
A questão de segurança 
em condomínios

O deputado Fabrício Falcão (PC do B) quer 
tornar obrigatória a vacinação dos servidores 
públicos da Bahia, para que as repartições 
públicas voltem a atender à população, ob-
servando as regras de prevenção e as demais 
normas de segurança - uso de máscaras e ál-
cool em gel.

Projeto de lei apresentado por ele, na As-

sembleia Legislativa da Bahia (ALBA), prevê 
que a obrigatoriedade da vacinação deverá 
ser comprovada aos gestores ou superiores 
hierárquicos, através da apresentação do car-
tão de vacinação, devidamente preenchido 
com as duas doses da vacina e assinado por 
órgãos de saúde.
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                                   Leia mais na página 13

Leia mais na página 08

Leia mais na página 05

Estudantes se adaptam à nova rotina de aulas 
semipresenciais na rede estadual de ensino

A ALJUSBA surgiu 
de um anseio da 

comunidade 
jurídica sulbaiana 

com Dr. Leandro Alves Coelho

Projeto quer tornar 
obrigatória a vacinação de 

servidores públicos da Bahia

foto: Divulgação/TRE/Ba

Entrevista

Leia mais na página 04
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A Eucaristia nos recompõe. Ela é o 
ponto de união. Há uma força em nós 
para nos desunir. A Eucaristia é a força 
divina e o poder de Deus para nos unir. 
Sabendo disso, o inimigo de Deus en-
tra numa guerra, e já conseguiu atingir 
a muitos que não acreditam na verda-
de da Eucaristia. A descrença começa 
na cabeça e na inteligência e passa pe-
los nossos sentidos: visão, tato e pa-
ladar… Tudo se contradiz. Uma outra 
forma da tentação nos fazer desacre-
ditar é mais imperceptível: as pessoas 
começam a tratar a Eucaristia como 
algo normal. Não têm mais respeito 
com ela. Não se ajoelham diante do 
Santíssimo Sacramento. Durante a ce-
lebração, pegam a Eucaristia de qual-
quer maneira. O inimigo quer aniquilar 
nossa fé na Eucaristia porque sabe da 
força que ela é para nós e, consequen-
temente, de como o mundo é benefi-

ciado por nós através da Eucaristia que 
recebemos.

O que acontecia com os discípu-
los, hoje está acontecendo conosco. 
Por isso Jesus, corajosamente, como 
fez com os apóstolos, nos pergunta: 
“E vocês, não querem também ir em-
bora? Não querem descrer e serem 
levados pelos próprios sentidos e de-
sacreditar na minha presença real na 
Eucaristia? Eu que sou o Senhor não 
vou voltar atrás, e também não vou 
amarrar vocês numa prisão”. É preciso 
hoje surgir novos “Pedros” que digam: 
“Senhor, a quem iríamos nós? Atrás de 
que líder, de qual filósofo e pensador 
iríamos? Só Tu tens palavras da vida 
eterna”.
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A causa que defendemos, não é só nossa, ela é igualmente 
a causa de todo o Brasil. Uma República Federal baseada 

em sólidos princípios de justiça e recíprocas conveniências 
uniria hoje todas as Províncias irmãs, tornando mais forte e 

respeitada a Nação Brasileira 
Bento Gonçalves
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Dicas aos Advogados 
Iniciantes

Frase do Mês

1ª Dica – Ao receber o cliente pela 
primeira vez, cumpre ao advogado 
perguntar-lhe, antes do mais, se ou-
torgou procuração a outro causídico. 
Em caso afirmativo, cabe-lhe explicar 
que a ética o impede de aceitar a cau-
sa, sem que o advogado anterior lhe 
substabeleça a procuração. Antes dis-
so, deve abster-se mesmo de opinar 
sobre a questão, mesmo porque sua 
opinião pode ser contrária à daquele a 
quem está confiada à causa. Segundo 
o Código de Ética da advocacia, o ad-
vogado não deve se pronunciar sobre 
caso que saiba entregue ao patrocínio 
de outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista 
em constituir novo patrono, deve o 
profissional consultado solicitar que 
ele acerte contas com seu advogado 
e, depois, traga um substabelecimen-
to de procuração, só se justificando 
qualquer procedimento judicial, antes 
disso, em situações de urgência, ina-
diabilidade, ou recusa do substabele-
cimento.

3ª Dica – Lembra-te de que consti-
tui infração ética, passível de processo 
disciplinar ingressar o advogado com 
mandato em processo no qual exista 
procuração válida outorgada a outro 
colega

Por seu irmão, Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade Canção Nova 
– Cachoeira  Paulista – São Paulo.

www.cancaonova.com.br

Religião
Por Monsenhor Jonas Habib

Senhor, Tu tens 
palavras de vida eterna



Estudos do Ministério da Saúde apon-
tam que os homens não costumam fazer 
exames preventivos, e em média 60% de-
les procuram por um serviço médico ape-
nas quando as doenças já estão em estado 
avançado. Há certa resistência 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 insegu-
ranças e dê conta das suas dificuldades 
sozinhos. Assim, desde a mais terna idade, 
os meninos não são estimulados a obser-
varem seu corpo ou suas emoções. Des-
te modo, na busca pela saúde masculina, 
faz-se necessário quebrar barreiras cultu-
rais que impedem os homens a falar de 
si, auxiliando-os a buscar ajuda antes do 
problema ser estabelecido, sendo funda-
mental investir na divulgação dos fatores 
de risco e exames preventivos a serem rea-
lizados, de acordo a faixa etária. A cultu-
ra 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 difun-
dido internacionalmente como Novembro 
Azul, durante todo o mês são intensifica-
das as ações em combate ao Diabetes e 
ao Câncer de Próstata. Sendo o segundo 
voltado para a conscientização do público 
masculino a respeito desta patologia que 
é uma importante causa de morte entre 
os homens. A expectativa é que as cam-
panhas anuais de conscientização incen-
tivem os homens a buscarem de forma 
precoce os serviços de saúde, ampliem o 
conhecimento sobre essa neoplasia bem 
como, visa quebrar tabus, uma vez que o 
câncer de próstata é sempre tratado com 
muito preconceito pela maioria dos ho-
mens, principalmente em razão da reali-

zação do exame clínico (toque retal). Fato 
esse que procrastina a procura ao urolo-
gista e consequentemente o diagnóstico 
tardio.

Além de possuir maior risco de mor-
bimortalidade, a construção social sobre 
o que é ser homem permite que muitos 
deixem de procurar ajuda quando passam 
por situações de sofrimento psíquico. Claro 
que, quando falamos de pessoas, devemos 
salientar que existem diferenças. As perso-
nalidades e características não são determi-
nadas apenas pelo sexo de nascimento, são 
também construídas 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 en-
frentadas, negando sua singularidade em 
relação ao modo como vivencia situações 
desafiadoras, mudanças ou mesmo quan-
do sente-se inseguro e com dúvidas sobre 
suas escolhas. Para superar os entraves ge-
rados pela concepção universal do que é 
ser homem em nossa sociedade, é preciso 
fazer uma reflexão profunda. Compreen-
der que o papel que nos foi ensinado é, 
na verdade, uma construção social, que 
não corresponde necessariamente à reali-
dade. Faz-se necessário compreender que 
ser homem é bem maior do que quaisquer 
estereótipos. Afinal, não se deixa de ser 
homem por solicitar auxílio a um amigo, 
por ir ao psicólogo, ao médico ou por de-
monstrar sentimentos e emoções.

Ninguém mais acredita naquela 
promessa: na pobreza, na tristeza e na 
doença, até que a morte os separe! 

Ainda bem! 
Aquela foto da família convencio-

nal, que sempre embalou os sonhos 
de todos – principalmente das mulhe-
res – foi rasgada. Cada um do par já 
vive novos amores, constitui outras 
famílias e filhos: os meus, os teus e os 
nossos. 

Diante desta nova realidade é im-
possível entender a tentativa do legis-
lador de punir quem pretende casar ou 
viver em união estável, tendo filhos e 
patrimônio. 

Não adianta eleger qualquer regi-
me de bens, nem o da separação con-
vencional. Sequer importa se o patri-
mônio encontra-se clausulado como 
incomunicável. 

Nada disso adianta. De forma abso-
lutamente absurda o legislador e seus 
intérpretes desrespeitam o princípio da 
autonomia da vontade do casal de afas-
tar a comunicabilidade dos bens. Assim 
como revogam cláusula testamentária 
de o patrimônio a ser herdado perma-
necer exclusivamente na propriedade 
do herdeiro. 

Esta esdrúxula invenção, apelida-
da de direito de concorrência suces-
sória, assegura a quem entra em um 

relacionamento parte do patrimônio 
do outro, em igualdade de condições 
com os descendentes. Como são bens 
que não auxiliou a amealhar, ocorre 
claro enriquecimento sem causa. E tal 
direito é assegurado não só no casa-
mento, mas também na união estável, 
por obra e graça do Supremo Tribunal 
Federal. 

Assim, quem tem filhos e deseja ga-
rantir que o seu patrimônio seja a eles 
destinado em caso de sua morte, sim-
plesmente não pode casar. E nem viver 
uma bela história de amor, ainda que 
não vivam sob o mesmo teto. Vai que 
a justiça reconheça que se configurou 
uma união estável! 

Pelo jeito, a única solução é 
aguardar até os 70 anos para, só en-
tão, poder voltar a amar. Idade que 
a lei presume que as pessoas são in-
capazes de serem amadas, tanto que 
impõe o regime da separação obriga-
tória de bens. 

Antes disso é preciso ter muito 
cuidado: quem te chama de meu bem 
pode estar interessado nos teus bens. 
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1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.
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73 3616-1471 | 98881-6877

Censo 2021
Curar doenças, trazer de volta o 

amor perdido e futuro melhor com 
prosperidade econômica e realização 
pessoal. Devido a estas promessas, 

uma guia espiritual e seu companhei-
ro foram condenados por esteliona-
to. Decisão é da 1ª câmara Criminal 
do TJ/SC. 

Rapidinhas Jurídicas

Precisamos falar sobre a saúde do homemMeu bem ou teus bens?

DIVÃ
Por Carlineia Lima

Contexto
Jurídico

Por Maria Berenice Dias

Por Carlineia Lima

Psicóloga. Especialista em Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, 
pós-graduada 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 

Por Maria Berenice Dias

Advogada especialista em Direito Homoafetivo, 
Famílias e Sucessões. Vice Presidente Nacional 
do IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de 
Família. Porto Alegre – RGS
E-mail: berenice@berenicedias.com.br



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.

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

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

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

Levantamento do FGTS

Atraso de voo

Pai consegue levantamento integral de valores vin-
culados ao FGTS para pagar tratamento do filho autista. 
Assim decidiu o juiz de Direito Paulo Alberto Sarno, da 
5ª vara Cível de SP, ao ressaltar que o rol de patologias 
previsto na legislação é meramente exemplificativo. 

Passageiros serão indenizados após voo internacio-
nal atrasar 15 horas para prosseguir rota depois de um 
pouso de emergência. Para a 18ª câmara Cível do TJ/RJ, 
a situação configurou mais do que mero dissabor, mas 
clara perturbação emocional. 
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Portarias com controle de acesso 
de moradores e de visitantes feitos por 
cancelas, muros delimitando acesso às 
áreas comuns dos condomínios e até 
mesmo câmeras com identificação de 
reconhecimento facial. Esses são alguns 
itens de segurança que os condomínios 
passaram a investir para combater (ou 
pelo menos tentar) a crescente onda de 
invasões os imóveis na Bahia.

Os especialistas são unanimes em 
listar os cuidados e investimentos que 
devem ser feitos para se viver em con-
domínios com segurança. Itens de se-
gurança no condomínio: as entradas 
(serviço e social) devem possuir área 
de acesso com dois portões; os aces-
sos devem ser bem iluminados; os ob-
jetos de decoração não devem obstruir 
a visão e vigilância através das câme-
ras de segurança; os corredores dos 
apartamentos devem ser iluminados, 
as portas deverão ser solidas e possuir 
“olho mágico”. Todos os apartamen-
tos devem conter interfones para fá-
cil comunicação com a portaria e em 
caso de prédios conjugados a comuni-

cação entre eles. Em comum acordo, 
também devem instalar um alarme 
sonoro como pedido de auxílio. A gua-
rita, primeiro alvo em caso de invasão, 
deve ser brindada, mantida fechada 
na maior parte do tempo possível e 
ter passa-volume para o recebimento 
de entrega e documentação. A guarita 
também deve ser recuada do portão, 
com grades altas ao redor e portão da 
garagem controlada pela portaria. E 
nos horários de limpeza e recolhimen-
to do lixo, as entradas do condomínio 
devem estar fechadas.

Outro cuidado que deve ser toma-
do é com relação às entregas. As en-
tregas não esperadas ou não solicita-
das devem ser recusadas em qualquer 
hipótese; quando recepcionar pessoas 
que não conhece, faça em área de uso 
comum do edifício. Evite abrir portões 
e permitir entradas de funcionários 
para receber pequenas encomendas. 
Instale portinholas na guarita. Se esti-
ver esperando encomendas, o condo-
mínio deve avisar e instruir o porteiro 
para receber evitando assim que o 

entregador suba até o apartamento. 
Jamais permitir que o entregador faça 
pessoalmente a entrega.

Ademais, o síndico deve fazer re-
uniões periódicas com os condôminos 
a fim de despertar interesse e cons-
ciência da segurança de todos. Coor-
denar o cadastro dos dados pessoais, 
dos veículos e até mesmo de paren-
tes mais próximos para uso em caso 
de emergência e controle de acesso; 
acompanhar o andamento de todos 
os trabalhos e no edifício e em caso de 
contratações, dar prioridade aos que 
possuam cursos de formação e treina-
mentos. Realizar também treinamento 
e reciclagem periódica.

Além disso, a portaria deve tomar 
cuidados especiais como, por exem-
plo, só abrir portões e garagem depois 
de identificar e verificar se não existem 
suspeitos junto ou com possibilidade 
de entrada.    

Essas são algumas ações e cuida-
dos que devem ser tomadas e que aju-
dam em muito a redução de invasões e 
de roubos em unidades habitacionais. 

Espaço Imobiliário
Por Vercil Rodrigues

Rapidinhas Jurídicas

ESTAMOS PREPARANDO UMA 
NOVA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br

A questão de 
segurança em 
condomínios

Dicas Imobiliárias



No 10º ano de fundação da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUS-
BA), o portal de notícias www.jornaldirei-
tos.com e o jornal DIREITOS entrevistam 
o advogado e professor universitário Dr. 
Leandro Alves Coelho, um dos seus fun-
dadores e o seu histórico primeiro presi-
dente.

Leandro Alves Coelho – É advogado 
militante. Pós-graduado em Metodologia 
do Ensino Superior com especialização em 
Direito Tributário pela Unisul. Mestre em 
Planejamento e Gestão Ambiental com 
ênfase em Tributação e Meio Ambiente 
pela Universidade Católica de Salvador 
(UCSAL). Professor de Graduação e Pós-
graduação. Membro-fundador e ex-presi-
dente da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro 
“ICMS Ecológico - Aplicável à área de in-
fluência do Complexo Intermodal do Sul 
da Bahia”.

Quem são os fundadores da Aca-
demia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA)?

Leandro Coelho – Sem sombra de 
dúvida, o idealizador da ALJUSBA, é o ad-
vogado e professor Vercil, Rodrigues, que 
junto comigo, Leandro Alves Coelho, Dr. 
José Carlos Oliveira, Dr. Cosme Reis e Dr. 
Paulo Bomfim fundou a Academia, no dia 
20 de maio de 2011, portanto, a 10 anos, 
na cidade de Itabuna, apesar da ‘Casa das 
Letras Jurídicas”, pertencer aos operado-
res do Direito e juristas do Sul da Bahia.

Como surgiu ALJUSBA?

Leandro Coelho – Surgiu de um 
anseio da comunidade jurídica sulbaiana 
em ter uma instituição que pudesse reu-
nir os grandes nomes do mundo jurídico 
em nossa região. Sabíamos que já existia 
a Academia de Letras Jurídicas da Bahia 
com sede em Salvador, mas a mesma não 
oportunizava de forma igualitária espaço 
de divulgação de nomes de destaques de 
outras regiões que não aqueles atuantes 
em Salvador. Sendo assim, a ALJUSBA veio 
para atender esse anseio de toda comuni-

dade do Sul do estado em busca de espa-
ço, reconhecimento e visibilidade.

Como se deu seu o processo de 
criação e estruturação da ALJUSBA?

Leandro Coelho – Inicialmente, com 
a ideia em mente de alguns dos fundado-

res, o primeiro passo foi fazer o levanta-
mento histórico dos patronos e dos “imor-
tais” que iriam compor as cadeiras, bem 
como quais eram seus respectivos legados 
para a comunidade jurídica. É de bom al-
vitre informar que a academia contou com 
os préstimos de Vercil Rodrigues, pois o 
mesmo além de ser jurista é, antes de 
tudo, historiador, tal fato auxiliou demais 
na compilação de dados acerca daqueles 
que comporiam a nossa academia de le-
tras jurídicas sulbaiana, sediada na cidade 
de Itabuna.

Como ocorreu o processo de es-
colha dos integrantes da academia, 
os imortais?

Leandro Coelho – Nesse aspecto tí-
nhamos um propósito de compor a Aca-
demia com integrantes de todos os ramos 
de atuação do Direito, ou seja, juízes, ad-
vogados, promotores, professores univer-
sitários de cursos de Direito, delegados, 
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A ALJUSBA surgiu de um anseio 
da comunidade jurídica sulbaiana 

Entrevista
com Dr. Leandro Alves Coelho

servidores público dos tribunais, desde 
que todos eles tivessem um ponto de con-
vergência, qual seja, a produção literária 
no âmbito da ciência jurídica. E assim foi 
feito.

Com foi a recepção da ideia de 
formação da ALJUSBA pelos esco-
lhidos a ocupar uma cadeira como 
imortais?

Leandro Coelho – Foi a melhor possí-
vel. Como não se empolgar com um convi-
te desta natureza? Foi uníssona a recepção 
da ideia por todos escolhidos, que diga se 
de passagem foram democraticamente 
eleitos em votação secreta pelos membros 
fundadores da “Casa da Letras Jurídicas 
Sulbaiana”, pois era extensa a lista.  Me 
recordo que todos receberam a ideia com 
muito entusiasmo e empolgação.

Depois da compilação dos dados 
históricos e a escolha dos imortais e 
patronos, quais foram as ações reali-
zadas pelos fundadores da ALJUSBA?

Leandro Coelho – Primeiro passo foi 
a votação do Regimento e Convenção da 
Academia, logo em seguida foi necessá-
rio formalizar os atos constitutivos como 
a criação de uma pessoa jurídica própria, 
bem como, a realização de todos os atos 
escriturários para que a ALJUSBA pudes-
se ter personalidade jurídica própria, de 
modo a atender todas as formalidades 
necessárias para que ela, de fato, saísse 
do papel. Nesse interim mais uma vez a 
pessoa do Dr. Vercil Rodrigues com o meu 
apoio, de Dr. José Carlos Oliveira, Paulo 
Bomfim, dentre outros, foram essenciais 
para a finalização dos demais detalhes 
formais. Após todas as burocracias, enco-
mendamos as becas, insígnias personali-
zadas e logomarca para a ALJUSBA, o que 
não poderia faltar diante das grandiosida-
de da instituição.

Como ocorreram a posse e a ins-
talação da ALJUSBA? 

Leandro Coelho – A posse foi má-
gica e inesquecível!!! Ocorreu há 10 anos 
atrás. Cada imortal convidou um padrinho 
para a entrega das insígnias. A cerimônia 
ocorreu na sede da Loja Maçônica Areó-
pago Itabunenses em um auditório lota-
do e teve a primeira diretoria empossada, 
a qual era composta por mim – Leandro 
Coelho, presidente, Vercil Rodrigues, vi-
ce-presidente, José Carlos Oliveira, tesou-
reiro, Paulo  Bomfim, secretário-geral e 
Cosme reis, diretor de biblioteca, me re-
cordo que estavam presentes os grandes 
nomes do jurídico sulbaiano e da capital, 
Na oportunidade, diversos integrantes dis-

cursaram, sendo que meu destaque foi a 
presença do saudoso membro honorário 
da Academia, o jurista Dr. Eurípedes Brito 
Cunha, ex-presidente da OAB-BA e ex-con-
selheiro federal da OAB, que discursou e 
atribuiu um ar de empolgação à cerimô-
nia. Ele sabia da grandiosidade do ato e 
me recordo que no alto de sua sabedoria 
e experiência enalteceu a atitude daque-
les que ousaram fundar a ALJUSBA e das 
qualidades daqueles que estavam sendo 
empossados.

Em sua gestão, o que senhor des-
taca como principais conquistas ins-
titucionais?

Leandro Coelho – Destaco a realiza-
ção da posse, a aquisição das indumen-
tárias inerentes à academia. Em seguida, 
a criação dos site www.academiadele-
trasjuidicasdosuldabahia.com que foi um 
grande avanço, pois foi e é através dele 
que pudemos reunir os dados dos patro-
nos como principal arcabouço histórico da 
nossa Academia. Em seguida, não menos 
importante, a criação de um portfólio em 
homenagem a um dos patronos, o saudo-
so e brilhante Francolino Neto e a criação 
do Boletim da Academia. Por fim, destaco, 
ainda a divulgação dos integrantes da AL-
JUSBA em seus diversos eventos de natu-
reza jurídica na nossa região, no Estado da 
Bahia e até mesmo fora dele.

Com se sente por ter sido histo-
ricamente o primeiro presidente da 
ALJUSBA, a “Casa das Letras Jurídicas 
Sulbaiana”? 

Leandro Coelho – Me sinto muito 
lisonjeado, pois entendi como um refe-
rendo para a minha trajetória jurídica, a 
qual estava apenas se iniciando diante de 
todos aqueles nomes já exaltados na co-
munidade jurídica sulbaiana. Por isso, pro-
curei honrar o múnus enquanto estive na 
presidência.

O que mais chamou sua atenção 
do ponto de vista pessoal enquanto 
esteve na presidência da ALJUSBA?

Leandro Coelho – Desde o convite, 
o que mais me chamou a atenção foi o 
fato de ocupar a cadeira 3, a qual tem 
como patrono o jurista JJ. Calmon Passos. 
Me recordo que ainda na minha gradua-
ção assisti uma palestra do mestre em um 
encontro baiano de advocacia e fiquei en-
cantado com tamanha sabedoria reunida 
em uma única pessoa. Sendo assim, ocu-
par a cadeira com o nome do mesmo fez 
com que me sentisse ainda mais respon-
sável por desenvolver um bom trabalho 
frente aos destinos da ALJUSBA.
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Itabuna, 111 anos: e daí? E agora?

Itabuna comemora seus cento e sete 
anos de emancipação política e administra-
tiva. Mas, ainda guarda em si grandes dis-
paridades. Lamentavelmente, Itabuna ainda 
exibe suas enormes diferenças socioeconô-
micas e culturais. No entanto, a priori, o que 
chama atenção, é o fato de que prevalece a 
cultura da esperança, em lugar da cultura 
da mudança e da ação efetiva.    

Explico-me: Itabuna consegue referir-
se a si mesma como a cidade que “já foi” 
muito melhor. No entanto, atualmente 
(ou pelo menos nos últimos vinte cinco 
anos!), não consegue mais manter-se tão 
altiva, quanto se auto-intitulava. Chega-
mos, afinal, aos cento e onze anos, mas, e 
daí? E agora, o que faremos por Itabuna? 
Essas indagações, em parte, me lembram 
uma canção de Caetano Veloso (“Podres 
poderes”): “Será que esta minha estúpida 
retórica, terá que soar, terá que se ouvir, 
por mais zil anos?!”  

Sim, eu e muitos outros itabunenses de 

nascimento e/ou de coração participamos 
do Centenário (2010) da cidade. E naquela 
ocasião, compus até um “Hino à Itabuna” 
para homenageá-la: Itabuna tua história 
altaneira / Na luta do teu povo estampada 
/ Tu jamais te deixaste abater / Orgulhosa 
da vitória conquistada! / Marimbeta que 
acolheu o pioneiro / Do teu chão a pri-
meira flor brotou / Abristes fronteiras de 
além-mar / Teu fruto dourado abençoou! / 
Teu começo foi duro feito pedra / Da labu-
ta na terra veio a glória / Vigorosa cidade 
do cacau / – Terra querida, oh, povo sem 
igual! / Teu Rio Cachoeira nos reserva / A 
História que corre sem parar / Como és lin-
da, Tabocas, tão briosa / Como és forte e 
não cansas de lutar / És tão bela, Itabuna, 
pujante e majestosa! 

Contudo, à parte meu pretensioso de-
sejo de que aquela homenagem retratasse 
uma fração da história de Itabuna, no con-
texto daquelas exaltações do Centenário, 
é preciso refletir a cidade, criticamente. 

Por exemplo: é preciso entender que a his-
tória de Itabuna não foi feita unicamente 
por aqueles que hoje dão nome às ruas, às 
praças e aos edifícios mais imponentes. E 
assim, portanto, devemos ir além do que 
simplesmente contar a história oficial dos 
“desbravadores” e/ou de sua elite. É pre-
ciso também superar a ideia generalizada 
(construída pelos interesses daquelas eli-
tes) de que Itabuna já deu e dá oportu-
nidades iguais para todos. Por isso, não 
há porque fazermos de conta que as luzes 
dos fogos de artifícios não são artificiais! 
Por isso também devemos estar muito 
mais atentos ao que efetivamente quere-
mos para Itabuna.

É muito importante indagar, insistir 
e perguntar: as desigualdades sociais fo-
ram minimizadas? Que importância a ci-
dade dá à sua cultura? Quais são as ações 
transformadoras propostas pela Câmara 
de Vereadores? Por que o cacau foi es-
quecido, especialmente, após a vassoura-

Ponto de Vista
Por Cláudio Zumaeta 

Por Cláudio Zumaeta 

Historiador graduado pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus – BA)  
Administrador de Empresas graduado pela 
Universidade Católica de Salvador (UCSAL)

de-bruxa? A Educação, a segurança e a 
saúde pública não deveriam ser priorida-
des? Por que não há espaço de lazer em 
Itabuna? Qual o papel da sociedade civil 
organizada itabunense para melhorar 
nossa cidade? Como pensam os empresá-
rios de Itabuna, ou os de fora, frente à ca-
pacidade de investimento do município? 
Por que Jorge Amado tornou-se popular-
mente um “filho de Ilhéus”, mesmo não 
tendo nascido lá? O que fazer para me-
lhorar os Índices de Desenvolvimento Hu-
mano municipal? Por que não se realizam 
“Semanas da Cidadania”, regularmente, 
para possamos discutir os problemas e as 
soluções da cidade? 

No magnífico livro do poeta e escri-
tor Telmo Padilha (1930-1997), “Canto de 
amor e ódio a Itabuna”, somos convidados 
a pensarmos Itabuna em toda sua multipli-
cidade. E é lá que encontramos uma decla-
ração de amor à cidade, ao mesmo tempo 
crítica e pertinente: “Itabuna, minha terra, 
eu te amo (...) desde a distante infância te 
contemplo com olhos de partida, e, contu-
do fiquei”.

Enfim, chegamos aos cento e sete anos 
de emancipação político-administrativa, 
mas e daí? E agora?
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O portal de notícias www.jornaldirei-
tos.com e o jornal DIREITOS entrevistam 
o presidente do Instituto Histórico e Geo-
gráfico de Ilhéus (IHGI), Euzner Teles.

DIREITOS – Quem é o presidente 
Instituto Histórico e Geográfico de 
Ilhéus (IHGI) Euzner Teles?

EUZNER TELES – Sou natural de 
Ilhéus, licenciado em Filosofia pela UESC, 
publiquei crônicas no extinto Diário da 
Tarde, no Diário de Ilhéus, no A Região, e 
em outras publicações regionais. Fiz diver-
sas incursões musicais, tendo começado a 
cantar em família ao lado dos avós, tios e 
mãe. E sou funcionário público, educador 
e integro a gestão da Escola Modelo de 
Ilhéus (CMLEM).

DIREITOS – Quando e por quem 
foi fundado o Instituto Histórico e 
Geográfico de Ilhéus (IHGI)?

EUZNER TELES – No dia 28 de junho 
de 1953, sob a orientação do professor 
Leopoldo Campos Monteiro, catedrático 
de História do Brasil, no Ginásio Municipal 
de Ilhéus, atual I.M.E. Ele, dentre tantas 
contribuições, fez o hino do município, 
elaborou a bandeira, e foi quem sugeriu, 
numa visita a Câmara de Vereadores, a 
criação de uma lei que instituísse o ensi-
no obrigatório da História de Ilhéus, como 
matéria a pratica educativa nos estabele-
cimentos escolares mantidos pelo municí-
pio. A lei 2.550/95, fora criada pelo então 
vereador Nizan Lima. 

DIREITOS – Quais são os objetivos 
e finalidades do Instituto Histórico e 
Geográfico de Ilhéus?

EUZNER TELES – Tem como finali-
dade a promoção de estudos, do desen-
volvimento e difusão dos conhecimentos 
de História, Geografia e Ciências afins, 
além da defesa e conservação do patrimô-
nio histórico e artístico municipal.

DIREITOS – Qual o balanço o se-

nhor faz da atuação do IHGI ao longo 
dos anos de sua fundação?

EUZNER TELES – Álvaro Melo Viei-
ra, um intelectual educado na Suíça, e 
também importante na educação, foi o 
primeiro presidente do à época Instituto 
Histórico de Ilhéus.

Tinha bastante prestígio, tornando-se 
inclusive prefeito da cidade. (1946-1947). 
Com a morte dele, e a mudança do profes-
sor Leopoldo Campos para Brasília, arrefe-
ceu o entusiasmo.

Então, um grupo formado por Antô-
nio Pereira Souza, Ariston Cardoso, José 
Carlinhos, Vicente Pires, Eléus Leonardo 
de Sá e Arléo Barbosa, mantiveram a cha-
ma acesa, para que no futuro ele encon-
trasse o seu verdadeiro lugar. O grifo, é do 
professor Arléo Barbosa.

Em 1981, no Centenário da cidade, da 
nova alavancada a entidade com o incen-
tivo do escritor Fernando Sales. Entretan-
to, o “novo” Instituto renasceu em termos 
de organização e participação nos eventos 
históricos do município ao assumir a presi-
dência Manuel Carlos Amorim de Almeida 
que era sócio fundador do órgão. Cercado 
de pessoas afinadas e competentes Ma-
nuel Carlos colocou em evidência o Ins-
tituto Histórico de Ilhéus, que entrou em 
nova fase. 

Houve reforma nos estatutos em 2006 
e o Instituto passou a ser também geográ-
fico, com a denominação de Instituto His-
tórico e Geográfico de Ilhéus.

Depois André Luís Rosa Ribeiro, dirigiu 
a entidade com bastante zelo.

É doutor em História, e costuma dizer 
que o melhor título que possui, é a cer-
tidão de nascimento que comprova ser 
Ilhéus a sua terra natal.

No dia 19 de março de 2015, na Aca-
demia de Letras, sede provisória, José Na-
zal assume a presidência da entidade, e 
face ao fato de ter sido eleito vice prefeito, 
assumi a presidência do Instituto.

Diante do exposto, pode-se perceber 
que a entidade tem permanecido aten-
ta, no sentido de como bem colocou o 

Euzner Teles é o presidente do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus (IHGI)

Entrevista
com Euzner Teles

confrade Arléo Barbosa, de que mantere-
mos nos em atitude de alerta, para que o 
I.H.G.I., encontre o seu verdadeiro lugar. 

DIREITOS – O Instituto Histórico 
e Geográfico de Ilhéus só aceita em 
seu quadro de filiados moradores da 
cidade de Ilhéus?

EUZNER TELES – Não. O estatuto não 
contém nenhuma proibição nesse sentido. 

DIREITOS – Quais são os critérios 
para ser aceito como membro do 
IHGI? E quantos filiados tem atual-
mente o IHGI?

EUZNER TELES – O principal critério 
é que o novo associado tenha interesse 
na história e geografia de Ilhéus, seja ele 
estudante, professor ou mesmo cidadão 
comum. 

DIREITOS – Quais são os endere-
ços físico e virtual e telefone (s) de 
contato (s) do Instituto Histórico e 
Geográfico de Ilhéus?

EUZNER TELES – Estamos no ende-
reço provisório da Academia de Letras de 
Ilhéus, na Rua Antônio Lavigne de Lemos, 
nº 39, Centro, Ilhéus – Bahia, CEP: 45.653-
330. E-mail: ihgideilheus@outlook.com e 
WhatsApp: 73 99136-3110 e face

https://www.facebook.com/Instituto
-Hist%C3%B3rico-e-Geogr%C3%A1fico-
de-Ilh%C3%A9us-112563087579921.

DIREITOS – Quem compõe a atual 
diretoria do IHGI e suas respectivas 
funções?

Euzner Teles – Euzner Teles (Presiden-
te), Isaac Albagli (Vice-Presidente), André 
Rosa (Tesoureiro), Alfredo Silveira (Biblio-
tecário), Raymundo Sá Barreto Neto (Se-
cretário), Jonildo Glória (Assessor de Co-
municação) e Arléo Barbosa (Presidente 
da Assembleia).

DIREITOS – Quais são as propos-
tas dessa nova diretoria?

Euzner Teles – A nossa ênfase, tem 
sido na conservação do pouco que res-
ta do nosso patrimônio material. Enca-
minhamos, em 2017, ofício ao prefeito 
Mario Alexandre, pedindo a retomada 
do processo de expropriação do prédio 
da União Protetora dos Artistas e Operá-
rio de Ilhéus, inaugurado em 1922, com 
o lema Deus, Pátria e Trabalho, tombado 
em 1996, pelo Decreto Municipal 026/93, 
com o objetivo de dar uma utilidade ao 
prédio histórico, um dos mais belos sítios 
da área do antigo porto. 

E, com o recente desabamento de par-
te da estrutura de um prédio histórico, 
com mais de 100 anos, situado na Praça 
Coronel Pessoa, levou-nos a acentuar o 
apelo sobre a necessidade urgente da res-
tauração, recuperação e reutilização dos 
prédios públicos que compõem o sítio 
histórico cultural da cidade. Nesse senti-
do, também encaminhamos, como am-
plamente divulgado. Ofício à prefeitura, 
cobrando a atenção necessária ao fato. E 
objetivamos ver também a aplicabilidade 
da lei 2.550/95, bem como conseguirmos 
uma sede própria, ressalto o fato de ter-
mos conseguido, por intermédio do meu 
antecessor, José Nazal, vice-prefeito à épo-
ca, uma sala em regime de comodato na 
Biblioteca Adonias Filho, sendo depois o 
imóvel desativado, e acrescentamos a rea-
lização do inventário do patrimônio histó-
rico e cultural de Ilhéus.

DIREITOS – Instituto Histórico e 
Geográfico de Ilhéus desenvolve par-
cerias com outras instituições da ci-
dade e/ou região?

Euzner Teles – O estatuto prevê essa 
possibilidade, e no momento estamos es-
treitando os contatos para firmar parcerias 
fortes com a Prefeitura de Ilhéus, UESC e 
outras entidades.
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Governo 
do Estado

Os estudantes do Ensino Mé-
dio já estão adaptados às novas 
rotinas das aulas semipresenciais 
na rede estadual de ensino. As 
turmas estão divididas em 50% 
e a cada dia há um revezamento 
entre os estudantes, para evitar 
aglomeração e manter os pro-
tocolos sanitários estabelecidos. 
Logo na entrada da escola, todos 
passam pela aferição da tempe-
ratura, fazem higienização das 
mãos e mantêm o uso obrigatório 
de máscaras.

O estudante Benjamim Car-
valho, 18, 3º ano, que estuda há 
quatro anos no Colégio Estadual 
Senhor do Bonfim, em Salvador, 
disse que ficou feliz em retornar 
para a escola. “O ambiente esco-
lar está bem organizado e seguro, 
pois estamos seguindo os proto-
colos. Eu estava com saudade dos 
colegas e dos professores e, ago-
ra, estamos tendo contato nova-
mente e isso é muito bom”.

No Centro Estadual de Educa-
ção Profissional (CEEP) Formação 
e Evento Isaias Alves, em Salva-
dor, a estudante Raissa Passos, do 
curso técnico de nível médio em 
Informática, também falou sobre 
esta nova fase do ano letivo. “As 
aulas semipresenciais são bem 
melhores, pois temos a oportuni-
dade de tirar as dúvidas na hora, 
fazer novas amizades e aprender 

de forma mais fácil. Ao entrar na 
escola, higienizamos as mãos e 
recebemos kits com camisas da 
farda, máscaras e um borrifador 
com álcool 70%”.

No município de Rio do Pires, 
no Colégio Estadual Paulo VI, os 
estudantes também estão adap-
tados aos protocolos sanitários 
e à nova rotina de aulas semipre-
senciais, como afirmou Gustavo 
Santos, 17, 2º ano. “Estudar de 
forma presencial é bem melhor, 
pois aprendemos os conteúdos 
com mais facilidade. Além das au-
las, estou gostando muito da me-
renda reforçada, pois são servidas 

três refeições por dia e a escola 
está de parabéns”, comentou.

Em Acajutiba, no Colégio Es-
tadual Antônio da Costa Brito, a 
estudante Vitória Augusta dos 
Santos, 17, 3º ano, disse que es-
tava ansiosa para voltar para a es-
cola. “Estou muito animada com 
as aulas semipresenciais, pois 
iremos aprender de forma mais 
prática. Além disso, os  protoco-
los estão sendo seguidos, o que é 
essencial para a nossa segurança 
na escola”, revelou.

Fonte: Ascom/Secretaria 
da Educação do Estado

Cada dia mais empreendi-
mentos da agricultura familiar 
baiana fortalecem o relaciona-
mento comercial com grandes 
redes de supermercados. O resul-
tado disso são mais produtos nas 
gôndolas, competindo com mar-
cas já tradicionais no Brasil. Desta 
vez, produtos à base de umbu e 
de maracujá da Caatinga e deri-
vados de milho chegam à rede de 
supermercados Carrefour, no Dis-
trito Federal. 

Os doces em massa, em corte 
e geleia de umbu, orgânicos, da 
Cooperativa Agropecuária Fami-
liar de Canudos, Uauá e Curaçá 
(Coopercuc) e o Flocão de Milho 
não transgênico, da Cooperativa 
Agropecuária Mista Regional de 
Irecê (Copirecê), estão nas prate-
leiras de nove estabelecimentos 
da unidade federativa.  

A Coopercuc e a Copirecê são 
apoiadas pelo projeto do Gover-
no do Estado, Bahia Produtiva, 
para que as cooperativas acessem 
mercados competitivos. Os recur-
sos são aplicados desde a base 
produtiva até na comercialização 
dos produtos. 

A parceria entre a rede Car-
refour e as cooperativas foi rea-
lizada por intermédio da Central 
do Cerrado, cooperativa formada 
por mais de 30 organizações, en-
tre cooperativas e associações de 
agricultores familiares extrativis-
tas das regiões do Cerrado e da 

Caatinga, conectando quem pro-
duz a quem consome. 

Para o Assistente Técnico na 
Gestão da Coopercuc, Daílson 
Andrade, essa é mais uma con-
quista da agricultura familiar: 
“Inicialmente, vamos atender ao 
Distrito Federal, mas já estamos 
negociando para chegar também 
a Goiás. Esse é resultado do apoio 
do projeto, que tem nos ajudado 
a impulsionar novos negócios”.  

Para a Assistente Técnica na 
Gestão da Copirecê, Vamary San-
tos, é um grande passo para a 
cooperativa: “Isso representa mui-
to para a Copirecê. Estamos en-
trando em uma das maiores redes 
de varejo do Brasil. Estamos muito 
orgulhosos do nosso trabalho”.  

Fonte: Ascom/ SDR.

Estudantes se adaptam à nova rotina de aulas 
semipresenciais na rede estadual de ensino

Produtos da agricultura familiar 
baiana são comercializados 

em rede de hipermercados do 
Distrito Federal





Ano XIII - n° 136 - Sul da Bahia - JULHO de 2021  10 www.jornaldireitos.com - E-mail: direitos@jornaldireitos.com

28 de julho, Itabuna 111 anos 
de emancipação

Localizada no sul do estado, a cidade 
de Itabuna, representa a sexta cidade mais 
populosa da Bahia com população estimada 
em 212 740 habitantes (IBGE – Censo 2020). 
Além disso, é também, a décima cidade com 
maior população de todo o Nordeste. É uma 
cidade que tem conquistado notoriedade 
no ambiente nacional, e também regional, 
pela consolidação do seu forte movimento 
comercial.

Inicialmente, o território hoje ocupado 
pela cidade de Itabuna, pertencia aos índios 
tupis. Mais tarde, no século XVI, a ocupação 
europeia começou a se consolidar na cidade, 
na medida em que as passagens para tropei-
ros que se dirigiam à Vitória da Conquista, 
foram se intensificando.

Nas margens do rio cachoeira, em 1857, 
surgiu o primeiro nome como Arraial de Ta-
bocas, que fazia alusão à árvore jequitibá 
cuja derrubada, abre-se um “pau de taboca” 
na roça.

Nesta época, a imigração sergipana 
também se intensificou trazendo consigo 
os célebres Félix Severino do Amor Divino, e 
José Firmino Alves. Félix fundou, na entrada 
de Itabuna, a Fazenda Marimbeta. A partir 
daí, a eles se atribuem a fundação da futura 
cidade de Itabuna.

Emancipação

O crescimento da povoação se deu de 
forma tão evolutiva, que em 1897 os mora-
dores deram início à emancipação da cida-
de, mas foi em 1906 que as primeiras tenta-
tivas começaram a surtir efeito com Firmino 
Alves à frente da administração. E então, em 
1910, inicia-se a emancipação e consolida-se 
o município de Itabuna.

É importante relembrar também a cen-
tenária Ferradas, que foi a primeira vila da 
cidade, com o primeiro povoamento não 
indígena do território que daria origem à 
Itabuna.

Hoje, Itabuna faz parte – e é uma das 
cidades mais relevantes – do que denomi-
na-se a Região Metropolitana do Cacau, que 
engloba os municípios de Almadina, Arata-
ca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, 
Camacã, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, 
Ibicaraí, Ibirapitanga, Ilhéus, Itabuna, Ita-
juípe, Itacaré, Itapé, Itajú do Colônia, Itapi-
tanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, 
Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, 
Una e Uruçuca.

Destaques

A cidade de Itabuna hoje se destaca pelo 
seu forte apelo econômico comercial, mas 
também, pelos serviços de saúde, afirmação 
cultural e educacional.

Os grapiunenses – de Grapiúna, outro 
nome para Itabuna – contam com alguns 
hospitais particulares e filantrópicos como o 
complexo da Santa Casa de Misericórdia que 
agrega 3 hospitais. Mas também, hospitais 
públicos de grande influência, como o Hos-
pital de Base Luís Eduardo Magalhães que 
atende além da cidade, à 121 municípios 
pactuados, dando suporte à estes.

Na educação, Itabuna se destaca prin-
cipalmente como polo universitário regio-
nal, possuindo alguns dos melhores centros 
educacionais da Bahia. Além das diversas 
escolas públicas e privadas que exercem for-
te apelo educacional e cultural na cidade. O 
município também ampara as cidades cir-
cunvizinhas e suas universidades, além das 
que pertencem à Itabuna.

O comércio

Itabuna exerce grande influência econô-
mica regional, pois é referência na sua atua-
ção do comércio, indústria e serviços. Essa 
notoriedade se dá desde a sua relevância na 
época áurea do cultivo de cacau, que, por 
ser compatível com o solo da região, levou-a 
ao 2º lugar em produção no país, exportan-
do para o exterior.

Após a crise do cacau, Itabuna passou a 
investir no seu âmbito comercial, ao qual a 
destacou regionalmente, e também à nível 
estadual.  Situada às margens da BR-101 e 
BR-415, a cidade contém indústrias de gran-
de porte. O município conta com Shopping 
Jequitibá, um dos maiores do interior da 
Bahia, com mais de 140 estabelecimentos e 
duas dezenas de lojas âncoras.

Cultura

Na cultura, se destaca com grupos de 
teatro, grupos de capoeira, dança, bandas 
musicais com trabalho autoral expressivo de 
diferentes gêneros.

Itabuna é dotada de cinemas (Shopping 
Jequitibá), Teatro Municipal Candinha Dórea 
e das academias de letras: Academia Grapiú-
na de Letras (AGRAL), a pioneira, Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUS-
BA), Academia de Letras de Itabuna (ALITA) 
e a Academia Maçônica de Letras Ciências e 
Artes da Região Grapiúna (AMALCARG).

 Comunicação

A cidade é um dos maiores centros de 
comunicação do interior do Estado, con-
tando com seis emissoras de rádios AM/
FM, jornais impressos: Direitos, O Com-
passo, Aregião, Diário Bahia, sites e blogs  
diversos, sede de duas emissoras de tele-
visão: Santa Cruz (Rede Globo) e Cabrália 
(Rede Record).

Curiosidades

O nome Itabuna é derivado dos termos 
em tupi ita (pedra), aba (Imediações [de um 
lugar], arredores) e una (preta), assim, signi-
fica “lugar de pedra (s) preta (s)”, ou somen-
te, pedra preta. Que faz alusão às pedras 
que eram bastante presentes na época de 
descobrimento da cidade.

Itabuna é terra natal do escritor Jorge 
Amado, que a descreve em algumas de suas 
obras, como Gabriela, Cravo e Canela e Ter-
ras do Sem Fim.

O município apresenta o terceiro me-
lhor Índice de Desenvolvimento Humano do 
Estado da Bahia, ficando atrás somente da 
capital baiana, Salvador, e do município de 
Lauro de Freitas. A cidade exerce influência 
em mais de 40 municípios baianos;

A extinta e célebre Ilha do Jegue, que fi-
cava localizada no meio do Rio Cachoeira, 
ficou famosa por causa de uma grande en-
chente ocorrida no ano de 1920, quando um 
jegue ficou preso, com água até o pescoço, 
durante quatro dias. Hoje, a então Ilha do 
Jegue, dá lugar à recém construída ponte de 
pedestres que une os dois lados do beira rio, 
e tem facilitado a travessia e locomoção de 
um lado ao outro.

Embora seja uma cidade que sofre com 
índices de violência, Itabuna ainda tem 
muito a oferecer economicamente, o que 
há de prosperar por dias mais amenos e 
progressistas para uma cidade tão rica em 
culturas.

HISTÓRIA
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Vista parcial 
da cidade!

Uma cidade edificada para todos nósChovia torrencialmente, ruas como sem-
pre se alagando, sujeiras desciam pelos buei-
ros já meio entupidos com suas canalizações 
desproporcionais as correntes eventuais plu-
viométricas, passeios ou calçadas ocupadas 
pelos inúmeros camelôs, que se protegendo 
nas marquises, deixavam os pobres tran-
seuntes enfrentando o aguaceiro com seus 
pés singrando nas águas acumuladas.

Esse é o retrato vexatório da nossa que-
rida Itabuna que, sofrendo as agruras do 
inferno através de antigas administrações, 
corre o risco de continuar nessa situação atí-
pica sem a proteção e guarda das autorida-
des, nos mostrando diariamente um retrato 
nada digno de uma das cidades maiores, ou-
trora também mais rica, do Estado da Bahia!

Quero deixar bem claro e evidente que 
não sou contra o comércio informal, temos 
de reconhecer ser um modo de ganhar as 
sustentações de suas vidas familiares, con-
dições de educarem seus filhos, cuidarem 
da saúde e outras necessidades. Mas, não 
justifica a maneira acintosa e prepotente de, 
desordenadamente, fazer da cidade uma 
verdadeira feira imunda, barulhenta e preju-
dicial aos comerciantes que, sem poder to-
mar maiores providências, são obrigados a 
admitir ou ceder as suas portas de entradas 
de clientes, para abrigar uma concorrência 
absurda e desleal, já que trabalham muitas 
vezes com artigos similares, sem que te-
nham taxações, alvarás, imposto de renda, 
alugueres, etc., e, curiosamente, cada dia 
que passa, pelo descaso absurdo da secre-
taria competente, diariamente cresce essa 

exagerada feira de largo, com a agregação 
de carros, vans, tabuleiros, mesas com som-
brinhas, bancos, vitrines, barracas etc.

É claro e mais que evidente, que todos 
da câmara, prefeito e secretário que o as-
sunto compete, ficam calados pisando em 
ovos, com a preocupação de não desagra-
dar essa classe de trabalhadores, pois, segu-
ramente, representa uma gama substancial 
de votos que dará sustentação as suas elei-
ções futuras. Mas, e o povo em geral? Os 
comerciantes prejudicados? Os pedestres 
desrespeitados? A clientela dos municípios 
vizinhos que representa uma boa fatia de 
compras em nossa cidade? Será que essas 
pessoas não votam? Será que não podem 
ter os seus direitos de cidadãos em sua co-
munidade?

Deixo todas essas perguntas no ar, 
mais uma vez chamando a atenção da As-
sociação Comercial de Itabuna, Câmara de 
Dirigentes Lojistas, Grupo de Ação Comu-
nitária, juntamente com todos os outros 
clubes de serviços, para que se dignifiquem 
providenciar soluções plausíveis, eficazes, 
atendendo as partes, principalmente, sem 
ferir os direitos de lei que cada um tenha 
perante a justiça!

Será que esse triste postal da vista par-
cial da cidade, tem condições de fazer que 
nos orgulhemos da nossa querida Itabuna?

A cidade comemora 111 anos de 
Emancipação Política, jovem cidade.

Jovem em crescimento rumo a no-
vos desafios e projeções ... 

Vamos ter orgulho sempre de nos-
sa cidade, cidade de gente feliz, com 
personalidades famosas no cenário na-
cional, no campo da literatura, na área 
empresarial, na política, na educação, 
ou mais.

Viva a cidade!
Viva os homens de bem que edifi-

cam templos às virtudes e masmorras 
aos malfeitores.

A cidade cresce e  evolui em passos 
grandiosos. Vamos erguer a bandeira 
da paz, da saúde e da prosperidade.

Vamos abraçar a campanha flores 
para uma cidade melhor, para ameni-
zar o plano infernal de doença, pobre-
za e conflito e despertar a gratidão nas 
pessoas através do bem, belo e verda-
deiro.

Nossa cidade tem desenvolvimen-
to, sim.

Nossa cidade tem gente de bem 
em cada lar, em cada família, em cada 
templo.

Nossa cidade tem estrelas e astros 
nos mais elevados níveis.

Vamos valorizar nossa gente, nos-
sa casa, nossa comunidade, nossa ci-
dade; e carregar com amor os nossos 
sentimentos bons, porque dias melho-

res virão. 
Vamos contemplar os arranhas 

céus de nossa cidade, jovem.
Vamos contemplar o rio e as árvo-

res, pássaros e jardins.
Vamos contemplar o nosso povo 

que busca a evolução maior de nossa 
feliz cidade.

Parabéns cidade!
Parabéns para você que não pode 

esconder o sol por muito tempo; e po-
demos ter uma ampla visão maravilho-
sa da nossa cidade, sem a violência, 
sem a pobreza e sem o conflito.

Viva você.
Você faz parte desta cidade.

OPINIÃO
Por Antonio Nunes de Souza

Homenagem
Por João Batista de Paula

Por Antônio Nunes de Souza

Escritor e membro da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL).
E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por João Batista de Paula

Escritor e Jornalista
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br
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Moedas virtuais

Desacato

As criptomoedas não são mais uma 
novidade no mundo dos investimentos, 
mas você sabe o que são e como são usa-
das? A nova realidade de negociações 
virtuais mostrou que pode trazer muito 
benefícios para investidores, mas há de 

se tomar cuidado com os golpes utili-
zando o mecanismo. Recentemente, por 
exemplo, a Justiça Federal de Curitiba 
deflagrou operação contra um grupo que 
desviou mais de R$ 1,5 bilhão em crip-
tomoedas. 

Gerente de uma agência do INSS terá de pagar indenização a uma oficiala 
de Justiça após mandá-la “ir à merda” quando tentava lhe entregar um ofício. 
A decisão foi proferida pelo juiz de Direito Antônio Cézar Pereira Meneses, 
do 9º JEC de Goiânia/GO, o qual entendeu que a situação superou a esfera do 
mero aborrecimento. 

Notícias Jurídicas

Avenida Cinquentenário, 577, 
1º Andar, Centro, Itabuna-Bahia
E-mail: uniaocr@hotmail.com 

Telefone 

73 98856-0440

Direito Constitucional 
1. 1. Preocupado com o grande 

número de ações judiciais referentes a 
possíveis omissões inconstitucionais so-
bre direitos sociais e, em especial, sobre 
o direito à saúde, o Procurador-Geral do 
Estado Beta (PGE) procurou traçar sua es-
tratégia hermenêutica de defesa a partir 
de dois grandes argumentos jurídicos: em 
primeiro lugar, destacou que a efetivida-
de dos direitos prestacionais de segunda 
dimensão, promovida pelo Poder Judiciá-
rio, deve levar em consideração a dispo-
nibilidade financeira estatal; um segundo 
argumento é o relativo à falta de legiti-
midade democrática de juízes e tribunais 
para fixar políticas públicas no lugar do 
legislador eleito pelo povo.

Diante de tal situação, assinale a op-
ção que apresenta os conceitos jurídicos 
que correspondem aos argumentos usa-
dos pelo PGE do Estado Beta.

A Dificuldade contraparlamentar e reserva 
do impossível.

B Reserva do possível fática e separação 
dos Poder

C Reserva do possível jurídica e reserva de 
jurisdição do Poder Judiciário.

D Reserva do possível fática e reserva de 
plenário.

2. Alfa, entidade de classe de abran-
gência regional, legalmente constituída 
e em funcionamento há mais de 1 ano, 

ingressa, perante o Supremo Tribunal Fe-
deral, com mandado de segurança cole-
tivo para tutelar os interesses jurídicos 
de seus representados. Considerando a 
urgência do caso, Alfa não colheu auto-
rização dos seus associados para a impe-
tração da medida.

Com base na narrativa acima, assinale 
a afirmativa correta.

A Alfa não tem legitimidade para impe-
trar mandado de segurança coletivo, de 
modo que a defesa dos seus associados 
em juízo deve ser feita pelo Ministério 
Público ou, caso evidenciada situação de 
vulnerabilidade, pela Defensoria Pública.

B Alfa goza de ampla legitimidade para im-
petrar mandado de segurança coletivo, 
inclusive para tutelar direitos e interes-
ses titularizados por pessoas estranhas à 
classe por ela representada.

C Alfa possui legitimidade para impetrar 
mandado de segurança coletivo em de-
fesa dos interesses jurídicos dos seus 
associados, sendo, todavia, imprescin-
dível a prévia autorização nominal e in-
dividualizada dos representados, em as-
sembleia especialmente convocada para 
esse fim.

D Alfa possui legitimidade para impetrar 
mandado de segurança coletivo em de-
fesa dos interesses jurídicos da totalidade 
ou mesmo de parte dos seus associados, 
independentemente de autorização.

Questões 
de Concursos
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Reforma do IR - Análise de peso

Prescrição jurídica?

O PL 2.337/21, que propõe mudanças no Imposto de Renda, tem sido alvo de recla-
mações unânimes. Um dos críticos do projeto é Everardo Maciel, consultor tributário e 
ex-secretário da Receita Federal do governo FHC, que classificou o PL como “de péssima 
qualidade técnica, sem rumo e uma mistura de um conjunto de iniciativas que nada 
servem”. 

Desembargador suspende decisão 
que autorizou idoso mineiro a receber 
a 3ª dose da vacina contra a covid-19, 
que não poderia ser CoronaVac e nem 
AstraZeneca. À Justiça, o autor apresen-
tou teste de sorologia com anticorpos 

negativos. Em sua decisão, o magistrado 
citou nota técnica da Sociedade Brasilei-
ra de Imunização, que não recomenda a 
realização de sorologia para avaliar res-
posta imunológica às vacinas contra o 
coronavírus. 

Projetos e Leis

O deputado Fabrício Falcão (PC do B) 
quer tornar obrigatória a vacinação dos 
servidores públicos da Bahia, para que as 
repartições públicas voltem a atender à 
população, observando as regras de pre-
venção e as demais normas de segurança 
- uso de máscaras e álcool em gel.

Projeto de lei apresentado por ele, na 
Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), 
prevê que a obrigatoriedade da vacinação 
deverá ser comprovada aos gestores ou 
superiores hierárquicos, através da apre-
sentação do cartão de vacinação, devida-
mente preenchido com as duas doses da 
vacina e assinado por órgãos de saúde.

O servidor que, ao final da execução 
de todas as etapas do Plano Nacional de 
Vacinação e no Plano de Vacinação con-
tra Covid-19 no Estado da Bahia, não te-
nha se imunizado, sofrerá as penalidades 
administrativas disciplinares previstas no 
art. 187 do Estatuto do Servidor Público 
do Estado da Bahia, da Lei nº 6.677, de 26 
de setembro de 1994.

Ao justificar a medida, Fabrício apon-
tou como principal motivo a politização 
da vacina. “Notícias falsas e negacionis-
mos de toda ordem, influenciam muitos 
baianos a não se imunizar ou a buscar es-
colher vacinas e até a recusá-las, pontuou 
ele, no documento.

Para o líder da bancada do PC do B 

na Assembleia, os servidores públicos es-
taduais também podem ser alvos desta 
onda negacionista, “o que é perigoso e 
controverso”, Ele lembra que a não-imu-
nização de uma parcela deles pode afetar 
o trabalho de retorno às atividades pre-
senciais nos órgãos públicos ou colocar 
em risco o servidor e, consequentemente, 
as repartições públicas que atuam.

Ele acredita que servidor não vacinado 
pode colocar em risco a saúde dos seus 
colegas em sua área de atuação. “Portan-
to preservar, de risco de contágio, o am-
biente de trabalho, fazendo com que a 
liberdade individual não prevaleça sobre 
o interesse coletivo, é o que se propõe 
com esta propositura”, concluiu. (Ascom 
da ALBA)

Projeto quer tornar 
obrigatória a vacinação de 

servidores públicos da Bahia

Notícias Jurídicas
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Doenças da infância e vacinação Um torcedor diferente
No passado, ao examinar uma 

criança, o médico sempre perguntava 
ao responsável quais as doenças que 
ela já tivera. Isso ocorria devido à fal-
ta de vacinas para certas doenças tais 
como: varicela, sarampo, caxumba, 
coqueluche e outras. Felizmente, com 
os avanços da medicina e política go-
vernamental voltada à prevenção de 
enfermidades evitáveis por vacinas, 
aquelas doenças realmente pertencem 
ao passado.

Certa vez, uma mãe trouxe sua 
criança, informando-me que lhe apare-
cera uma gripe e não conseguia mais 
permanecer em pé, ressaltando que 
ela era bastante ativa. Diagnostiquei 
paralisia infantil. Sendo uma doença 
causada por vírus, logo não tendo tra-
tamento específico, o paciente podia se 
recuperar, apresentar seqüelas ou evo-
luir para o óbito. Os casos de sarampo, 
embora na maioria deles evoluíssem 
para a cura, entretanto, havendo com-
plicação, ocorria morte.

A primeira vacina foi a antivarióli-
ca desenvolvida por. Edward Jenner, 
um médico que clinicava no interior da 
Inglaterra no século XVIII. Essa doen-
ça, quando não era letal, deixava o 
paciente com cicatrizes, principalmen-
te na face. Era comum algumas mães 
colocarem no umbigo do recém-nasci-

do pucumã, ou pó feito com o junco 
torrado. O resultado era o tétano. O 
crupe ou difteria, causando o bloqueio 
da garganta, levou muitas crianças ao 
óbito. Outra enfermidade que assolava, 
e ainda continua sendo prevalente, era 
a tuberculose. Dois pesquisadores fran-
ceses conseguiram sintetizar a BCG, 
que faz parte do calendário vacinal.

A vacina antirrábica, obtida por 
Pasteur, não faz parte do calendário va-
cinal, mas é usada   em certas situações.

Se ainda há esgotamento sanitário 
a céu aberto, deficiência na coleta do 
lixo, enfim, muito a se fazer no sanea-
mento das cidades, por outro lado se 
avançou muito na vacinação.  A primei-
ra vacina, como dito antes, foi a antiva-
riólica e se seguiram a tríplice(DPT), an-
ti-poliomielítica, a BCG, a antissarampo 
anti-hepatite e outras.

Felizmente, os tempos difíceis no 
tocante às enfermidades que podem 
ser evitadas pela vacinação estão lon-
ge.  Nenhum médico, hoje, ouvirá o re-
lato de uma mãe chorosa que via seu 
filhinho correndo e subitamente perder 
o equilíbrio, e ficar preso a uma cadeira 
de rodas.

Ele é um torcedor diferente. Torce para o 
Vasco, mas gosta do Flamengo e ama o Bota-
fogo. Nunca se deixou gozar do torcedor do 
Botafogo nem odiar o do Flamengo. Não acha 
o Flamengo melhor porque sempre ganha do 
Vasco, nem o Vasco melhor porque sempre 
ganha do Botafogo, nem o Botafogo melhor 
porque sempre ganha do flamengo. Pelo con-
trário, o Flamengo para ser bom tem que ga-
nhar do Botafogo, o Botafogo do Vasco e o e 
o Vasco do Flamengo. Por isso esse torcedor é 
diferente de todos os outros.

Para ele, incoerente é o torcedor que se 
comporta diferente, Não pode entender o tor-
cedor que dar vaia no jogador que perde um 
pênalti contra o seu time. Acha que deveria 
aplaudi-lo. Afinal, será que queria que o pê-
nalti fosse convertido em gool? O torcedor do 
time contrário é que deve vaiá-lo.

O problema da rivalidade nunca lhe fez co-
meter injustiças. Para ele um jogador será sem-
pre bom, mesmo que esteja vestindo a camisa 
de outro time. Isso não acontece com outros 
torcedores. Não tem essa de dizer que Zico não 
é um grande jogador porque começou e termi-
nou a sua carreira no flamengo, nem porque 
nunca foi campeão do mundo.

Não admite jogadas violentas. Entende 
que para evita-las, já deveria ter sido criado 
uma lei, segundo a qual em qualquer lugar do 
campo, falta grave deve ser punida com expul-
são e pênalti.

Considera o Rei Pele o maior jogador de fu-
tebol de todos os tempos, sem desconsiderar a 
grandeza dos que lhe foram contemporâneos. 

Garrincha para ele foi o maior driblador de 
todos os tempos, a quem Pele nada deve do 
reinado que lhe é próprio.

Finalmente, acha que o futebol é uma la-
zer para os torcedores, não devendo por isso 
leva-los às vias de fato; para os jogadores, uma 
atividade prazeirosa e lucrativa, podendo os 
jovens estar fragilizando a Nação, uma vez que 
nenhum país será forte num mundo tecnologi-
camente competitivo de hoje, sem que a juven-
tude opte por outras atividades, pois quando 
se pergunta o quê se quer ser, só se ouve uma 
resposta:

- Jogador de Futebol!

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

CRÔNICA
Por Jorge Luís Santos

Por Jairo Santiago Novaes

Médico em Itabuna – Bahia.  
Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jorge Luís Santos 

Advogado e cronista. Itabuna - Bahia
E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Obtenção de cidadania
TJ/SP nega pedido de registro tardio de casamento de bisavós para fins de 

obtenção de cidadania italiana. Colegiado afirmou não haver qualquer registro 
civil de casamento dos bisavôs do apelante. 

Rapidinhas Jurídicas



Não perca a oportunidade de amar
O amor é a força que faz o pensamento 

e a atitude mover-se na direção dos que se 
sentem abandonados, sozinhos, sem esperan-
ça e sem vida. Claro, então nos perguntamos: 
quem ama mesmo? A nossa sociedade parece 
mais individualista. Nós até amamos, mas ten-
demos a amar as pessoas que são do nosso 
grupo, dos nossos relacionamentos, mais pa-
recidas conosco. Chegar à periferia do mun-
do, da dor do abandono é sempre muito mais 
difícil. Esse termômetro do amor, porém, deve 
continuar. A natureza do amor é sempre um 
desafio para irmos além daquilo que fazemos. 
Quebrar o circuito mais cômodo dos nossos 
relacionamentos, e, ao menos, termos no hori-
zonte um pensamento aberto e solidário para 
com as situações mais exigentes e difíceis. Je-
sus foi o Mestre que atingiu esse cenário. O 
amor também quer fazer a palavra chegar ao 
coração que sofre das memórias do passado, 
das feridas não curadas, do perdão não recebi-
do e nem concedido. O amor chega na dor da 
rejeição e do desprezo da dignidade humana, 
na dor do fracasso da justiça. Lá onde a injusti-

ça prevaleceu, lá onde a ausência de presença 
não amparou. O amor é a presença de cura 
que supre as ausências. 

Na infância é muito comum a experiência 
da proximidade do amor. Quando nos machu-
cávamos, a presença da mãe e uma simples pa-
lavra de acolhida já recuperava a segurança e 
aliviava a dor.  Que poder é esse que a simples 
presença já acalmava a dor? É o amor desin-
teressado, comprometido em ajudar e salvar. 
Parece até um passe de mágica. Ocorre mesmo 
que a dor maior é sempre a ausência do amor. 
Não ter quem amar, não se sentir amado por 
ninguém é o maior sofrimento. Essa ausência 
do amor é a maior doença. Isso é tão verda-
deiro que alguém que sofre de doença grave, 
vive a angústia pela doença, mas essa recebe 
um alívio e um amparo inigualável quando 
pessoas amorosas são colocadas ao redor do 
paciente. Por isso, deixa eu dizer para você: 
não perca a oportunidade de amar. Aprenda e 
reaprenda a amar. Queira amar mais. O amor 
não lhe tira nada. Ele te torna grande.  Diga 
para a sua mente, pronto já passou. Aquele fe-

Espaço Livre
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo 

E-mail: contato@padreezequiel.com.br 
e www.padreezequiel.com.br
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Trâmites jurídicos!

Um homem foi levado perante o juiz 
e acusado de necrofilia, por ter feito sexo 
com um cadáver feminino. 

Disse-lhe o juiz:
- Em 20 anos de magistratura, nun-

ca ouvi uma coisa tão imoral. Dê-me uma 
única razão para eu não pô-lo na cadeia e 
jogar fora a chave! O homem respondeu:

- Vou lhe dar não uma, mas três boas 
razões:

- 1º. Não é da sua conta.
- 2º. Ela era minha esposa.
- 3º. Eu não sabia que ela estava mor-

ta. Ela sempre agia assim!
Foi absolvido!

Divertidas

rimento passou. Não fica murmurando, te per-
dendo em contínuas lamentações. Elas não te 
fazem andar. Elas paralisam e envenenam. As 
suas noites mal dormidas precisam passar. Dei-
xe-as para trás e perceba o amor que Deus te 
oferece.  Não continuem alimentando fantas-
mas interiores, preocupações e medos. Você é 
capaz de dar a volta por cima nessa fase de 
desamores e frustrações. 

É dia de voltar à vida. Admita a possibilida-
de do seu erro e perdoe o erro do outro. A vida 
é assim mesmo. Todos erramos, mas não somos 
obrigados a permanecer no sofrimento causa-
do pelo erro. Jesus nos ensina a levantar. Le-
vanta-te e anda. Eu não te condeno. Perdoa a si 
mesmo e os outros, independente do tamanho 
do erro. Deus é maior do que toda a culpa. O 
amor que Ele oferece é grande, capaz de invadir 
de tal forma o nosso coração, que recupera e 
renova tudo. Nisso, podemos sorrir novamente, 
sorrir de verdade. Esse amor de Deus vai pos-
sibilitar a você fazer bem todas as coisas. Você 
não mais viverá julgando e cobrando os outros. 
Você vai estar preocupado em fazer com amor 
todas as coisas. Busque fazer o bem e estender 
a mão. Abandone as influências negativas, não 
se prenda a notícias desastrosas. Procure man-
ter seu pensamento nas coisas boas da vida. 
Conjugue o verbo amar em todas as formas 
que puder para todas as pessoas.




