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Um projeto de lei que alte-
ra o tipo penal de denunciação 
caluniosa foi sancionada pelo 
presidente Jair Bolsonaro. Tra-
ta-se da Lei 14.110/20, publica-
da na edição do Diário Oficial da 
União de segunda-feira, 21/12.

A nova redação do caput 
do artigo 339 do Código Penal 
passa a ser: “Dar causa à ins-
tauração de inquérito policial, 
de procedimento investigató-

rio criminal, de processo judi-
cial, de processo administra-
tivo disciplinar, de inquérito 
civil ou de ação de improbidade 
administrativa contra alguém, 
imputando-lhe crime, infração 
ético-disciplinar ou ato ímpro-
bo de que o sabe inocente”. A 
pena é de reclusão, por dois a 
oito anos, e multa.

Sancionado PL que 
altera o crime de 

denunciação caluniosa

Mais de 80% 
da população 

deve ser vacinada 
para combater 
circulação do 

coronavírus, afirma 
infectologista

Faculdade Madre Thaís é bem-avaliada 
no Indicador de Qualidade dos 
cursos de graduação pelo MEC

Leia mais na página 15
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A questão do direito do trabalha-
dor à intimidade e à privacidade no 
ambiente de trabalho ganha cada vez 
mais importância em razão dos avan-
ços tecnológicos e da maior moderniza-
ção das relações de trabalho.

Tais avanços e mudanças, o empre-
gador possui a seu dispor novos e mais 
potentes mecanismos para fiscalizar 
e monitorar os empregados, exercen-
do, assim, seu poder de direção. São 
exemplos desses mecanismos: o moni-
toramento de e-mails corporativos, a 
utilização de câmeras de vigilância no 
ambiente de trabalho, o controle de uso 
da internet, dentre tantos outros.

  No entanto, há situações em 
que esses mecanismos de “controle” 
são utilizados de forma abusiva, como 
são os casos, por exemplo, de instala-
ção de câmeras de vídeo no banheiro 
dos empregados ou de revistas íntimas. 
Situações abusivas como estas expõem 
o trabalhador a situações humilhantes 
e constrangedoras, tratando-se de ver-
dadeira invasão de privacidade.

Muitas vezes, esse tipo de controle 
exacerbado se torna uma forma de as-
sédio, pois faz com que o empregado se 
sinta ameaçado e constrangido todo o 
tempo em que está trabalhando. Assim, 
por exemplo: caso o monitoramento ou 
revista se torne repetitivo, reiterado e 
prolongado no tempo, expondo o traba-
lhador a situações vexatórias e humi-
lhantes, inclusive, discriminando-o, tal 
conduta abusiva pode ser caracteriza-
da, como uma forma de assédio moral.

Nesse sentido, é possível observar 
que há um choque de direitos: de um 
lado, o direito do empregador de prote-
ção da sua propriedade – seja pela prote-
ção do patrimônio da empresa, seja pela 

promoção da segurança do ambiente de 
trabalho; manifestado pela utilização de 
mecanismos tecnológicos para exercício 
de seu poder diretivo; e, de outro, o direi-
to do trabalhador à intimidade e à priva-
cidade no ambiente de trabalho.

Tal impasse jurídico não possui 
solução simples. Mas, diante do ex-
posto, é possível tecer as seguintes 
considerações:

Pode-se concluir que o empregador 
tem o direito de fiscalizar as atividades 
de seus funcionários. Todavia, é neces-
sário que o faça com cautela, parcimô-
nia e sem abusos. É recomendável que 
tome medidas preventivas, apresen-
tando regras claras para o uso da in-
ternet, telefone, e-mail, dentre outras 
ferramentas de trabalho, bem como, 
jamais discrimine pessoas no momento 
da revista, que seja mantido o respeito 
à intimidade do empregado, à sua dig-
nidade, sem jamais constrangê-lo ou 
expô-lo à situações humilhantes.

Em contrapartida, ao empregado 
cabe zelar pela sua própria imagem, 
evitar e, se possível, não utilizar fer-
ramentas de trabalho para tratar de 
assuntos pessoais.

Nesse sentido, contrabalançando 
essas duas posições, é possível chegar 
a um meio ambiente do trabalho sa-
dio e equilibrado, no qual empregado 
e empregador consigam conviver em 
harmonia.

Por Sônia Mascaro Nascimento.
          Mestre e doutora em Direito do Trabalho pela 
USP, membro do Instituto Ítalo- Brasileiro de Direito 

do Trabalho, consultora-sócia de Amauri Mascaro 
Nascimento e Sônia Mascaro Advogados, ex-conselheira 

da OAB/SP e ex-presidenta da Comissão Trabalhista da 
OAB/SP, consultora e advogada trabalhista e autora 

diversos livros e artigos jurídicos. 
São Paulo, Capital.

A invasão de privacidade no trabalho

CONTEXTO 
JURÍDICO

E-mail: soniamascaro@amaurimascaro.com.br
 “Para que o povo tenha confiança no Direito e na Justiça é preciso 
que estas sejam onipresentes; que as pequenas violações de direito, 

tanto quanto as grandes possam ser reparadas”
Theotônio Negrão



1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5- Animus confitendi = Intenção de confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8- Error facti = Erro de fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10- Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
11- Facies = Forma exterior
12- Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
13- Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15- In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

po, já no exercício profissional, não raro 
decepciona-se com a ramerrão, prosa-
ísmo, as práticas e o meio adverso do 
Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te a fa-
zer da atividade profissional, no tocan-
te à lisura, retidão, moralidade, a pro-
jeção da vida privada, inseparável uma 
da outra, cercando ambas de honradez, 
dignidade, humanidade, solidariedade, 
espírito público.

56 - Do advogado, a cuja porta a sedu-
ção e a tentação batem co  freqüência , 
exige-se, mais do que em outras profis-
sões, retidão de caráter, sólida forma-
ção ética e moral, conduta ilibada.

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

52 - Aprende a valorizar o que obtives-
te com muito trabalho e dificuldades, 
Pois, maior é o mérito de tudo o que se 
conquista com esforço e sacrifício.

53 - Procura amar o teu ofício, porque 
só se faz bem e perfeito aquilo de que 
se gosta, em que se põe ardor, dedica-
ção, sentimento, amor.

54 - O estudante de Direito leva para 
a advocacia o encantamento pela futu-
ra profissão, comumente adquirida na 
Faculdade. Com o transcurso do tem-

DECISÕES

Com base no Comunicado 85 
da Agência Nacional de Saúde Su-
plementar (ANS), que impôs a sus-
pensão temporária dos reajustes — 
por força da epidemia de Covid-19 
—, a 10ª Câmara de Direito Priva-
do do Tribunal de Justiça de São 
Paulo manteve liminar para que 
uma operadora de plano de saúde 
exclua o reajuste de sinistralidade 
aplicado a uma consumidora. Ela 
solicitou a suspensão do reajuste 
de 65% no valor de seu plano.

“A ANS suspendeu a aplicação 
dos reajustes de planos de saúde 
no período de setembro a dezembro 
de 2020. A medida é válida para os 
reajustes por variação de custos (anual) e se 
aplica, também, aos planos coletivos. O peri-
go de dano decorre do risco de cancelamento 
do plano de saúde se a mensalidade não for 
paga pela autora, uma vez que o reajuste 
aplicado pela ré para o ano de 2020 (65%) 
resultou em importância considerável, con-
siderando o valor pago antes do referido au-
mento”, diz a decisão.

O relator, desembargador Jair de Sou-
za, também destacou que, com o comuni-
cado da ANS, resta claro que quaisquer 
reajustes feitos entre os meses de setembro 

a dezembro de 2020 estão suspensos, tais 
como os já aplicados anteriormente: “Ainda 
que os reajustes tenham ocorrido antes dos 
meses de setembro de 2020, não pode ha-
ver cobranças até o final do referido ano, de 
modo que, as parcelas a serem pagas devem 
retornar ao valor já pago anteriormente pelo 
beneficiário”.

Desta forma, e de modo a assegurar a 
manutenção do plano de saúde aos benefi-
ciários durante o período de pandemia da 
Covid-19, o desembargador votou a favor 
da manutenção da liminar. A decisão se deu 
por unanimidade. 

Operadora não pode reajustar 
plano de saúde em 65% 
no período de pandemia

Processo Penal (2020 - Editora D’Plácido), 
autoria de Fabiano Pimentel

O processo penal brasileiro, nos dias 
atuais, vive um momento de grande ins-
tabilidade, ou até mesmo, vale dizer, de 
grande “retrocesso”. Não é incomum en-
contrarmos discursos, na grande massa 
popular, em defesa de um processo penal 
extremamente punitivista, onde se bus-
ca a condenação do réu a qualquer cus-
to, até mesmo com violação de princípios 
que foram garantidos pela Constituição 
Federal.

Hoje, o que importa é punir e punir 
de qualquer forma, a qualquer custo, 

desrespeitando qualquer regra ou princí-
pio de direito, pois, para grande parte da 
população “os fins justificam os meios”. 
O pior de tudo isso é que a grande mas-
sa da população aplaude estas atitudes, 
ovacionando as medidas antigarantistas 
como se fossem grandes feitos, como se 
o Direito pudesse ser desrespeitado em 
determinadas hipóteses previamente se-
lecionadas, ou para certos “inimigos do 
Estado”, esquecendo-se que um dia estas 
baterias acusatórias podem ser volta-
das para qualquer um de nós… e aí não 

haverá mais tempo para contê-las. Este 
cenário vivido pelo Processo Penal bra-
sileiro nos fez repensar alguns dos seus 
institutos, reafirmando, sempre o viés 
constitucional.

A presente obra, surge com o intuito 
de resgatar as garantias constitucionais 
diante dos temas da prova penal, proce-
dimentos, prisões, sentença, preceden-
tes, recursos, nulidades e ações autôno-
mas de impugnação, esperando alcançar 
sempre o máximo constitucional nestes 
institutos.



“Labutar” com gente não é fácil, e não seria di-
ferente tratando-se de condomínio, pois são pessoas 
diferentes e de hábitos diferentes. Têm muitos mo-
radores, como eu, que nunca tinha vivido em con-
domínio. Alguns não têm a cultura de ter cuidado 
com os espaços coletivos, confundem com os indi-
viduais, de jogar o lixo no lixo, com o barulho ex-
cessivo, dentre outras questões. O segredo é tentar 
sempre conversar, chamar a atenção e muitas vezes 
pegar no pé mesmo, mas tudo dentro das normas e 
regras condominiais, que se apresentam na conven-
ção e regimento interno, mas com sensibilidade e 
tolerância.

Eis algumas dicas de especialista nessa seara. 
Item Administração: 1 – Assembleia - todos devem 
receber convocação sob pena da assembleia ser 
anulada. O síndico deve programar uma pauta ob-
jetiva e deixar os assuntos gerais para o final da 
reunião. Manter o Conselho Fiscal informado sobre 
os balancetes e convocá-lo quando tiver uma deci-
são importante para tomar é essencial; 2- Previsão 
orçamentária e nota fiscal – ao prever o orçamento, 
a inflação do ano e o reajuste salarial dos funcioná-
rios devem ser levados em conta. A nota fiscal ou 
recibo devem ser pedidos para provar a aquisição de 
produtos e serviços e poder elaborar corretamente 
a prestação de contas que é anual e obrigatória por 
lei; 3 – Administração e síndico profissional – uma 
empresa pode dar suporte ao síndico na administra-
ção do prédio e ser uma saída para quando ninguém 
quer assumir o cargo. No caso do condomínio já pos-
suir um síndico é essencial que este se aprimore nos 
conhecimentos por meios de cursos e palestras so-
bre gestão condominial.

Além disso, 4 – fundo de reservas e cotas extras 
– o fundo de reserva serve para cobrir emergências e 
não deixar o caixa no vermelho. O percentual desti-
nado deve ser estipulado pela convenção. O condomí-
nio pode fazer o parcelamento do valor e inserir na 
taxa condominial durante o ano para evitar as cotas 
extras próximo ao final do ano; 5- documentação – Os 
documentos do condomínio devem ser arquivados. O 
tempo que deve ficar guardado varia de cinco anos, 
como as apólices, a permanentemente, n caso de 
plantas do condomínio. 

Quanto ao Item Segurança: 1 – Equipamentos 

e vigilância – Ao elaborar um aplano de segurança 
é recomendado o apoio de um consultor de seguran-
ça especializado em detectar as vulnerabilidades do 
prédio. A junção entre equipamentos de vigilância 
eletrônica, vigia 24 horas e procedimentos de mora-
dores é uma fórmula eficaz para inibir invasores. O 
morador deverá ser chamado na portaria para rece-
ber flores, presentes, pizzas, presentes e outros obje-
tos no apartamento; 2 – Muros – Cuidar dos muros 
do prédio é a melhor forma de prevenir a entrada 
de invasores. Recomenda-se o uso de sensores ou 
cercas elétricas. Para garantir segurança, o controle 
de acesso é fundamental. Já a guarita deve oferecer 
visibilidade para o controle de entrada e saída. O 
ideal é ser blindada, com dispositivo de recepção de 
encomendas; 3 – Extintores e porta cota-fogo – Não 
se esqueça do período de recarga dos extintores e de 
revisão das mangueiras. A porta corta-fogo deve es-
tar sempre fechada e sem obstruções. Já a central de 
gás deve estar limpa e arejada.

Outro ponto, ainda dentro do item segurança é a 
4 – Emergência e primeiros socorros – é fundamental 
que o síndico ou os funcionários estejam preparados 
para o atendimento de primeiros socorros. O condo-
mínio deve ter um plano de abandono que determine 
as atitudes necessárias para prevenir e minimizar 
acidentes. Em caso de incêndio desligue a central de 
gás, a chave geral de energia elétrica, evacue o pré-
dio e ligue para os Bombeiros (193). Tenha sempre o 
telefone de emergência da Polícia Militar (190), da 
civil (1970), Samu (192), dentre outros. 

Como fazer uma boa 
gestão como síndico

Na principal rua do bairro Jardim Vitória, vende-se um apartamento, 1º andar 
de frente, nascente total, com 3 quartos, sendo um suíte, com dependência/
quarto de empregada com banheiro, ampla sala, banheiro social, armários 
nos quartos e cozinha, gás canalizado, água da Emasa e poço artesiano com 
estação de tratamento de água, uma excelente vaga na garagem, 120M2 e 
condomínio de R$ 300,00 (Incluído internet)

Localização: Rua Pernambuco, bairro Jardim Vitória – Itabuna – Bahia, rua da 
COTEF, próximo ao Shopping Jequitibá, farmácias, padarias, restaurantes, posto de 
combustíveis, academias, dentre outros.

Vercil e Angélica Rodrigues – (73) 98852 2006, 99134 5375, 98846 2545 e 3613 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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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:

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

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

ficar muito pesado...
Não esquenta, meu irmãozinho, vou deixar teus docu-

mentos na próxima encruzilhada...

- Assaltante Paulista ( torcedor do Corinthians )
Ôrra, meu.....
Isso é um assalto, meu....
Alevanta os braços, meu....
Passa a grana logo, meu...
Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilhete-

ria aberta pra comprar o ingresso do jogo do Timão, meu.... 
Se manda, meu....
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Um projeto de lei que altera o tipo penal de denun-
ciação caluniosa foi sancionada pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Trata-se da Lei 14.110/20, publicada na edi-
ção do Diário Oficial da União de segunda-feira, 21/12.

A nova redação do caput do artigo 339 do Códi-
go Penal passa a ser: “Dar causa à instauração de 
inquérito policial, de procedimento investigatório 
criminal, de processo judicial, de processo adminis-
trativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de 
improbidade administrativa contra alguém, impu-

tando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ím-
probo de que o sabe inocente”. A pena é de reclusão, 
por dois a oito anos, e multa.

Uma das principais alterações é que, em sua 
redação anterior, o dispositivo fazia menção a “ins-
tauração de investigação administrativa”. A nova 
redação, ao se referir a “processo administrativo dis-
ciplinar”, sugere que só haverá denunciação calunio-
sa quando houver no processo caráter sancionador e 
acusatório, e não apenas investigativo.

Sancionado PL que altera o crime 
de denunciação caluniosa

Educação especial
STF referenda cautelar para suspender o decreto 

10.502/20, que prevê na Política Nacional de Educação 
Especial a matrícula de crianças e adolescentes com de-
ficiência em classes e instituições separadas dos demais 
estudantes. Prevaleceu, por maioria, voto do relator To-
ffoli, para quem a política do governo Bolsonaro parece 
contrariar o paradigma da educação inclusiva, “por cla-
ramente retirar a ênfase da Política de Educação Espe-
cial da matrícula no ensino regular, passando a apresen-
tar este último como mera alternativa dentro do sistema 
de educação especial”. 

Balanço

Ficha limpa

Na sessão de encerramento, Fux fez um balanço do 
ano pandêmico. O presidente da Corte afirmou que o 
STF se reinventou e conseguiu deliberar sobre um nú-
mero recorde de processos no ano: o plenário, em sessões 
presenciais ou por videoconferência, julgou 124 proces-
sos e, nas sessões virtuais, 5.530. 

Nunes Marques concede liminar em ação do PDT 
para suspender trecho da lei da ficha limpa, com rela-
ção aos processos de registro de candidatura das elei-
ções de 2020 ainda pendentes de apreciação, inclusive 
no âmbito do TSE e do STF. Para a legenda, dispositivo 
impugnado cria uma espécie de inelegibilidade por pra-
zo indeterminado. 



Já está circulando a edição
especial de Natal e Ano Novo

www.jornalocompasso.com.br
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Estatuto da OAB/Código de Ética
1) Havendo indícios de que Sara ob-

teve inscrição na Ordem dos Ad-
vogados do Brasil mediante pro-
va falsa, foi instaurado contra ela 
processo disciplinar.

 Sobre o tema, assinale a afirmati-
va correta.

A O processo disciplinar contra Sara 
pode ser instaurado de ofício ou me-
diante representação, que pode ser 
anônima.

B Em caso de revelia de Sara, o processo 
disciplinar seguirá, independentemen-
te de designação de defensor dativo.

C O processo disciplinar instaurado 
contra Sara será, em regra, público.

D O recurso contra eventual decisão 
que determine o cancelamento da 
inscrição de Sara não terá efeito sus-
pensivo.

2) Em certo município, os advoga-
dos André e Helena são os úni-
cos especialistas em determi-
nado assunto jurídico. Por isso, 
André foi convidado a partici-
par de entrevista na imprensa 
escrita sobre as repercussões 
de medidas tomadas pelo Poder 
Executivo local, relacionadas à 
sua área de especialidade. Du-
rante a entrevista, André con-
vidou os leitores a litigarem em 
face da Administração Pública, 
conclamando-os a procurarem 
advogados especializados para 

ajuizarem, desde logo, as de-
mandas que considerava tecni-
camente cabíveis.

Porém, quando indagado sobre 
os meios de contato de seu escritório, 
para os leitores interessados, André 
disse que, por obrigação ética, não 
poderia divulgá-los por meio daque-
le veículo. Por sua vez, a advogada 
Helena, irresignada com as mesmas 
medidas tomadas pelo Executivo, 
procurou um programa de rádio, 
oferecendo-se para uma reportagem 
sobre o assunto. No programa, Hele-
na manifestou-se de forma técnica, 
educativa e geral, evitando sensacio-
nalismo.

Considerando as situações acima 
narradas e o disposto no Código de 
Ética e Disciplina da OAB, assinale a 
afirmativa correta.

A André e Helena agiram de forma éti-
ca, observando as normas previstas no 
Código de Ética e Disciplina da OAB.

B Nenhum dos dois advogados agiu de 
forma ética, tendo ambos inobserva-
do as normas previstas no Código de 
Ética e Disciplina da OAB.

C Apenas André agiu de forma ética, 
observando as normas previstas no 
Código de Ética e Disciplina da OAB.

   
D Apenas Helena agiu de forma ética, 

observando as normas previstas no 
Código de Ética e Disciplina da OAB.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO.  1-A E 2- A.
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E-mail:

Educação especial
Créditos trabalhistas – Correção

Vem aí

STF referenda cautelar para sus-
pender o decreto 10.502/20, que prevê 
na Política Nacional de Educação Es-
pecial a matrícula de crianças e ado-
lescentes com deficiência em classes 
e instituições separadas dos demais 
estudantes. Prevaleceu, por maioria, 
voto do relator Toffoli, para quem a 

política do governo Bolsonaro parece 
contrariar o paradigma da educação 
inclusiva, “por claramente retirar a 
ênfase da Política de Educação Espe-
cial da matrícula no ensino regular, 
passando a apresentar este último 
como mera alternativa dentro do sis-
tema de educação especial”. 

É inconstitucional a aplicação da 
TR para a correção monetária de débi-
tos trabalhistas e de depósitos recur-
sais no âmbito da JT. Até que o Legis-
lativo delibere sobre a questão, devem 

ser aplicados o IPCA-E, na fase pré-
judicial, e, a partir da citação, a taxa 
Selic. Assim decidiram os ministros 
do STF na última sessão plenária de 
julgamentos.

No calendário do presidente 
Fux (foto), o  plenário do STF 
julgará no 1º semestre de 2021 
temas como o direito ao esque-
cimento; a lei que disciplina o 
direito de resposta; liberdade de 
imprensa e à publicidade infan-
til; e diversos casos relacionados 
à pandemia da covid-19. Tam-
bém será retomado (24/2) o julga-
mento sobre a forma como deve 
se dar o depoimento de Bolsona-
ro no âmbito do Inquérito 4.831. 

Recesso, sqñ Olho no lance

Estatais

Telecomunicações Energia elétrica – 
Pandemia

Procuradoria de Justiça

Segundo o matutino Estadão, 
Marco Aurélio, Gilmar Mendes, 
Lewandowski e Moraes comunica-
ram à presidência que vão seguir 
despachando durante o recesso.

Ministra Cármen Lúcia oficiou à PGR 
para que investigue notícia de que a Abin 
e o Gabinete de Segurança Institucional 
da presidência teriam produzido relató-
rios de inteligência para a defesa do se-
nador Flávio Bolsonaro. 

Por maioria, plenário virtual do STF nega medida cautelar em ação contra disposi-
tivo do decreto 9.188/17 - do Regime Geral de Desinvestimento - que implica na perda 
de controle acionário, por parte do Estado, de empresas públicas e de sociedades de 
economia mista. 

Norma municipal que limita 
instalação de torres de transmissão 
é inconstitucional, decide STF ao 
entender que a lei invadiu compe-
tência privativa da União. 

Em plenário virtual, os ministros do 
STF decidiram manter lei do Paraná que 
proíbe o corte dos serviços de energia elé-
trica até 31/12/20 em razão da pandemia 
da covid-19.

Plenário do STF suspende a eficácia de norma do Amapá que atribuiu à 
Assembleia Legislativa do Estado competência para aprovar os nomes dos pro-
curadores-Gerais de Justiça. Decisão unânime com o voto do relator Gilmar 
Mendes. 
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Ficção - O terror hidrográfico!
Ao ligar meu receptor da TV 

mundial e universal, já que somente 
temos uma única estação de trans-
missão via satélite, com tradução si-
multânea para todos os idiomas e dia-
letos terrestres, pude ver em quarta 
dimensão, uma notícia que, pela sua 
repetição, vinha assombrando todos 
os países, sem que a polícia interna-
cional tivesse condições de amenizar 
esse tipo de prática criminosa. Estou 
referindo-me aos roubos arquitetados 
por quadrilhas internacionais das 
mais altas periculosidades, especia-
listas em roubos de cargas de água 
potável!

Estamos no ano de 2051, mas, 
desde os anos de 2035 que já aconte-
cia fatos que davam para se prever 
que, dentro em breve, isso se torna-
ria uma rotina, deixando em perigo a 
população, pois, nessa época, os mar-
ginais já assaltavam os meninos que 
iam para as escolas tomando suas 
doses de um copo de água para sa-
narem as suas sedes diárias. Diga-se 
de passagem, que essa modesta dose, 
era ofertada pelo governo, já que a 
água que, eventualmente, corria nas 
torneiras, não tinha mais condições 
de serem recuperadas em função da 
alta poluição de mercúrio, coniformes 

fecais e outras sujeiras provocadas 
pelos comportamentos dos homens 
em nome do grande (?) progresso.

Naquele momento aparecia ao 
vivo uma quadrilha de androides fa-
bricados para esse fim, utilizando 
metralhadoras a laser e, a sua direi-
ta, outro caminhão tanque com uma 
mangueira fina e eficaz, que sugava 
toda água para seu recipiente, en-
quanto a polícia responsável pela 
fiscalização da distribuição na cidade 
tentava combater esse terrorismo ur-
bano. E, essa modesta, mas, preciosa 
carga, estava acabando de chegar de 
um aproveitamento de um restante 
de geleiras do pólo norte, custando 
uma fortuna aos cofres públicos em 
termos de valores de importação.

Fiquei bastante triste e estarreci-
do, fui tomar o meu banho genérico 
no chuveiro de raios ultra limpex e, 
recordando meu tempo de criança, 
lembrei-me dos maravilhosos banhos 
que tomava no meu querido rio ca-
choeira, hoje, como a grande maioria 
do mundo, não mais existe!

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (Agral). 
Itabuna – Bahia. | 

E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por Antônio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA

Marcados pela 
insatisfação

Tem sido difícil viver no século XXI. 
O mundo está tornando-se incrivelmente 
volátil. Apesar dos avanços sem prece-
dentes na tecnologia, ciência e educação, 
nossa sociedade vai tornando-se mais 
frágil a cada ano que passa.  Os alicerces 
institucionais, culturais e morais sobre os 
quais viemos a apoiar-nos estão decaindo 
rapidamente, e pressões dentro e fora do 
lar muitas vezes nos oprimem. 

Nesses tempos sombrios o contato 
com a vida se banaliza não raro, fotogra-
far e postar nas redes sociais a imagem 
de uma paisagem parece mais urgente 
que simplesmente apreciar a beleza do 
lugar e conectar-se com o que essa vivên-
cia inspira. Tentamos ser onipresentes. 
O tempo todo acompanhamos notícias 
e veiculamos mensagens, imagens e 
vídeos. E isso só evidencia a impossibil-
idade de dar conta de tudo o tempo todo: 
inevitavelmente, algo escapa. E aí vem a 
ansiedade, parece que estamos sempre 
perdendo alguma coisa, não temos sequer 
clareza do que seja.

Você querido leitor está lutando contra 
forças que parecem estar fora de seu con-
trole? Seu dia a dia é como uma roda-viva 
girando mais rápido do que você? Se a res-
posta é sim, como muitas pessoas hoje, você 
está vivendo sua própria vida, passando de 
crise a crise sem diminuir o ritmo.

Numa sociedade marcadamente vol-
tada para o consumo, na qual vale mais 
o ter do que o ser, as pessoas adquirem 
status de coisa e, nesse processo de reifi-
cação passam a ser tratadas e a ver a si 
mesmas como “produtos” que, para ser-
em escolhidos, merecedores de um lugar, 
precisam ser perfeitos, seja no trabalho, 
nos grupos em geral e até nas relações 
amorosas.

Nossa sociedade se fartou com o doce 
sabor do sucesso. Nós enchemos o nosso 
prato em um bufê de livros cujos assun-
tos variam desde “como se vestir para 
o sucesso” até como investir para obter 
sucesso. Desse consumismo não só al-
teram a percepção de si mesmo e do exte-
rior, e também criam um mundo de espe-
lhos e imagens insubstanciais, de ilusão.

Depois de devorarmos essas coisas, 
direcionamos nosso apetite para cursos 
dispendiosos voltados para o sucesso. 
Devoramos pilhas de cadernos, men-
sagens em áudio, em nossa fome por um 
sucesso maior.

A ironia disso tudo é que nunca há 
sucesso suficiente na vida de alguém ao 
ponto de este se sentir completamente 
satisfeito. Em vez de satisfação, experi-
mentamos a sensação envaidecida de es-
tar cheio de nós mesmos: nossos sonhos, 
nossos objetivos, nossos planos, nossos 
projetos, nossas conquistas. O resultado 
desse apetite insaciável não é contentam-
ento. É náusea. Que insatisfação terrível!

As campanhas publicitárias que 
saem na mídia prometem muito mais 
do que podem cumprir, Suas mensagens 
atraentes se dividem em: fortuna, fama, 
poder e prazer.

A fortuna afirma que, para você ter 
sucesso você precisa ganhar muito din-
heiro. Não há nada de errado com o din-
heiro ganhado honestamente. E com cer-
teza, não há nada de errado em investir, 
dar ou até mesmo gastar dinheiro se a 
motivação for correta e o coração for puro. 
Estou para ver alguém que encontrou a 
felicidade apenas juntando dinheiro.

A fama diz que para ter sucesso, você 
precisa ser conhecida na vida pública, a 
fama iguala popularidade à importância.

O poder diz que, para ter sucesso, 
você precisa ter muita autoridade, im-
pressionar, estar no controle. 

O prazer indica que, para ter sucesso 
você precisa fazer o que é gostoso. Essa fi-
losofia opera no princípio se isso faz você 
se sentir bem, faça. É apenas uma visão 
moderna da antiga filosofia epicurista 
coma, beba e seja feliz, porque amanhã 
morreremos.

Fortuna. Fama. Poder.  Prazer. As 
mensagens nos bombardeiam por todas 
as direções. Porém, o que está faltando 
em tudo isso? Pare faça a si mesmo essa 
pergunta. Não há algo muito importante 
faltando aqui? Sim; uma dimensão ver-
tical. A nossa grande necessidade é de 
mudança.

Primeiro precisamos de direção.
Segundo de disciplina.
Terceiro de discernimento.
Somente o sucesso direcionado por 

Deus oferece a fórmula que traz conten-
tamento, realização, satisfação e alívio, 
porque o sucesso de Deus nunca é forjado 
e nunca é forçado.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Câmara de Itabuna 
tem contas de 2019 
aprovadas pelo TCM

LEGISLATIVO

O Tribunal de Contas dos Municí-
pios (TCM) aprovou, na tarde de ter-
ça-feira (15), as contas do presidente 
da Câmara de Itabuna, Ricardo Xa-
vier (Cidadania), relativas ao exercí-
cio de 2019. A relatoria do processo 
coube ao conselheiro substituto Cláu-
dio Ventin.

Diante da apreciação sobre o pri-
meiro ano em que esteve à frente da 
Casa, Ricardo Xavier destacou que tal 

aprovação demonstra a seriedade e o 
zelo que a atual Mesa Diretora tem na 
administração da Câmara.

Este grupo, além do presidente, é 
composto pelos seguintes edis: (1ª vice
-presidente Charliane Sousa (MDB); 
2º vice-presidente Chico Reis (PL); 
1º secretário Manoel Júnior (PV); 2º 
secretário Enderson Guinho (Cida-
dania); 3º secretário Babá Cearense 
(PSL).

“O trabalho da nossa gestão é pau-
tado no respeito às leis, na busca por 
assegurar o interesse da população e 
na responsabilidade com o dinheiro 
público, seguindo as orientações do 
Tribunal de Contas e do Controle In-
terno da Câmara”, justificou.

Ele fez questão, inclusive, de es-
tender o resultado a toda a equipe 
envolvida, nos mais diversos setores. 
“Deixo aqui os meus agradecimentos 
a todos os servidores desta Casa, que 
acolheram o nosso projeto, trabalha-
ram com afinco e são também respon-
sáveis por esta importante vitória”, 
acrescentou Xavier.



2º Caderno
11www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com - 

Ano XII - n° 133 - SUL DA BAHIA - DEZEMBRO de 2020

O pesadelo
O suor escorria-lhe pelo corpo... A co-

berta e o travesseiro repuxados e rasgados 
pelos movimentos bruscos dos pés e mãos 
de Marcos que na ânsia de se livrar do Dr. 
G., mexia-se e remexia-se sem parar, en-
quanto o câncer roía-lhe as entranhas e a 
alma, mais a alma do que as entranhas. O 
médico lhe aparecia cuspindo fogo com bo-
carra assustadora, falando, gritando e dei-
xando-lhe maluco!...

Fazia tempo que Marcos pouco dormia 
ou nada dormia desde que Dr. G. lhe co-
municara o diagnóstico dos exames. Não 
entendia os desígnios de Deus, sempre lhe 
tinha sido amigo e fiel, procurou-Lhe no 
amor e não na dor. Agora, estava perdido, 
decerto, Deus lhe abandonara.

Não tinha medo da morte, mas se as-
sustava com o sofrimento da doença, com 
sua nocividade, com sua maneira silencio-
sa e vil como que mina o ânimo e o corpo 
com os seus tentáculos de caranguejo, dei-
xando o sujeito sem autoestima, desnortea-
do, igual ao lutador de boxe que toma de 
cheio um soco na fronte e não deseja beijar 
a lona, mas lhe escurecem as cordas e os 
cantos do ringue...

Dr. G. cuspia palavras de fogo: “Não 
existe operação, o seu câncer é sistêmico, 
você vai se estrebuchar em sangue nesta 
cama”. Marcos com respiração sôfrega não 
compreendia: “Hein... hein... hein!?”, Dr. G. 
mais enfurecido gritava: “Tu vais morrer 
se desmanchando em sangue!!!”, o mundo 
caía-lhe sobre a cabeça.

Quando ele soube que tinha câncer, re-
voltou-se com Deus, não aceitava a mortal 
doença e atribuía ao Criador sua má sorte, 
sua desdita, seu infortúnio, que estava sen-
do castigado, mas não iria Lhe pedir pieda-
de, clemência, nada fizera de mal durante 
sua vida para que merecesse esse triste 
fim, renegava o tempo que dobrara os joe-
lhos para Lhe adorar, não O consideraria 
mais, seu Pai, mas um padrasto perverso, 
desalmado, pouco se lixando para os seus 
filhos de si não gerados.

Era um homem de fé, comungava com 
Jesus Cristo quando disse: “Será que al-
guém de vocês que é pai, se o filho lhe pede 
um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma co-
bra? Ou ainda: se pede um ovo, será que vai 
lhe dar um escorpião?” (Lucas 11, 11-12). 
Portanto, não era justo Deus colocar sobre 
si aquele pesado fardo, aliás, nunca tinha 
entendido a crucificação do Seu filho uni-

gênito para redimir os nossos pecados nem 
essa história de “pecado original” - a fé não 
lhe embotava a razão!...

A doença lhe quebrara o ânimo, minou 
sua fé, destruiu sua autoconfiança, porém, 
deu a Marcos a certeza que o homem é ne-
cessário e contingencial, um ser limitado, 
o homem é suas circunstâncias, as coisas 
ocorrem por conta das possibilidades con-
tingenciais, isto é, não existe castigo, o 
sofrimento não é o cutelo usado por Deus 
para castigar o homem, o mal está inseri-
do no mundo das possibilidades, Deus é a 
única possibilidade necessária e essencial 
que existe por si, ideia lógica que subsiste 
por si, conceito puro necessário à unidade 
da razão de acordo Kant. Portanto, a dor, 
o mal e os infortúnios estão inseridos no 
mundo das possibilidades e não no desejo 
de Deus, em vão culpá-Lo ou a si.

A felicidade é um estado de espírito, o 
homem não nasce para ser feliz, mas para 
ter felicidade, ou seja, o homem não é feliz, 
o homem está feliz, a felicidade lhe é tira-
da toda vez que há um desequilíbrio no seu 
mundo de possibilidades contingenciais e 
reais que independem de sua vontade.

Marcos mais ofegante, voz grunhida, 
suor espesso, esforçava-se cada vez mais 
para responder às provocações do Dr. G., 
que lhe aparecia, agora, travestido de ho-
mem- bruxa, voando em círculos, escancha-
do sobre uma vassoura, cuspindo palavras 
de fogo e olhos incandescentes que lhe em-
prestavam as feições do tinhoso: “O câncer 
vai lhe comer o corpo infeliz!!!”, respondia 
ao médico na bucha: “Tu és um miserável, 
agente da morte! Tu és um derrotado, tu 
vês, impotente, a morte ceifar-lhe o traba-
lho de anos!... Tu não tens desgosto do nada 
que tu és diante do infortúnio? Tu não és 
Deus, tu quanto eu, quanto ele, não passa-
mos de pó!...”

A tensão lhe seria demais, o seu cora-
ção teria explodido se mecanismos de defe-
sa do seu corpo não reagissem e Marcos não 
se soerguesse do pesadelo num sobressalto. 
Sentado na cama, ainda ofegante, assus-
tado, porém, de alma renascida, curvou-se 
depois, de joelhos no chão, chorou e orou, 
orou e chorou, chorou e orou...

SABER 
LITERÁRIO

                                     Por Rilvan Santana*

Por Rilvan Santana.
Escritor e fundador do site literário https://
saber-literario.blogspot.com. Itabuna – Bahia.

E-mail: rilvansantana2005@yahoo.com.br

Faculdade Madre Thaís é 
bem-avaliada no Indicador 
de Qualidade dos cursos 
de graduação pelo MEC

AVALIAÇÃO

A Faculdade Madre Thaís (FMT-I-
lhéus) obteve conceitos positivos e foi 
avaliada com a nota 3, em uma esca-
la de 1 a 5, no Conceito Preliminar de 
Cursos (CPC), indicador de qualidade 
para os cursos de graduação que fo-
ram avaliados no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes (Enade) 
2019. Os dados foram disponibiliza-
dos quinta-feira (12) pelo Ministério 
da Educação (MEC), através do Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira.

CPC é o conceito que avalia o curso 
em uma escala de 1 a 5. Para o cálcu-
lo, são considerados: Conceito Enade 
(desempenho dos estudantes na pro-
va do Enade); Indicador de Diferença 
entre os Desempenhos Observados e 
Esperados (IDD); corpo docente (in-
formações do Censo Superior sobre 
o percentual de mestres, doutores e 
regime de trabalho) e percepção dos 
estudantes sobre seu processo forma-
tivo (informações do Questionário do 
Estudante do Enade).

Na Faculdade Madre Thaís foram 
avaliados os cursos de graduação em 
bacharelado de Biomedicina, Enfer-
magem, Engenharia Civil e Fisiote-
rapia, todos obtiveram nota 3. Para a 
diretora acadêmica da FMT, professo-
ra e Mestra Tatiana Barcelos “a nota 
conquistada representa o trabalho de 

qualidade realizado por toda equipe 
da FMT, nota 3 indica que a Faculda-
de desenvolve um trabalho de quali-
dade e está no caminho certo.” 

Vestibular

A FMT, com o tema “O seu mundo 
não pode parar. É preciso se adaptar” 
está realizando o vestibular 2021.1 
cujas inscrições gratuitas são feitas 
através do telefone e WhatsApp (73) 
3222-2330, momento em que o candi-
dato agenda sua prova 100% online. O 
candidato pode usar a nota do Enem 
para garantir a vaga e ganhar até 
100% de desconto nas mensalidades 
do curso. 

Confirmada a inscrição do candi-
dato pela secretaria da Instituição, 
serão aplicadas uma Prova de Conhe-
cimentos Gerais Contemporâneos e 
uma Prova de Redação. O candidato 
não precisa sair de casa para fazer a 
prova

Estão disponibilizadas vagas nos 
cursos de Administração, Enferma-
gem, Biomedicina, Direito, Logísti-
ca (Tecnológico), Engenharia Civil, 
Engenharia Elétrica, Fisioterapia, 
Gestão de Recursos Humanos (Tecno-
lógico), Serviço Social, Farmácia, Gas-
tronomia, Arquitetura e Urbanismo, 
Cacau e Chocolate (Tecnológico).
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Por Monsenhor Jonas Abib

O melhor jeito de celebrar o Natal 
é SER NATAL, atendendo as maiores 
necessidades de pessoas que Deus 
mesmo colocou no seu caminho.

Nosso querido, o criador do presé-
pio, resume bem.

Que você seja instrumento, eu 
até diria, ferramenta de PAZ nos 
nossos ambientes de guerra fria ou 
declarada.

Onde rasteja o ódio e as suas con-
sequências, que você seja o AMOR.

Que você seja o promotor do PER-
DÃO, onde existe inimizade, mágoa 
ou ressentimento.

Onde reina a discórdia, que você 
seja o elo de UNIÃO.

Neste mundo de dúvidas e ques-
tionamentos, que você derrame a sua 
FÉ.

Entre tanto engano e falsidade 

que você seja A VERDADE.
Em meio a tanta angústia e de-

sespero, que você promova A ESPE-
RANÇA.

Que você de, olhos abertos para a 
realidade, seja a própria ALEGRIA no 
meio de tanto sofrimento e tristeza.

Que você seja A LUZ, onde as tre-
vas imperam.

E como é dando que se recebe, se 
você for NATAL para tanta gente, 
você viverá um verdadeiro FELIZ 
NATAL.

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 

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

Ser Natal 
é a Solução

BU
Foi procurando uma área na zona 

rural, que soube da existência e de de-
talhes fascinantes da vida de Bu. Ele é a 
prova de que os animais são mais gratos 
do que as pessoas e de que não é só o 
Pinguim que gosta da espécie humana.

A história de Bu é semelhante à 
do Pinguim que, assistido com cuidado 
e carinho pelo Sr. José, vai e volta do 
alto mar, rigorosamente, todo o mês de 
agosto, para rever o seu benfeitor daqui 

da terra, que o espera com ansiedade, 
numa inexplicável relação de amor, 
segundo uma reportagem levada ao ar 
pelo Fantástico.

O benfeitor de Bu chama-se seu Pe-
dro.  Bo ainda era um bebe, quando seu 
Pedro o livrou da morte, tirando-o das 
garras de um cão, que comeu o seu irmão-
zinho. Seu Pedro foi um pai e uma mãe 
para Bu.  Graças a seu Pedro, Bu nunca 
sentiu os traumas da orfandade. Como 

Por Jorge Luiz Santos*

CRÔNICA

pai, deu tudo o de que Bu necessitava   e, 
como mãe, todo o carinho materno.

Bu sempre foi uma ave sadia física 
e espiritualmente. Nunca teve um res-
friado, nem sequer um desajuste psiqui-
átrico. Nessas condições, pode melhor 
assimilar o exemplo de seu Pedro, tor-
nando-se uma ave honesta e solidária, 
capaz de fomentar a melhoria das rela-
ções entre a espécie a que pertence.          

Para seu Pedro Bu, embora sendo 
uma ave de rapina, era como se um ir-
mão fosse. Quantas vezes seu Pedro, 
voltando do trabalho de bicicleta, não 
foi acompanhado por Bu? Era assim. 
Seu Pedro pedalava, pedalava, pedala-
va... e Bu dava um tempo. Quando seu 

Pedro estava a quase dois quilômetros 
de distância, Bu voava, voava, voava... 
até passar dele, deixando-o reiniciar 
o seu percurso, para repetir a mesma 
cena, até chegarem à   residência do seu 
benfeitor.

Infelizmente numa dessas ultrapas-
sagens, houve   um acidente. Bu estava 
voando quando se chocou com uma car-
reta, quase vindo a óbito, se não fosse os 
cuidados dispensados novamente pelo 
seu Pedro, que fora mais uma vez o seu 
anjo protetor, o seu médico e o seu en-
fermeiro.

Por Jorge Luiz Santos*
Advogado e cronista. Itabuna - Bahia

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Sempre com a chegada de cada fi-
nal de ano, vivenciamos o nascimen-
to, o natal, o Cristo, as boas festas e 
confraternizações, com os preparati-
vos também para o próximo ano novo, 
com votos de saúde, paz e prosperida-
de para todos.

Tempo bom.
Tempo que pode ser vivenciado to-

dos os dias, com a elevação de  nossos 
sentimentos de homens livres e de boa 
vontade.

Tempo de renovação.
Tempo de agradecer a Deus: o doa-

dor e provedor de toda vida.

Tempo de servir, ajudar, colabo-
rar, erguer nossos olhos para o alto e 
manter os pés no chão.

Tempo de gratidão.

Tempo de ampliar nosso amor.
Tempo de servir e ficar ao lado de 

quem amamos; e, se não poder ajudar 
o amigo, a amiga, o próximo, não atra-
palhar jamais.

Vamos comemorar sim; a boa saú-
de, a paz e a prosperidade, lutando, 
edificando templos às virtudes, para 
eliminarmos à doenca, a pobreza e o 
conflito.

Vamos amar muito mais nossa fa-
mília, nossos amigos e amigas.

Vamos amar as flores.
Vamos amar a boa música e a arte 

de elevado nivel.

É NATAL.
Vamos a cada dia, comemorar a 

vida, o bem que praticamos e não o 
que omitimos.

Viva seu tempo.
Viva seu natal hoje.
Direito tem quem direito anda.
Faz bem ser do bem.
É Natal.
Seja um presente para todos nós.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para 

um mundo melhor. Itabuna – Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

DE BEM COM O NATAL

CRÔNICA
DO NATAL

Por João Batista de Paula*
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A Secretaria da Educação do Estado da 
Bahia (SEC) divulgou, na sexta-feira (4), a 
relação das unidades escolares contempladas 
com o “Destaque Anísio Teixeira em Gestão 
Escolar. Trata-se de um desdobramento do 
Prêmio Gestão Escolar (PGE), promovido pelo 
Conselho Nacional de Secretários da Educa-
ção (CONSED), que visa reconhecer e valori-
zar as lideranças e soluções coletivas que se 
destacaram em tempos de crise, mantendo a 
comunidade ativa no processo de continuida-
de da aprendizagem dos estudantes. No Li-
toral Sul, a unidade escolar Destaque Anísio 
Teixeira em Gestão Escolar foi o Colégio Esta-
dual Félix Mendonça.

Com base nos resultados da avaliação do 
PGE, o prêmio reconhece as escolas como Re-
ferência Territorial, destacando as iniciativas 
inovadoras desenvolvidas em cada um dos 27 
Territórios de Identidade da Bahia. Como reco-
nhecimento dessas iniciativas de 
gestão promovidas pelas escolas 
indicadas, a SEC organizará o 
lançamento de um E-book com-
posto por todos os relatos de ex-
periência submetidos ao Prêmio 
Gestão Escolar, que foram desta-
que em cada um dos Territórios 
de identidade. 

 O subsecretário da Educa-
ção do Estado, Danilo Souza, 
ressaltou a importância deste re-
conhecimento do trabalho desen-
volvido pelas unidades escolares. 
“As escolas baianas têm realiza-
do um trabalho de interlocução 
com estudantes e familiares 

para manter vínculos e fomentar atividades 
de Educação e preparação para a retomada 
das atividades escolares. É um trabalho dedi-
cado e de compromisso com a aprendizagem 
para todos”. 

 A gestora Rosimeire Guerra, do Colégio 
Estadual Félix Mendonça, localizado no mu-
nicípio de Itabuna, que foi a vencedora do 
Território Litoral Sul, disse que ficou lison-
jeada com o reconhecimento. “Ser uma das 
escolas a receber o Destaque Anísio Teixeira 
constituído pela SEC nos enche de orgulho e 
motivação, pois Anísio significa inspiração 
por todo percurso e legado educacional deixa-
do ao longo de sua trajetória. As nossas ações 
escolares se baseiam na partilha e envolvi-
mento dos segmentos para a formação plena 
do nosso aprendiz, proporcionando a consti-
tuição de um cidadão consciente, transforma-
dor e atuante”.

Colégio Estadual Félix Mendonça 
em Itabuna é reconhecido pela SEC 
como destaque na gestão escolar

Estudos do Ministério da Saú-
de apontam que os homens não 
costumam fazer exames preventi-
vos, e em média 60% deles procu-
ram por um serviço médico apenas 
quando as doenças já estão em es-
tado avançado. Há certa resistên-
cia em cuidar da saúde de forma 
preventiva, reflexo esse de uma 
questão cultural, perpassada por 
gerações.

Vivemos em uma sociedade 
que de forma latente exige que o 
homem seja forte, não demonstre 
aflições ou inseguranças e dê con-
ta das suas dificuldades sozinhos. 
Assim, desde a mais terna idade, 
os meninos não são estimulados 
a observarem seu corpo ou suas 
emoções. Deste modo, na busca 
pela saúde masculina, faz-se ne-
cessário quebrar barreiras cul-
turais que impedem os homens a 
falar de si, auxiliando-os a bus-
car ajuda antes do problema ser 
estabelecido, sendo fundamental 
investir na divulgação dos fatores 
de risco e exames preventivos a 
serem realizados, de acordo a fai-
xa etária. A cultura da prevenção 
deve ser estimulada por todos, 
possibilitando a compreensão de 
que buscar auxílio e cuidado de si 
não é sinônimo de fragilidade.

Iniciado na Austrália em 2003 
e difundido internacionalmente 
como Novembro Azul, durante 
todo o mês são intensificadas as 
ações em combate ao Diabetes e 
ao Câncer de Próstata. Sendo o 
segundo voltado para a conscienti-
zação do público masculino a res-
peito desta patologia que é uma 
importante causa de morte entre 
os homens. A expectativa é que as 
campanhas anuais de conscien-
tização incentivem os homens a 
buscarem de forma precoce os ser-
viços de saúde, ampliem o conhe-
cimento sobre essa neoplasia bem 
como, visa quebrar tabus, uma vez 
que o câncer de próstata é sempre 
tratado com muito preconceito 

pela maioria dos homens, princi-
palmente em razão da realização 
do exame clínico (toque retal). 
Fato esse que procrastina a pro-
cura ao urologista e consequente-
mente o diagnóstico tardio.

Além de possuir maior risco 
de morbimortalidade, a constru-
ção social sobre o que é ser ho-
mem permite que muitos deixem 
de procurar ajuda quando passam 
por situações de sofrimento psí-
quico. Claro que, quando falamos 
de pessoas, devemos salientar que 
existem diferenças. As persona-
lidades e características não são 
determinadas apenas pelo sexo de 
nascimento, são também construí-
das e reveladas à medida em que 
nos relacionamos com as outras 
pessoas e com o mundo ao redor.

Contudo, a generalização em 
relação ao que seria esperado do 
homem pode levá-lo a deixar de 
expor dificuldades enfrentadas, 
negando sua singularidade em re-
lação ao modo como vivencia situ-
ações desafiadoras, mudanças ou 
mesmo quando sente-se inseguro 
e com dúvidas sobre suas escolhas. 
Para superar os entraves gerados 
pela concepção universal do que é 
ser homem em nossa sociedade, 
é preciso fazer uma reflexão pro-
funda. Compreender que o papel 
que nos foi ensinado é, na verda-
de, uma construção social, que não 
corresponde necessariamente à 
realidade. Faz-se necessário com-
preender que ser homem é bem 
maior do que quaisquer estereó-
tipos. Afinal, não se deixa de ser 
homem por solicitar auxílio a um 
amigo, por ir ao psicólogo, ao mé-
dico ou por demonstrar sentimen-
tos e emoções.

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia 

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

ca. Atua como psicóloga social e organizacional. 
Itabuna – Bahia. 

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

Precisamos falar 
sobre a Saúde do Homem

Por Carlineia Lima

DIVÃ
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Por Jairo Santiago Novaes*

Hoje, falarei de uma doença muito co-
mum no mundo todo – a hipertensão arte-
rial. Com a melhoria das condições de vida 
e os avanços da medicina, a expectativa de 
vida das populações aumentou. No Brasil, 
na década de 1940, o brasileiro vivia em 
média 40 anos enquanto hoje vive-se 69 
anos. Isso ocasiona um crescente aumento 
de hipertensos. 

Na hipertensão arterial essencial ou 
seja de origem desconhecida, geralmente, 
não há sintomas. O diagnóstico é feito pela 
aferição da pressão. Entretanto, alguns 
hipertensos queixam-se de dor de cabeça, 
principalmente na nuca, dor no peito, ton-
turas, inchaço das pernas. Sangramento 
nasal em pessoas idosas pode ser indi-
cativo de hipertensão. Muitas vezes, em 
pessoas que não têm o hábito de frequen-
tar postos de saúde, se descobre a doença 
quando elas são acometidas de um infarto 
do miocárdio, acidente vascular encefálico 
(derrame) ou problema renal. Depreende-
se que essa patologia afeta, principalmen-
te, o coração, o cérebro e os rins.

Por ser uma doença crônica, o paciente 
terá um acompanhamento, recebendo um 
cartão onde serão registradas as medidas 
das pressões arteriais e de três em três 
meses deverá ter uma consulta médica. 
Entretanto, este prazo não é rígido. Se ele 
apresentar qualquer alteração nos níveis 
pressóricos ou for acometido de outra do-
ença deverá procurar o posto de saúde.

O tratamento é direcionado para 

manter a pressão arterial nos limites de-
sejados ou seja: a pressão máxima abai-
xo de 140 torr e a mínima abaixo de 90 
torr. Os hipertensos são classificados em 
leves, moderados, ou graves. A depender 
dessa classificação, Eles são medicados 
com um, dois ou mais hipotensores ou 
anti-hipertensivos. Estes são agrupados 
em 1-bloqueadores dos receptores beta-a-
drenérgicos, 2-bloqueadores dos canais de 
cálcio,3-inibidores da enzima conversora, 
4-diuréticos.

De posse dos níveis pressóricos, obti-
dos através do cartão de hiperdia, o médi-
co fará uma avaliação da pressão arterial 
do paciente. Escolherá os hipotensores de 
acordo com o perfil de cada hipertenso, os 
efeitos colaterais ou efeitos adversos dos 
medicamentos, etc. Daí, os pacientes de-
vem colaborar, trazendo à unidade básica 
de saúde o cartão de hiperdia e a última 
receita médica.   

Finalizando, menciono a crise hiper-
tensiva, quadro grave, quando a pressão 
arterial se eleva muito, podendo acarretar 
infarto do coração, acidente vascular ence-
fálico ou uma insuficiência renal. Estes ca-
sos são tratados em hospitais. Geralmen-
te, essa situação ocorre quando, o paciente 
não obedece à prescrição médica. Deve-se 
abandonar o tabagismo se for o caso.   

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Que neste Natal, eu possa lembrar dos que vivem em guerra,
e fazer por eles uma prece de paz.

Que eu possa lembrar dos que odeiam,
e fazer por eles uma prece de amor.

Que eu possa perdoar a todos que me magoaram,
e fazer por eles uma prece de perdão.

Que eu lembre dos desesperados,
e faça por eles uma prece de esperança.

Que eu esqueça as tristezas do ano que termina,
e faça uma prece de alegria.

Que eu possa acreditar que o mundo ainda pode ser melhor,
e faça por ele uma prece de fé.

Obrigada Senhor
Por ter alimento,
quando tantos passam o ano com fome.

Por ter saúde,
quando tantos sofrem neste momento.

Por ter um lar,
quando tantos dormem nas ruas.

Por ser feliz,
quando tantos choram na solidão.

Por ter amor,
quantos tantos vivem no ódio.

Pela minha paz,
quando tantos vivem o horror da guerra.

Autor desconhecido

Hipertensão 
Arterial

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

UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO

Refletir o Natal
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Mais de 80% da população deve ser 
vacinada para combater circulação do 

coronavírus, afirma infectologista

GOVERNO DO ESTADO

A médica infectologista Ceuci Nunes 
é diretora-geral do Instituto Couto Maia 
(Icom), um dos primeiros hospitais a rece-
berem os pacientes de Covid-19 na Bahia. 
Nesta breve entrevista, ela responde 
perguntas e fala sobre a importância da 
vacina, especialmente diante do grande 
número de notícias falsas circulando nas 
redes sociais. Para ela, a vacina contra a 
Covid-19 surge rapidamente, impulsio-
nada pela existência da pandemia, que 
uniu cientistas de todo o mundo na pes-
quisa em busca da cura, e também pelo 
estágio de desenvolvimento tecnológico 
que o planeta alcançou.

Para a infectologista, a rapidez na pro-
dução da vacina não coloca em cheque a 
segurança nem a eficácia do medicamento. 
Ceucí também destaca que, para que o ví-
rus pare de circular, como foi a erradicação 
da varíola, é preciso que grande parte das 
pessoas seja imunizada – mais de 80% da 
população. “Não vamos ter medo da vaci-
na, a gente precisa ter medo da doença que 
está matando milhões de pessoas no mun-
do. A vacina é a luz no fim do túnel. A gen-
te precisa é pedir ao Ministério da Saúde, 
aos governantes, que consigam vacinas, as 
mais diversas, para todos os brasileiros”.

 
Pelo menos cinco vacinas dife-

rentes foram desenvolvidas em pra-
zo inferior a um ano. Essa velocida-
de causa algum tipo de insegurança 
em relação à vacina e sua eficácia?

À primeira vista, a gente acha que 
é um tempo pequeno demais. A vacina 
mais rápida que existiu foi a vacina da 
Caxumba, que foi desenvolvida em qua-
tro anos. Mas o que a gente está vivendo 
é um novo momento da humanidade. É 
um momento em que tudo tem sido mais 
rápido. E a Covid-19, por ser uma pande-
mia, ela também precisou que essa velo-
cidade fosse trazida para as vacinas, mas 
não ao custo da segurança e da eficácia, 
porque vários testes foram feitos com mi-
lhares de pessoas ao redor do mundo, de 
cada uma dessas vacinas que estão sen-
do colocadas e aprovadas pelas agências 
reguladoras. Isso é uma coisa muito boa 
porque as agências são muito rígidas na 
aprovação de vacinas.

A vacina funciona da mesma for-
ma para todas as faixas etárias?

A gente não tem certeza disso ainda. 
As vacinas não foram testadas em crian-
ças. Elas foram feitas para adultos, por-
que são as principais e as mais graves 
vítimas da Covid-19. Mas é muito possí-
vel que elas também funcionem bem em 
crianças. As vacinas que a gente tem até 
agora são reguladas. Elas são aprovadas 
para maiores de 18 anos.

Quem tem alergia pode tomar es-
sas vacinas?

Quem tem alergia grave, chamada 
de anafilaxia e conhecida popularmente 
como choque anafilático, pode tomar a 

www.jornaldireitos.com
T E L E F O N E S :

73 98852.2006  |  99134.5375

vacina, mas em locais apropriados para 
que sejam assistidas e tratadas, em caso 
de reação alérgica. Um exemplo são as 
unidades hospitalares que têm um pron-
to-atendimento.

No caso de quem apresentou rea-
ção alérgica, essa pessoa ainda está 
imunizada?

A reação alérgica não impede a imu-
nização da pessoa. A reação alérgica tem 
que ser tratada na hora. O que foi visto 
até agora são as reações alérgicas aconte-
cendo em alguns casos e sendo tratadas. 
Não foi registrada nenhuma morte por 
reação alérgica. E isso não impede ne-
nhum efeito da vacina.

Todas as vacinas necessitam de 
ultrarrefrigeradores como os que es-
tão sendo adquiridos pela Bahia?

A maioria das vacinas de Covid está 
sendo desenvolvida para ser armazenada 
na mesma temperatura das outras vaci-
nas, que é de dois a oito graus centígra-
dos. Duas dessas vacinas, as vacinas de 
RNA, precisam ser armazenadas em fre-
ezers de – 70º, -80º centígrados.

A Bahia tem preferência por al-
guma das vacinas que estão sendo 
desenvolvidas?

A Bahia tem já um acordo assinado 
com a Rússia, para a utilização da Sput-
nik. Mas qualquer vacina que o Ministé-
rio da Saúde vá adquirir será utilizada 
na população brasileira e nos baianos 
também.

Quais são as contraindicações 
das vacinas contra a Covid?

As contraindicações das vacinas são 
muito poucas. Por quê? Porque elas não 
são vacinas de organismos vivos, como a 
gente tem outras vacinas no Brasil, como 
a febre amarela, sarampo, que são con-
traindicadas em pessoas com imunode-
ficiência. As vacinas contra a Covid não, 
[pois] elas são de micro-organismos inati-

vados ou partículas de micro-organismos. 
Então, as pessoas que têm alergia aos 
componentes da vacina é que vão preci-
sar ter um maior cuidado para utilizá-la.

Recentemente, o Reino Unido 
identificou uma mutação do vírus. 
As vacinas desenvolvidas são efica-
zes mesmo com essa mutação?

Os dados preliminares mostram que, 
mesmo com essa nova cepa do coronaví-
rus, as vacinas são eficazes e seguras. É 
claro que estudos ainda estão sendo im-
plementados, mas tudo indica que não 
vai afetar a vacina.

Qual a importância da vacina para 
a imunização em massa, e não só do 
indivíduo? É importante que grande 
parte da sociedade seja imunizada?

Vacina não é uma questão individu-
al. É uma questão de proteção individual, 
mas principalmente de proteção coletiva. 
Para que uma vacina seja eficaz, para 
que a vacina impeça mesmo um grande 
número de casos, é preciso que cerca de 
80 a 85% da população esteja vacinada.

Qual a importância da vacina, ao 
longo da história, no controle das 
grandes pandemias?

As vacinas são importantíssimas no 
controle de doenças infecciosas, inclusi-
ve de pandemias. Por exemplo, a H1N1, 
que a gente conseguiu controlar. A H1N1 
ainda existe entre nós, mas numa quanti-
dade muito pequena de casos porque nós 
temos anualmente a vacina da gripe, que 
contém também a Influenza H1N1. Isso 
é super importante. Nós já conseguimos 
erradicar do mundo a varíola, erradicar 
da maior parte do mundo a poliomielite, 
eliminar de diversos lugares o sarampo, 
e alcançamos uma redução enorme da 
catapora. Então, a vacina é de uma im-
portância imensa para a humanidade. 
Inclusive é um dos quatro fatores que im-
plicaram na sobrevida da humanidade, 
que passou de 40 anos no início do século 
XX para quase 80 anos agora.




