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Leia mais na página 07

O presidente Jair Bolsonaro sancio-
nou a Lei 14.021/2020, que estabelece 
ações para combater o avanço da Covid-19 
entre indígenas, quilombolas, pescadores 
artesanais e demais comunidades tradi-
cionais. O texto, publicado no Diário Ofi-
cial da União de quarta-feira (8/7), consi-
dera essas populações como de extrema 
vulnerabilidade e prevê medidas como a 

visita de equipes multiprofissionais de 
saúde treinadas para enfrentamento do 
novo coronavírus.

A lei tem origem em um projeto (PL 
1.142/2020) da deputada Professora Rosa 
Neide (PT-MT) e de outros parlamenta-
res, aprovado em maio pela Câmara dos 
Deputados e em junho pelo Senado.

Sancionada lei que 
prevê ações para 

prevenir Covid-19 entre 
índios e quilombolas

Ações virtuais de assistência 
técnica são realizadas 

em toda a Bahia
Leia mais na página 15

Obras do Hospital 
do Cacau e Senai 
Cimatec são concluídas

Entrevista com a empresária do 
ramo da comunicação Angélica 
Rodrigues, que produz a coluna 

social Eventos & Acontecimentos 
publicada nos jornais e site 

DIREITOS e O COMPASSO



PARA RIR
O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avida-

mente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e uma pessoa 
pergunta o motivo.

O advogado doente responde:
“Estou procurando brechas na lei”.

Proteção - Variação de câmbio

Educação a distância

Projeto de lei de conversão da MP 930/20, que protege bancos com investi-
mentos no exterior, segue para sanção. Entre as medidas, está a alteração na 
tributação sobre o hedge que instituições financeiras fazem sobre os seus inves-
timentos para compensar prejuízos que possam ter com variações no câmbio. 

Desembargador Luiz Fernando Boller, da 1ª câmara de Direito Público do 
TJ/SC, suspende liminar que paralisava as aulas não presenciais de pós-gradu-
ação da Universidade do Estado de Santa Catarina. Com a decisão, a instituição 
pode retomar os 50 cursos de mestrado e doutorado a distância. 
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Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Bendito Calheiros Bomfim.

40 - Em tema de independência, prer-
rogativa, direitos, ética e moralida-
de não fça o advogado concessões ou 
transigências, por mínimas que sejam 
porque, mais cedo, mais tarde, outras 
se seguirão, como bola de neve, num 
crescendo comprometedor, afetando a 
autonomia, conduta, imagem e repu-
tação profissional. 

41 - Esforças-te por seres claro, sim-
ples, objetivo e sintético em tuas pe-
tições, arrazoados, escritos e susten-
tações orais. Não procures mostrar 
erudições, evita abusar do emprego de 
expressões em idiomas estrangeiros.
42 - O estágio praticado em grandes 
escritórios de advocacia costuma ser 
um duro, às vezes penoso aprendiza-
do, exaustivo até fisicamente. Requer 

responsabilidade, paciência, determi-
nação, não raro, sacrifício. Mas é nele 
que muitas vezes, se tempera e forjas 
o verdadeiro profissional, que, com o 
tempo, termina por instalar sua pró-
pria banca profissional, muitas vezes 
associada a outros colegas ou ex-cole-
gas de estágio.

43 - Nas sustentações e arrazoados 
orais, só excepcionalmente leias tex-
tos, sob pena de te tornares monótono, 
e deixares ou julgadores desatentos.

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

Desde os primórdios do Estado bra-
sileiro, a relação entre o governo e a im-
prensa é cercada de desconfiança e não 
raro de agressões mútuas. É comum que 
governantes expressem desconforto dian-
te da postura ácida, dura e às vezes in-
justa de veículos de comunicação - que, 
em certas ocasiões, em busca de atenção, 
criam falsos heróis, massacram inocentes 
e reforçam estereótipos e preconceitos.

Não há problema quando tal incô-
modo é manifesto em críticas públicas, 
fazendo ele mesmo parte da liberdade de 
expressão. Mas quando extrapola em me-
didas institucionais de repressão, atos de 
censura, ameaças ou violência, por parte 
de qualquer dos Poderes, deve ser com-
batido.

Infelizmente, nossa história revela a 
alta frequência dessa última opção. José 
Bonifácio, já nos primórdios do Estado 
independente, promovia devassas con-
tra repórteres que não comungavam com 
seus ideais. Floriano Peixoto defendia o 
arcabuzamento de autores de escritos se-
diciosos. Getúlio Vargas fechou jornais, 
e o caso Herzog ilustra o tratamento que 
jornalistas recebiam em recentes e tristes 
tempos.

A Constituição de 1988 garantiu a 
liberdade de expressão, mas seu exercí-
cio ainda encontra dificuldades. Insultos, 
difamações, organização de milícias digi-
tais para agressões variadas, ameaças e 
violência fazem parte do cotidiano de jor-
nalistas, não apenas nos grandes centros, 
mas em especial nas pequenas comunida-
des e no interior do país.

Nesse último caso, nem sempre o pro-
fissional de imprensa tem conhecimento 
sobre como agir diante de truculências 
privadas ou institucionais. São milhares 
de homens e mulheres, em todo o Brasil, 
que lidam diariamente com ameaças ex-
pressas ou veladas pelo simples fato de 
exercerem uma profissão.

Por isso, a OAB - por meio de seu Ob-
servatório de Liberdade de Imprensa- e a 

Abraji (Associação Brasileira de Jorna-
lismo Investigativo) lançaram uma carti-
lha sobre medidas legais de proteção aos 
jornalistas, em evento no qual ministros 
do STF, o procurador-geral da República 
e profissionais de imprensa debateram o 
papel e a importância da comunicação. 
Trata- se de um documento para orientar 
jornalistas ameaçados ou agredidos, com 
um manual sobre como agir, registrar 
queixas, denunciar violências, identificar 
autores de ofensas virtuais e acompanhar 
investigações policiais.

Nadine Gordimer afirmava que a de-
mocracia não é algo que aconteça uma só 
vez na vida, mas precisa ser aprendida a 
cada dia. A cartilha é uma contribuição 
para esse aprendizado, é um primeiro 
passo para uma parceria entre advogados 
e jornalistas em defesa de um espaço se-
guro para a liberdade de expressão.

O direito à informação prestada por 
uma imprensa livre é o sustentáculo da 
democracia. A exposição de fatos, denún-
cias, informações e críticas é a matéria 
sobre a qual se constrói a cidadania. Não 
há sociedade civil organizada sem infor-
mação. E não há informação séria e ver-
dadeira sem liberdade de imprensa.

Mesmo que a voz da mídia às vezes 
soe estridente ou injusta, o simples fato 
de ela existir é a garantia de que nenhum 
governo passará sem critica ou controle. 
Independentemente da posição ideológica 
ou política, todos devemos ter um compro-
misso com a liberdade de comunicação.

Calados os jornalistas, restarão o si-
lêncio e a incapacidade de denunciar vio-
lações mais graves à liberdade de mani-
festação e de pensamento.

Por Por Felipe Santa Cruz.
Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB). Brasília – DF.

Por Pierpaolo Cruz Bottini.
Advogado, professor de direito penal da USP e ex-secretário 

de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça (2005 – 
2007). Brasília – DF.

CONTEXTO 
JURÍDICO

“Mãos dadas pela democracia”



1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9-Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

“Tudo que não está juridicamente proibido, está juridicamente 
permitido. A ausência de lei não é ausência de direito, até porque o 

direito é maior do que a lei”.

Ministro Carlos Ayres de Britto

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO.  1 - A.

DIREITO 
AMBIENTAL
1) Seguindo plano de expansão de seu 

parque industrial para a produção 
de bebidas, o conselho de adminis-
tração da sociedade empresária 
Frescor S/A autoriza a destruição de 
parte de floresta inserida em Área 
de Preservação Permanente, medida 
que se consuma na implantação de 
nova fábrica.

Sobre responsabilidade ambiental, tendo 
como referência a hipótese narrada, 
assinale a afirmativa correta.

A Frescor S/A responde civil e adminis-
trativamente, sendo excluída a res-
ponsabilidade penal por ter a decisão 
sido tomada por órgão colegiado da 
sociedade.

   
B Frescor S/A responde civil e admi-

nistrativamente, uma vez que não 
há tipificação criminal para casos de 
destruição de Área de Preservação 
Permanente, mas apenas de Unida-
des de Conservação.

   
C Frescor S/A responde civil, adminis-

trativa e penalmente, sendo a ação 
penal pública, condicionada à prévia 

apuração pela autoridade ambiental 
competente.

   
D Frescor S/A responde civil, adminis-

trativa e penalmente, sendo agravan-
te da pena a intenção de obtenção de 
vantagem pecuniária.

2) Efeito Estufa Ltda., sociedade em-
presária que atua no processamento 
de alimentos, pretende instalar nova 
unidade produtiva na área urbana do 
Município de Ar Puro, inserida no Es-
tado Y. Para esse fim, verificou que a 
autoridade competente para realizar 
o licenciamento ambiental será a do 
próprio Município de Ar Puro.

Sobre o caso, assinale a opção que indica 
quem deve realizar o estudo de im-
pacto ambiental.

A O Município de Ar Puro.
   
B O Estado Y.
   
C O IBAMA.
   
D Profissionais legalmente habilitados, 

às expensas do empreendedor.

E-mail:

Paim apoia sugestões legislativa que
 cria 14º salário para aposentados em 2020

O advogado Sandro Gonçalves, 
de Ribeirão Preto (SP), apresentou 
no portal e-Cidadania uma pro-
posta para que o INSS pague em 
dezembro um 14º salário para apo-
sentados e pensionistas por conta 
da pandemia do novo coronavírus. 
Como conseguiu o apoio de mais 
de 20 mil internautas, a ideia foi 
transformada em sugestão legis-
lativa (SUG 11/2020) e começa a 

tramitar pela Comissão de Direitos 
Humanos e Legislação Participati-
va (CDH), presidida pelo senador 
Paulo Paim (PT-RS). Ele assumiu 
a relatoria e aguarda o retorno dos 
trabalhos presenciais do Senado 
para por o projeto em debate. Se-
gundo Paim, com a pandemia, os 
aposentados estão sendo os mante-
nedores dos filhos que perderam o 
emprego. 

Proteção - Variação de câmbio

Profissionais essenciais

Suspeição

Prestação de contas

Projeto de lei de conversão da MP 930/20, que protege bancos com investi-
mentos no exterior, segue para sanção. Entre as medidas, está a alteração na 
tributação sobre o hedge que instituições financeiras fazem sobre os seus investi-
mentos para compensar prejuízos que possam ter com variações no câmbio. 

Sancionada lei 14.023/20 que prioriza profissionais essenciais em testes para de-
tectar covid-19 e estabelece medidas para preservar a saúde e a vida de profissionais 
essenciais como médicos, agentes comunitários e coveiros. 

O ministro Alexandre de Moraes não está impedido para processar e julgar 
o inquérito que apura manifestações antidemocráticas. Assim decidiu o ministro 
Toffoli ao negar pedido de suspeição da ativista Sara Giromini, conhecida como 
Sara Winter.

No dia 8/7, o site Migalhas questionou 
a história de que a juíza da 13ª vara Fe-
deral de Curitiba, Gabriela Hardt, tinha 
oferecido ao Palácio do Planalto dinheiro 
para o combate à covid-19. À tarde o mi-
nistro Humberto Martins, corregedor do 
CNJ, instaurou pedido de providências. 

O corregedor quer saber qual a origem 
dos recursos oferecidos; se tais recursos 
estão depositados em conta vinculada ao 
juízo; se tais valores já foram transferi-
dos para os beneficiários; dentre outras 
questões que ainda estão muito mal ex-
plicadas. 



Cuidados ao locar no imóvel
Eis algumas dicas para 

tornar a relação inquilino e 
proprietário mais segura: 

1- Nunca aceitar um con-
trato verbal, como foi o seu 
caso. Antes de assinar o con-
trato de locação, o inquilino 
deve pedir uma cópia do docu-
mento para ler atenciosamen-
te, com calma, cláusula por 
cláusula, destacando os pontos 
que não entender para pedir 
explicações. O documento deve 
conter informações completas 
de locador e locatário (inqui-
lino) e do imóvel. O inquilino 
deve atentar as detalhes, como 
endereço correto do imóvel, da-
tas do início e fim do contrato, 
finalidade da locação, valores 
do aluguel, multas em caso de 
atraso de pagamento e infra-
ção de cláusulas contratuais, 
prazo e índice de reajuste, for-
ma e local de pagamento, e de 
vencimento.

2 - Para garantir o con-
trato de locação, imobiliária e 
locador podem exigir apenas 
um tipo de garantia, sendo as 
mais usuais fiador com ao me-
nos um imóvel próprio, depósi-
to caução de 3 alugueis e segu-
ro fiança, mas há outras. Vale 
lembrar que só é permitido 
uma das opções. Ainda nesse 
item. A maioria dos inquilinos 
tem dúvidas quanto ao depósi-
to caução como garantia. Nes-
ta modalidade, o locador pode 
exigir o equivalente a 3 meses 
de aluguel, que deverá ser res-
tituído ao inquilino, com juros 
e correção de poupança, quan-
do o imóvel for devolvido ao 

locador.
3 - Uma vez de posse do 

imóvel, o inquilino se torna 
responsável pelas despesas co-
muns, como conta de água, gás 
e luz, bem como pagamento de 
IPTU e condomínio. Atentar 
que as despesas de manuten-
ção por uso do imóvel passam 
a ser do inquilino. 4- O inquili-
no deve conhecer as formas de 
decisão e término do contrato, 
que usualmente tem duração 
de 30 meses. Em caso de dú-
vidas, é sempre bom consul-
tar um advogado ou corretor 
de imóveis credenciado de sua 
confiança, pois estes profissio-
nais podem ajudá-lo a enten-
der melhor todas as suas obri-
gações e direitos no contrato. 
Além disso, todo contrato tem 
validade legal a partir do mo-
mento em que é assinado pe-
las partes: locador, inquilino 
e fiador, bem como duas teste-
munhas, não sendo necessária 

reconhecer firma.
Além disso, a maneira 

mais segura para ambas as 
partes é realizar a transação 
através uma empresa ou pro-
fissional conceituado (5), por-
que através do profissional ou 
imobiliária o locador terá mais 
segurança de que seu imóvel 
estará sendo alugado pelo pre-
ço de mercado, que o contrato 
lhe dará segurança jurídica, 
que a consulta cadastral do lo-
catário foi verificada junto aos 
órgãos de proteção ao crédito e 
que as garantias contratuais 
foram tomadas, contando ain-
da com a possibilidade do imó-
vel ser administrado durante 
o período da locação. E quanto 
ao locatário, este estará reali-
zando uma transação segura, 
tendo a certeza de que o imóvel 
está em condições tanto física 
quanto jurídica, além de ficar 
ciente dos seus deveres e obri-
gações na relação pactuada.

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 – bairro Góes Calmon, 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 – 98846.2545.

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 
Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

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
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Sobre o uso ou não 
da gravata em audiência

Advogado participa de 
julgamento sem gravata e é 

advertido por desembargador

“Nunca vi, em nenhuma lei, que o advogado no exercício 
de seu mister esteja obrigado a usar gravata. Essa ‘liturgia é 
de uso’, não de dever obrigacional no exercício da advocacia! 
Juiz então deve estar togado, pois ela quem lhe dá investidu-
ra”! Robson Cardoso Galvão.

“Desnecessária a questão levantada. A gravata não é 
requisito processual para uma boa Justiça”. George Marum

Durante a 25ª sessão ordinária de julgamentos da câ-
mara Criminal do TJ/PB realizada por videoconferência, 
um advogado foi advertido pelo desembargador Ricardo Vi-
tal de Almeida por estar sem gravata: “Nós todos usamos 
gravata, é o padrão de quem exercita o labor jurídico. So-
bremodo, em uma sessão solene”. 

O relator do caso em julgamento, desembargador João 
Benedito, pede, então, para que o causídico coloque a grava-
ta. Passados alguns minutos, e já devidamente engravata-
do, o advogado é autorizado a iniciar sua sustentação.

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

E-mail: bispo.fazendas@gmail.com

E ma i l : ma iade r v a l@gma i l . c om

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

E-mail: maiaderval@gmail.com

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

E-mail: romildanobre@ig.com.br

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
E-mail:
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O presidente Jair Bolsonaro sancio-
nou a Lei 14.021/2020, que estabelece 
ações para combater o avanço da Covid-19 
entre indígenas, quilombolas, pescadores 
artesanais e demais comunidades tradi-
cionais. O texto, publicado no Diário Ofi-
cial da União de quarta-feira (8/7), consi-
dera essas populações como de extrema 
vulnerabilidade e prevê medidas como a 
visita de equipes multiprofissionais de 
saúde treinadas para enfrentamento do 
novo coronavírus.

A lei tem origem em um projeto (PL 
1.142/2020) da deputada Professora Rosa 
Neide (PT-MT) e de outros parlamenta-
res, aprovado em maio pela Câmara dos 
Deputados e em junho pelo Senado.

Conforme a lei, as medidas de saúde 
farão parte de um plano emergencial co-
ordenado pelo governo federal, mas de-
verão ser adotadas também outras ações 
para garantir segurança alimentar.

A nova legislação encarrega a União 
de coordenar o plano emergencial, a ser 
executado em conjunto com estados, Dis-
trito Federal e municípios.

O texto prevê que o plano deve assegu-

rar o acesso a testes rápidos, medicamen-
tos e equipamentos para identificar a do-
ença; disponibilizar profissionais de saúde 
com equipamentos de proteção individual; 
e outras ações de tratamento hospitalar 
e controle de acesso às terras indígenas 
para evitar a propagação da doença.

Na atenção à saúde das comunidades 
quilombolas, de pescadores artesanais 
e dos demais povos tradicionais, o apoio 
previsto inclui medidas de proteção ter-
ritorial e sanitária, garantia de testagem 
rápida para casos suspeitos e inclusão do 
quesito raça ou cor no registro dos casos 
de Covid-19.

Quanto à segurança alimentar, en-
tre outros pontos, a lei estabelece que a 
União garantirá suporte técnico e finan-
ceiro à produção dos povos indígenas, das 
comunidades quilombolas, dos pescado-
res artesanais e dos demais povos e ao es-
coamento da produção dos prejudicados 
em função da Covid-19, por meio da com-
pra direta de alimentos dos programas 
da agricultura familiar, assegurando a 
infraestrutura e a logística necessárias, 
de acordo com cada região. 

Sancionada lei que prevê 
ações para prevenir 

Covid-19 entre índios e 
quilombolas

Educação a distância

Desdobramentos da pandemia

ABC do CDC
Desembargador Luiz Fernando Boller, 

da 1ª câmara de Direito Público do TJ/SC, 
suspende liminar que paralisava as aulas 
não presenciais de pós-graduação da Uni-
versidade do Estado de Santa Catarina. 
Com a decisão, a instituição pode retomar 
os 50 cursos de mestrado e doutorado a dis-
tância. 

Estudantes de medicina têm conseguido na Justiça reduzir valor da taxa de matrícula 
e rematrícula. Juízes de SP levam em consideração os efeitos da pandemia na redução da 
capacidade financeira em todas as atividades

A pandemia trouxe o isolamento social. 
Com muitas pessoas trancadas em suas ca-
sas e apartamentos, veio à tona a questão do 
barulho, que causa danos de várias ordens. 
O desembargador aposentado Rizzatto Nu-
nes alerta que todos têm direito ao sossego, 
ao descanso, ao silêncio, direito este cada dia 
mais violado abertamente

Dentre das mais fantásticas histó-
rias narradas pela Bíblia, destaca-se a 
de José, o qual foi fruto de um grande 
amor entre Jacó e Raquel, onde, se-
gundo as escrituras, ele era o preferi-
do de seu pai, cuja preparação foi feita 
em seu favor para que no futuro fosse 
o administrador de todos os bens da 
família.

Segundo a narrativa bíblica, Po-
tifar foi uma pessoa notável e impor-
tante que tinha um escravo chamado 
José que cuidava de seus bens. Ocorre, 
certo dia, que a mulher de Potifar se 
sentiu atraída pelo escravo, querendo 
ter com ele relações sexuais, no que foi 
recusada por José.

Ao ser rejeitada, a mulher de Po-
tifar, por vingança, armou para o es-
cravo. Quando este entrou em casa foi 
agarrado e teve suas vestes arranca-
das pela mulher que começou a gritar 
alegando que o escravo José havia lhe 
estuprado. Quando Potifar chegou, 
sua mulher contou-lhe a mentira e 
ordenou que José fosse preso injusta-
mente.

Tal reflexão é baseada na nar-
rativa bíblica tão somente para pe-
dir cautela nos julgamentos, porque 
muitos são os condenados pela sim-

ples palavra de vítimas que nunca 
existiram. Uma vez acusado de crime 
de tamanha reprovação social, a vida 
deste apontado, ainda que confirma-
da a sua inocência, jamais mais será 
a mesma.

Sem adentrar ao mérito do recen-
te acontecimento que envolve o joga-
dor Neymar Júnior, em que pese a 
ausência de instrumento procuratório 
(ainda) para defendê-lo, verifica-se em 
breve monta tratar de falsa acusação 
o episódio narrado pela da vítima do 
famigerado suposto estupro, baseado 
no conteúdo probatório disponibiliza-
do pelo então jogador.

Diante dessas breves considera-
ções devemos pontuar que em muitos 
casos as supostas vítimas é que de-
veriam estar sentadas no banco dos 
réus, respondendo pelo crime de calú-
nia (318 do Código Penal) e até mesmo 
denunciação caluniosa (339 do Código 
Penal) nos casos em que a máquina 
pública é movimentada por conta da 
falsa acusação.

Por Wagner Brito.
Advogado, procurador jurídico, professor de curso de 

Direito e preparatório para concursos e especialista em 
Direito Penal e Criminologia. Itabuna – Bahia.

E-mail: wag.brito@hotmail.com 
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da mulher de potifar

Entidade disse 
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presidente
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fragilizam 
indígenas
Conselho 

Nacional do 
Laicato do 

Brasil 
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O Projeto de Lei 3618/20 determina 
que, durante a pandemia do novo coro-
navírus e nos seis meses subsequentes, 
sejam concedidas a toda pessoa demitida 
até sete parcelas do seguro-desemprego 
previsto na Lei 7.998/90.

O Congresso Nacional reconheceu es-
tado de calamidade pública no País devi-
do à Covid-19, válido até dezembro.

Conforme o texto em tramitação na Câ-
mara dos Deputados, a União arcará com 
as despesas decorrentes das novas parce-
las do seguro-desemprego, e o pagamento 
deverá ser operacionalizado pelo Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (FAT).

Atualmente, o seguro-desemprego 
pode ser pago em três a cinco parcelas 
mensais, dependendo do tempo que o tra-
balhador permaneceu no emprego.

“Os efeitos da pandemia devem durar 
por todo o ano, e as condições de emprego 
serão reduzidas pela paralisação das ati-

vidades econômicas”, afirma o autor da 
proposta, deputado Bohn Gass (PT-RS). 
“O Estado deverá arcar com medidas 
temporárias para garantir a subsistência 
da população”, conclui.

O projeto também é assinado por ou-
tros cinco parlamentares.

Segundo o Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística (IBGE), a taxa de 
desocupação no Brasil subiu 1,2 ponto 
percentual e ficou em 12,9% no trimestre 
encerrado em maio último. Pela primeira 
vez na série histórica iniciada em 2012, 
a parcela de ocupados (49,5%) foi menor 
do que a de desocupados entre as pessoas 
em idade de trabalhar.

Outras iniciativas - Neste ano, já fo-
ram apresentadas na Câmara 33 propos-
tas que tratam da Lei 7.998/90, a maior 
parte após o reconhecimento do estado 
de calamidade pública em razão da Co-
vid-19.

Proposta prolonga 
seguro-desemprego 
durante Pandemia

Ainda é cedo
Juiz suspende efeitos de decreto 

(40.939/20) que permitia a retomada de 
atividades no Distrito Federal. Daniel 
Eduardo Branco Carnacchioni, da 2ª vara 
da Fazenda Pública, ponderou que “a me-
dida é adotada após o reconhecimento de 
calamidade pública, no ápice da pandemia 

no DF, no momento em que o sistema de 
saúde, público e privado, está no limite da 
capacidade e, principalmente, porque a re-
tomada não foi baseada, fundamentada e 
justificada em estudos técnicos/científicos e 
estatísticas reais em relação à evolução da 
doença”. 

Por essência o Sistema Tributá-
rio é um compilado de tributos com 
função eminentemente fiscal e tendo 
como objetivo arrecadar recursos a 
serem incorporados de forma definiti-
va, denominados de receitas públicas, 
caracterizando-se como cerne finan-
ciador dos custeios e investimentos 
do Estado em diversos seguimentos 
tais como educação, segurança, saú-
de, morada, saneamento básico, entre 
outros. Além da sua função fiscal, os 
tributos também exercem comple-
mentarmente, a função extrafiscal, 
quando de sua utilização para desdo-
brar-se em renda no intuito de expur-
gar as desigualdades sociais; proteger 
a economia nacional, fortalecer a eco-
nomia formal; desonerar a produção; 
estimular atividades produtivas; ge-
rar oportunidades de trabalhos e em-
prego; restringir o consumo de produ-
tos não essenciais, de luxo ou nocivos 
à saúde; fomentar o desenvolvimento 
econômico e social; incentivar a cultu-
ra e educação; estimular a função so-
cial da propriedade – urbana e rural, 
dentre outros.

A Constituição Federal de 1988, 
como fundamento de validade, impri-
me valoração axiológica e finalística a 
todos os ramos do Direito, ao positivar 
a “igualdade em direitos e obrigações” 
e instituir, como um dos objetivos fun-
damentais da República Federativa 
do Brasil, a “construção de uma so-
ciedade justa e solidária”, e, portanto, 
equitativa, estabelece o princípio da 
igualdade tributária – vedando aos 
Entes Tributantes instituir tratamen-
to desigual entre contribuintes que se 
encontrem em situação equivalente, 
proibida qualquer distinção em razão 
de ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independentemente 
da denominação jurídica dos rendi-
mentos, títulos ou direitos, nos termos 

do art. 150, II, da CF/1988, uma vez 
que a tributação tem de ser isonômica 
- a qual, por ser derivada da concep-
ção de solidariedade social, conjugado 
com os demais princípios tributários 
que limitam o poder de tributar, mos-
tra que a incidência proporcional com 
progressividade dos impostos atende 
perfeitamente à construção moral e 
política da justiça social, via justiça 
fiscal. Entretanto, com base no ex-
posto, com o esvaziamento da propor-
cionalidade com progressividade dos 
impostos diretos, incidentes sobre o 
patrimônio e a renda, combinado com 
uma predominância de impostos indi-
retos, incidente de forma linear sobre 
o consumo, o sistema tributário será 
inevitavelmente regressivo, indo de 
encontro aos ditames principiológicos 
da igualdade tributária estampados 
na nossa Constituição Federal.

A discussão proposta neste traba-
lho procurou aclarar se o Sistema Tri-
butário Nacional atende aos objetivos 
fundamentais da República Federati-
va do Brasil de construção de uma so-
ciedade justa e solidária previstos na 
Constituição de 1988, em consonância 
e observância dos princípios tributá-
rios que limitam o poder de tributar, 
homenageando em especial o Princí-
pio da Igualdade Tributária. 

Por fim, de maneira sistemática, 
discutiu-se a clara predominância de 
uma tributação indireta e linear so-
bre o consumo, em detrimento de uma 
tributação direta, proporcional e com 
progressividade, sobre o patrimônio e 
renda, questionando e evidenciando a 
ausência de igualdade tributária com 
isonomia de tratamento e de equidade 
fiscal, o que fomenta de maneira per-
versa a desigualdade social e a justa 
distribuição de renda, impossibilitan-
do a entrega efetiva dos ditames escul-
pidos na nossa Constituição cidadã.

DIREITO TRIBUTÁRIO

O sistema tributário brasileiro, a 
regressividade e suas repercussões 
socioeconômicas à luz do primado 

constitucional da igualdade tributária

Por Leandro Alves 
Coelho.

Mestre em Planejamento 
Tributário (2011)- Universidade 

Católica de Salvador (UCSAL); Pós 
Graduado em Direito Tributário e 
Metodologia do Ensino Superior 

(2007)- UNISUL; Graduado em 
Direito (2005)- Universidade 

Católica de Salvador (UCSAL). 
Membro-fundador da Academia 

de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA)

E-mail:leocoelhoadv@gamail.com

Por Elisângela Paula 
do Sacramento 
Peixe.
Pós Graduada em Direito 
Público e Privado (2019) 
- Faculdade de Ilhéus 
(CESUPI); Graduada em 
Direito (2019) - Faculdade 
de Ilhéus (CESUPI); 
Graduada em Letras - 
Faculdade de Tecnologia e 
Ciências (FTC) (2012).
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DIREITOS – Quando surgiu a 
ideia de escrever Tribunal do Júri – 
História, origem e evolução no Direi-
to Processual Penal?

Vercil Rodrigues – O Tribunal do 
Júri despertou-me paixão desde as pri-
meiras aulas de processo penal na gra-
duação de Direito, que eram ministradas 
pelo professor e delegado da polícia civil 
do Estado da Bahia, Dr. Clodovil Soares, 
catedrático na matéria, ao ponto de a 
partir de então ter a certeza de que mi-
nha monografia de final de curso seria 
nessa área. 

Quando da apresentação, ou melhor, 
da defesa da monografia (lato sensu) no 
final do curso, três dos quatro professores 
que compuseram a banca avaliadora, nos 
estimularam a transformar a pesquisa em 
um livro. E agora, na iminência de comple-
tar 10 anos de conclusão do curso, mais o 
aniversário de uma década da publicação 
do nosso primeiro livro: “Breves Análises 
Jurídicas” (Direitos, maio/2010), apro-
veitando o isolamento social por conta da 
Pandemia (Covid – 19), consegui o tempo 
necessário para a sua feitura, que tinha 
que ser em dobro, pois também sou o edi-
tor responsável pela Direitos Editora, que 
publicou a obra.

DIREITOS – O Senhor terminou 
o bacharelado no ano de 2010, mas 
porque só depois de 10 anos resolveu 
publicar o livro? 

Vercil Rodrigues – Dentre os vá-
rios motivos, destacamos as atribuições 
do dia a dia, aulas a serem ministra-
das na rede pública estadual, onde sou 
professor de história a mais de duas 
décadas. A administração dos jornais O 
COMPASSO e o DIREITOS impressos e 
on line. A Maçonaria, onde sou membro, 
os compromissos com as três academias 
– Grapiúna de Letras (AGRAL), Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e 
a de Letras de Ilhéus (ALI), as quais faço 
parte. Além disso, precisava me prepa-
rar para escrever algo com a qualidade 
que se requer um livro, especialmente de 
um tema palpitante, que desperta tanta 
paixão, como o Tribunal do Júri, o mais 
democrático dos institutos processualis-
ta penal.

DIREITOS – O livro tem o prefá-
cio e a apresentação dos professores 
universitários Dr. Clodovil Soares, 
Dr. Leandro Alves Coelho e Dr. Cos-
me Reis. Porque as escolhas deles.

Vercil Rodrigues – A bem da verda-
de é bom que se diga que são homens de 
múltiplas atividades, seja como advogado, 
delegado, escritor e professores de cursos 
de Direito, todas elas exercidas com com-
petência, profissionalismo e ética. Portan-
to, são profisionais da mais alta estirpe, 
que gozam de grande prestigio junto aos 
seus pares. Isso sem contar que são da 
nata intelecto-pensante da ciência jurídi-
ca da Bahia, por isso, pertencem a Acade-
mia de Letras Juridicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA), no caso do Dr. Cosme Reis 
e Dr. Leandro Alves Coelho, também são 
membros-fundadores da “Casa da Letras 
Jurídicas”, sendo que este último foi o seu 
primeiro presidente. 

Diante disso, não poderia deixar de 
convidá-los, ou melhor, de ter a chacela 
deles, sob o risco de meu livro não ter uma 
boa aceitação na comuidade acadêmica-
científica. Ao convidá-los a pariticipar do 
nosso Tribunal do Júri, que aproveito a 
oportunidade para agradeçer a generosi-
dade de cada um, quis também prestigiar 

três amigos, que cada um em sua area de 
atuação, contribui para o crescimento des-
sa empobrecida – em todos os aspectos  – 
região sulbaiana, outrora cacaueira.

DIREITOS – E quanto aos colabo-
radores?

Vercil Rodrigues – Ninguém faz 
nada sozinho. Aproprio-me das palavras 
do poeta inglês John Mayra Donne: “Ne-
nhum homem é uma ilha, completo em si 
próprio; cada ser humano é uma parte do 
continente, uma parte de um todo”.

Diante disso, nem eu e nem a editora 
DIREITOS, que represento, abrem mãos 
de bons profissionais na realização de 
uma obra, e não foi diferente no Tribunal 
do Júri – História, origem e evolução no 
Direito Processual Penal, que contou com 
a colaboração do jornalista e designer 
gráfico  Arnold Coelho, com o projeto grá-
fico, diagramação e a concepção da capa; 
a educadora Fátima Oliveira, com a revi-
são; a colunista social e diretora financei-
ra do grupo DIREITOS Angélica Santos 
da Silva Rodrigues, com as sugestões e a 
digitação; a bibliotecária Rosivane Lima 
de Sena (CRB-5/1652), responsável pelas 
fichas catalográficas dos livros do autor e 
da DIREITOS editora; e aos especialistas 
em Tecnologia da Informação (TI) Marco-
ni Santos Brito e John Wellisson Santos 
de Jesus, com os imprescindíveis socorros 
na área computacional. 

DIREITOS – A quem o Senhor 
dedica Tribunal do Júri – História, 
origem e evolução no Direito Proces-
sual Penal?

Vercil Rodrigues – A minha ines-
quecível mãe Elza Rodrigues Silva (in 
memoriam), que, entre outras coisas, me 
introduziu no hábito da leitura, estudo e 
retidão. A minha amada esposa, Angélica 
Rodrigues, pelas renúncias em prol desse 
meu novo projeto, que passou a ser nos-
so, pelas doses homéricas de incentivo, 
sacrifício e compreensão. E por último, 
mas não menos importantes familiares, 
especialmente à memória dos meus ir-
mãos Ariovaldo Rodrigues e Josabeth 
Rodrigues, os quais foram retirados do 
nosso convívio fraterno nesta dimensão, 
mas cuja memória viverá eternamente 

em meu coração.

DIREITOS – Quem é o público 
alvo do livro?

Vercil Rodrigues – Na verdade, sem 
qualquer resquício de falsa modéstia, 
desejamos que o livro Tribunal do Júri 
- História, origem e evolução no Direito 
Processual Penal,  que é fruto de nossas 
experiências, primeiro como bacharel 
em direito e historiador, posteriormente 
como advogado e jornalista, possa ser útil 
aos amantes e estudiosos do tema, espe-
cialmente os bacharelandos dos cursos de 
Direito, bem como  os novos advogados, 
que por qualquer motivo, concomitante 
ou não, optaram pelo magistério supe-
rior, no caso, ministrando aulas de direi-
to e processo penal, com isso, aproveitan-
do-o no seu mister.

DIREITOS – Como está estrutu-
rada a obra Tribunal do Júri?

Vercil Rodrigues – Peço permissão 
ao Dr. Clodovil Soares que declarou no 
prefácio do livro: “Percebo que se trata de 
exame percuciente, próprio do talentoso 
historiador e advogado, da origem histó-
rica e estrutura do Tribunal do Júri, tra-
zendo informações de uma incursão his-
tórica pelas civilizações antigas, em seu 
modo de punir e julgar, até o Tribunal do 
Júri como garantia fundamental presen-
te na Constituição Federal, com aborda-
gem que de maneira didática e leve, sur-
ge como uma boa leitura para advogados, 
acadêmicos de direito, carreiras jurídicas 
ou leigos”.

Disse ainda o prefaciador: “Na segun-
da parte, o autor expõe de forma brilhan-
te os principais elementos do Tribunal do 
Júri, seus princípios reitores, garantias, 
formulações e recursos. Esquematica-
mente aponta o surgimento e construção 
estrutural da concepção de Tribunal do 
Júri, juízo competente para julgar os cri-
mes dolosos contra a vida e os conexos. 
Enfim, temos em mãos um livro que as 
suas qualidades, por si só, justificam a 
empenhada publicação. Sem exagero se 
constituirá, num guia, primeiro e último, 
a ser consultado por todo profissional da 
área que se dedique à teoria e prática do 
Tribunal do Júri”.

“O Tribunal do Júri 
me despertou paixão 

desde as primeiras aulas 
de processo penal na 
graduação de Direito”

Entrevista com o advogado Vercil Rodrigues, 
que também é jornalista e professor de história, 

que acaba de lançar o seu mais novo livro “Tribunal 
do Júri – História, origem e evolução no Direito 

Processual Penal”. (Direitos Editora, 2020), 
o quarto na seara jurídica.
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Diretor-fundador do jornal, revista e site DIREITOS | 
www. jornaldireitos.com 

Diretor-fundador do jornal e site maçônico 
O COMPASSO | www.jornalocompasso.com.br; 

Diretor-fundador da editora DIREITOS. 

O mais novo livro do 
PROFESSOR, ADVOGADO e 

JORNALISTA VERCIL RODRIGUES

Veja os 
últimos 

lançamentos

UM NOVO JEITO 
DE PUBLICAR 
O SEU LIVRO
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Posse da nova diretoria do Lions Clube 
Ilhéus Norte ocorreu virtualmente

ILHÉUS

Respeitando as normas de distancia-
mento social em função da pandemia do 
COVID-19, o Lions Clube Ilhéus Norte 
optou por empossar, de forma remota, a 
sua nova diretoria para o Ano Leonístico 
2020/2021, o que ocorreu em 30 de junho 
p.p.  A Cal. Marileide dos Santos Oliveira 
assumiu a presidência, enquanto a Cal. 
Suzana Maria Patury de Almeida e Cal. 
Maria Alice Albagli de Almeida, a Secre-
taria e a Tesouraria, respectivamente.  

O Lions Clube Ilhéus Norte, foi criado 
em 23 de abril de 1997, somente com mu-
lheres no quadro de sócias. Teve as Do-
madoras Salma Leite e Celeste Chalhoub 
como madrinhas. Sua primeira presiden-
te foi Cal. Daisy Claret Geraes Burkle 
e Secretária Cal. Jane Hilda Mendonça 
Badaró. Durante estes anos, o Clube, que 
atualmente possui 25 membros, vem re-
alizando trabalhos sociais de grande im-
portância na cidade de Ilhéus, auxiliando 
pessoas carentes.

“A atual Diretoria irá enfrentar um 
período muito difícil. O modo como tra-
balhávamos anteriormente não será mais 

possível na sua totalidade, pois o respeito 
à vida é essencial. Mas somos lutadoras, 
criativas e acharemos novas maneiras de 
servir, pois nunca os carentes tiveram 
tanta necessidade de auxílio como agora. 
Vamos precisar do real apoio de todos os 
amigos e dos que se preocupam com a so-
ciedade como um todo; e antecipadamen-
te agradecemos este apoio. Para mim, é 
um orgulho ser LEÃO”, diz a nova Pre-
sidente.

O Lions Clube Internacional tem 
como lema SERVIR, e como objetivos 
criar e fomentar um espírito de compre-
ensão entre os povos da Terra, promover 
os princípios do bom governo e boa ci-
dadania, interessar-se, ativamente pelo 
bem estar cívico, cultural, social, e moral 
da comunidade, unir os clubes com la-
ços de amizade, companheirismo, dentre 
outros. E um dos itens do seu Código de 
Ética é ajudar o próximo, consolando o 
aflito, fortalecendo o débil, e socorrendo 
o necessitado.  

A cidade de Ilhéus possui três uni-
dades ligadas ao Lions Internacional: o 

Lions Centro, cujo presidente é Cl. An-
tônio Fernando Ferreira dos Santos, o 
Lions Pontal, cuja presidente é Cal. Célia 
Oliveira de Miranda Daud, e o Lions Nor-
te, cuja presidente é Cal. Marileide dos 
Santos Oliveira. 

Marileide dos Santos de Oliveira

A nova Presidente do Lions Norte in-
gressou no Clube em 2001. Saiu do Rio 
Grande do Sul para Ilhéus na adolescên-
cia, onde completou seus estudos. Cursou 
o Magistério no Instituto Municipal de 
Educação; Estudos Sociais e Letras na 
antiga FESPI, Especialização em Leitu-
ra e Produção de Textos na Universidade 
Católica de Minas Gerais; Mestrado em 
Estudos Linguísticos na Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

Ensinou em muitas escolas de Ilhéus: 
IME, CEAMEV, Instituto Nossa senhora 
da Piedade, Colégio Nossa Senhora da 
Vitória, Colégio Dom Eduardo. Foi Dire-
tora do Colégio Estadual General Osório 
e Escola Municipal da Princesa Isabel. 

Pertenceu ao Corpo Docente do De-
partamento de Letras e Artes da Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz- UESC, 
de onde também foi diretora. Naquela 
Instituição de ensino Superior, além da 
Regência de aulas em diversos cursos, 
trabalhou como Revisora na EDITUS e, 
por muitos anos, pertenceu ao seu Conse-
lho Editorial. Atuou, também, como Co-
ordenadora do Laboratório de Redação. 
Na aposentadoria se dedica ao auxílio de 
pessoas carentes, através do Lions Clube 
Ilhéus Norte, que agora preside. 
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DIREITOS – O que é colunis-
mo social? Futilidade como alguns 
pensam? Como o senhora a define?

Angélica Rodrigues – “Um tipo 
muito comum de colunismo é a Colu-
na Social, que consiste em reunir in-
formações (nem sempre notícias) sobre 
personalidades famosas na sociedade 
de uma cidade, região ou país. Colunis-
tas sociais trabalham “caçando” notas 
sobre artistas, celebridades, milioná-
rios, figuras excêntricas, autoridades e 
outras pessoas”. (Wikipédia)

Entendemos que o colunista so-
cial é um profissional do jornalismo 
que trabalha escrevendo regular-
mente para veículos de comunicação 
(jornais, revistas, rádio, TV, websi-
tes), produzindo textos não neces-
sariamente noticiosos denominados 
colunas. O colunista não precisa ser 
necessariamente jornalista (o que 
significa, no Brasil, não precisar ser 
bacharel em Jornalismo). 

O nome “Coluna” surgiu em virtu-
de da diagramação original dos textos 
não-noticiosos publicados regularmen-
te em espaço predeterminado no jor-
nal. Nos periódicos do século XIX, tudo 
que não era notícia era diagramado 
numa única coluna vertical, de alto a 
baixo da página, à parte do resto do 
conteúdo — exceto pelos folhetins, que 
eram publicados geralmente na parte 
inferior da primeira página, ocupando 
todas as colunas da esquerda até a di-
reita. Com o passar do tempo, os textos 
de colunas deixaram de ser limitados 
a uma coluna de diagramação e passa-
ram a ter qualquer formato, mas man-
tendo o caráter de informações curtas, 
em notas, ou observações do cotidiano, 
em linguagem de crônica. 

Atualmente, porém, os colunistas 
têm recebido mais destaque do que as 
colunas, o que lhes permite escrever 
sobre praticamente qualquer tema, 
desde que o leitor identifique neles um 
estilo próprio do autor. Este fenômeno 
tem aproximado os textos de coluna do 
chamado Jornalismo literário. 

DIREITOS – Como é o trabalho 
de um jornalista/colunista social? 
É só glamour?

Angélica Rodrigues – Não. Não 
deixa de ter um certo glamour, mas 
quase sempre é muito e muito mesmo 
trabalho, desde a primeira etapa que é 
o recebimento na redação dos convites 
para os eventos, que vem por e-mails, 
impressos, ligações e pela redes sociais, 
a exemplo do whatsapp. E é a partir daí 
que montamos a pauta, priorizando o 
grau de relevância para os nossos leito-
res, que é a razão da coluna, e que acre-
ditamos estar dando certo, haja vista a 
Eventos & Acontecimentos completar 
dez anos de existência. 

Na segunda parte, é a cobertura 
do evento em si, na redação produzir o 
texto e selecionar as fotos que compo-
rão a matéria. 

DIREITOS – Como são selecio-
nados os eventos que irão compor 
a coluna Eventos & Acontecimen-
tos?

Angélica Rodrigues – O nosso 
foco é a satisfação plena dos nossos lei-
tores. Diante disso, o critério primor-
dial é se ele (evento) tem relevância, 
no caso, socialmente falando, para os 
nossos leitores, portanto, se é uma no-
tícia com grau de relevância enorme, 
mediana ou desnecessária. 

E caso exista mais de um even-
to naquela data, ou os mesmos se 
equivalham em importância/rele-
vância, lançamos mão de outros cri-
térios, a exemplo de quem convidou 
primeiro, bem como de outros que 
são mais subjetivos e desnecessá-
rios declinarmos aqui.

DIREITOS – O jornal Direitos 
caminha para o seu aniversário 
de 12 anos e a sua coluna 10 anos. 
Como se deu o seu convite para 
assinar Eventos & Acontecimen-
tos uma das colunas mas lidas dos 
jornais Direitos e O Compasso?

Angélica Rodrigues – A bem da 
verdade, a direção do jornal Direitos, 
leia-se Vercil Rodrigues, resistiu du-
rante quase dois anos a ter uma colu-
na social no jornal, sob a alegação que 
os coirmãos do sul da Bahia já faziam/
cobriam esse segmento, mas foi con-

vencido pelos inúmeros e-mails e pedi-
dos que recebia de leitores, que diziam 
sentir falta no jornal dessa coluna. 

E só foi a partir dessa “pressão”, 
que ele aventou essa possibilidade, me 
convencendo a escrevê-la, desde que 
não fosse só de eventos, mas que tives-
se também o perfil de dicas de viagens 
e gastronomia. 

E mais, com o lançamento do jornal 
O Compasso, veio o convite para que 
Eventos & Acontecimentos fosse pu-
blicada nesse veículo de comunicação 
maçônico, bem como na revista Dire-
tos, e chegando ao 10º ano de existên-
cia como uma das mais lidas colunas 
dos dois jornais e da revista, tanto nas 
versões impressas como on line: www.
jornaldireitos e www.jornalocompasso.
com.br. 

DIREITOS – A coluna Eventos 
& Acontecimentos que é publica-
da nos jornais impressos e on line 
Direitos e O Compasso acaba de 
completar 10 anos de ininterrupta 
existência. Como é fazer uma dé-
cada de jornalismo social?

Angélica Rodrigues – Quando 
comecei a convite da direção do jornal 
Direitos, confesso que não tinha a pre-
tensão e a convicção de que que ficaria 
tanto tempo produzindo a Eventos & 
Acontecimentos. Só posso dizer que 
é trabalhoso a sua produção, mas ao 
mesmo tempo prazeroso, e ao final de 
cada edição, quando recebemos tantas 
mensagens de parabéns, percebemos 
que estamos no caminho certo, noti-
ciando os eventos sociais do eixo Ita-
buna – Ilhéus com glamour e ética, 
primando pelo respeito aos homena-
geados, que não pagam por isso, diga-
se de passagem, e aos leitores, razão 
maior da existência da coluna.

DIREITOS – A Senhora já ti-
nha alguma experiência na área 
do jornalismo?

Angélica Rodrigues – Durante 
quase uma década fiz parte da PAS-
COM - Pastoral da Comunicação da 
Igreja Santa Rita de Cássia, na cidade 
de Itabuna, onde editávamos o jornal 

“O Anúncio”, e desde a reunião de pau-
ta, onde discutíamos e selecionávamos 
as atribuições jornalísticas e adminis-
trativas do mês de cada um dos seus 
membros até a logística de distribui-
ção. Portanto, “O Anúncio” foi a minha 
primeira escola de jornalismo. 

Além disso, nos dois primeiros anos 
do jornal e revista Direitos quando 
ainda não assinava a coluna Eventos 
& Acontecimentos, sempre participa-
va das reuniões de pautas, sugerindo 
e assinando algumas matérias, acre-
ditando que foi a partir dessa minha 
participação, que recebi o convite para 
fazer a parte social desses importantes 
veículos de comunicação regional.

DIREITOS – A Senhora se ins-
pirou ou inspira em algum pro-
fissional que atuou ou atua nessa 
área?

Angélica Rodrigues – Em nível 
nacional no Ibrahim Sued, que as-
sinou o social no jornal O Globo por 
mais de quatro décadas. A sua coluna 
passou a ser lida por todas as cama-
das sociais do Brasil, especialmente 
a carioca, tendo passado a conviver 
com personalidades famosas no Bra-
sil e no exterior.

Ele Cunhou expressões (“bordões”) 
que se tornaram marcantes como “De 
leve”, “Sorry periferia”, “Depois eu con-
to”, “Bola Branca”, “Bola Preta”, “Ade-
mã que eu vou em frente”, “Os cães la-
dram e a caravana passa”, “Olho vivo, 
que cavalo não desce escada”, dentre 
outras. 

Considerado como um homem ele-
gante, contou certa vez que, no início 
da sua carreira, tinha apenas um ter-
no, que deixava todo dia debaixo do 
colchão de sua cama, para que não per-
desse o vinco. E que foi homenageado 
em 2003 com uma estátua em frente 
ao hotel Copacabana Palace na aveni-
da Atlântica na capital carioca..

E em nível regional, o melhor den-
tre todos, o saudoso Charles Henry, 
que atuou no colunismo social por mais 
de cinco décadas – revistas, jornais, 
sites e blogs –, bem como na TV San-
ta Cruz afiliada da Rede Globo, onde 
apresentou o programa “Somos Nós”.

O foco do colunista 
social é a satisfação 
plena dos leitores

Entrevista com a empresária do ramo da 
comunicação Angélica Rodrigues, que produz 

a coluna social Eventos & Acontecimentos 
publicada nos jornais e site DIREITOS e O COMPASSO, 

que acaba de comemorar 10 anos de existência.
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Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 

Paulista – São Paulo.
www.cancaonova.com.br

Oração ao Pai 
das Misericórdias

Por Monsenhor Jonas Abib

Descontos e vestibular online 
facilitam o ingresso no ensino 

superior na Madre Thais

VESTIBULAR

Quarentena, pandemia, isolamento 
social. Esses são os assuntos que fazem 
parte do nosso dia a dia nestes tempos de 
coronavírus. Se a nossa rotina mudou en-
quanto o mundo tenta conter o avanço da 
doença a sua vontade de se preparar para 
agarrar as melhores oportunidades, não 
deve mudar. Só a qualificação por meio 
do estudo, pode oferecer toda a capacita-
ção necessária.

 Pensando nisso, a Faculdade Madre 
Thaís (FMT-Ilhéus) inova e coloca ao seu 
alcance todas as possibilidades para in-
gressar e cursar um dos seus cursos de 
graduação em Bacharelado e graduação 
Tecnológico.

A Instituição de Ensino Superior am-
plia o modelo de aplicação do processo 
seletivo para os seus cursos, sempre sob 
o compromisso de seriedade e qualida-
de, contemplando resultados online. O 
agendamento do vestibular online, com 
ingresso em 2020.2, é gratuito e pode ser 
solicitado pelo WhatsApp (73) 3222-2330. 

E para facilitar ainda mais, o candi-

dato pode usar a sua nota do Enem para 
se matricular no curso desejado sem 
prestar o vestibular e, de acordo com os 
critérios estabelecidos pela FMT-Ilhéus, 
ganhar desconto nas mensalidades.

A Faculdade oferece vagas nos cursos 
de graduação em Administração, Biomedi-
cina, Enfermagem, Direito, Logística (Tec-
nológico), Engenharia Civil, Engenharia 
Elétrica, Fisioterapia, Gestão de Recursos 
Humanos (Tecnológico), Serviço Social, 
Farmácia, Gastronomia, Arquitetura e Ur-
banismo, Cacau E Chocolate (Tecnológico).

Segundo essa linha, a FMT-Ilhéus 
oferece para os que queiram ingressar 
em seus cursos, alunos vindos de outras 
instituições, isenção da primeira men-
salidade e desconto de até 40% durante 
todo curso, exceto nas renovações de ma-
trícula. Descontos válidos somente para 
o ingresso, por transferência externa 
no segundo semestre deste ano. Os in-
teressados podem se inscrever ou obter 
maiores informações pelo WhatsApp (73) 
3222-2330. 

O Dois de 
Julho hoje

O dois de julho se tornou por De-
creto Federal assinado pela então 
presidente Dilma Roussef uma data 
histórica nacional. A independência 
do Brasil deveria ser dois de julho, 
na realidade não tenho nada contra 
o sete de setembro, entretanto a con-
solidação da independência do Brasil 
ocorrem no dois de julho e, infeliz-
mente, é uma data pouco valorizada 
por nós baianos, principalmente do 
interior do estado, e do Brasil.

A Bahia foi palco de um prolon-
gado conflito, não foram de festa os 
dias que marcaram a independência 
do Brasil. O que se passava no nosso 
estado, reclamava medidas urgentes. 
Os portugueses venceram os brasi-
leiros, atacando a cidade de Salvador 
cometendo saques e o ataque ao con-
vento da Lapa matando a baionetas a 
abadessa Joana Angélica, o cruel as-
sassínio. Em revide a tais violências a 
câmara da cidade de Cachoeira criou 
uma “junta conciliatória e defesa” fa-
vorável ao príncipe regente. Assim, no 
dois de julho o povo lutou não somente 
dentro de Salvador, mas também no 
recôncavo e interior do estado. 

Há cento e noventa anos as ruas 
da Bahia estavam repletas de revol-
tosos. Hoje, os ativistas, como os re-
voltosos do passado, vêm no frigir 
dos ovos em busca do mesmo ideal a 
liberdade, confrontando a corrupção 
de hoje, que é muito mais sofisticada 
que a da coroa portuguesa. A nossa li-
berdade ficou centrada em um reina-
do onde Portugal ditava o que nosso 
imperador deveria fazer, fazendo do 
Brasil o único país que alcançou uma 
independência imperial e não republi-
cana como a que ocorreu no restante 
da América. Atualmente, nossos jo-
vens vão às ruas dizer que os parti-
dos políticos não mais representam 
os anseios do povo e por isso precisam 
mudar, como no passado buscamos 
uma verdadeira independência e não 
apenas um faz de conta.

Hoje, os protestos nas ruas do 
Brasil não se tratam de um simples 
movimento contra o aumento de pas-

sagem de transporte, é coisa muito 
mais séria: é o brasileiro levando às 
ruas a sua insatisfação com tudo, 
principalmente a corrupção que é o 
princípio provocador dessa situação.

Atualmente, o que se vê são parti-
dos políticos que vivem em função do 
poder pelo poder. Por isso os jovens 
que tomaram as ruas do Brasil estão 
a dizer que o partido existe pelo povo 
e para o povo e não para si mesmo. O 
dois de julho do passado, o povo foi à 
rua não somente em Salvador mas em 
todo o recôncavo, não se tratou apenas 
do abuso e descaso de Portugal, mas 
também o roubo a luz do dia. 

Assim como ocorreram no Piauí, 
Maranhão e Pará as marchas pela 
luta da independência que juntando-
se a Bahia eclodiu no dois de julho. Os 
historiadores afirmam que os verda-
deiros heróis da independência são os 
diversos segmentos populares, entre 
eles os lavradores, os ex-escravos que 
lutaram e contribuíram para a conso-
lidação da independência do Brasil.

As manifestações, agora, têm uma 
equivalência com a guerra da inde-
pendência, o atual protesto no Brasil 
tem para alguns o objetivo de inda-
gações e análises. A diferença entre 
o dois de julho de hoje e o de cento e 
noventa anos: hoje há apoio da mídia, 
são frequentados pela juventude de 
classe média, no dois de julho de on-
tem eram peões sem a mídia.

No dois de julho de 2013 não só o 
baiano, mas o brasileiro está apren-
dendo a boa prática da mobilização 
social. Aproveitemos este dia para 
mostrar que estamos altivos, vigilan-
tes, sintonizados com as lutas sociais 
e conscientes de nossos direitos. Que 
o dois de julho de 1823 ensine ao dois 
de julho de 2013 que país mudo não 
muda. Proteste com ordem e paz para 
encontrar eficácia e participação no 
destino de nossa pátria.

O gigante está acordando!

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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Obras do Hospital do 
Cacau e Senai Cimatec 

são concluídas

BAHIAGÁS

A Bahiagás segue com a execução de 
importantes trabalhos para a socieda-
de baiana. Recentemente, a Companhia 
concluiu as obras do Gasoduto Rodovia 
Jorge Amado para fornecimento de gás 
natural ao Hospital Regional Costa do 
Cacau (Hospital do Cacau), em Ilhéus. 
Esta é a terceira obra para atendimento a 
uma unidade de saúde durante a pande-
mia (antes foram feitas obras para o Hos-
pital Metropolitano e Hospital Clériston 
Andrade 2).

“Neste cenário, a oferta do gás natu-
ral pode trazer vantagens econômicas, 
possibilitando a expansão do atendimen-
to desta instituição de saúde, mostrando 
o comprometimento da nossa Companhia 
nas ações de combate à disseminação do 
novo coronavírus”, frisou o coordenador 
de engenharia, Lucas Santana.

Com 225 leitos, o Hospital Regional 
Costa do Cacau é a maior obra de saúde 
pública no Sul da Bahia nos últimos 35 
anos. A unidade atende as demandas da 
região em urgência e emergência, servin-
do moradores de 70 municípios da região.

Senai Cimatec
Outra obra importante concluída pela 

Bahiagás foi a implantação do Gasoduto 
BA530 para atendimento ao Senai Cima-
tec, que vem desenvolvendo um impor-
tante trabalho de conserto de aparelhos 
respiradores. Trata-se de um gasoduto 
com extensão aproximada de 1.805 m.

A instituição utilizará o gás natural 
em aplicações diversas nas indústrias, em 
laboratórios e projetos de pesquisa.  O Se-
nai Cimatec já manifestou o interesse no 
uso do energético, também, na nova uni-
dade, o Senai Cimatec Park, que será im-
plantada no Polo Industrial de Camaçari.

“O novo empreendimento terá im-
portante papel no desenvolvimento da 
indústria baiana, ao mesmo tempo em 
que dará suporte à atração de novos in-
vestimentos. O gás natural, seguramen-
te, entrará como um importante vetor na 
atração desses investimentos ao centro 
de tecnologia”, destacou o representante 
da Gerência Comercial Grandes Clientes, 
Eduardo Sousa.

Ascom Bahiagás.

LDO traz emendas sobre 
revisão salarial, contratações 

e conclusão de obras

LEGISLATIVO

A aprovação da LDO (Lei de Diretri-
zes Orçamentárias) para o exercício de 
2021 marcou, na tarde desta terça-feira 
(07), o encerramento dos trabalhos legis-
lativos do primeiro semestre deste ano. 
O anteprojeto 017/2020, enviado pelo 
Executivo, teve dez emendas acrescen-
tadas aos 72 artigos – distribuídos em 
nove capítulos. Após a apreciação e duas 
votações, a matéria foi referendada pelo 
plenário.

O vereador Jairo Araújo (PCdoB) 
apresentou emenda para assegurar a re-
visão salarial dos servidores municipais 
(do Executivo, Legislativo, Adminis-
tração Direta, Indireta e Fundacional). 
Uma forma de garantir que a reposição 
dos vencimentos e/ou outras vantagens 
não fiquem prejudicadas pela recente lei 
federal nº 173, que impede a dita repo-
sição devido à calamidade imposta pela 
pandemia. 

Já Júnior Brandão (Rede) assina sete 
emendas. No tópico que trata do demons-
trativo da programação dos recursos por 
categorias – além daqueles destinados 
à manutenção e desenvolvimento do en-
sino, ele sugere acrescentar: a) todas 
as aplicações em ações e serviços públi-
cos da saúde; b) todas as despesas com 
propaganda, promoção e divulgação das 
ações da Prefeitura; c) quadro de pessoal 
da Prefeitura do exercício de 2020, além 
de informações sobre o quantitativo de 
pessoal contratado sob Regime Especial 
de Direito Administrativo – REDA; d) re-
lação das obras em andamento ... 

Quando a LDO faz referência a con-
templar projetos em andamento, ele res-
salva que a realização física prevista, até 
o final de 2019, seja de, no mínimo, 25% 
do total programado. A exceção vale ape-
nas para projetos com recursos oriundos 
de operações de crédito ou convênios.

Estrutura para artistas
A vereadora Charliane Sousa (MDB), 

relatora da proposta pela Comissão de 
Finanças, acatou sugestões enviadas pelo 
Conselho Municipal de Políticas Cultu-
rais. Subscrita por Júnior Brandão, ela 
inseriu emendas no capítulo referente 
a “Metas e prioridades” para a Funda-
ção Itabunense de Cultura e Cidadania 
(Ficc). Eis o acréscimo: programa aqui-
sição de mobiliário para as unidades de 
cultura, fomento à arte, cidadania e turis-
mo; reforma e manutenção das unidades 

de funcionamento das casas de fomento à 
cultura; difusão das atividades culturais.

Este projeto contou, ainda, com rela-
toria do edil Pastor Francisco Edes (Co-
missão de Legislação, Justiça, Redação 
de Leis e Direito do Consumidor) – do 
Republicanos. 

Cabe lembrar que a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias contemplará o primeiro 
período da próxima administração muni-
cipal, a começar em 1º de janeiro de 2021.

Outros temas
Com a segunda votação, está aprova-

do o projeto 013/2020, assinado pelo edil 
Ricardo Xavier (Cidadania), tratando do 
descarte de medicamentos vencidos ou 
impróprios para o consumo humano e 
veterinário. A proposta teve como rela-
tores Antônio Cavalcante, Júnior Bran-
dão, Manoel Farias (Nel do Bar) e Pastor 
Francisco. 

Envolve a participação de farmácias, 
drogarias, laboratórios, lojas inclusive de 
produtos veterinários, distribuidores e 
fabricantes. As principais linhas conside-
radas para justificar a propositura são a 
preservação ao meio ambiente e à saúde 
pública.

Chegou ao conhecimento dos vere-
adores a mensagem encaminhada pelo 
Executivo em que informa sobre o decreto 
022/2020, para abertura de crédito extra-
ordinário no valor de R$ 764.344,26 – a 
ser utilizado em ações de custeio no en-
frentamento à calamidade pública decor-
rente da Covid-19.

Na referida sessão, também foi ex-
posto o pedido de providências assinado 
pelo vereador Ricardo Xavier, solicitando 
ao Executivo a implementação da rede de 
água e esgoto na segunda etapa de obras 
no Jardim Cordier, bairro Jaçanã.

Junto com os pares, os edis Beto Dou-
rado (Solidariedade) e Ricardo Xavier 
apresentaram Moção de Pesar aos fami-
liares de Valdo Franco Júnior. Ex-funcio-
nário da Emasa (Empresa Municipal de 
Águas e Saneamento), ele faleceu recen-
temente.

É válido esclarecer à população que o 
recesso da Câmara será interrompido por 
convocações extraordinárias previstas 
para os dias 13, 14 e 24 de julho. A pauta 
será a apresentação do resultado do tra-
balho de meses para reforma e atualiza-
ção da LOMI (Lei Orgânica do Município 
de Itabuna).
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Por Jairo Santiago Novaes*

Soroterapia é o tratamento de do-
enças infectocontagiosas usando soros 
e vacinoterapia é o tratamento usando 
vacinas. Hoje, abordaremos só o uso de 
soros, deixando o emprego das vacinas 
para o próximo artigo.

O soro, que é produzido no organis-
mo do doador e já está pronto, ao ser 
transfundido ao receptor dará a este 
uma imunização imediata, porém fugaz, 
durando entre dez a quinze dias. Já a 
vacina, introduzida no receptor não lhe 
dará proteção imediata como o soro, mas 
ela será duradoura. 

No passado, o tratamento de doen-
ças infectocontagiosas por soros foi mui-
to usado. Hoje, praticamente, seu uso 
está restrito aos acidentes com animais 
peçonhentos. Neste campo da medicina 
deve-se muito a Vital Brasil Mineiro da 
Campanha. Este médico mineiro, pena-
lizado pela situação de trabalhadores 
rurais picados por cobras venenosas, ini-
ciou, logo ao se graduar, pesquisas para 
a obtenção de um soro que neutralizasse 
a toxina ofídica.

Vital Brasil, lendo trabalhos de pes-
quisadores franceses, iniciou suas pes-
quisas, injetando pequenas doses de 
veneno de cobras em cavalos preparados 
para os experimentos. Com a aplicação 

gradativa do veneno, o cavalo reagia, 
fabricando anticorpos, substâncias que 
neutralizariam o veneno. Uma espécie 
de mitridatização. Ao fim de três meses, 
retirava-se do cavalo uma certa quanti-
dade de sangue, rico em anticorpos. O 
sangue, após ser submetido a vários pro-
cessos de purificação era acondicionado 
em ampolas. 

Para a fabricação do soro leva-se em 
consideração a especificidade. Assim, Há 
soros para neutralizar venenos de escor-
piões, aranhas e cobras. Para as serpen-
tes são produzidos três tipos de soros, a 
saber: o antibotrópico para cobras do gê-
nero botrops como jararaca, urutu, jara-
cuçu etc.; anticrotálico para picadas de 
cascavel e o polivalente para os gêneros 
botrops e crotálico.

Um paciente, ao ser ferido, deve-se 
aplicar-lhe o soro antitetânico que lhe 
conferirá uma imunização imediata. A 
seguir, lhe serão injetadas três doses es-
paçadamente da vacina antitetânica que 
lhe conferirá uma imunização de dez anos.

No próximo artigo, como já referi-
mos, falaremos sobre as vacinas.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Soroterapia



2º Caderno
15www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com - 

Ano XII - n° 130 - SUL DA BAHIA - JULHO de 2020

Ações virtuais de assistência técnica 
são realizadas em toda a Bahia

CNJ pede esclarecimentos a Gabriela Hardt 
sobre verba para combate à epidemia

GOVERNO DO ESTADO

A NOTÍCIA

Em todos os Territórios de Identidade 
da Bahia, técnicos de assistência técnica 
e extensão rural (Ater) do projeto do Go-
verno do Estado, Bahia Produtiva, atuam 
para oferecer atendimento aos beneficiá-
rios. Neste período de pandemia, diaria-
mente estão sendo realizadas teleconfe-
rências, videoconferências, videoaulas, 
lives e divulgados vídeos com conteúdo 
que contemplam todos os sistemas pro-
dutivos.

As ações fazem parte da modalidade 
emergencial do serviço de Ater, que ofe-
rece suporte para a produção, por meio 
de atividades realizadas de maneira re-
mota, para 16 mil agricultores familia-
res, dirigentes de associações e coopera-
tivas e 560 Agentes Comunitários Rurais 
(ACRs), jovens que atuam como multipli-
cadores de conhecimento em benefício da 
geração de renda e da prestação do servi-
ço de ATER.

Já foram realizadas ações virtuais 
com temas como Produção Agroecológica, 
Cafés Orgânicos e Certificação, Acesso 
ao Crédito Rural, Uso da Urina de Vaca 
como alternativa na substituição de agro-
químicos, Resgate de Sementes Crioulas 
do Milho, Plantas Alimentícias Não Con-
vencionais, Comercialização de produtos 
da Agricultura Familiar, Situação Juve-
nil na Agricultura Familiar, Manejo e 
Vacinação na Avicultura, entre outros.

As ações virtuais estão sendo reali-
zadas pelas 27 instituições especializa-
das na oferta de ATER, contratadas pelo 
Bahia Produtiva, projeto executado pela 
Companhia de Desenvolvimento e Ação 
Regional (CAR), empresa vinculada à 
Secretaria de Desenvolvimento Rural 
(SDR), cofinanciado pelo Banco Mundial.

O coordenador de Ater do Bahia Pro-
dutiva, Wecsley Ferraz, explica que a as-
sistência técnica, de maneira tradicional, 
sempre foi de contato físico e que, hoje, 
há uma oportunidade de trazer um ser-
viço novo, adaptado aos novos contratos, 

para que alcance um maior número de 
agricultores: “Ainda estamos no perío-
do inicial da avaliação do serviço emer-
gencial de Ater, mas a gente espera que 
nos próximos 60 dias possamos entregar 
bons resultados desse serviço e que, após 
a pandemia, a gente possa voltar às ativi-
dades presenciais, mas sem deixar essas 
atividades remotas serem esquecidas, 
pois elas também serão a nossa nova rea-
lidade do serviço de Ater na Bahia”.

O ACR Adilson Conceição Santos 
atende 20 famílias da Associação de 
Agricultores da Comunidade de Bom 
Jesus (Abonje), em Teolândia, que fo-
ram beneficiadas com aviários pelo edi-
tal socioambiental do Bahia Produtiva. 
Ele afirmou a importância do trabalho 
que as entidades de ATER têm prestado 
aos ACRs neste momento de pandemia: 
“Como não podemos nos reunir nas ofi-
cinas e cursos, estamos recebendo e se-
guindo as instruções online e repassan-
do para beneficiários que não têm acesso 
à internet. Já participei de discussões 
sobre caderneta agroecológica, seguran-
ça alimentar e conservação do solo. Não 

sabemos quanto essa pandemia vai du-
rar e esse conteúdo tem sido importante 
para que os beneficiários sigam desen-
volvendo suas atividades”.

Para a ACR Aline Sousa dos Santos, 
que atende 32 famílias de mulheres nas 
Comunidades de Derradeira, Gereba, 
Formiga e Saruê, de Valença, que traba-
lham com beneficiamento da mandioca, 
a participação nas atividades online tem 
ajudado a fomentar as ações de desen-
volvimento do projeto: “Esses momentos 
estão contribuindo para nossa capaci-
tação, o que não pudermos colocar em 
prática agora, por conta de contato físi-
co, assim que possível vamos colocar em 
prática junto ao público beneficiário”. A 
ACR participou de ações virtuais com 
temas como quintais produtivos e segu-
rança alimentar e nutricional, juventu-
de rural, comercialização, estratégias 
para fortalecimento da cadeia produ-
tiva, além de atendimento remoto, que 
envolve gestão dos empreendimentos e 
andamento das atividades. 

Fonte: Ascom/Secretaria 
de Desenvolvimento Rural (SDR)

Corregedor-Geral de Justi-
ça, o ministro Humberto Mar-
tins enviou na quarta-feira 
(8/7) pedido de providências à 
juíza Gabriela Hardt, da 13ª 
Vara da Justiça Federal de 
Curitiba, para esclarecimento 
sobre origem dos recursos ofe-
recidos por ela ao poder públi-
co para combate à epidemia de 
Covid-19 e sobre sua regula-
mentação. Hardt foi tempora-
riamente a titular da 13ª Vara 
no período entre a exoneração 
do então juiz Sergio Moro e a 
chegada do atual titular, Luiz 
Antônio Bonat.

A decisão faz menção a re-
portagem publicada pelo site 
G1 segundo a qual a oferta ao 
governo federal poderia che-
gar a R$ 508 milhões, embora 

indique grande disparidade 
no montante a ser destinado. 
Valores depositados no juízo 
federal poderiam variar entre 
R$ 21 milhões e R$ 504 mi-
lhões.

Assim, a corregedoria 
quer saber se tais recursos 
estão depositados em conta 
vinculada ao juízo, se já foram 
transferidos aos beneficiários, 
se decorrem de processos com 
trânsito em julgado ou deci-
são judicial preclusa e quais 
os critérios utilizados para a 
definição da destinação dos 
recursos e para a seleção dos 
processos em que tais recursos 
foram depositados.

A intimação deve ser res-
pondida pela magistrada no 
prazo de 15 dias.

Gabriela Hardt, juíza titular da 13ª Vara 
da Justiça Federal de Curitiba 




