = Condição Potestativa
8-Cogito Ergo Sum = Penso, logo existo
10- Consuus = Cúmplice
11-De Meritis = Do mérito
12- Essentialia Negotii = Negócios Essenciais
13-Facultas Agendi = Facukdade de Agir
14-In Custodiendo = Em guardar (diz-se culpa)
15- In Futurum = No futuro

40 - Em tema de independência, prer-
rogativa, direitos, ética e moralidade não 
fça o advogado concessões ou transigên-
cias, por mínimas que sejam porque, mais 
cedo, mais tarde, outras se seguirão, como 
bola de neve, num crescendo compromete-
dor, afetando a autonomia, conduta, ima-
gem e reputação profissional. 

41 - Esforças-te por seres claro, sim-
ples, objetivo e sintético em tuas peti-
ções, arrazoados, escritos e sustentações 
orais. Não procures mostrar erudições, 
evita abusar do emprego de expressões 
em idiomas estrangeiros.

42 - O estágio praticado em gran-
des escritórios de advocacia costuma ser 
um duro, às vezes penoso aprendizado, 
exaustivo  até  fisicamente.  Requer  res-
ponsabilidade, paciência, determina-
ção, não raro, sacrifício. Mas é nele que 
muitas vezes, se tempera e forjas o ver-

dadeiro profissional, que, com o tempo, 
termina por instalar sua própria banca 
profissional,  muitas  vezes  associada  a 
outros colegas ou ex-colegas de estágio.

43 - Nas sustentações e arrazoados 
orais, só excepcionalmente leias textos, 
sob pena de te tornares monótono, e dei-
xares ou julgadores desatentos.

44 - Nas causas complexas e relevan-
tes, pendentes de decisão do tribunal em 
que se quer reparar a injustiça cometi-
da, nunca deixes de elaborar memorial e 
entregá-lo ao julgadores, um a um, com 
antecedência, e fazê-lo, mais uma vez, 
ainda mais resumidamente na própria 
sessão de julgamento, na esperança de 
que o trabalho venha a ser por eles lido.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim

“O juiz deve colocar a sua atuação a serviço da cidadania, 
pretendendo construir uma sociedade que dignifique a 
pessoa, estimule a solidariedade, diminua as diferenças 
regionais, que colabore na erradicação da miséria, da 

pobreza e do analfabetismo”.
Urbano Ruiz

Frase do mês
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Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

PRAZOS PROCESSUAIS

HOMENAGEM

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

Erros do Judiciário

Calculadora de prazos processuais 
terá aplicativo para celular

Reconhecimento
A determinação da presidência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido 
de identificar os responsáveis pelos “pi-
xulekos” que ironizavam seu ocupante, 
o ministro Ricardo Lewandowski, e o 
procurador-geral da República, Rodri-
go  Janot,  foram  classificadas  de  abu-
so pelo jornal Folha de S.Paulo. Além 
disso, o veículo criticou duramente 
o Conselho Nacional de Justiça, que 
decidiu derrubar a proposta de que 

sejam tornados públicos os montantes 
recebidos pelos magistrados em troca 
das exposições equiparadas à ativida-
de de magistério. “A opinião pública se 
vê informada, com efeito, de que juízes, 
desembargadores, ministros das altas 
cortes do país recebem cachês para pa-
lestras — pagos por administrações es-
taduais, associações e empresas priva-
das, não poucas com causas a tramitar 
na Justiça”, ressaltou o jornal.

foi    lançado na quinta-feira  (14/7) 
o aplicativo para celular da calculado-
ra de prazos processuais. Criado pela 
Legalcloud, o programa é grátis e pode 
ser usado nos sistemas Android e IOS.

A calculadora conta os prazos con-
siderando o novo Código de Processo 
Civil e o Código de Processo Penal. Ela 
também considera os calendários do 
Juizado Especial Cível e de diversos 

tribunais de Justiça do país, como TJ
-SP, TJ-RJ, TJ-MG.

Além do aplicativo, a calculado-
ra pode ser acessada como página de 
internet. Em um mês de funciona-
mento, foram 50 mil acessos e mais 
de 100 mil cálculos. A versão web 
e o aplicativo podem ser acessados 
aqui e encontrados na App Store e no 
Google Play.

“O  Juiz  de  Direito,  Antônio  Henrique 
da Silva, titular da 3ª Vara do Sistema dos 
Juizados Especiais desta Comarca de Ita-
buna, tendo em vista os resultados obtidos 
por esta Vara no ano de 2015, cujos dados 
estatísticos constante no Sistema Justiça 
Aberta do CNJ, registram o quantitativo de 
feitos decididos de 5.690 (4.232 – Sentenças 
com resolução de mérito; 791 Sentenças ho-
mologatórias; 667 – Sentenças extintivas), 
o que representa mais de que o dobro dos 
novos feitos iniciados durante aquele ano 
(2.844), e como parte integrante de progra-
ma de valorização dos servidores, torna pú-
blico o seu reconhecimento demonstrados e 
agradecimento pelo empenho e eficiência e 
comprometimentos demonstrados por todos 
os servidores, conciliadores, juízes leigos, 
estagiários e colaboradores que aqui desem-
penharam as suas atividades no ano em re-
ferência, sendo eles:

Supervisora - Rose Conrado, Diretor de 
Secretaria – Alexandre Sousa; Secretário – 
Pierre Moreira; Analista – Eneida Carva-
lho; Assessor do Juiz – Gustavo Camargo; 

Técnico Judiciário – Verônica Cruz, Carlos 
Adriano,  Danilo  Gomes,  Paulo  Henrique 
Chaves  e  Fredson  José  Ferreira;  Oficial 
de Justiça -  Ad Júlia matos, Danyelle Ma-
ranhão, Dulce Coelho  e Eliane Fortaleza; 
Conciliadoras – Carusa Araújo, Rita de 
Cássia  e Marina  Aguiar;  Juízes  Leigos  – 
Antônio Clóvis, Cristiane Pastori, Cristine 
Radwanski,  Jacqueline  Zaidan,    e  Hele-
na Martins;  Estagiários  – Wagner  Porto, 
Bárbara Bueno, João Ferreira, Priscila di 
Carlo, Isabela Pravda, Kaleandra Viana, 
Sheila Nascimento e Camila Farias; Cola-
boradora – Evaci Nascimento da Silva.

E para que este  reconhecimento fique 
registrado nos assentamentos funcionais 
dos servidores do Poder Judiciário Baiano, 
como menção elogiosa, nos termos do art. 
257, II da Lei Estadual nº 6.677/, fara che-
gar o presente ao conhecimento da Presi-
dência do Tribunal de Justiça deste Estado 
(TJBA) para as providências cabíveis”.

Dr. Antônio Henrique da Silva 
– Juiz de Direito.
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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

Senadores 
propõem PEC 

com nova cláusula 
de barreira para 

partidos políticos
Considerada a nova solução para os problemas do 

sistema político brasileiro, a chamada cláusula de barrei-
ra para partidos políticos voltou ao Congresso Nacional. 
De autoria dos senadores Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e 
Aécio Neves (PSDB-MG), a Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 36/2016 estabelece critérios de desempe-
nho para que partidos possam ter representação no Po-
der Legislativo.

A medida pretende diminuir o número de partidos 
com representação no Congresso, que só tende a aumen-
tar. Hoje, há 35 partidos registrados no Tribunal Supe-
rior Eleitoral, dos quais 28  têm representação no Con-
gresso. Isso porque o único critério para que uma legenda 
tenha representação parlamentar é ter registro no TSE e 
alcançar o mínimo de votos do quociente eleitoral.

De acordo com da nova PEC, protocolada na quin-
ta-feira (14/7), para ter representação no Congresso, os 
partidos devem alcançar, já nas eleições de 2018, 2% dos 
votos válidos apurados nacionalmente, espalhados em 14 
estados, com um mínimo de 2% dos votos válidos apura-
dos em, pelo menos, 14 estados.

A partir de 2022, o mínimo de votos válidos nacionais 
passa a ser de 3%, ainda distribuídos entre 14 estados. 
Os 2% dos votos válidos por estado se mantêm.

Pela proposta, os partidos que não obedecerem a esse 
critério perdem o direito de acesso ao fundo partidário, 
de acesso gratuito a rádio e televisão “na forma da lei”, 
de propor ações de controle de constitucionalidade e de 
ter estrutura própria nas casas legislativas (liderança, 
assessoria, funcionários, assessores etc.).

Melhor Momento -   De acordo com a  justifi-
cativa da PEC, “a democracia no Brasil vive seu melhor 
momento”. “Contudo, tão evidente quanto a consolidação 
da democracia em nosso país é a necessidade de se rea-
lizar uma ampla revisão nas regras eleitorais”, escreve 

Ferraço ao propor o texto.
Segundo ele, 44 países têm algum tipo de regra de de-

sempenho para partidos políticos, mas o Brasil não tem 
qualquer tipo de limitação à entrada de partidos no Con-
gresso Nacional. Já teve, mas foi cassada pelo Supremo 
Tribunal Federal.

Em 2006, o tribunal declarou inconstitucionais os 
artigos da Lei dos Partidos Políticos, de 1995, que cria-
vam cláusulas de barreira para partidos. O mecanismo 
daquela época exigia um mínimo de 5% dos votos válidos 
apurados em nove estados, com um mínimo de 2% dos 
votos por estado.

A regra foi aprovada em 95 para passar a valer nas 
eleições gerais de 2006. Meses antes de o mecanismo en-
trar em vigor, o Plenário do Supremo a declarou incons-
titucional por unanimidade.

Seguindo voto do ministro Marco Aurélio, relator, o 
tribunal entendeu que as cláusulas imporia dificuldades 
para os partidos minoritários, sufocando a representação 
de uma parte dos eleitores. O ministro afirmou em seu 
voto que, em 2006, havia 29 partidos registrados no TSE, 
mas  só  sete  deles  alcançaram  os  5% de  votos  exigidos 
pela lei. “Os demais ficarão à míngua”, escreveu.

Marco Aurélio também afirmou que, na história do 
Brasil,  apenas  a Constituição  de  1967,  outorgada  pelo 
governo militar, tratou de uma cláusula de barreira, no 
artigo 149. Porém, a Constituição hoje em vigor, de 1988, 
estabeleceu apenas o critério de estar filiado a um parti-
do e obter a quantidade mínima de votos para ser eleito, 
afirmou. “Vê-se o relevo maior à multiplicidade política.”

Ao acompanhar o relator, o ministro Sepúlveda Per-
tence observou que a cláusula de barreira “não mata, dei-
xa morrer”. “O que essa lei fez foi garantir outro direito: 
o direito de acesso ao que o professor Marcelo Cerqueira 
chama de ‘corredor da morte’.”

O Tribunal de Justi-
ça da União Europeia está 
discutindo se as empresas 
podem proibir as funcioná-
rias de usar véu islâmico 
cobrindo o cabelo. Nessa 
quarta-feira  (13/7),  a  ad-
vogada-geral da corte E. 
Sharpston opinou no senti-
do de que a proibição é dis-
criminatória.

A discussão foi levada 
ao tribunal pela França. Lá, 
uma engenheira de compu-
tação foi demitida porque 
usou o véu durante uma 
reunião com clientes. O jul-
gamento ainda não tem data 
para ser concluído. Os pare-
ceres dos advogados-gerais 
do TJ da UE costumam ser 
seguidos integralmente.

Advogada da UE diz que 
proibir funcionária de usar véu 

islâmico é discriminação

DIREITO INTERNACIONAL

A Procuradoria-Geral da República sustenta que o ex-vi-
ce-presidente da Caixa Fábio Cleto, delator da “lava jato”, e o 
deputado afastado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) montaram uma 
planilha a quatro mãos, na qual discriminavam propinas pagas 
por empresas beneficiadas com investimentos do Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Serviço (FGTS). 

A Gerdau perdeu na quarta-feira (13/7) uma discussão bi-
lionária na última instância do Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf). O caso, que trata sobre o uso de ágio, é um 
dos que envolvem processos investigados na operação zelotes. 
Quatro autuações fiscais que tiveram como pano de fundo uma 
reestruturação realizada pela siderúrgica em 2004 foram man-
tidas pela 1ª Turma da Câmara Superior. 

Propina a quatro mãos

Derrota no Carf

Tel.: 98808-1810
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Por Angelica Rodrigues

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

Campos do Jordão, 
a “Suíça Brasileira”

O inverno em Campos do Jor-
dão, na Serra da Serra da Manti-
queira (SP) é algo sublime, além de 
desfrutarmos das suas baixas tem-
peraturas (entre 2º a 10º C), temos 
a oportunidade também de nos deli-
ciarmos com a sua alta gastronomia, 
bem como dos variados recantos tu-
rísticos em que a cidade nos oferece.

Na  gastronomia  não  pode  ficar 
de fora o alemão eisbein (joelho de 
porco servido com variadas lingui-
ças, chucrute e batata), passando 
pelas trutas, linguiça de metro e o 
tradicional rodízio de fondue – quei-
jo, chocolate e carne, e tudo isso 
acompanhado de um bom vinho 
ou de uma cerveja Baden Baden, a 
mais famosa da cidade.

Quanto aos passeios, inclua uma 
visita ao Museu Fenícia Lerner, que 
é um imenso jardim de esculturas 
(são  85  ao  todo)  em  meio  à  típica 
paisagem exuberante da Serra da 
Mantiqueira e que se tornou uma 
das maiores atrações culturais da 
cidade. E junto a ele, visite também 
o majestoso Auditório Claudio San-
toro, a conhecida casa do Festival 
Internacional de Inverno de Campos 
do Jordão e de outros espetáculos e 
eventos realizados ao longo do ano.

Ainda na cidade, a pouco mais 
de 15 quilômetros do centro, reser-
ve um tempo para visitar o Parque 

Estadual de Campos do Jordão ou 
como é mais conhecido Horto Flores-
tal, local onde se pode apreciar es-
pécies nativas e exóticas de plantas, 
conhecer trilhas, utilizar suas áreas 
para o piquenique e até mesmo um 
passeio de trem. 

Ah! mais não esqueça do pas-
seio de teleférico, que liga o centro 
turístico de Capivari (que acabou de 
passar  por  um  reestruturação  e  fi-
cou ainda mais lindo)  e o Morro do 
Elefante e de visitar de trem a Du-
cha de Prata e os casarões/mansões 
dessa hospitaleira cidade, que tem 
uma das mais caras hospedagens do 
país, mas que vale a pena visitar.

Acrescente um pouco mais de 
cultura a sua viagem visitando o 
Palácio Boa Vista também conhe-
cido como Palácio do Governo, que 
é a residência oficial de  inverno do 
governador do Estado de São Paulo 
e está aberto a visitação como centro 
de arte/museu, sem prejuízo de sua 
finalidade maior,  e  reunindo  obras 
de grandes nomes das artes como 
Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, 
Candido Portinari, além de uma co-
leção de artes sacras, pratarias, lou-
çarias, tapeçarias e mobiliário dos 
séculos XVII, XVIII e XIX.

Existem outros pontos a serem 
visitados, mais aí você precisará de 
mais uma semana. 

73 98106.2239 73 99963.2187
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Maria de Lourdes 
comemora 

93 anos de vida
Quem aniversariou no 

último dia 23/6 (quinta-
feira), foi Maria de Lour-
des Carvalho, que comple-
tou 93 anos de vida. 

Ela vem a ser a mãe de 
José Augusto Carvalho, 
Venerável Mestre da Loja 
Maçônica Vigilância e Re-
sistência e casado com a 
educadora Neide Silveira 
(leia-se Colégio São Jor-
ge), da cidade de Ilhéus. 
A comemoração aconteceu 
em seu apartamento no 
Condomínio Parque São 
Brás, no Bairro da Fede-
ração, na cidade de Salva-
dor, onde estiveram pre-
sentes além dos amigos, 
os seus familiares – filhos, 
netos, bisnetos, noras e 
genros. 
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Isaque  estava  na  fase  final. 
Do nariz escorria um sangue pas-
toso e a pele estava marcada com 
pústulas. Uma dor súbita atin-
giu-lhe o estômago. Ele gritou. 
Jacó se aproximou, pronto para 
ampará-lo, como fazia quando 
criança. Isaque estendeu uma 
das mãos, não permitiu que ele 
se aproximasse. Mas, Isaque era 
seu filho, seu único filho. O filho 
que Deus lhe dera na velhice, o fi-
lho que Deus agora requeria. As-
sim como Abraão, ele teria que sacrificá
-lo. Não havia escolha, não havia outra 
saída. Jacó estendeu a arma mais uma 
vez, apontou para a cabeça do filho. Os 
poucos raios de sol que ousavam pene-
trar pelas frestas das tábuas, tentavam 
timidamente iluminar aquele pequeno 
ambiente. As pernas de Jacó fraqueja-
ram. Ele tentou inutilmente manter-se 
de pé. Porém, a gravidade o puxava. As 
mãos mal podiam segurar a arma. As 
lágrimas embaçavam os olhos.

Jacó, como Abraão, julgava que 
Deus era poderoso assaz para até dos 
mortos ressuscitarem Isaque. Apesar 
da fé, a dúvida o assolava. A dúvida, 
que se transformava nos segundos que 
o separavam de uma fatídica decisão. 
“Como  posso matar meu  próprio  filho! 
Isso não é justo!” Vociferou. Estava sen-
do provado. Não sabia se era uma afir-
mação ou uma pergunta. Seu unigênito 
era agora oferecido. Tentou lembrar-se 
das promessas que um dia Deus lhe fi-
zera. Não conseguiu. Recobrou-se. Viu a 
imagem de Isaque, ajoelhado, clamando 
pelo fim. Se Deus enviou seu anjo e im-
pediu Abraão de sacrificar o filho, faria 
o mesmo com seu Isaque, prestes a mor-
rer pelas suas mãos. 

“Meu  filho  traz  consigo  Abadom”. 
Meditou. E ele não se referia unicamen-
te ao vírus. Mas àquele predito no Livro 
da Revelação, após a quinta trombeta 
do anjo onde o profeta dizia ter vis-
to uma estrela que do céu caíra sobre 
a terra; e foi-lhe dada à chave do poço 
do abismo. E abriu o poço do abismo, 
e subiu fumaça do poço, como fumaça 

de uma grande fornalha; e com a fuma-
ça do poço escureceram-se o sol e o ar. 
Da fumaça saíram gafanhotos sobre a 
terra; e foi-lhes dado poder, como o que 
têm os escorpiões da terra. Foi-lhes dito 
que não fizessem dano à erva da terra, 
nem a verdura alguma, nem a árvore 
alguma, mas somente aos homens que 
não têm na fronte o selo de Deus. Jacó 
estava falando de Satanás. 

Ele cerrou os olhos. E como numa 
tela de cinema, viu a infância inteirinha 
de  Isaque  sobrevoar Telaviv;  viu ainda 
sua adolescência, a mudança para Jeru-
salém, o atentado que o deixou surdo do 
ouvido esquerdo, a morte de sua mulher. 
E mais uma vez foi invadido por uma in-
dagação que comprimiu seu coração até 
faltar-lhe o ar: Porque deveria ser ele o 
carrasco de sua própria descendência? A 
pergunta surgiu como um sinal de per-
da. Uma falta, indubitável, de fé. Pediu 
misericórdia. Abriu os olhos. Isaque, 
de braços estendidos, balbuciando uma 
prece,  estremeceu. Pai  e filho  se entre-
olharam por uma fração de segundos. 
Nos olhos de Isaque o desenho inexpri-
mível  de  um adeus;  nos  olhos  de  Jacó, 
um pedido lânguido de perdão. O silên-
cio daquele abrigo foi entrecortado pelo 
disparo que ecoou de uma ponta a outra 
do bairro antigo de Jaffa.

 
(Trecho de um romance que eu nun-

ca terminei sob o título de “Isaque.”)

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro, dramaturgo, escritor e membro da 

Academia de Letras de Ilhéus (AII). 
Ilhéus – Bahia.

E-mail: pawlocidade@msn.com 

Por Pawlo Cidade*

CULTURA

Isaque
“Jacó, como Abraão, julgava que Deus era 

poderoso assaz para até dos mortos ressuscitar 
Isaque. Apesar da fé, a dúvida o assolava.”  

P.C.

Fotos: Alfredo Filho 
Deputados, lideranças políticas e co-

munitárias, vereadores, dirigentes po-
líticos da região, o vice-governador da 
Bahia, João Leão, e a comunidade em 
geral participaram, na manhã deste sá-
bado, dia 16, do lançamento do nome do 
vice-prefeito Cacá na disputa ao cargo de 
prefeito de Ilhéus nas eleições deste ano. 
O evento atraiu grande público à Asso-
ciação Desportiva 19 de Março, no bairro 
da Conquista. Dez partidos, além do Pro-
gressista (PP), legenda do prefeiturável, 
foram representados no evento – PCdoB, 
PR, PRB, Pros, PTN, PV, PSDB, PEN e 
Solidariedade. 

Antes de abrir a palavra aos presi-
dentes de diretórios, foi lida uma men-
sagem do prefeito Jabes Ribeiro, que se 
recupera de recentes cirurgias feitas no 
olho esquerdo e não pôde participar. O 
gestor destacou o estado crítico em que 
foi encontrado o município em 2013, com 
dívidas, desestruturado, e a necessidade 
de, por meio da candidatura de Cacá, dar 
continuidade ao projeto de reorganização 
iniciado há três anos e meio. 

Os deputados federais Roberto Brit-
to (PP), Mário Negromonte Jr. (PP), Bis-
po Marinho (PRB), Davidson Magalhães 
(PCdoB), o deputado estadual, Eduardo 
Salles (PP), os pré-candidatos a prefeito 
de Canavieiras, Edmar, e de Una, Thiago 
Dejair, ambos do PP, o vice-prefeito de Ita-
buna, Wenceslau Jr.  (PCdoB),  a prefeita 
de Maraú, Gracinha (PP), participaram 
do ato. Assim como os vereadores Tarcísio 
Paixão (presidente da Câmara), Aldemir, 
Raimundo do Basílio, Nerival, Roque do 
Sesp, Rafael Benevides, Ivo Evangelista, 
Gilmar Sodré, Dr. Jó, Jamil Ocké e Roland 
Lavigne,  dezenas  de  lideranças  filiados 
aos partidos da base aliada também pré 
candidatos a vereador(a). O presidente em 
exercício da Câmara dos Dirigentes Lojis-
tas (CDL), Clóvis Júnior, o presidente da 
Academia de Letras de Ilhéus, Josevandro 
Nascimento, e a ex-secretária municipal 
de Educação, Marlúcia Rocha.

A ampla aliança que se desenha em 
torno da pré-candidatura de Cacá foi des-
tacada na fala dos deputados e do vice-go-
vernador da Bahia, João Leão. De acordo 
com Leão, que é presidente estadual do 
PP, a futura candidatura de Cacá terá o 

suporte de mais de dez partidos, “o que 
se torna imprescindível para discutir com 
as diversas representações, demonstran-
do um poder de articulação e agregação 
que o grupo político do prefeito Jabes tem 
e vai colocar em prática”.

Davidson Magalhães assegurou no-
vamente o apoio do PCdoB ao projeto que 
vem reorganizando Ilhéus desde 2013. “É 
um projeto exitoso, que merece a renova-
ção de nosso compromisso com essa pré-
candidatura e com a população de Ilhéus”. 
Por sua vez, o deputado federal Bispo 
Marinho,  do  PRB,  reafirmou  que  toda  a 
estrutura do partido e os mandatos da le-
genda continuarão disponíveis ao prefeito 
Jabes Ribeiro e ao pré-candidato Cacá.

Renovação – Emocionado, Cacá discur-
sou em pé, em meio ao público que presti-
giou o evento. Com mais de 15 anos de vi-
vência política, o pré-candidato relembrou 
as  dificuldades  enfrentadas  nos  dois  pri-
meiros anos de mandato. “Foi um período 
difícil, sem crédito na praça, com mais de 
37 milhões de reais de salários atrasados, 
uma população desacreditada, mas nunca 
desistimos”. O vice prefeito citou os vários 
pontos que a cidade evoluiu nas áreas de 
saúde, educação, assistência social, mo-
bilidade urbana, desenvolvimento do co-
mércio, entre outros, enfatizando a desa-
propriação autorizada pelo prefeito Jabes 
Ribeiro para criação do Parque Industrial 
do município, que trará empresas, gerando 
emprego e renda aos ilheenses.

Cacá  destacou  a  contribuição  de  fi-
guras que pregam a renovação hoje, mas 
tiveram papel importante no processo de 
sucateamento da administração muni-
cipal e pediu mais um voto de confiança 
da comunidade. “Alguns candidatos que 
vamos enfrentar, utilizam um discurso 
falso e mentiroso para tentar esconder 
os desmandos e irresponsabilidades que 
praticaram quando estavam na Prefeitu-
ra, mas o povo não vai esquecer e julgar 
quem merece a sua confiança. Vamos ga-
nhar, merecemos vencer pelo que fizemos 
e principalmente por tudo que faremos 
nos próximos anos. Unidos somos fortes e 
construiremos a Ilhéus dos nossos sonhos 
em benefício de todos, principalmente 
dos  mais  necessitados.  VIVA  ILHÉUS. 
Vamos à VITÓRIA”, convocou o entusias-
mado e determinado Cacá.

PP lança Cacá pré-candidato 
a prefeito de Ilhéus

POLÍTICA
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“Os lábios que ensinam 
a verdade, que educam 
através do exemplo e do 
amor, são mais nobres do 
que aqueles que murmuram 
orações.”

Amélia Rodrigues

Hoje vivemos uma triste realidade: 
a caravana da sociedade sem rumo, em 
que a filosofia do “quanto pior, melhor” 
prevalece em quase todos os casos. 

Tacar  pedra  em  profitente  de 
crença de matriz africana, estupros 
coletivos, esfaquear médiuns, matar 
mulher a facão, espancar homosse-
xual, racismo nas redes sociais e nas 
arenas esportivas, radicalismo reli-
gioso, fomentar o caos social e políti-
co, espalhar fofocas inverídicas (como 
a morte de atores famosos!) e picui-
nhas são atos cada vez mais banais 
entre nós! 

Ah, não gosto dessapresidAnta (fa-
lam assim!), eleita democraticamente 
pela maioria, então vou colar um ade-
sivo no carro com ela nua, de pernas 
arreganhadas, para abastecer com-
bustível! E as pessoas, absolutamen-
te sem noção, crendo estarem fazendo 
coisa legitimada, abraçam a causa 
com unhas e dentes vorazes. Num to-
tal desrespeito ao ser humano, fêmea, 
mãe, mulher, a quem antigamente 
falávamos que “não se bate nem com 
uma flor”! 

Recentemente, conversando com 
um ex-prefeito da região cacaueira, vim 
a saber do que ocorre nos bastidores de 
fato da vida pública. De real, concreto 
mesmo. Ele (a quem vou declinar de 
citar o nome, mas é fonte confiabilíssi-
ma das informações!) me falou que, ao 
assumir a prefeitura, existia um cartel 
em toda a cidade, do delegado, promo-
tor, juiz, vereadores, que recebiam pro-
pina da prefeitura. Iam a ele, com cara 
de pau, e pediam caixinha dois, três, 
quatro etc., para coisas que seriam de 
obrigação desses mesmos elementos da 
sociedade! 

Até os vereadores opositores, que 
faziam todo o teatro da oposição, re-
cebiam por  fora, para no fim votar os 

projetos elaborados pelo prefeito! Não 
aceitou pagar a ninguém. 

Num episódio lamentável de apro-
vação de suas contas, o desembargador
-relator do processo pediu-lhe 50 mil 
depositados na conta de um advogado 
X  até  as  17h  daquele  dia.  Assim,  na 
lata! 

O que meus sábios leitores imagi-
nam que aconteceu com ele, honesto e 
digno?

Tendo-se recusado a pagar e fe-
chado a torneira para todos, viu as 
verbas se escassearem, as contas se-
rem  reprovadas, começou a atrasar o 
pagamento dos funcionários e fornece-
dores, então, foi tido, através de uma 
manobra da Câmara, como corrupto, 
safado, salafrário, caçado e demoniza-
do pelos conterrâneos, a quem – como 
prestador de serviço na área da saúde 
–, atende de graça a população caren-
te por mais de 30 anos! Depois disso, 
não conseguiu mais se reeleger! E, 
um detalhe técnico, não é um pobre 
miserável, porém humilde e de vida 
simples até hoje, sem carro do ano ou 
mansões, atende sem custos a quem 
lhe bate à porta!

Não virou manchete. Sabe por quê? 
Porque estamos todos doentes: em 
transe e paranoia coletivos. Mas não 
queremos, ou desejamos, nos curar! 
Achamos certo o errado. Aplaudimos 
o conveniente. Acostumamo-nos a ver 
que o que se dá bem a qualquer custo 
é o ideal, o exemplo, a ser seguido. Os 
valores e os princípios que outrora re-
giam as coletividades são peças de mu-
seu para o mundo coetâneo.

Mas não é de se admirar ter se 
chegado a esse ponto. A vida em que 
as pessoas não conseguem cumprir 
compromissos mínimos apalavrados, 
ou seja, ter uma pauta minimamente 
ética, e em que a família não se encon-
tra fortalecida, estruturada, dando boa 
e coerente educação, é absolutamente 
normal essa anarquia ou inversão de 
sentidos para a existência degradada 
do homem.

Inversão 
de valores                    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

Até  o  século  XVIII,  a  Humanidade 
vivia às voltas com a varíola que quan-
do grassava numa comunidade causava 
uma alta letalidade. Edward Jenner, um 
médico inglês que trabalhava no meio ru-
ral, notando que as ordenhadoras de va-
cas apresentavam feridas nas mãos, teve 
a intuição de entender que elas tinham 
uma espécie branda de varíola transmiti-
da pelas vacas. A seguir, ele escarificou o 
braço de um adolescente e introduziu na 
escarificação a secreção obtida das mãos 
das ordenhadoras. O jovem não adoeceu. 
Estava descoberta a vacinação, prática 
até hoje realizada pelos programas de 
saúde. Hoje, o vírus é atenuado, isto é, é 
capaz de produzir anticorpos na pessoa, 
mas não é capaz de adoecê-la. Quanto à 
varíola, com as vacinações em massa, foi 
erradicada do planeta, evitando que mi-
lhares de pessoas sofram de uma doença 
que quando não levava ao óbito deixava 
sua marca no corpo das pessoas.

Soroterapia
Toda vez que alguém é acometido de 

uma doença infecto-contagiosa, vai haver 
uma resposta do organismo infectado, 
produzindo anticorpos com o objetivo de 
expulsar o agente invasor – um vírus, 
uma bactéria etc. A depender da resposta 
imunológica do paciente, este se recupe-
rará ou irá ao óbito. Imagine uma picada 
de serpente venenosa. O organismo não 
terá tempo na produção de anticorpos e 
a depender da quantidade de veneno in-
jetada, da espécie do animal peçonhento 
etc. o paciente poderá morrer ou não. O 

Dr. Vital Brasil Mineiro da Campanha 
fez o seguinte: Injetava pequenas quanti-
dades de veneno de cobra em cavalos e ia 
aumentando as doses e, por fim, coletava 
o sangue dos cavalos rico em anticorpos 
para o veneno das serpentes.  O sangue, 
rico em anticorpos, era filtrado e passado 
por outros processos até ser acondiciona-
do em ampolas. Uma pessoa picada por 
jararaca  receberia  o  soro  antibotrópico; 
outra, por uma cascavel receberia o soro 
anticrotálico. 

Qual a diferença entre vacinação e so-
roterapia? 

Na vacinação, o organismo ainda vai 
produzir anticorpos e na soroterapia, os 
anticorpos já estão prontos. Uma pessoa 
tem um ferimento. Para evitar o tétano, 
ministrá-lhe inicialmente o soro antitetâ-
nico (que já está pronto) e a seguir, a vaci-
na antitetânica que será aplicada em três 
doses, perfazendo um tempo de 90 dias.

A anestesia
A descoberta do primeiro anestésico 

realmente eficaz surgiu de um  fato  inu-
sitado. Uma pessoa, que momentos antes 
inalara éter, deu uma “canelada” numa 
cadeira e, para sua surpresa não sentiu 
dor. Os profissionais de  saúde a  empre-
gar o éter como anestésico pela primeira 
vez foram o médico Crawford Long e o 
dentista William Morton.  Até  os  nossos 
dias, os anestésicos evoluíram, outros fo-
ram descobertos.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Grandes 
descobertas 
na medicina – 
primeira parte.
Vacinação e soroterapia.
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Lembro que comentei a respeito do serviço do 
vinho nos restaurantes. Vamos levar em conta que 
em nossa região nunca foi realizado um trabalho 
informativo sobre a cultura do vinho.

Esta coluna tem como principal objetivo escla-
recer e aguçar a curiosidade dos leitores provocando 
discussões sobre o assunto. Hoje, existe no mercado 
uma grande variedade de revistas especializadas, 
com diversas opiniões de críticos que ajudam muito 
para o conhecimento geral.

Já ressaltei que o principal fator no serviço do 
vinho é a temperatura: cada variedade na tempe-
ratura adequada, seguido sempre pela taça correta. 
O que ajuda muito é termos uma pessoa dentro do 
restaurante responsável pela carta, que não neces-
sariamente seja um sommelier, mas uma pessoa 
interessada, que possa fazer treinamentos práticos 
e desenvolver um belo serviço para satisfação de 
nós, insaciáveis consumidores. 

Quando se fala em harmonização abrimos um 
tema cheio de polêmicas e contradições. Há uma regra 
básica que podemos afirmar: pratos leves com vinhos 
leves, pratos fortes com vinhos encorpados. O tema su-
gere na verdade, que em uma refeição temos que sentir 
o sabor da comida e também o sabor do vinho.

Um não pode sobressair ao outro, pois perdería-
mos o enorme prazer do momento que são os sabo-
res. Podemos sugerir também que para o consumo 
de frutos do mar, os espumantes brut acompanham 

perfeitamente, assim como os vinhos brancos. Já, em 
pratos com molho de tomate, podemos tomar vinhos 
tinto leves ou ligeiros, e com carnes gordas vinhos tin-
to mais encorpados.

Não podemos nos esquecer da sobremesa, últi-
mo prato da refeição que merece destaque, pode ser 
acompanhado por vinho suave ou espumante mos-
catel que vai muito bem com sobremesa acompa-
nhada de sorvete, além dos maravilhosos vinhos de 
sobremesa, como por exemplo, o ”Late Harvest”, ou 
seja, Colheita Tardia, onde o enólogo deixa a fruta 
no pé para que ela naturalmente desidrate e ocorra 
assim, uma concentração de sacarose na fruta, pro-
duzindo um vinho muito rico em aromas com alta 
concentração de açúcares.

Devem estar se perguntando “E a entrada?” 
Bem, se esta for salada ou algo regado a vinagre 
sugiro que tomem um copo com água, e, se forem 
degustar um vinho tinto com um prato principal 
abram a garrafa para ele ir respirando. Não há nada 
que possa indicar para consumir junto com pratos 
temperados com vinagre, ele mataria o vinho. Mas 
a água é ideal, inclusive para hidratar o organismo. 

. 
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-Proprietá-
rio 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

Tarde é o tempo em que não se aprecia a natureza,
o correr das águas e o voo das borboletas.
Tarde é o tempo em que não se abraça um amigo,
não se dão as mãos como devem os irmãos.
Tarde é o tempo em que não se diz eu te amo
e se calam,
privando-se de uma brisa no coração.

Tarde é o tempo em que se deixa de sorrir;
É o tempo em que se deixa de sonhar;
É o tempo em que não se constrói a Paz.
Tarde é quando você se perde de Deus em sua devoção.
Tarde é viver na ingratidão.

Tarde é quando não se percebe a brevidade da vida;
É quando não se tem o discernimento do tempo;
É quando não se olha pra frente,
e, descrente,
Aprisiona-se a um tempo que hoje já é passado.
Tarde é não perceber o quanto é livre o seu caminhar!

* Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.
E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Poesias

Tarde
ARTES

Por Lucrécia Rocha*

A PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL O COMPASSO 
será Especial do Dia do Maçom



Todos os fins de semanas, ficava na 
expectativa da leitura das crônicas de 
Manoel Lins, publicadas nos jornais 
desta cidade. Manoel Lins foi advogado 
militante e cronista fantástico. Leitor 
das crônicas dele, só vim a conhecê-lo 
pessoalmente, quando me dirigi até o 
seu escritório, de onde saí agraciado 
com o contato, a aquisição e o autógra-
fo do autor do livro inédito intitulado O 
Menino Aluado.

Apesar dos cuidados que tinha em 
conservá-lo, perdi aquele exemplar 
precioso e, ainda hoje, não o readquirir. 
Não sei quantas edições foram publica-
das; só que todas foram esgotadas, não 
o encontrando nos sebos literários, nem 
através da internet. Tentei consegui-lo 
por intermédio de Ernani Lins, irmão 
do autor, mas foi em vão. A minha ex-
pectativa agora é pedi-lo emprestado, 
para, na pior das hipóteses, tirar-lhe 
uma xérox.

Outro dia, encontrei-me com o Dr. 
Franklin, sobrinho de Manoel Lins. Per-
guntei-lhe se tinha o referido exemplar 
e ele me deu o telefone de um outro tio, 
dizendo-me que este o poderia ter ainda 
não liguei para o tio dele, mas não vou 
deixar de fazê-lo. Há leitores assim: está 
sempre esperando o seu autor preferido 
publicar uma crônica, um conto ou um 
romance; se perde algum exemplar iné-
dito, faz de tudo para readquiri-lo, re-
pondo-o ao seu devido lugar.

Preciso reler as crônicas do livro O 
Menino Aluado. Através delas, Manoel 
Lins  me  influenciou  muito,  literaria-

mente falando. Mestre da crônica social, 
política, mas sempre divertida, Mano-
el Lins nivela-se a Carlos Drummond 
de Andrade, Luís Fernando Veríssimo, 
José Castelo, Moacyr Scliar e a tantos 
outros, paradigmas do referido gênero. 
A Manoel Lins devo a qualidade do tex-
to que aprendi a gostar de ler e a do que 
porventura vier a produzir.

Já imaginaram se os meus textos 
tiverem a mesma repercussão das crô-
nicas de Manoel Lins? Terei muitos 
leitores na mesma expectativa em que 
ficava, com relação à publicação dos tex-
tos dele. Isto será a realização de um 
grande sonho. Escrevê-los e publicá-los, 
já  os  conseguir;  só me  falta  conquistar 
um número de leitores mais expressi-
vo. Um dos meus leitores, segundo ele 
próprio, já posso identificá-lo. Não é um 
leitor do meu imaginário, mas de nome, 
inteligência, carne e osso. Sandoval, 
aquele cidadão da ilustre família Bene-
vides, que o diga!

Depois chegará a vez da publica-
ção do meu livro. Crônicas é o que não 
me  faltam,  para  dar-lhe  conteúdo;  só 
recursos, que dê respaldo à contrata-
ção da editora. De alguma forma, estou 
seguindo o exemplo do mestre Manoel 
Lins, com produção literária, publicação 
de textos, publico leitor, enquanto não 
lanço o meu primeiro livro intitulado A 
Rua das Amélias, em noite de autografo, 
magia e coquetel.  

73 99134-5375 | 3613-2545 | 98856-2006
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Manoel Lins, 
o menino 
aluado e eu.

Continuam abertas 
as inscrições para o 

Vestibular Faculdade 
Madre Thaís

CRÔNICA

    Por Jorge Luís Santos*

Por Jorge Luís Santos.
Cronista. Itabuna - Bahia

E-mail: advjls13@hotmail.com                       

Transformar os sonhos em conquis-
tas é uma das contribuições da Facul-
dade Madre Thaís (FMT), em Ilhéus, 
aos seus alunos e à sociedade baiana. 
A FMT está com inscrições abertas 
para a segunda chance do Vestibular 
2016.2. Estão sendo disponibilizadas 
vagas em todos os cursos oferecidos 
pela instituição.

Os interessados podem se inscrever 
até o dia 23 de julho, na sede da Facul-
dade, à Avenida Itabuna, 1.491(Gabriela 
Center), de segunda a sexta das 9 às 21 
horas e aos sábados das 8 às 15 horas. 
Quem optar pela inscrição através do 
site: www.faculdademadrethais.com.br, 
tem até o dia 21 de julho. Aquele preferir 
a utilização do Enem, a inscrição está dis-
ponível, também, até o dia 21, mediante 
apresentação do Boletim, constando nota 
e número de inscrição no Enem.

A novidade desse período é o ofe-
recimento do curso de Serviço Social, 
nos períodos matutino e noturno. A 
diretora acadêmica da FMT, Tatiana 
Barcelos, acrescenta que o candidato, 
pode optar pelos cursos de Administra-
ção, Enfermagem, Biomedicina, Direi-
to, Logística (tecnológico), Engenharia 
civil, Fisioterapia e Gestão de recursos 
humanos (tecnológico) nas turmas ma-
tutinas e noturnas.

Já para os candidatos que, ainda, es-
tão indecisos quanto à escolha da insti-
tuição, os indicadores de avaliação, o en-
sino de qualidade, a infraestrutura e os 
diferenciais podem ser ótimos critérios. A 
Faculdade Madre Thaís oferece progra-
mas e oportunidades aos alunos, como a 
possibilidade de inserção no mercado de 
trabalho, participação em programas de 
responsabilidade social que envolvem as 
comunidades. Outro diferencial é a qua-
lificação do seu corpo docente.

Informações: pelo telefone 3222-2330

INSCRIÇÕES



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 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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Ser “simplesmente bom” não basta, é 
preciso ser santo. Deus nos chama e precisa-
mos responder a esse apelo, sermos santos.

Nossa parte é querer e pedir ao Se-
nhor a graça maior: o batismo no Espírito 
Santo.

Até em seu temperamento Deus Pai 
quer agir, basta a sua decisão para que o 
Espírito Santo possa agir.

Não queira só ser bom. Neste mundo 

de hoje, precisamos de santos, de gente 
que sofre com aquele que necessita.

Por Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib.

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

Ser bom não 
basta, é preciso 
ser santo.

Recapeamento asfáltico 
do acesso ao alto do Coqueiro 

em fase final em Ilhéus

ILHÉUS

Se encontra em fase de conclusão o 
recapeamento asfáltico da ladeira que 
dá acesso ao alto do Coqueiro, no bairro 
do Malhado, na zona norte da cidade. 
A informação é do secretário de Infra-
estrutura, Transporte e Trânsito de 
Ilhéus, Derneval Furtunato. Segundo 
ele, em virtude do estado precário em 
que se encontrava a artéria, a obra de 
recomposição era uma das principais 
reivindicações da comunidade local. 

O titular da Seintra explica que os 
serviços integram o programa de recu-
peração da malha viária do município 

com vistas a melhorar a mobilidade ur-
bana, sempre de acordo com a demanda 
apresentada pela própria população. 
Há algumas dias, as equipes da secreta-
ria realizaram uma nova operação tapa
-buracos na avenida Lomanto Júnior e 
na rua 13 de Maio, no bairro do Pontal, 
zona sul da cidade.

Furtunato reitera que, tão logo as 
atividades de recapeamento sejam en-
cerradas no alto do Coqueiro, a equipes 
se deslocarão para o bairro Teotônio Vi-
lela, localizado na zona oeste e um dos 
mais populosos da cidade. “Lá, além de 

serviços de tapa-buracos, vamos execu-
tar obras de revitalização asfáltica em 
vários pontos”, completa o secretário. 

Iluminação – Outra intervenção 
que vem sendo executada para melho-
rar a qualidade de vida dos moradores 
do alto do Coqueiro é uma ampla revi-

são no sistema de iluminação pública. 
O secretário de Serviços Urbanos, Cé-
sar Benevides, acrescenta que a propos-
ta é “não deixar nenhum poste no local 
sem iluminação, esforço que implica na 
substituição de braços, reatores e lâm-
padas”, completa.

O mundo tem muita 
gente boa, no entanto, 
continuamos 
num caos. 
Precisamos 
de santos!

A Companhia de Gás da Bahia – 
Bahiagás é a quarta maior distribuidora 
de gás natural do País, conforme ranking 
divulgado pela Revista Exame, na edição 
2016 das ‘Melhores & Maiores Empre-
sas do Brasil’. A Companhia é também 
a maior concessionária do Norte-Nordes-
te no segmento. Num cenário ampliado 
para o setor de energia, a Bahiagás ocu-
pa o 2º lugar no estado em volume de 
vendas líquidas e a 12ª posição na região, 
sendo a terceira empresa mais rentável 
da Bahia. A avaliação da revista diz res-
peito aos indicadores do ano de 2015.

A Bahiagás é a 1ª colocada na Bahia 
e a 2ª melhor do Norte-Nordeste em 
margens de vendas e riqueza criada por 
empregados no setor de energia. A capa-
cidade da empresa para honrar os seus 
compromissos financeiros no curto prazo 
também foi avaliada pela revista. A Com-
panhia é a 2ª melhor estatal no quesito 
liquidez e ocupa a mesma posição entre 
as empresas do Norte-Nordeste, ficando 
ainda entre as 15 melhores do País neste 
tópico (14ª posição no geral). A Bahiagás 
se destaca também quando o assunto é 
percentual de endividamento. Tanto na 
lista das estatais quanto de empresas da 
região, a Companhia se posiciona na 2ª 
colocação, ocupando o 11º lugar entre as 

menos endividadas do País.

Capacidade de reação
O bom desempenho da Bahiagás nas 

diversas  categorias  avaliadas  reflete  o 
crescimento da Companhia, que somente 
em 2015 investiu R$ 51 milhões, atingin-
do 88% do volume previsto para o perío-
do. Foram mais 45 km de gasodutos cons-
truídos, resultando num total de 816 km 
de malha de distribuição de gás natural 
em todo o estado. 

Segundo o diretor-presidente da 
Companhia, Luiz Gavazza (foto), o com-
prometimento dos colaboradores na exe-
cução do planejamento estratégico e a ca-
pacidade de reação da empresa frente aos 
desafios  impostos  pelo  cenário  adverso 
na economia foram determinantes para 
o bom desempenho da Bahiagás. “Os in-
vestimentos da Companhia, direcionados 
para o alcance das suas diretrizes estra-
tégicas  de  massificação,  diversificação 
do uso e interiorização do gás natural, 
associados ao compromisso do seu corpo 
funcional, têm garantido a expansão do 
consumo do energético e o aumento da 
base de clientes. O resultado dessa equa-
ção coloca a Bahiagás como um dos prin-
cipais vetores do desenvolvimento econô-
mico e social da Bahia”, avalia.

Empresa baiana é a 4ª 
em receitas no País no 
setor de gás natural

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

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

ACADEMIA 
DE LETRAS DE 
ILHÉUS (ALI)

O escritor e médico 
Leônidas Azevedo toma 
posse na Academia 
de Letras de Ilhéus 

Academia de Letras de Ilhéus (ALI), 
presidida pelo professor e escritor Jose-
vandro Nascimento, realizou na sexta-
feira (8/7), no auditório da “Casa de Abel”, 
sessão solene de posse do Dr. Leônidas 
Azevedo Filho, que se tornou Membro 

Titular e Efetivo da Cadeira nº 10, an-
tes ocupada pelo jornalista e historiador 
Adelindo Kfouri, que tem como patrono 
Carlos Chiachio e como fundador Camilo 
de Jesus Lima.

O mais novo “imortal” da ALI, que 

foi saudado pelo acadêmico e ex-presiden-
te da Academia, professor Carlos Alberto 
Arléo Barbosa, é autor de diversas obras 
infanto-juvenis, a exemplo de A Viagem, 

O Rato Saliente, Contos a Contar e Vou 
Lhe Contar um Caso (Editus/Uesc), é tam-
bém professor da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC) e médico pediatra.


