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Câmara cria comissão 
para aperfeiçoar lei de 
lavagem de dinheiro

Em cerimônia restrita, 
toma posse a nova 

diretoria da ABI

O presidente da Câmara dos De-
putados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
criou uma comissão jurídica para tra-
tar da revisão e atualização da Lei 
9.613/1998, que instituiu o crime de 
lavagem de capitais e dispõe sobre me-
canismos de repressão a crimes finan-
ceiros. 

O grupo, composto por 19 especia-

listas em Direito, tem a missão de co-
brir eventuais lacunas na legislação 
vigente, dando mais garantia jurídica 
a todos os envolvidos e promovendo o 
aprimoramento do combate aos crimes 
financeiros, entre eles o chamado caixa 
dois eleitoral. O anteprojeto deve ser 
concluído em três meses.

Bahiagás comemora 
26 anos de atuação

www.redetiradentes.com.br
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Estado investirá R$ 24 milhões em complexos 
poliesportivos e novas escolas



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”.

Turma concede aposentadoria por 
idade a trabalhadora rural com base 
em prova testemunhal e documentos 

comprobatórios da profissão do marido
A 1ª Turma do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região (TRF1) reconhe-
ceu o direito de uma trabalhadora ru-
ral à aposentadoria por idade. O bene-
fício havia sido negado pelo Juízo da 1ª 
instância em razão de a autora não ter 
comprovado sua condição de segurada 
especial.

Ao analisar o caso, o relator, desem-
bargador federal Jamil Rosa de Jesus 
Oliveira, destacou que a apelante, que 
tinha mais de 55 anos antes do ajuiza-
mento da ação, preencheu todos os re-
quisitos necessários para a concessão 
do benefício previdenciário.

Para comprovar o início razoável de 
prova material, o magistrado afirmou 
que a autora juntou aos autos certi-
dão de casamento, celebrado em 1981, 
constando a profissão do marido como 
vaqueiro; cópias da CTPS do trabalha-
dor com vínculos rurais e, além disso, 
o Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS) apresentou documentação do 
cônjuge da autora comprovando que ele 
se encontra aposentado, na condição de 
segurado especial, desde 2004.

Ressaltou o desembargador que “os 
testemunhos colhidos pelo Juízo a quo 
corroboraram a documentação em co-
mento, demonstrando o labor rural por 
período superior ao da carência exigi-

da, que é, no máximo, de 180 meses, ou 
15 anos de trabalho rural”.

Nesses termos, o Colegiado, por 
unanimidade, acompanhando o voto 
do relator, deu provimento à apela-
ção para determinar a concessão de 
aposentadoria por idade à ruralista a 
partir do ajuizamento da ação, com pa-
gamento dos valores em atraso, acres-
cidos de juros e correção monetária. 
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O criminalista é um sacerdote, e, 
como sempre assevera Luiz Flávio Bor-
ges D’Urso, como sacerdote, deve odiar o 
pecado, mas amar o pecador. O crimina-
lista deve repudiar o crime, mas acolher 
sob o manto da defesa o acusado da con-
duta criminosa. Isso fica evidente quan-
do alguém comete um delito e, nesta 
hora, todos se afastam dele. Afastam-se 
os parentes e os amigos, esquecendo-se 
todos que dentro daquela figura vilipen-
diada pelo crime, existe uma alma, um 
resquício da própria imagem divina.

Quando todos o abandonaram, o cri-
minalista está ao seu lado; quando todos 
o incriminam com o dedo em riste, ele 
encontrará o ombro, os ouvidos, o cora-
ção e a beca do advogado criminal como 
uma armadura sempre pronta para a 
guerra do processo penal. Aconselhando, 
orientando e, sempre dentro da lei, bus-
cando o melhor e mais vantajoso cami-
nho para o seu cliente.

O criminalista deve ser um homem 
corajoso, firme em suas colocações, es-
tudioso, homem de fibra e que guerreia 
com a palavra, destemido e de coração 
pulsante, mas com a sensibilidade capaz 
de entender todos os estados da alma 
humana. É um Homem de luta e a luta 
deverá ser o sangue que corre nas suas 
veias.

Com isso não estará o criminalista 
aliando-se ao delito, mas sim garantindo 
ao réu um julgamento pautado na lega-
lidade e na justiça, pois, somente desta 
forma, poderá se aproximar do Nazareno 
quando afirmou: “Eu não vim pelos san-
tos nem pelos sábios, eu vim pelos peca-
dores”.

Por Fabiano Pimentel.
Advogado Criminalista. Pós-Doutorando em Democracia 

e Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra/Portugal. Doutor e Mestre em 

Direito Público (UFBA). Especialista em Ciências Criminais 
pela Faculdade de Direito da UFBA. Salvador – Bahia.

Ser Criminalista

CONTEXTO 
JURÍDICO

E-mails: contato@advfp.com.br e fabiano@advfp.com.br

DECISÕES



Ad bsurdum = Por absurdo
Ad honorem = Por honra
Aliquid novi = Outro; diverso
Animus fraudandi =Intenção de fraudar
Brevitatis causa = Por motivo de brevidade
Causa patendi = Causa de pedir
Debitum Conjugale = Débito conjugal
Error facti = Erro de fato
Error in persona = Erro sobre a pessoa
Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
Facies = Forma exterior
Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar
Hic ET nunc = Aqui e agora
In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO.  1-D E 2- D.

Filosofia 
do Direito
1) É preciso sair do estado natural, 

no qual cada um age em função 
dos seus próprios caprichos, e 
convencionar com todos os de-
mais em submeter-se a uma li-
mitação exterior, publicamente 
acordada, e, por conseguinte, en-
trar num estado em que tudo que 
deve ser reconhecido como seu é 
determinado pela lei...

              Immanuel Kant

A perspectiva contratualista de Kant, 
apresentada na obra Doutrina do 
Direito, sustenta ser necessário pas-
sar de um estado de natureza, no 
qual as pessoas agem egoisticamen-
te, para um estado civil, em que a 
vida em comum seja regulada pela 
lei, como forma de justiça pública. 
Isso implica interferir na liberdade 
das pessoas.

 Em relação à liberdade no estado ci-
vil, assinale a opção que apresenta a 
posição que Kant sustenta na obra 
em referência.

A O homem deixou sua liberdade sel-
vagem e sem freio para encontrar 
toda a sua liberdade na dependên-
cia legal, isto é, num estado jurídico, 
porque essa dependência procede de 
sua própria vontade legisladora.

   
B A liberdade num estado jurídico ou 

civil consiste na capacidade da von-
tade soberana de cada indivíduo de 
fazer aquilo que deseja, pois somen-
te nesse estado o homem se vê livre 
das forças da natureza que limitam 
sua vontade.

   
C A liberdade civil resulta da estrutu-

ra política do estado, de forma que 
somente pode ser considerado li-
berdade aquilo que decorre de uma 
afirmação de vontade do soberano. 
No estado civil, a liberdade não 
pode ser considerada uma vontade 
pessoal.

   
D Na república, a liberdade é do go-

vernante para governar em prol de 
todos os cidadãos, de modo que o go-

vernante possui liberdade, e os go-
vernados possuem direitos que são 
instituídos pelo governo.

2)	 Temos	 pois	 definido	 o	 justo	 e	 o	
injusto.	Após	distingui-los	assim	
um	 do	 outro,	 é	 evidente	 que	 a	
ação	justa	é	intermediária	entre	
o	agir	injustamente	e	o	ser	víti-
ma	da	injustiça;	pois	um	deles	é	
ter	demais	e	o	outro	é	ter	dema-
siado	pouco.

 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. 
Coleção Os Pensadores. São Paulo: 
Abril Cultural, 1973.

 Em seu livro Ética a Nicômaco, Aris-
tóteles apresenta a justiça como uma 
virtude e a diferencia daquilo que é 
injusto.

 Assinale a opção que define aquilo 
que, nos termos do livro citado, deve 
ser entendido como justiça enquanto 
virtude.

A Uma espécie de meio-termo, porém 
não no mesmo sentido que as outras 
virtudes, e sim porque se relaciona 
com uma quantia intermediária, en-
quanto a injustiça se relaciona com 
os extremos.

   
B Uma maneira de proteger aquilo que 

é o mais conveniente para o mais for-
te, uma vez que a justiça como pro-
duto do governo dos homens expres-
sa sempre as forças que conseguem 
fazer valer seus próprios interesses.

   
C O cumprimento dos pactos que de-

correm da vida em sociedade, seja 
da lei como pacto que vincula todos 
os cidadãos da cidade, seja dos con-
tratos que funcionam como pactos 
celebrados entre particulares e vin-
culam as partes contratantes.

   
D Um imperativo categórico que define 

um modelo de ação moralmente de-
sejável para toda e qualquer pessoa 
e se expressa da seguinte maneira: 
“Age como se a máxima de tua ação 
devesse tornar-se, por meio da tua 
vontade, uma lei universal”.

E-mail:

Cu$ta$

Cu$ta$ - II

O plenário do STF, em julgamento virtual, julgou improcedente ação da OAB con-
tra lei do Piauí que elevou valores de custas judiciais. Colegiado seguiu entendimento 
da relatora Rosa Weber, para quem a lei atende o critério da proporcionalidade e os 
valores fixados não configuram óbice ao acesso à Justiça e tampouco caracterizam 
confisco. 

Há algo errado no reino da Dinamar-
ca. No início do ano - assim como o faz 
anualmente, há 20 anos -, Migalhas rea-
lizou um levantamento sobre o valor das 
custas judiciais no país. Em 2020, a pes-
quisa mostrou que o Piauí, que não é ne-

nhum colosso em termos de riqueza, tem 
o maior (!) valor cobrado para se ajuizar 
uma ação no país. Com efeito, para dar 
início a uma demanda arbitrada em R$ 
100 mil, o cidadão deve desembolsar o 
equivalente a R$ 7.750,00.

prazos, evita levar trabalho para teu 
lar. Ainda assim, à noite, deitado, nem 
sempre te desligará do tema de teus 
processos, lembrando de argumento ou 
texto legal que poderá utilizar ou que 
deixastes de usar em arrazoados.

47 - Por falta de experiência o pro-
fissional novato demora a aprender 
quando, por exemplo, na inquirição de 
testemunhas, deve calar. Se por exem-
plo, a prova já produzida é convicen-
te, suficiente, não há por que inquirir 
mais testemunha, sua, se seu não é o 
ônus da prova, ou da parte contrária, 
se esta nada declarou de comprome-
tedor, dado o risco de fazer prova con-
trária ao seu cliente. Quando souberes 
as ocasiões em que é mais proveitoso 
calar, podes ter certeza de que estás 
amadurecendo na profissão.

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

45 - É de toda confiança e prudên-
cia que, uma vez encerrada a causa, 
o advogado apresente ao cliente um 
demonstrativo das despesas proces-
suais (preparo, custas, diligências 
que, para esse fim, recebeu, acompa-
nhado do respectivo saldo, solicitan-
do a concordância e assinatura dele 
nos respectivos documentos. No caso 
de discordância, deve o causídico 
ajuizar imediatamente a competen-
te ação de prestação de contas (CPC, 
art. 916).

46 - O advogado novato, logo saberás 
que teu trabalho não se restringe ao 
escritório e nem ao fórum. Escravo dos 



Meu vizinho constantemente está fazendo re-
formas em seu apartamento, ocorre que os descartes 
dos entulhos são colocados nas áreas livres do prédio, 
especialmente na garagem, e lá permanecem duran-
te semanas, enfeados e empatando o deslocamento 
dos carros e das pessoas. O que podemos fazer para 
evitar esse problema? Carlos Claudemiro.

A disposição de objetos nas garagens é uma das 
principais reclamações quando o assunto é o que 
pode e o que não pode nos condomínios. Esse tipo de 
reclamações só perde para as questões envolvendo 
os animais de estimação, líder das reclamações e dos 
desentendimentos entre os moradores de condomí-
nios. Mas o que fazer para evitar que esse espaço 
seja sobrecarregado por entulhos ou lixos para conti-
nuar organizado e limpo?

É consenso entre as administradoras de condo-
mínios e síndicos que a garagem seja utilizada so-
mente para a sala atividade-fim, que é o estaciona-
mento de carros e motos. E, para impedir a disposi-
ção de objetos, móveis velhos ou lixos, é necessário 
manter uma vigilância e aplicar multas para os con-
dôminos que descumprirem as obrigações.

Não existe uma lei que disponha sobre o assun-
to, mas normalmente, as convenções condominiais, 
elaboradas com a participação dos moradores e 
aprovadas por eles em assembleia, preveem que as 
garagens não podem ser usadas como espaço para 
guardar entulhos. Os responsáveis pela criação do 
documento não devem deixar de prever que, em caso 
de descumprimento, deve ser aplicada uma multa.

Mas o bom senso pede que antes de impor a mul-
ta, é importante estabelecer um prazo para a retira-
da, isso se não for reincidência. 

Os especialistas alertam que os moradores de-
vem arcar com a retirada dos objetos, mas muitos 
não concordam em arcar com as despesas. Nesse 
caso o indicado é aplicar a multa ao morador que 
responsável.

A disposição de objetos ou entulhos na garagem 

não compromete apenas a imagem do local, que aca-
ba ficando desorganizado. Colocar objetos ou entu-
lhos nesse espaço, muito mais do que prejudicar a 
organização, pode comprometer a limpeza e a segu-
rança do condomínio, caso sejam colocados materiais 
infláveis por exemplo.

Como solucionar o problema, pelos menos dos 
objetos? Uma das alternativas para aproveitar o es-
paço para guardar objetos é criar armários na pró-
pria garagem ou então e alguma área comum do 
condomínio. Mas, para isso, é preciso falar sobre o 
assunto com os moradores, em assembleia, e estabe-
lecer como serão os mesmos.

Mas seja qual a decisão, ou tentativa de solu-
cionar tal situação, é importante que essas decisões 
sejam tomadas em conjunto, porque todos tem o di-
reito de opinar.

Descartes de entulhos

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”, “Análises Cotidianas”, “Dicas de Direito Imobiliário”, “Dicas de Direito Previdenciário”, “Tribunal do Júri - História, Origem e 
Evolução no Direito Processual Penal” e Jornal Direitos, 12 anos de história...Entrevistas (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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600 pilas, impenhoráveis

Epítetos

Auxílio emergencial é impenhorável. Assim deci-
diu a desembargadora do TRT-15 Erodite Ribeiro dos 
Santos ao apreciar caso de um homem que teve os R$ 
600 do governo bloqueados em ação de execução tra-
balhista. 

Os que recebem os seiscentos reais, ou os três lo-
bos-guará, têm chamado o presidente da República de 
“Pai Bolsonaro”, e a popularidade do homem só faz 
crescer. Agora, caindo o auxílio para três garoupas, 
vejamos o que vão dizer.

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 da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criou uma 
comissão jurídica para tratar da revisão 
e atualização da Lei 9.613/1998, que ins-
tituiu o crime de lavagem de capitais e 
dispõe sobre mecanismos de repressão a 
crimes financeiros. 

O grupo, composto por 19 especialistas 
em Direito, tem a missão de cobrir even-
tuais lacunas na legislação vigente, dando 
mais garantia jurídica a todos os envol-
vidos e promovendo o aprimoramento do 
combate aos crimes financeiros, entre eles 
o chamado caixa dois eleitoral. O antepro-
jeto deve ser concluído em três meses.

A comissão é presidida por Reynaldo 
da Fonseca, ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça, com relatoria do desem-
bargador Ney Bello, do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região. Do Ministério 
Público Federal, participam o subprocu-
rador-geral da República Antonio Carlos 

Bigonha e os procuradores da República 
Andrey Borges de Mendonça e Rodrigo de 
Grandis.

“Como titular da ação penal, a parti-
cipação do MPF nessa comissão permiti-
rá contribuir para que a persecução penal 
dos delitos de lavagem seja aprimorada, 
em busca de maior eficiência, mas sem 
prejuízo das garantias do imputado, e 
de forma que a legislação nacional esteja 
cada vez mais adequada aos parâmetros 
internacionalmente reconhecidos para a 
persecução desse tipo de criminalidade”, 
afirma Mendonça.

As novas tecnologias também devem 
ser incluídas no debate, alerta de Gran-
dis. “Precisamos adaptar a legislação às 
criptomoedas, por exemplo. Além disso, 
devemos aprofundar a discussão se o 
crime é permanente ou instantâneo e se 
todas as figuras aceitam dolo eventual.” 
(Ascom MPF)

Câmara cria comissão 
para aperfeiçoar lei de 
lavagem de dinheiro

Estado investirá R$ 24 milhões 
em complexos poliesportivos 

e novas escolas

Programa Centelha Bahia impulsiona 
ecossistema de inovação 

Após os resultados positivos da primeira edição, a expectativa 
é que o Centelha II tenha ainda mais participantes

O Governo da Bahia publicou, na sex-
ta-feira (18/9), no Diário Oficial do Esta-
do (DOE), o resultado das licitações para 
a construção dos Complexos Poliespor-
tivos e Educacionais nos municípios de 
Alagoinhas, Itapetinga e Serrinha, no va-
lor total de R$ 9.814.685,17 milhões. No 
DOE também foi disponibilizado o resul-
tado da licitação para as novas unidades 
escolares em Remanso (R$ 7.949.525,64) 
e Aramari (R$ 6.889.606,55). Com esta 
iniciativa, serão investidos na estrutura 
da rede estadual de ensino um total de 
R$ 24.653.816,36 milhões. 

O secretário da Educação do Estado, 
Jerônimo Rodrigues, destaca a importân-
cia de valorizar a infraestrutura das es-
colas e dos espaços educacionais. “Esses 
complexos irão oportunizar a interação 
de práticas esportivas e culturais, envol-
vendo toda a comunidade. Isso fortalece-
rá nossas atividades voltadas às políticas 
para a juventude e à Educação Integral, 

além de reforçar a importância do regime 
de colaboração com os municípios. E as 
novas escolas também seguem esta visão 
de fortalecer a educação e aliá-la à práti-
ca pedagógica”, afirma.  

Os complexos são uma ação do Go-
verno do Estado, realizada por meio da 
Secretaria da Educação, para requali-
ficar a infraestrutura de educação, es-
porte, lazer e cultura, disponibilizando 
equipamentos com moderno padrão ar-
quitetônico e fortalecendo a prática es-
portiva, artística e cultural no currículo 
escolar. 

Além da rede estadual, os complexos 
atenderão aos estudantes das redes mu-
nicipais e particular, bem com a comuni-
dade local. Além disso, 60 novas escolas 
serão construídas na capital e no interior 
até 2022. Intervenções também continu-
arão sendo realizadas nas unidades esco-
lares já existentes, com manutenções e 
reformas.

O programa Centelha Bahia, que con-
tou com mais de dois mil inscritos no ano 
passado, vai conceder R$ 1,6 milhão para 
apoiar os 27 negócios inovadores aprova-
dos ao longo de sete meses de seleção e 
capacitação. Em sua reta final de contra-
tação, que está marcada para ter início 
em outubro de 2020, os participantes, 
provenientes dos municípios de Salvador, 
Ilhéus, Feira de Santana, Paulo Afonso, 
Guanambi e Itajuípe, serão contemplados 
com recurso financeiro de R$ 60 mil para 
que possam desenvolver seus trabalhos.

O diretor da Fundação de Amparo à 
Pesquisa da Bahia (Fapesb), Márcio Cos-
ta, reafirma a alta expectativa nos pes-
quisadores selecionados. “O que estamos 
esperando é que os 27 projetos possam 
efetivamente alcançar os objetivos pro-
postos, seja com novos produtos, serviços 
e processos, geração de novos postos de 
trabalhos, empresas de base tecnológica 
consolidadas, ajudando a consolidar o 
ecossistema estadual de inovação. O in-
vestimento nesses trabalhos beneficia a 
sociedade para que possamos continuar a 
fazer a Bahia avançar através da pesqui-
sa científica e da inovação”, disse.

Enquanto o Centelha entra em sua 
reta final, a secretária de Ciência, Tecno-
logia e Inovação (Secti), Adélia Pinheiro, 

já antecipa o que espera da próxima edi-
ção do programa. “Após o sucesso da pri-
meira edição, para o Centelha II, espera-
mos receber um número ainda maior de 
ideias na fase 1, a fim de aumentarmos 
a quantidade projetos apoiados, pois a 
probabilidade é que haja um aumento da 
captação de valores para o próximo ano. 
Isso representa o compromisso da Secti 
e do Governo do Estado em investir no 
potencial do povo baiano, com destaque 
para sua criatividade, fator que destaca a 
Bahia mundialmente”, destacou.

O Programa Centelha é resultado de 
uma ação cooperada de parceiros do Ecos-
sistema de Inovação e devido à pandemia 
da Covid-19 sofreu alterações em seu cro-
nograma. Anteriormente, estava prevista 
a contratação dos projetos em março de 
2020, data que foi alterada para outu-
bro do mesmo ano. Na Bahia, a execução 
do projeto é da Fapesb, que é vinculada 
à Secti, enquanto no âmbito federal fica 
por conta da Financiadora de Inovação e 
Pesquisa (Finep) e do Ministério da Ci-
ência, Tecnologia e Inovações (MCTIC). 
São também apoiadores o Conselho das 
Fundações de Amparo (Confap), o Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPQ) e a Fundação 
CERTI.

GOVERNO DO ESTADO

Revisão em contrato de cartão de 
crédito somente ocorre quando 

comprovada a cobrança abusiva de 
juros remuneratórios

Considerando que não ficou com-
provada a cobrança abusiva de juros re-
muneratórios em contrato de cartão de 
crédito entre um consumidor e a Caixa 
Econômica Federal (CEF), a 5ª Turma 
do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião (TRF1) manteve a sentença que 
condenou o cliente ao pagamento de 
R$ 32.082,69, devidamente atualizados 
com a incidência dos juros e correção 
monetária, de acordo com o Manual de 
Cálculos da Justiça Federal.

O relator, desembargador federal 
Carlos Augusto Pires Brandão, ao ana-
lisar o caso, explicou que “o custo das 
operações financeiras varia de acordo 
com a espécie de crédito concedido, re-
alidade que torna inviável a compara-
ção de taxas praticadas em contratos 
de crédito em conta corrente para o uso 
de cheque especial, com os juros fixados 

em cartão de crédito”.
Ressaltou o magistrado que, “nos 

termos do Enunciado 283 do Superior 
Tribunal de Justiça, as empresas ad-
ministradoras de cartão de crédito são 
instituições financeiras e por isso os 
juros remuneratórios por elas cobrados 
não sofrem as limitações da Lei de Usu-
ra*”. Considerou, ainda, o relator que o 
apelante não logrou êxito em compro-
var que houve excesso no percentual de 
juros cobrados no contrato estabelecido 
entre as partes.

Concluiu o desembargador que não 
há restrição legal à estipulação em con-
tratos celebrados com instituições fi-
nanceiras de taxa de juros superior a 
12% ao ano.

Nesses termos, o Colegiado, acom-
panhando o voto do relator, negou pro-
vimento à apelação.

A NOTÍCIA
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Observatório

Violação de regras

Foi instituído ontem (18/9) grupo de 
trabalho do CNJ que irá acompanhar a 
proteção e a implementação dos princípios 
de direitos humanos no âmbito do Judiciá-
rio. O Observatório dos Direitos Humanos 
do Poder Judiciário será presidido pelo 

presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, e 
contará com membros do CNJ e com pro-
fissionais do meio acadêmico, membros da 
sociedade civil ou de entidades represen-
tativas que possuírem experiência ou for-
mação na área de direitos humanos.

O Órgão Especial do TRF da 2ª região 
aplicou a pena de censura ao juiz Marce-
lo Bretas, da 7ª vara Federal Criminal do 
RJ, por participar de eventos públicos da 
agenda do presidente Bolsonaro em feve-

reiro p.p.. Para o colegiado, a presença do 
robusto magistrado, ao lado do presidente 
da República, evidenciou uma superexpo-
sição e autopromoção, atitudes que violam 
as regras do CNJ.

“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

Contribuição a terceiras entidades

Contribuições destinadas a terceiras entidades – II

Para a ministra Rosa Weber, a folha de salário não pode servir de base de cálculo 
das contribuições destinadas ao Sebrae, Apex e ABDI. O posicionamento da ministra 
foi proferido no julgamento de RE, iniciado na tarde de ontem, pelo plenário do STF. 
Pelo adiantado da hora, o debate foi suspenso e será retomado na próxima semana. 

O caso narrado na migalha anterior 
é um dos temas de maior controvérsia no 
âmbito previdenciário. Aqui, entram na 
conta, por exemplo, empresas que fazem 
parte do famoso “Sistema S”. Os favorá-
veis à extinção das contribuições dizem 

que o sistema produtivo será menos one-
rado. Por outro lado, as empresas que 
recebem as contribuições (e atuam, ou 
deveriam atuar em auxílio ao Estado), te-
rão menos repasses ou repasses extintos, 
prejudicando a qualidade dos serviços.

Servidor público federal tem direito de 
afastar-se do cargo para participar de 
curso de formação para provimento 

de cargo público estadual

A 1ª Turma do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) garan-
tiu o direito de um Agente Federal 
de Execução Penal do Departamen-
to Penitenciário Nacional (DPN) de 
participar do curso de formação para 
o cargo de Delegado de Polícia Civil 
do Estado do Ceará, para o qual foi 
aprovado em concurso público, sem 
prejuízo de sua remuneração como 
servidor público federal. A decisão 
manteve a sentença do Juízo da 2ª 
Vara da Seção Judiciária do Distrito 
Federal.

Em seu recurso, a União sus-
tentou que, de acordo com a Lei nº 
8.112/90, não é possível a licença de 
servidores federais para participação 

em curso de formação para cargos es-
taduais, distritais ou municipais.

A relatora, desembargadora 
federal Gilda Sigmaringa Seixas, 
ao analisar o caso, destacou que “o 
servidor público federal, ainda que 
em estágio probatório, tem direito 
de afastar-se do exercício do cargo 
para participar de curso de forma-
ção profissional para provimento de 
cargo público estadual, municipal 
ou distrital sem prejuízo de sua re-
muneração, sob pena de afronta ao 
princípio da isonomia”.

Com isso, o Colegiado, por unani-
midade, negou provimento à apela-
ção nos termos do voto da relatora. 

(Ascom TRF1)

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
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Supremo garante o direito 
do advogado ser recebido por 

magistrado independente 
de hora marcada

A advocacia conquistou uma impor-
tante vitória publicada no dia 25/8. Em 
julgamento da Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) 4330, que teve 
atuação da OAB como amicus curiae 
defendendo a categoria, o ministro Gil-
mar Mendes assegurou o direito de ad-
vogados e advogadas serem recebidos 
em audiência por magistrado, indepen-
dente de hora marcada, como previsto 
pelo artigo 5º, inciso VIII, do Estatuto 
da Advocacia, Lei 8.906, de 1994.

Para o coordenador de comissões da 
OAB Nacional e secretário-geral da en-
tidade Alberto Simonetti, “a decisão do 
STF consolida uma relevante conquista 
da advocacia, em sua essencial prerro-
gativa de ser recebida em audiência por 
magistrado, com ou sem agendamento”. 
“Mais uma significativa vitória da ges-
tão liderada pelo presidente Felipe San-
ta Cruz”, acrescentou Simonetti.

Mendes negou seguimento a ação 
movida pela Associação dos Magistra-
dos Estaduais (ANAMAGES) desta-
cando que a entidade não possui legi-
timidade ativa para propor ações de 
controle abstrato de constitucionalida-
de. Em seu despacho, o ministro apon-
ta que o STF “firmou entendimento no 
sentido de que a ANAMAGES somente 
goza de legitimidade para propor ação 
direta de constitucionalidade quando 
a norma objeto do controle abstrato de 
constitucionalidade alcançar apenas 
magistrados de determinado estado da 
federação”. “O que se verifica, no caso 
em análise, é a impugnação de norma 
que alcança toda a magistratura nacio-
nal. Assim sendo, não tem a autora legi-
timidade para figurar como autora”, diz 
o documento.

Além de considerar ilegítima a au-
tora da ação, o ministro relator consi-
derou que no mérito a tese não merece 
provimento. Mendes lembrou ainda que 
a questão foi objeto de análise do Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ), que de-
cidiu, no Pedido de Providências 1465, 
de 4 de junho de 2007, que o magistra-
do não pode “reservar período durante 

o expediente forense para dedicar-se 
com exclusividade, em seu gabinete de 
trabalho, à prolação de despachos, deci-
sões e sentenças, omitindo-se de receber 
profissional advogado quando procura-
do para tratar de assunto relacionado a 
interesse de cliente”. 

Segundo o parecer citado pelo mi-
nistro, a condicionante de só atender 
ao advogado quando se tratar de me-
dida que reclame providência urgente 
apenas pode ser invocada pelo juiz em 
situação excepcionais, fora do horário 
normal de funcionamento do foro, “e ja-
mais pode estar limitada pelo juízo de 
conveniência do Escrivão ou Diretor de 
Secretaria, máxime em uma Vara Cri-
minal, onde o bem jurídico maior da li-
berdade está em discussão”.

Além disso, o CNJ afirma que “o ma-
gistrado é sempre obrigado a receber ad-
vogado sem seu gabinete de trabalho, a 
qualquer momento durante o expediente 
forense, independentemente da urgên-
cia do assunto, e independentemente de 
estar em meio à elaboração de qualquer 
despacho, decisão ou sentença, ou mes-
mo em meio a uma reunião de trabalho. 
Essa obrigação se constitui em um dever 
funcional previsto na LOMAN e a sua 
não observância poderá implicar em res-
ponsabilização administrativa”.

CONSELHO FEDERAL

RUA CAMPO SANTO, 252 - PONTALZINHO
ITABUNA-BA - TEL.: 73 3612-4532 | 99846-7230

UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO

O que é Saneamento Básico? É im-
portante que você que é ou deseja ser ve-
reador saiba um pouco sobre saneamento 
básico. Basta pesquisar na internet que a 
resposta aparece em alguns segundos: sa-
neamento básico é o conjunto de serviços, 
infraestruturas e instalações operacio-
nais de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e 
manejo de resíduos sólidos e drenagem e 
manejo das águas pluviais urbanas.

Já que o assunto em questão é sa-
neamento básico, é importante também 
que falemos um pouco sobre o novo Mar-
co Legal do Saneamento Básico que aca-
bou de ser aprovado no Senado e em tese 
tem como meta garantir o atendimento 
de 99% da população com água potável e 
de 90% com tratamento e coleta de esgo-
to, até 31 de dezembro de 2033.

A ideia principal gira no investimen-
to privado através de licitação entre em-
presas públicas e privadas, as chamadas 
Parcerias Público-Privadas (PPP). De 
acordo com o Ministério da Economia, 
o novo marco legal do saneamento deve 
alcançar mais de 700 bilhões de reais em 
investimentos e gerar por volta de 700 
mil empregos no país nos próximos 14 
anos.

Na teoria o marco é uma maravilha, 
eu até concordo com a privatização de 
algumas áreas como as de infraestru-
turas e esgotamento sanitário, limpeza 
urbana e manejo de resíduos sólidos, e 
sou totalmente contra a privatização da 
nossa água.

Privatizar nossa água é dar um tiro 
no pé, afinal nos temos as maiores reser-
vas hídricas do planeta. É preciso que 
as pessoas saibam que a água é um bem 
comum. O que pagamos mensalmente 
ao SAAE é na verdade uma taxa para 
custeio do tratamento e manutenção da 
estrutura e funcionários. As taxas em 
Ibicaraí são muito baratas e uma pri-
vatização só elevaria - em muito - o pe-
queno valor que pagamos mensalmente. 
Estou falando só com relação a Ibicaraí.

Digo sempre que pagamos uma taxa 
simbólica. Basta dizer que os distritos 
pagam menos que R$ 10,00 por mês e na 
cidade o valor médio para ter água boa e 
tratada todos os dias é de R$ 30,00 ou R$ 
1,00 por dia de consumo. Muito barato!

Participei há alguns anos juntamen-
te com Antonio Carlos (Katende), Pedro 
Gama e Abel de Furtuoso de um traba-
lho de catalogação das nascentes da Ser-
ra do Córrego Grande. No total foram 
mapeadas 64 nascentes que ajudam a 
abastecer a represa do SAAE na fazenda 
Tupã, represa essa que fornece parte da 
água que abastece Ibicaraí. No decorrer 

desse projeto tivemos o apoio técnico do 
Engenheiro Agrônomo Carlos Pereira 
Júnior e o aval do professor e grande 
ambientalista Rui Rocha (ONG Floresta 
Viva). Esse projeto foi importante para 
descobrirmos que temos muitas nascen-
tes que precisam ser preservadas, e não 
vendidas por um punhado de reais!

Outro ponto importante é que o proje-
to está pronto para ajudar na implanta-
ção do Pagamento por Serviços Ambien-
tais (PSA) e como suporte para angariar 
recursos para construir no futuro próxi-
mo (eu espero) uma represa de acumula-
ção naquela região, o que resolveria em 
definitivo o problema de água local.

O que o novo Marco Legal do Sanea-
mento Básico fala de forma superficial é 
que o povo pagará essa conta e não será 
barato. Não existe mágica e o capitalis-
mo selvagem extrai riqueza da base da 
pirâmide e todos nós sabemos que a base 
dessa pirâmide é o povo. 

Eu gosto muito de uma frase da sau-
dosa dama de ferro britânica Margaret 
Thatcher, ela dizia que ‘Não existe essa 
coisa de dinheiro público, existe apenas 
o dinheiro dos pagadores de impostos’. 
Nós somos esses pagadores!

Tem alguns pontos interessantes no 
Novo Marco, como o fim dos lixões nas 
capitais dos estados até o fim de 2021 e 
nas cidades do interior até 2024. Sabe-
mos que é utopia essas datas, até porque 
boa parte dos municípios brasileiros ain-
da não finalizaram os seus planos mu-
nicipais de saneamento básico, mas pelo 
menos já temos datas. Outro ponto que 
gosto muito é a privatização de alguns 
serviços estruturais e principalmente 
dos resíduos sólidos (lixo).

O que me deixa preocupado - e o povo 
precisa saber - é que os municípios irão 
privatizar os serviços citados acima, 
mais poda de árvores, varrição de ruas e 
limpezas de bocas de lobo. Trocando em 
miúdos, em breve pagaremos mais pela 
água que bebemos, pela rede de esgoto 
que usamos, pelo lixo que produzimos e 
começaremos a pagar de forma direta os 
garis e a infraestrutura local. No míni-
mo preocupante!

Por último quero clamar para você, 
vereador ou futuro vereador, que está 
concordando com esse Marco e nem leu 
a fundo os pontos positivos e negativos. 
Pense bem no que vai fazer e quais serão 
as consequências das tuas ações com re-
lação a questão SANEAMENTO BÁSI-
CO para as gerações futuras!

Por Arnold Coelho.
Jornalista, designer gráfico e consumidor de água. 

Ibicaraí – Bahia.

Saneamento básico: excelente 
pauta para quem quer uma 

cadeira no Legislativo Municipal

ARTIGO
E-mail: arnoldcoelho@gmail.com

LGPD
Após várias tentativas frustradas de 

adiamento (PL, MP, emendas), a LGPD en-
tra em vigor no dia 18/9, a partir da sanção 
da lei da conversão da MP, cujo adiamento 
pretendido pelo Executivo não foi carimba-
do pelo Legislativo. Melhor explicando. A 
lei entraria em vigor em meados de agosto, 
até que sobreveio a MP 959, que prorroga-

va o início da vigência para maio de 2021. 
Para a Câmara do Deputados, mudando a 
MP, o início da lei ficaria para o primeiro 
dia do ano. Mas o Senado derrubou esse 
artigo, de modo que, tão logo fosse sancio-
nada a lei de conversão voltaria a valer o 
prazo original. Como isso se deu ontem, a 
lei entrou hoje em vigor.
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A sessão de abertu-
ra do ano acadêmico de 
2020 estava prevista para 
acontecer em 14 de março 
p.p., como é de tradição 
da Casa de Abel. A data 
é regimental, e foi esco-
lhida em homenagem ao 
nascimento do escritor 
Castro Alves. Ocorre, 
que, excepcionalmente 
este ano, a sessão não 
pode ser realizada, visto 
que a declaração da pan-
demia de COVID-19 foi 
feita no dia 11 de março, 
o que impossibilitou, após 
esta data, realização de 
eventos presenciais com aglomeração 
social. Em 2019 a ALI realizou eventos 
diversos para comemorar seus 60 anos de 
sua fundação, ocorrida em 14 de março 
de 1959. É uma das Academias de Letras 
mais antigas do Brasil, e seu material 
humano, desde a fundação, confere-lhe 
grande importância. 

Desta forma, a Academia de Letras 
de Ilhéus, na esteira das transformações 
que os tempos atuais exigem, abriu o ano 
acadêmico de 2020 no último dia 5 de 
agosto p.p., de forma remota, com uma 

reunião virtual, dirigida pelo Presiden-
te da ALI André Rosa, quando dezessete 
(17) dos seus membros se fizeram presen-
tes. Durante o período de março a agosto 
vários acadêmicos realizaram lives, que 
ficam registradas nos anais da institui-
ção, pela contribuição prestada ao desen-
volvimento da arte e da cultura ilheense, 
que é um dos objetivos primordiais da 
mesma.  

Decidiu-se que o primeiro número 
da Revista ESTANTE, publicação come-
morativa dos 60 anos da Academia de 
Letras de Ilhéus, trazida à lume para 

fechar o ano do seu sexagési-
mo aniversário, será lançada, 
presencialmente, na abertura 
do ano acadêmico de 2021, em 
14 de marco próximo, quando 
se espera que a pandemia já 
tenha sido controlada, em fun-
ção da existência das vacinas 
que estão sendo anunciadas 
para distribuição em poucos 
meses. Também foram traça-
das as metas para o ano em 
curso, com atividades remotas 
diversas, que serão divulgadas 
na medida dos seus agenda-
mentos. 
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Bahiagás comemora 
26 anos de atuação

BAHIAGÁS

A Companhia de Gás da Bahia – 
Bahiagás acaba de completar 26 anos de 
atuação como a concessionária estadual 
responsável pela distribuição de gás na-
tural canalizado. Desde o início das suas 
atividades, em 1994, a empresa vem ex-
pandindo, da capital ao interior, levando 
os benefícios do energético para um nú-
mero cada vez maior de baianos. 

Hoje, com cerca de 60 mil clientes, dis-
tribuídos pelas 21 cidades que atende, a 
Bahiagás segue firme com o propósito de 
proporcionar as vantagens do gás natural 
para mais pessoas. Mesmo durante a pan-
demia, a Companhia continuou tocando 
projetos para ampliar o seu atendimento, 
inclusive, a equipamentos de saúde públi-
ca, tão importantes neste momento.

Além disso, no ano em que comemora 
seu 26º aniversário, a Bahiagás fortalece 
ainda mais a sua relação de parceria com 
a sociedade baiana. Atuando ativamente 
na luta contra a pandemia da covid-19, a 
Companhia participou de ações solidárias, 
como a doação de aparelhos respiradores 
para hospitais da rede pública e de tecido 
para a confecção de máscaras que auxi-
liam na proteção contra o coronavírus.

A expectativa é que os próximos 26 
anos sejam igualmente produtivos, prin-
cipalmente após a conclusão da maior 
obra já realizada pela Bahiagás: o Gás 
Sudoeste. Trata-se do maior duto de 

distribuição de gás natural do Nordeste 
e segundo maior do Brasil, com 306 km 
de extensão entre as cidades de Itagibá 
e Brumado, levando benefícios a diversos 
municípios da região.

Para o diretor-presidente da Bahia-
gás, Luiz Gavazza, esses 26 anos repre-
sentam um período de trabalho, conquis-
tas e desenvolvimento para o estado. “Ao 
longo desses anos, superamos desafios 
e nos empenhamos muito, sempre com 
o objetivo de tornar o gás natural cada 
vez mais parte do dia a dia de pessoas e 
empresas. E este é um trabalho que não 
para, pois nunca nos cansaremos de tra-
balhar em prol da Bahia e dos baianos”. 
Fonte: Ascom Bahiagás

Academia de Letras de Ilhéus 
realiza abertura do ano acadêmico 

2020 com reunião virtual

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. 
Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Ad-
vogados Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealiza-
dor-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e Autor dos livros 
“Breves Análises Jurídicas”, “Análises Cotidianas”, “Di-
cas de Direito Imobiliário”, “Dicas de Direito Previdenci-
ário”, “Tribunal do Júri - História, Origem e Evolução no 
Direito Processual Penal” e Jornal Direitos, 12 anos de 
história...Entrevistas (Direitos Editora). Itabuna – Bahia 
+ 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.
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Em cerimônia restrita, toma 
posse a nova diretoria da ABI

ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE IMPRENSA

Exatamente há 90 anos, a Câmara 
Municipal de Salvador se fez palco para a 
posse da primeira diretoria da Associação 
Bahiana de Imprensa (ABI), cuja presidên-
cia era ocupada por Altamirando Requião. 
Na manhã deste 10 de setembro, foi a vez 
de outros atores assumirem o Conselho 
Diretivo da ABI, em uma posse marcada 
pelo ineditismo da transmissão ao vivo pelo 
Youtube. Uma cerimônia restrita a poucos 
convidados, por causa da pandemia de Co-
vid-19, reuniu no auditório da entidade, no 
Centro Histórico da capital baiana, profis-
sionais da imprensa, autoridades públicas 
e representantes do segmento da cultura. 

Eleita para o biênio 2020-2022, no úl-
timo dia 31 de agosto, a Chapa Cervantes 
tem como presidente o jornalista Ernesto 
Marques, que sucede a Walter Pinheiro. A 
vice-presidência passou para o jornalista e 
escritor Luís Guilherme Pontes Tavares. 
Os diretores assumem o compromisso com 
a luta em defesa das liberdades democrá-
ticas e do livre exercício das atividades da 
imprensa, valores que pautaram a ABI ao 
longo de sua história. 

Walter Pinheiro, agora presidente 
da Assembleia Geral da ABI, relembrou 
conquistas de sua gestão, como a recente 
reimplantação do Museu de Imprensa, e 
mostrou entusiasmo com a nova diretoria. 
“Ernesto já acumula 18 anos na ABI, tem 
inúmeros e importantes serviços prestados 
à Associação. Sua gestão já começou com a 
formação de um Conselho Diretor de alto 
nível”, salientou o jornalista.

Em um discurso forte e emotivo, o jor-
nalista e radialista Ernesto Marques enfa-
tizou o clima de harmonia da passagem de 
bastão, a necessária mudança de cultura 
geracional e reverenciou personagens cen-
trais para a história da ABI, a exemplo de 
Ranulfo Oliveira, Thales de Freitas e Sa-
muel Celestino, que presidiu a ABI por 25 
anos. O novo presidente expressão gratidão 
e admiração a Walter Pinheiro. “Sob a li-
derança serena de Walter Pinheiro apren-
demos que qualquer assunto é possível”. 
Baiano de Ipirá, Marques fez do pronuncia-

ASSEMBLEIA	GERAL
Presidente – Antônio	Walter	
dos	Santos	Pinheiro
Vice-Presidente – Sérgio	Augusto	Soares	Mattos
Secretaria – José	Valter	de	Lessa	Pontes
Suplente – Eliezer	Varjão	Bomfim
Suplente – Julieta	Miranda	Isensée

DIRETORIA	EXECUTIVA
Presidente: Ernesto	Dantas	Araújo	Marques
1º Vice-Presidente: Luís	Guilherme	Pontes	Tavares
2º Vice-Presidente: Florisvaldo	Mattos
Secretário Geral: Sara	Barnuevo
1º Secretário: Suzana	Alice	Pereira
2º Secretário: Romário	Costa	Gomes
Diretor Financeiro: Antônio	Pereira	de	Matos	Júnior
Diretor Patrimônio: Raimundo	Marinho	dos	Santos
Suplente: Arthur	Andrade

Suplente: Amália	Casal	Rey
Suplente: Luiz	Henrique	Sá	da	Nova

CAIXA	DE	ASSISTÊNCIA
Presidente: Raimundo	de	Campos	Vieira
Secretário: Benevaldo	Amorim	dos	Santos	Silva
Tesoureiro: Valter	Xéu

DEPARTAMENTOS:
Cultura: Nélson	Varón	Cadena
Social: Nelson	José	de	Carvalho
Divulgação: Simone	Ribeiro
Casa De Ruy Barbosa: Jorge	Luiz	Ramos

CONSELHO	CONSULTIVO
1.Joaci	Góes
2.Jolivaldo	Freitas
3.Valber	Roberto	Carneiro	Carvalho

4. Suely	Maria	Temporal	Soares
5.Carmelito	Walter	de	Almeida
Suplente: Paulo	Nunes
Suplente: Isidro	Octávio	Amaral	Duarte
Suplente: João	Leite

CONSELHO	FISCAL:
1.Jorge	Vital	de	Lima
2.José	Pedro	Daltro	Bittencourt
3.Heloísa	Gerbasi	Sampaio
Suplente: Wilson	Luiz	Midlej	Silva
Suplente: Luiz	Hermano	Abbehusen

ABI	–	REGIONAL	NORTE/	NORDESTE
Presidente: Jair	dos	Santos	Cezarinho

ABI	–	REGIONAL	SUL
Presidente: Maurício	Maron

COMPOSIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE IMPRENSA 2020 - 2022

mento de posse um mergulho em sua tra-
jetória familiar e profissional, destacando 
vivências e memórias.

Vozes	femininas

A presença feminina em funções execu-
tivas é um traço da atual gestão: Sara Bar-
nuevo, na Secretaria-geral; Suzana Alice 
Pereira, na Primeira Secretaria, e Simone 
Ribeiro, no Departamento de Divulgação. 
Julieta Isensée segue como suplente da 
Mesa da Assembleia-Geral. Helô Sampaio 
estará no Conselho Fiscal, Suely Temporal, 
no Conselho Consultivo, e Amália Casal Rey, 
como Suplente da Diretoria de Patrimônio.

A jornalista Simone Ribeiro estará à 
frente do Departamento de Divulgação da 
ABI. “A ABI, ao longo dos seus 90 anos, teve 
mulheres em seu quadro de associados, al-
gumas com destaque em suas profissões, 
no campo das artes e da cultura, mas essa 
diretoria encabeçada por Ernesto, e com o 
apoio do ex-presidente Walter Pinheiro, tal-
vez dedique à mulher um espaço inédito”, 
observou. De acordo com a diretora, a maior 
presença feminina irá repercutir não ape-
nas na gestão, mas na proposição de deba-
tes pautados nas lutas da mulher jornalista 
no mercado de trabalho.

“São mulheres com carreira no mercado 
e que têm muito a contribuir para a gestão 
que chega. Nós, mulheres, temos um olhar 

mais sensível e diferenciado. Tenho certeza 
que teremos uma administração muito posi-
tiva nesse aspecto”, destaca Sara Barnuevo, 
a nova secretária-geral.

“A presença de mais mulheres na dire-
toria da ABI é um sinal de avanço concreto, 
porque não adianta a gente falar em igual-
dade de gênero, de ocupação de espaços en-
tre homens e mulheres, e não tornar isso 
prático. Então, quando você traz efetiva-
mente mais mulheres na diretoria com fun-
ções de destaque e importância, você está 
tornando prático seu discurso”, avaliou Mo-
acyr Neves, presidente do Sinjorba – Sin-
dicato dos Jornalistas do Estado da Bahia. 
Para ele, a ABI deve crescer com a presença 
de Ernesto na presidência. 

O jornalista Pacheco Maia, secretário 
municipal de Comunicação (Secom/PMS), 
falou de sua expectativa com a diretoria 
empossada. “A ABI chega a quase cem anos 
mostrando a necessidade de renovar e um 
novo presidente representa isso, a renova-
ção dessa instituição de grande relevância 
para a sociedade baiana. A imprensa é um 
pilar da democracia”, afirmou. Ele acredita 
que a nova gestão abrirá novos horizontes. 
“Ernesto é muito empenhado em realizar 
as coisas. É um renascimento, novo ânimo, 
nova força. Espero que a gente possa contar 
com a ABI, que ela continue contribuindo 
para o avanço da nossa sociedade, fortale-
cendo a democracia. Que se faça cada vez 

mais forte a sua voz nesse diálogo com o po-
der público”, concluiu Maia.

Gardênia Duarte, desembargadora 
do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), 
enalteceu a atuação da ABI e reforçou o seu 
compromisso de zelar pela liberdade de im-
prensa e combater o cerceamento ao traba-
lho dos profissionais do setor. Ela destacou 
o posicionamento do presidente do TJ-BA, 
desembargador Lourival Trindade, que de-
sejou que a ABI “continue trilhando o re-
tilíneo caminho da boa informação, sempre 
comprometida com os valores mais caros e 
sacrossantos da democracia”.

Também prestigiaram o evento o de-
sembargador federal Valtércio Oliveira; o 
advogado Antônio Luiz Calmon Teixeira, 
2º vice-presidente do Instituto Geográfico 
e Histórico da Bahia (IGHB); a educadora 
Cybele Amado, diretora-geral do Institu-
to Anísio Teixeira e esposa do novo pre-
sidente da ABI; o coordenador do Projeto 
Cultural Cantina da Lua, Clarindo Silva; 
o presidente do Sinjorba, Moacy Neves; o 
Capitão de Mar e Guerra Leonardo Silva 
Reis, representando o comandante do 2º 
Distrito Naval vice-almirante André Luís 
Silva Lima; e o general Leonel Filho, co-
mandante da 6ª Região Militar-Região Ma-
rechal Cantuária.

Texto: Joseanne	Guedes
fotos: Fábio	Marconi 

Autoridades na possePosse - ABI 2020-2022

Diretoras - ABI Walter Pinheiro e Ernesto Marques

Ernesto Marques
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Por	seu	irmão,	
Monsenhor	Jonas	Abib

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 

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

Por Monsenhor Jonas Abib Pátria 
Amada

Setembro dia sete a data gloriosa 
que naquela manhã raiou tão duvido-
sa. Interpretar o Hino Nacional é fa-
zer com que os professores e os alunos 
possam analisar a letra, trabalhando 
a questão semântica, sintática e léxi-
ca da língua portuguesa e compreen-
dendo melhor esses aspectos da letra 
do Hino Nacional, resgatando assim, 
um dos hinos mais belos da pátria.

O Hino Nacional foi bastante lem-
brado em junho desse ano no movi-
mento das ruas. E agora na data cívi-
ca máxima do Brasil. Durante os 322 
anos do Brasil Colônia (1500 a 1822). 
O Brasil foi vassalo de Portugal. O 
Brasil não era reconhecido como na-
ção soberana.  Não tinha opinião nem 
vontade própria, com o gesto de Dom 
Pedro e o famoso grito do Ipiranga de 
“independência ou morte”, raiou a li-
berdade!

Todos os brasileiros temos o dever 
não só de cantar corretamente  o nos-
so Hino Nacional, mas também de 
compreender a letra em todos os seus 
aspectos linguísticos. No Hino Nacio-
nal brasileiro encontramos inúmeras 
palavras que muitas vezes o brasilei-
ro mais desligado não atenta para o 
seu significado. São elas: PLÁCIDAS: 
tranquilas, sossegadas; BRADO: gri-
to; RETUMBANTE: vibrante, que se 
ouve ao longe; FÚLGIDOS: brilhan-
te; PENHOR: garantia; VÍVIDO: for-
te, intenso; IMPÁVIDO: destemido, 
corajoso; COLOSSO: gigante, muito 
grande; ESPELHA: reflete, transmi-
te; FULGURAS: brilhas, resplandece; 
FLORÃO: ornato circular em forma de 
flor, um teto ou abóbada; GARRIDA: 
alegre, elegante; LÁBARO: bandeira; 
OSTENTAR: mostrar; FLÂMULA: 
bandeira; CLAVA: tipo de arma.

Os brasileiros temos o dever não 
só de cantar corretamente o Hino Na-
cional, mas também de compreender 
a letra em todos os seus aspectos lin-
guísticos. A escola brasileira em seu 
projeto pedagógico, estabelece análise 
de todos os seus gêneros textuais – ro-
mance, crônica, poesia, publicidade, 
ensaio-, mas esqueceu de interpretar 
com os alunos a riqueza do léxico e da 
sintaxe que há na letra do Hino Na-
cional Brasileiro.

Hino é um poema ou canto lírico 
de invocação ou adoração, que celebra 
uma divindade, um herói ou um acon-
tecimento histórico. O Hino Nacional 
começa falando sobre nossa indepen-
dência às margens do riacho Ipiran-
ga. Com a expressão “um povo heroi-
co” O poeta Osório Duque Estrada 
quis dizer que o povo brasileiro lutou 
pela independência, pela liberdade, e 
continua lutando pelo progresso que 
é saúde, educação, ação pública sem 
demagogia vivendo a busca do bem 
coletivo.

Nos dois versos:
Ouviram do Ipiranga as margens 

plácidas
De um povo heroico o brado re-

tumbante.
Osório Duque Estrada autor da 

letra do nosso Hino usou o discurso 
indireto nesses versos: empregou a 
terceira pessoa; o verbo no pretérito 

perfeito (ação passada e concluída) e 
a ordem direta seria: As margens plá-
cidas do Ipiranga ouviram o brado re-
tumbante de um povo heroico. Então o 
sujeito de ouviram é as margens pláci-
das. “Gigante pela própria natureza,” 
o poeta quis dizer o Brasil é um país 
de tamanho gigantesco, colossal e de 
grande recursos naturais e humanos.

Quanto a semântica no Hino Na-
cional a escola às vezes esquece de 
trabalhar. Observe: ... “O penhor des-
sa igualdade conseguimos conquistar 
com braço forte,” a palavra igualdade 
aí significa que o Brasil independente 
tem a liberdade de se organizar como 
nação, de fazer as suas próprias leis, 
em pé de igualdade com outras nações 
livres.

Intertextualidade – a idealização 
dos sentimentos e da vida produz uma 
nova ficção, criada a partir da vapo-
rização do individualismo e da sub-
jetividade. Então, as características 
formais importantes, valores como in-
dividualismo e o sentimentalismo são 
elementos centrais do romantismo, 
gênero literário no apogeu na época 
em que o hino foi escrito. 

“Nossos bosques tem mais vida, 
nossa vida...mais amores”. Esses ver-
sos são de autoria de um poeta român-
tico Gonçalves Dias, dai o belíssimo 
exemplo de intertextualidade explí-
cita que Duque Estrada utilizou na 
letra de nosso Hino, onde o poeta ex-
pressa saudade e nostalgia, referindo-
se à beleza e à alegria que há em nos-
sa natureza (lá) em contraste com seu 
exílio em Portugal (aqui), apresentan-
do uma característica do romantismo 
que era o culto a natureza.

Vários dos nossos poetas criaram 
poemas com alusões ao Hino Nacional 
brasileiro como Carlos Drummond e 
Vinícius de Moraes, essa intertextua-
lidade, faz com que as pessoas perce-
bam a pujança que existe na letra e 
passam a valorizar mais o símbolo da 
pátria, visando a uma aprendizagem 
ética, crítica e reflexiva.

Estudo morfossintático – Muitos 
analisam o sujeito da frase ouviram 
do Ipiranga como sujeito indetermina-
do, grande engano, o sujeito é simples, 
pois ele é, as margens do Ipiranga e 
o núcleo do sujeito é margens que é o 
substantivo, exaltando a participação 
do povo brasileiro na sua independên-
cia. Ó pátria amada é um vocativo não 
exerce função sintática. Terra adorada 
é uma hipérbole, entre outras mil (ter-
ras) é um zeugma tipo de elipse que 
consiste na omissão de um ou mais 
termos anteriormente anunciados.

Nesta semana da Pátria celebran-
do os cento e noventa e um anos do 
grito do Ipiranga, podemos pensar 
nisto: independência se faz todos os 
dias com o trabalho e a dedicação de 
todos.  Ó Brasil verás que um filho teu 
não foge à luta, nem teme, quem te 
adora, a própria morte.

 
 VIVA O BRASIL!

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

O nosso alimento é a Palavra de 
Deus. Jejuamos os alimentos mate-
riais e comemos bem o alimento espi-
ritual. Jesus disse claramente: “Não 
só de pão viverá o homem, mas de 
toda a palavra que saia da boca de 
Deus (MT 4,4)”.

Nós estamos mal acostumados 
com a Palavra de Deus, que mais 
parece restaurante self-service. A 
pessoa chega e pega uma batatinha 
frita aqui, uma “verdurinha” lá, pega 
um pedacinho de carne acolá… Isso 
é lambiscar. Não é isso! Você precisa 
fazer um bom prato, sentar-se, pe-
gar garfo e faca e alimentar-se. Com 
a Palavra de Deus é a mesma coisa, 
não basta lambiscar: pegar uma pas-

sagem bíblica aqui, outra lá. Isso não 
resolve! Você tem de sentar-se à mesa 
com um prato bem feito e comer.

Graças a Deus, antes ainda de 
iniciar a Comunidade Canção Nova, 
Deus me deu a graça de encontrar um 
método de ensinar aos meus jovens 
como alimentar-se da Palavra de 
Deus. Trata-se de “A bíblia foi escrita 
para você”. Eu o reescrevi e hoje ele 
se chama: “A Bíblia no meu dia a dia”.

Pelo amor de Deus, tome consci-
ência e não fique lambiscando a Bí-
blia. Você precisa ser um bom servo 
do Senhor, e o servo é formado na Pa-
lavra. Nós precisamos estudar a Pa-
lavra de Deus.

Eu nem preciso me alongar, por-
que tudo está bem claro nesses livri-
nhos que eu citei. Decida-se!

Deus o abençoe!

Às vezes, lemos 
tantos livros, mas não damos 
importância à Palavra de Deus
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DIREITOS	–	A	Areópago	Itabu-
nense	 foi	 a	 primeira	 loja	 a	 convi-
dá-lo	 a	 fazer	parte	da	Ordem	Ma-
çônica?

Vercil	 Rodrigues	 –	 Não. Fui 
convidado a primeira vez pelo então 
Venerável Mestre da Loja Maçônica 
Romã do Progresso nº 34, da cidade de 
Buerarema, o irmão Alfredo Oliveira 
Chaves – hoje em um lugar chamado 
eternidade –, que anos depois e já como 
membro da Loja Areópago Itabunense, 
fundou com um grupo de irmãos desta 
a Acácia Grapiúna nº 95, da cidade de 
Itabuna, Rito Escocês Antigo e Aceito,  
jurisdicionada a Grande Loja Maçônica 
do Estado da Bahia (GLEB), mas na-
quela oportunidade, declinei ao convite 
por considerar que ainda não estava 
preparado para ser um maçom.

DIREITOS	 –	 Quando	 tornou-se	
um	membro	da	Ordem	Maçônica?

Vercil	 Rodrigues	 – Tendo como 
padrinho o ilustre e digno irmão Dr. 
José Carlos de Oliveira, um dos maio-
res estudiosos da Ordem na Bahia, fui 
convidado a fazer parte da Maçonaria 
no ano de 2011, tornando-me membro 
da Loja Areópago Itabunense, jurisdi-
cionada a Grande Loja Maçônica do Es-
tado da Bahia (GLEB).

Apesar de todo o processo admissio-
nal ter acontecido no venerelato do sau-
doso irmão Eraldo Bussular, onde fui 
aprovado no dia 15/6/2011, por ques-
tões administrativas só fui iniciado na 
gestão do Venerável Mestre Cléber Mo-
reira Lima, no dia 1/10/2011. E quanto 
à minha Elevação ao Grau de Compa-
nheiro esta ocorreu no dia 26/6/2014 e 
a Exaltação ao Grau de Mestre, no dia 
27/8/2014, com isso fechando o ciclo 
chamado de Maçonaria Simbólica, que 
engloba os Graus Simbólicos 1 ao 3.

DIREITOS	 –	 Quando	 o	 senhor	
foi	iniciado	nos	Graus	Filosóficos?	
E	em	que	Grau	está	atualmente?	

Vercil	Rodrigues	– Antes convém 
dizer que os Graus Filosóficos se divi-
dem em a) Inefáveis/Lojas de Perfeição 
(Graus 4 a 14), b) Capitulares/Capítu-
los Rosa-Cruzes (Graus 15 ao 18), c) 
Filosóficos/Areópagos ou Conselhos de 
Kadosh (Graus 19 ao 30) e d) Adminis-
trativos/Consistórios de Príncipes do 
Real Segredo (Graus do 31 ao 33). E fui 
iniciado no Grau 4 (Mestre Secreto), no 
dia 22/12/2017 e atualmente estou no 
Grau 28 (Cavaleiro do Sol ou Príncipe 
Adepto.

DIREITOS	 –	 Antes	 mesmo	 de	

ser	Maçom	o	senhor	já	dava	visibi-
lidade	a	Ordem	como	jornalista-e-
ditor	do	jornal	DIREITOS.	Quando	
foi	a	primeira	matéria	da	Maçona-
ria	 Grapiúna	 veiculada	 no	 citado	
veículo	de	comunicação?

Vercil	 Rodrigues	 – É verdade, 
no ano de 2010, precisamente na edi-
ção nº 18 (15/9 a 15/10/2010), Ano II, 
na página 1 do Caderno 2º, nas versões 
impressa e online do DIREITOS, en-
trevistamos o Grande Inspetor Litúr-
gico da 3ª Região Litúrgica da Bahia, 
o Mestre Maçom José Carlos Oliveira, 
que na oportunidade discorreu sobre 
os objetivos da Maçonaria, a não acei-
tação da mulheres em seus quadros e 
o lançamento da pedra fundamental 
do templo da Loja Acácia Grapiúna nº 
95, a terceira oficina a ser fundada na 
cidade de Itabuna, entrevista esta que 
inclusive compõe o livro “Direitos, 12 
anos de História…Entrevistas” (Direi-
tos Editora, 2020).

DIREITOS	 –	 Como	 surgiu	 a	
ideia	 de	 lançar	um	veículo	 de	 co-
municação	 genuinamente	 maçô-
nico,	que	no	caso	é	O	Compasso,	o	
jornal	do	Maçom	da	Bahia	(impres-
so	e	online)?

Vercil	Rodrigues	–	Quando recebi 
o convite do Venerável Mestre Alfredo 
Oliveira Chaves para ser um dos obrei-
ros da Loja Romã do Progresso nº 34, da 
cidade de Buerarema, um dos motivos 
da recusa na época foi por não querer 
ser só mais um Maçom, queria contri-
buir diretamente com o crescimento e 
engrandecimento da Ordem Maçônica 
na Bahia, mas naquela oportunidade 
não sabia como.

E quando Iniciado na Loja Areópa-
go Itabunense, aproveitando a nossa 
experiência com o bem sucedido jornal, 
revista e site DIREITOS, e após exaus-
tiva pesquisa, concluímos que a Bahia 
não tinha nenhum veículo maçônico 
que englobasse e representasse ao mes-
mo tempo a irmandade maçônica do 
Estado, as lojas, as potências e obediên-
cias, pois os poucos existentes, quando 
muito, representavam uma e/ou outra 
loja e os demais só a uma potência e/
ou obediência. Ou seja, não tinha no 
Estado da Bahia nenhum veículo de co-
municação independente que represen-
tasse todas as lojas, nos seus diversos 
ritos, potências e obediências, mais que 
especialmente representasse o Maçom 
baiano. Portanto, foi com esse pensa-
mento que surgiu O COMPASSO, o jor-
nal do Maçom da Bahia.

DIREITOS	–	O	senhor	ainda	era	

Aprendiz	 quando	 resolveu	 fundar	
O	 Compasso,	 não	 sofreu	 com	 isso	
críticas	pela	ousadia?

Vercil	Rodrigues	– Sim sofri, mas 
não vale apenas relembrar, mesmo por-
que elas foram elementos motivacionais 
– o combustível – para a realização de 
tal intento. Ah! e costumo sempre dizer 
não se jogam pedras em árvores que não 
dê bons frutos. E um desses críticos com 
o passar dos anos, teve a humildade de 
reconhecer a qualidade e a importância 
de O Compasso para o engrandecimento 
da Maçonaria na Bahia.

Além disso, as críticas fizeram com 
que tomássemos maiores cuidados, pois 
foram a partir delas, por exemplo, que 
convidamos os irmãos José Carlos Oli-
veira/GLEB e Antônio da Silva Costa/
GOB/GOEB, dois dos maiores estudiosos 
da Maçonaria do Brasil, para comporem 
o Conselho Editorial do jornal, e que mui-
to nos ajudaram, no caso do irmão José 
Carlos, continua nos orientando até hoje.

Em ato contínuo, comunicamos a 
vontade de fundar um jornal dessa na-
tureza ao então Venerável Mestre Are-
ópago Itabunense, o irmão Cléber Mo-
reira Lima, bem como enviamos uma 
prancha ao irmão Itamar Assis Santos 
Grão-Mestre da Grande Loja Maçônica 
do Estado da Bahia (GLEB), hipotecan-
do o mesmo desejo. Além disso, inten-
sificamos as pesquisas para definir um 
nome, marca, registro de ISSN e códi-
go de barras, criação do site, chegando 
a Associação Brasileira de Imprensa 
Maçônica (ABIM), sediada na cidade 
Recife/Pernambuco, onde O Compasso, 
passou a ter o seu registro nesse impor-
tante órgão maçônico.

O Compasso, portanto, é um jornal 
escrito por Maçons e para Maçons, ten-
do como propostas ser a opção de leitu-
ra-estudo e instrumento de aperfeiçoa-
mento dos irmãos baianos, bem como 
espaço de congregação dessa ‘Grande 
Família’. Nessa linha editorial, busca-
mos ser um veículo informativo maçô-
nico que aproximem todos irmãos do 
nosso Estado, independente da loja, da 
potência e da cidade onde ele se encon-
tre, sempre respeitando os princípios 
da Ordem Maçônica.

DIREITOS	–	O	jornal	O	COMPAS-
SO	só	existe	na	versão	impressa?	

Vercil	Rodrigues	–	Não, O Com-
passo está também disponível na ver-
são online. Ou seja, desde a sua primei-
ra edição que colocamos à disposição de 
nossos irmãos maçônicos todo o conte-
údo do jornal impresso no sítio virtu-
al www.jornalocompasso.com.br, onde 
mantemos todas as edições em pdf – 

desde a primeira –, pois entendemos 
ser necessário e imprescindível à de-
mocratização do saber e da informação, 
no caso em apreço, a maçônica, fazendo 
jus ao slogan “O jornal do Maçom da 
Bahia”, com isso cumprindo também 
uma de nossas metas “O Compasso, jor-
nalismo maçônico com qualidade”.

E convém dizer ainda que quan-
do do aniversário de 8 anos do jornal, 
entregamos à comunidade maçônica 
um novo site – novo endereço, layout 
mais moderno, fácil acesso e em todas 
as plataformas digitais.  Além disso, o 
site www.jornalocompasso.com.br ga-
nhou vida própria e independência em 
relação ao impresso, ou seja, o impres-
so e o online agora são independentes e 
harmônicos entre si, onde este último 
é retroalimentado de informações ma-
çônicas (regional, estadual, nacional e 
até internacional) de qualidades a cada 
24/48 horas, tendo com isso a certeza 
que eles (os conteúdos) irão diretamen-
te contribuir para o crescimento da Ma-
çonaria na Bahia.

Os irmãos de ideais maçônicos en-
contram nas páginas do nosso jornal, 
seja impresso e/ou online, motivos de 
orgulho e força para que juntos possa-
mos continuar nossa árdua missão de 
“erguemos templos à virtude, cavan-
do masmorras ao vício”, respeitando 
crenças religiosas, convicções políticas 
e demais princípios individuais ou co-
letivos.

DIREITOS	 –	 Suas	 considera-
ções	finais.	

Vercil	 Rodrigues	 – Queremos 
agradecer a todos os irmãos empresá-
rios que acreditaram nesse projeto e 
estão anunciando conosco. Estende-
mos agradecimentos especiais ao irmão 
José Carlos Oliveira, Inspetor Litúrgico 
para o Estado da Bahia, representando 
o Conselho Supremo do Grau 33 do Rito 
Escocês Antigo e Aceito para a Repú-
blica Federativa do Brasil, que desde 
o primeiro momento abraçou a ideia e 
se colocou à disposição da construção 
do primeiro Jornal Maçônico do Nor-
te-Nordeste neste formato e proposta, 
bem como aceitou em dividir conosco 
todos os conhecimentos que adquiriu ao 
longo de décadas de estudos maçônicos, 
participando do Conselho Editorial do 
site e do jornal impresso O Compasso. 
E aproveitamos também o ensejo para 
colocarmos à disposição dos irmãos, dos 
Veneráveis Mestres das lojas, poten-
ciais e obediências as páginas do nosso 
veículo de comunicação para que pos-
sam publicarem suas matérias, even-
tos, artigos, enfim tudo que envolva a 
Ordem Maçônica.

O Compasso é um jornal escrito por Maçons 
e para Maçons, tendo como propostas ser 

a opção de leitura-estudo e instrumento de 
aperfeiçoamento dos irmãos baianos

Entrevista com o jornalista-fundador de O COMPASSO, 
o jornal do Maçom da Bahia, Vercil Rodrigues
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Por Jairo Santiago Novaes*

Tuberculose, doença que acompanha 
a humanidade desde tempos imemoriais 
e causadora de elevada mortalidade du-
rante a época pré-antibiótica, ainda hoje 
é motivo de preocupação para as autori-
dades sanitárias. Seu agente etiológico é o 
Micobacterium tuberculosis, uma bactéria 
que ataca vários órgãos, comprometendo 
geralmente os pulmões. Nestes, o micró-
bio se desenvolve e provoca cavidades, in-
terferindo no funcionamento do órgão.

Quando uma pessoa entra em conta-
to com o bacilo de Koch pode ocorrer ela 
adoecer ou não. No primeiro caso ter-se-á 
a tuberculose-doença e no segundo, a pes-
soa terá uma tuberculose-infecção. Gra-
ças à resposta do sistema imunológico 
somente alguns adoecem.

Tosse, febre, expectoração muco-pu-
rulenta, escarro com sangue, inapetência, 
emagrecimento e desânimo compõem a sin-
tomatologia da doença. Convém lembrar 
que nem todo escarro sanguinolento é ca-
racterístico da patologia. Manoel de Abreu, 
eminente médico brasileiro, idealizou um 
método do raios X do tórax, possibilitando 
exames em larga escala das populações.

Coube a Robert Koch, examinando 
uma amostra de escarro ao microscópio, 
isolar o micobacterium tuberculosis. Ou-
tro avanço foi a descoberta da técnica de 
Diehl Nielsen, exame direto do escarro 

empregando corantes. Este método se vul-
garizaria, abandonando-se a abreugrafia. 
Em 1.947, Selman Waksman sintetizaria 
a Estreptomicina, o primeiro antibiótico a 
demonstrar eficácia no tratamento da tu-
berculose. Em 1 953, Waksman receberia 
o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina.

Na era pré-antibiótica, os pacientes 
buscavam hospitais a fim de se submete-
rem ao pneumotórax ou a um procedimen-
to cirúrgico no gradil costal. Thomas Mann 
e Dinah Silveira de Queiroz nos seus livros 
A Montanha Mágica e Floradas na Serra, 
respectivamente, expõem as dificuldades 
encontradas pelos tuberculosos naqueles 
tempos difíceis. Hoje, o tratamento é feito 
com o uso de três antibióticos durante seis 
meses. Entretanto, alguns pacientes aban-
donam o tratamento. No futuro, os tuber-
culostáticos serão injetáveis e de depósito, 
permanecendo no organismo por várias se-
manas, diminuindo os casos de abandono.

Todo paciente que apresente tosse há 
mais de duas semanas deve ser   enca-
minhado para o exame de escarro e, se o 
resultado for positivo, proceder também o 
exame de escarro nas pessoas que parti-
lham a mesma habitação com ele.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Tuberculose
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Egressos e professor de Fisioterapia 
da FMT apresentam trabalhos científicos 

em Congresso internacional

MADRE THAIS

Um grupo de egressos e um professor 
do curso de Fisioterapia, da Faculdade 
Madre Thaís (FMT-Ilhéus), tiveram os 
seus trabalhos científicos em pôsteres 
aprovados para o Congresso Interna-
cional Archives of Otorhinolaryngolo-
gy. Esse será o primeiro Congresso Forl 
virtual, em uma plataforma digital, que 
será realizado no dia 19 de Setembro.

Os trabalhos orientados pelo prof/
Dr. Renato Gonzaga Barreto situam-se 
na área de reabilitação labiríntica (ves-
tibular) em que o Fisioterapauta também 
atua. Quatro dos cinco pôsteres são resul-
tados de Trabalhos de Conclusão de Cur-
so (TCC) na FMT.

Foram aprovados os trabalhos: 
“Abordagem fisioterapêutica por terapia 
manual na tontura cervicogênica: uma 
revisão de literatura” (Physiotherapeutic 
approach by manual therapy in cervico-
genic dizziness: a literature review) da 
autoria de Bruna Oliveira Gama.

Da autoria de Gabriel Freitas Leão, 
”Efeitos da reabilitação vestibular na 
cinetose: uma revisão de literatura” (Ef-
fects of vestibular rehabilitation on kine-
tosis: A literature review). Outro traba-
lho aprovado foi o de Leila Kelly Chaves 
Lima sobre “Efeitos dos exercícios físicos 
em indivíduos com síndrome da apnéia 
obstrutiva do sono: uma revisão integra-
tiva”, (Effects of physical exercises on in-
dividuals with disease syndrome obstruc-
tive sleep apnea: an integrative review). 
E “Aplicabilidade da realidade virtual na 
Reabilitação de vestibulopatias” (Appli-
cability of virtual reality in rehabilitation 
of vestibulopathies), da autoria de Aline 
Moreno Cruz, o quarto trabalho.

O quinto trata da “Caracterização de 
incapacidades funcionais para atividades 
de vida diária em idosos labirintopatas com 
vertigem postural paroxística benigna” 
(Characterization of functional disabilities 
in elderly labyrinth diseases due to benign 
paroxysmal postural vertigo) do professor/
Dr. Renato Barreto, o qual destaca que “o 
envelhecimento pode influenciar o surgi-
mento da Vertigem Postural Paroxística 
Benigna devido às alterações fisiológicas, 
e quando associadas à enfermidades, faci-
lita-se esta ocorrência. A vertigem é uma 
das maiores queixas na população idosa, 
gerando impactos negativos. As pessoas 
com esse tipo de disfunção vestibular de-
senvolvem instabilidade corporal, podendo 
ser potencializada por fatores emocionais, 
limitando a prática de atividades comuns.”

Na opinião da professora/Dra. Karla 
Rocha Carvalho Gresik, coordenadora 
do curso de Fisioterapia na FMT, “essa 
pandemia facilitou a participação de 

alunos e professores a eventos interna-
cionais, e como a produção científica é 
algo que a FMT valoriza. Os trabalhos 
já estavam no nível de aprovação.” A co-
ordenadora parabeniza a todos os envol-
vidos, sobretudo ao professor Renato por 
motivar os alunos.

O Congresso Forl, esse ano, o primei-
ro virtual é idealizado por uma  comis-
são executiva e científica, que todos os 
anos traz temas de grande relevância e 
interesse de toda classe otorrinolaringo-
lógica e áreas a fim. Todos os resumos 
aprovados para pôster serão publicados 
no suplemento da Internacional Archi-
ves of Otorhinolaryngology, que também 
é revista oficial da Societás Oto-Rhyno
-Laryngologica Latina e a primeira re-
vista da especialidade em formato digital 
(disponível no site: www.internationalar-
chivesent.org). Os pôsteres ficarão expos-
tos na área de exposição da nossa feira 
virtual de 14 a 21/09/2020.

Tendemos a acreditar que a palavra 
luto refere-se sempre a morte, porém, o 
luto trata-se de um processo, que constitui 
um conjugado de sentimentos e reações, 
decorrente de uma perda muito impac-
tante, que se aplica a situações distintas, 
nas quais incide à ausência brusca e de-
finitiva, podendo ser de um ente querido, 
da liberdade, das finanças, o emprego, etc.

Viver o processo do luto é algo que 
acontece de forma extremamente indivi-
dual e subjetiva. Ou seja, é uma vivência 
particular a cada sujeito, sistema fami-
liar e contexto sociocultural.  Cada indi-
víduo possui sua forma de elaborar o so-
frimento, a desestrutura, a ideia do fim. 
Daí a dificuldade de contemplar a com-
plexidade do processo em um conceito.

As emoções experimentadas por mui-
tos durante o distanciamento social pro-
vocado pelo Coronavírus, está afetando 
em diferentes níveis a saúde mental da 
população como um todo. Afinal, todos 
foram pegos de surpresa, num piscar de 
olhos o modo de vida foi alterado, impon-
do a todos abrir mão de rituais aprendi-
dos pela rotina, e a desenvolver estraté-
gias para adaptar-se à nova situação. 

Sentimos que o mundo alterou o seu 
curso, e ele realmente alterou.  E embora 

reconhecemos que a situação é transitó-
ria, essa nova condição imposta provocou 
vários níveis e forma de desorganização 
psicológica. A ideia de que as coisas serão 
diferentes daqui pra frente, a perda da 
normalidade, o receio do desmoronamen-
to na economia, os prejuízos causados nas 
relações interpessoais, dentre outros fato-
res, estão atingindo a todos, e o sofrimento 
tornou-se algo coletivo, e esse formato de 
sofrimento é algo ao qual não estávamos 
habituados a sentir, logo causa estranheza.

Estamos sentindo uma espécie de luto 
antecipado, de tristeza antecipada. É o mo-
mento em que a mente que vai para o futu-
ro e imagina o pior, mediante as incertezas 
que temos sobre o que o futuro nos reserva, 
e esses sentimentos inevitavelmente ge-
ram ansiedade, e danos à saúde mental.

Faz-se necessário compreender o pro-
cesso, para que seja possível restabelecer 
o equilíbrio interno. Assim é importante 
conhecer os seis estágios em que o luto 
ocorre, para possível identificação da eta-
pa vivida e assim, possibilitar a cura e a 
superação. Segundo David Kessler, autor 
e especialista na filosofia do luto, o pro-
cesso ocorre em seis etapas sendo elas: a 
negação, a barganha, a raiva, a tristeza, 
a aceitação, e a recentemente incorpora-

da Meaning ou Significado. Nem todos os 
indivíduos ira vivenciar todas as fases, 
podendo vivencia-las de forma bastante 
embaralhadas ou simplesmente estacio-
nar em uma delas.

 Reconhecer o processo de luto nesse 
processo de transformação de paradigmas 
e realidade é essencial para conseguir a 
superação e o fortalecimento emocional, 
possibilitando assim a reestruturação e 
reconstrução da vida.

A vida pós Pandemia, far-se-á necessá-
rio ressignificar alguns conceitos e renas-
cer para o novo, o incerto que nos aguarda 
logo adiante, porém vale acrescentar que 
ambos os processos são estágios solitários.

 O luto é o preço que se paga por per-
der o que se ama.  

O texto “O desconforto que você está 
sentido é Luto”, da Harvard Business Re-
view, traz de forma mais abrangente essa 
correlação do luto com a Pandemia, vale 
a pena conferir.

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho, pós-graduanda em 
Saúde Mental com ênfase em dependência química. 

Atua como psicóloga social e organizacional. 
Itabuna – Bahia. 

Tel: (73) 98846 4441 e 99153 5870
 E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

O processo do luto durante 
o distanciamento social Por Carlineia Lima
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