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Senado aprova 
equiparação 

de injúria 
racial ao crime 

de racismo

Na quinta-feira (18/11), o Plenário do 
Senado aprovou um projeto de lei 
que classifica a injúria racial como 

crime de racismo. A proposta segue para 
análise da Câmara.

O Supremo Tribunal Federal proferiu 
recentemente decisão nesse sentido. O PL 
incorpora o entendimento à legislação. 
Para isso, a menção à raça e etnia é 
excluída do dispositivo do Código Penal 
que tipifica a injúria, e um novo artigo é 
inserido na Lei de Crimes Raciais.

“Sou médico por causa do 
meu pai, que era ginecologista 

e obstetra. Sempre quis 
cuidar das pessoas”

Academia Grapiúna de Letras realiza 
última sessão do ano com homenagens 
póstumas e posse de novos acadêmicos

Governo autoriza construção de nova
rodovia estadual no extremo sul da Bahia

Entrevista

Leia mais nas páginas 08 e 09
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E X P E D I E N T E

Esporte entra no foco das 
comissões do Legislativo itabunense

Ao menos três proposições foca-
das no esporte tramitam nas comis-
sões técnicas do Legislativo de Itabu-
na, dois de autoria parlamentar e um 
do Executivo. Cosme Resolve (PMN) 
quer o reconhecimento público para 
a Escolinha da Roça do Povo; Panca-
dinha (PMN), a criação da Comenda 
Professor Gué; já o Governo busca 
instituir o Programa de Incentivo ao 
Esporte e Lazer.

Terça-feira, 16/11, durante a 
reunião da Comissão de Legislação, 
Francisco Santos (PSD) foi indicado 
para apreciar a constitucionalidade tanto 
do programa de apoio financeiro e material 
para atletas e equipes amadores de Itabuna 
quanto da proposta de Cosme que concede 
título de utilidade pública à Escolinha. 

No caso da honraria para desportistas 
itabunenses (dois homenageados a cada 
ano), Alex da Oficina (Agir) já emitiu voto 
favorável. O relator por Legislação apenas 
sugeriu que Pancadinha consultasse organi-
zações e entidades esportivas sobre o nome 
indicado. “É claro que, no mérito, a criação 
da comenda é de alta relevância “ subli-

nhou Alex da Oficina.
A Comenda é uma homenagem póstu-

ma ao profissional do esporte, Alex Pereira 
Costa, morador do bairro São Pedro entu-
siasta do poder transformador do esporte. 
“Este projeto busca resgatar a memória do 
Professor Gué e incentivar que novos atletas 
e esportistas dignifiquem e honrem o nome 
de Itabuna como ele o fez”, pontuou Pan-
cadinha.

O projeto de resolução apresentado por 
Pancadinha aguarda parecer da Comissão 
de Educação, na qual a relatoria é de Mar-
celo Souza (Cidadania).

Excesso de bagagem
Viajante que precisou pagar por bagagem excedente teve negado pedido de 

danos morais e restituição em dobro. Decisão é da 5ª turma Recursal do TJ/BA, 
por entender que as informações acerca da tarifa escolhida foram devidamente 
prestadas à autora. 

Rapidinhas

Legislativo

Combatendo as infecções
Numa época em que a humanidade 

não possuía nenhuma arma para com-
bater as doenças infecto-contagiosas, 
o morticínio por aquelas enfermidades 
era grande. Durante o Império Roma-
no, as pessoas, quando embarcadas, 
se adoecessem com tais doenças, para 
evitar contaminar a tripulação dos na-
vios, eram atiradas ao mar.

Ainda na antiguidade alta, ao surgir 
uma moléstia contagiosa, as cidades 
eram cercadas com imensas fogueiras. 
Predominava a teoria dos miasmas, as 
doenças vindo pelo ar. Demorou um 
pouco para os estudiosos compreen-
derem que a contaminação ocorria de 
homem a homem.

No século XVI, Edward Jenner, ob-
servou que as ordenhadoras de vacas 
apresentavam pústulas nas mãos e 
jamais adoeciam de varíola na forma 
humana. Bom observador, ele intuiu 
que elas eram contaminadas pela va-
ríola das vacas, uma forma benigna. 
Por que não pegar um pouco da se-
creção das pústulas das mãos delas e 
inocular no braço de alguém? O pai de 
James Phips aceitou que Jenner esca-
rificasse o braço do garoto e introdu-
zisse na ferida a secreção. James Phips 
nunca pegou varíola. 

Mais de um século depois, exata-
mente em 1 928, na Inglaterra, Ale-
xandre Fleming, saindo de férias, dei-
xou em seu consultório algumas placas 
de petri semeadas com bactérias. Ao 
retornar das férias, descobriu que em 
torno dos micro-organismos havia se 
formado um halo de fungos, impedin-
do o crescimento delas. A colônia de 
fungos foi identificada como Penicil-
lium notatum e a substância excretada 

foi nomeada de penicilina, a primeira 
classe de antibióticos.

Em 1 935, Domecq, na Alemanha, 
sintetizaria as sulfas, muito utilizadas 
na Segunda Guerra Mundial e até nos-
sos dias. Diferentemente dos antibió-
ticos, que são sintetizados por um ser 
vivo, as sulfas são substâncias produzi-
das não utilizando um ser vivo.

As pesquisas de Fleming foram 
continuadas por Howard Florey e Er-
nst Chain que descobriram um méto-
do de purificar a penicilina para ser 
usada em humanos. Os esforços da-
queles dois pesquisadores eram tão 
intensos que na noite de Natal de 1 
944, estavam no laboratório buscando 
aperfeiçoar o método de purificação. 
A partir daí, a indústria farmacêuti-
ca norte-americana muito contribuiu 
para a produção em larga escala da 
penicilina. O advento deste antibiótico 
foi tão grande no combate às doenças 
infecto-contagiosas que Fleming, Flo-
rey e Chain receberam o prêmio Nobel 
de Medicina e Fisiologia de 1 945. Eles 
não patentearam seu trabalho.

Outros antibióticos e vacinas vie-
ram e hoje, as pessoas se beneficiam 
com o progresso da Ciência e, então, 
deve-se olhar para o passado e render 
homenagens a homens e mulheres de 
ciência que dedicaram suas vidas, de-
bruçados sobre os microscópicos, no 
anseio de minorar os sofrimentos da 
Humanidade numa proporção que ja-
mais imaginariam.

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

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

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

8º Dica 
É desaconselhável o advogado iniciar a pro-

fissão dedicando-se a especialidade em qualquer 
ramo do direito, porque tal implica óbice ao bom 
desempenho de seu ofício e dificuldade na for-
mação de clientela. Não que a especialização, 
tendência universal de todas as profissões, não 
seja necessária, imprescindível. Se exercício, con-
tudo, pressupõe perícia, aperfeiçoamento técni-
co, eficiência, experiência, reputação, que só se 
conquista com o tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, constitui a 

culminância da carreira, é geralmente adquirida 

numa segunda ou última etapa da profissão. 
Ele há de ser antecedida de uma base multi-
disciplinar, teórica e prática, haurida em outros 
ramos da disciplina, abrangentes de variadas 
atividades judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materialização de 

nossa vocação e sonhos estão condicionados por 
fatores materiais e econômicos. Muitas e muitas 
vezes, na profissão não fazemos o que desejamos. 
Somos escravos de nossas necessidades materiais. 
Por isso mesmo, sem arbítrio e sem liberdade para 
opções ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa alegação 

de amplo direito de defesa e de que ninguém 
é obrigado a autoincriminar, o profissional ins-
trua patrocinado a distorcer fatos, mude a ver-
são realmente ocorrida, como o que confunde 
e desserve à Justiça e comete infrações éticas.

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes



Os seres humanos dotados de capaci-
dade reflexiva têm o raciocínio como um 
demarcador que os coloca em um pata-
mar privilegiado entre os seres vivos. Essa 
capacidade de elaboração se manteve ao 
longo da trajetória humana, mas exige 
compromisso com o acesso aos bens cul-
turais, estabelece limites para usufruí-los 
e a necessidade de ser compartilhado.  
Para essa discussão, faz-se necessário es-
boçar o que possa ser cultura, segundo o 
Dicionário Aurélio entre alguns conceitos, 
cultura é “o conjunto de características 
humanas que não são inatas, e que se 
criam e se preservam ou aprimoram atra-
vés da comunicação e cooperação entre 
os indivíduos”. 

O direito à cultura deve ser compreen-
dido como “… aqueles afetos às artes, à 
memória coletiva e ao repasse de saberes, 
que asseguram aos seus titulares o conhe-
cimento e uso do passado, interferência 
ativa no presente e possibilidade de pre-
visão e decisão de opções referentes ao 
futuro, visando sempre a dignidade da 
pessoa humana”, segundo Humberto 
Cunha Filho.  Portanto, o direito cultural 
é um campo que se apresenta como uma 
necessidade da natureza humana. Próprio 
de uma sociedade que deseja preservar 
seus valores e colaborar com o progresso 
da humanidade. É a afirmação da sobe-
rania por meio da valorização das produ-
ções de seu povo. É a autodeterminação 
de sua gente no plano internacional.

Vários temas têm perfilhado o direito 
cultural. Por sinal, o direito cultural não 
é uma ilha. Ele estabelece interface com 
outros ramos do direito. Ao tratar de tom-
bamento, precisa-se recorrer ao direito 
administrativo; o próprio arcabouço jurí-
dico sobre cultura está previsto na Consti-
tuição Federal ao prevê, no art. 215, que o 
Estado garantirá a todos o pleno exercício 
dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações 
culturais. Ainda na Constituição é possível 
encontrar alguns exemplos do que a dou-
trina especializada tem concebido como 
espécies de direitos culturais: o direito au-
toral (artigo 5º, XXVII e XXVIII); o direito à 
liberdade de expressão da atividade inte-
lectual, artística, científica e de comunica-
ção (artigos 5º, IX, e 215, §3º, II); o direito 
à preservação do patrimônio histórico e 
cultural (artigos 5º, LXXIII, e 215, §3º, in-
ciso I); o direito à diversidade e identidade 
cultural (artigo 215, caput, § 1º, 2º, 3º, V, 
242, § 1º); e o direito de acesso à cultura 

(artigo 215, §3º, II e IV).
O direito municipal se ocupa também 

do debate cultural por meio das leis or-
gânicas, o financiamento da cultura tem 
dialogado com o direito tributário seja 
no plano federal seja no estadual, assim 
como o debate na seara do direito educa-
cional.  O patrimônio cultural é uma das 
faces do direito ambiental.  O próprio di-
reito à cultura decorre de um direito hu-
mano. Há quem também advoga na de-
fesa do direito humano à literatura, visto 
que […] a literatura corresponde a uma 
necessidade universal que deve ser satis-
feita sob a pena de mutilar a personali-
dade, porque pelo fato de dar forma aos 
sentimentos e à visão do mundo ela nos 
organiza, nos liberta do caos e portanto 
nos humaniza.” 

Defender o direito à cultura é também 
reconhecer a cultura popular e as suas 
diferentes manifestações, inclusive, no 
tocante aos aspectos religiosos. Perpas-
sa por um estado laico, mas também um 
Estado que não permita seu patrimônio 
religioso sucumbir, assim como os terrei-
ros. A laicidade estatal não pode ser im-
peditiva para a restauração do patrimônio 
religioso.

O direito cultural tem recebido cada 
vez mais um tratamento específico, mas-
precisamos de mais pessoas dedicadas ao 
estudodo campo. As instituições universi-
tárias precisam incorporar nas suas gran-
des de ensino. Uma sociedade que se ocu-
pa do direito cultural significa que ela está 
preocupada com a sua memória e como 
o seu povo acessa essa memória e faz uso 
dela. Não há democracia sem o acesso e 
a usufruição dos bens culturais, inclusive, 
com a valorização das expressões popula-
res. A comunidade também é produtora 
de cultura, talvez, cuidamos de negá-la ao 
direito da reflexão, assim é mais fácil impor 
as ordens e os valores. Até quando? Não 
nos interessa uma sociedade subserviente, 
interessa-nos uma sociedade questionado-
ra e propositiva. Os déspotas e populistas 
estarão mais distantes dos nossos cenários 
eleitorais. A área jurídica não pode ser con-
servadora no debate do tema quanto ao 
direito à cultura. Estamos aquém quando 
comparado com outras áreas.

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro 
(PSD), prestigiou na manhã de sábado, 
dia 20, a 2ª etapa do Mutirão do Diabetes 
2021 promovido pela ONG Unidos pelo 
Diabetes, em parceria com o Hospital Bei-
ra Rio e a Secretaria Municipal de Saúde. 
Ao todo 152 portadores da doença identi-
ficados com retinoplastia acentuada ou pé 
diabético com sinais de gravidade foram 
atendidos por especialistas na unidade 
hospitalar.

Os pacientes fizeram exames laborato-
riais de glicemia, creatinina, hemoglobina 
glicada, colesterol, proteinúria e microal-
buminúria, além de exames de retina, 
fotocoagulação a laser e avaliação car-
diológica. O atendimento presencial com 
oftalmologistas, cardiologistas e nefrolo-
gistas seguiu os protocolos de prevenção 
à Covid-19 determinados pela Organiza-
ção Mundial de Saúde.

O prefeito Augusto Castro estava 

acompanhado da primeira-dama e secre-
tária municipal de Promoção e Combate à 
Pobreza, Andrea Castro, e da secretária de 
Saúde, Lívia Mendes Aguiar. No Hospital 
Beira Rio as autoridades municipais foram 
recebidas pelo presidente da ONG Unidos 
pelo Diabetes e idealizador do Mutirão do 
Diabetes, o médico Rafael Andrade, que 
destacou que neste ano o projeto foi repli-
cado em 25 cidades brasileiras.

Augusto ressaltou a parceria da Pre-
feitura com Hospital Beira Rio e a ONG 
Unidos pelo Diabetes que permitiu que 
os pacientes fossem atendidos depois de 
triados entre as 1.200 pessoas avaliadas 
na primeira fase no Centro de Atendimen-
to Integral à Criança e Adolescente (Caic) 
Jorge Amado, no Jardim Primavera. Todos 
foram selecionados nos quatro módulos 
da atenção primária da Secretaria Munici-
pal de Saúde, como informou a secretária 
Lívia Mendes Aguiar.
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Prefeito Augusto Castro prestigia 
2ª etapa do Mutirão do Diabetes 2021O direito à cultura

Contexto
Por Efson Lima

Por Efson Lima

Doutor e mestre em direito/UFBA. Advogado, 
professor universitário, escritor, organizador do 
Festival Literário Sul-Bahia (FLISBA) e membro da 
Academia Grapiúna de Letras (AGRAL). 
E-mail: efsonlima@gmail.com 

Executivo

E-mail:

73 3616-1471 | 98881-6877



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

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

Moto sem cinto?

Rio Branco

Condutora de uma motocicleta penalizada, com multa 
e pontos na CNH, por não usar cinto de segurança (?) será 
ressarcida pelo município e terá os pontos excluídos pelo Es-
tado. Decisão é da juíza de Direito Alessandra Mayra da Silva 
de Oliveira, da 2ª vara Cível de Camboriú, para quem é evi-
dente a nulidade de auto de infração. 

Dois candidatos que obtiveram pontuação, mas foram 
eliminados de concurso para a carreira de diplomata, con-
seguiram tutela antecipada para participar da terceira fase 
do certame.
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A cláusula de contratação de lo-
cação que coloca o locatário como 
responsável por eventuais danos cau-
sados ao imóvel, é insuficiente para 
determinar quem de fato deve arcar 
com as despesas. O Código Civil es-
tabelece o que, em princípio deve ser 
assumido por cada uma das partes.

Mas especialistas em direito imo-
biliário asseguram que a melhor ma-
neira de evitar problemas é detalhar 
ao máximo a situação em que a pro-
priedade se encontra no momento 
da assinatura do contrato.

A maioria dos conflitos entre 
locadores e locatários envolve a dis-
cussão em torno de quem vai arcar 
com custos de reformas. Ou seja, a 
quem deve ser enviada a conta por 
vazamentos, fiações com defeito e 
mesmo erros de projetos que são 
detectados somente depois que o 
contrato de locação foi assinado?

A melhor forma de evitar discus-
sões e ações na Justiça é a realização 
de um laudo de vistoria técnica, pre-
ferencialmente companhia de um 
engenheiro ou técnico.

É necessário checar tudo, se as 
torneiras estão funcionando, se há 
energia em todas as tomadas. E o 

inquilino (locador) precisa ser muito 
mais atencioso, pois ele vai assumir 
no contrato que a casa ou aparta-
mento está em boas condições.

O Código Civil brasileiro - Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - 
prevê três tipos de benfeitorias nos 
imóveis: as necessárias, a exemplo 
de conserto de caixa d’água, em que 
normalmente as despesas são ban-
cadas pelo dono do imóvel; as úteis, 
como consertos de portas internas; 
e as voluptuárias, como a instalação 
de piscina. No caso das úteis, há es-
paços para negociação entre as par-
tes, mas no caso das voluptuárias, a 
obra normalmente só é feita se o lo-
catário assumir as despesas e ainda 
assim obtiver autorização do dono.

Os especialistas em direito imo-
biliário destacam que nem sempre 
uma reforma que não seja expres-
samente útil vai recair sobre o loca-
tário apenas porque ocorreu após 
a assinatura do contrato. Qualquer 
dano provocado pela ação do tem-
po, como a queda de um muro ex-
terno, deve ser responsabilidade do 
proprietário.

As três benfeitorias previstas no 
Código Civil são as reformas neces-

sárias – que na linguagem jurídica, 
são aquelas de maior valor hierár-
quico, pois, de acordo com o códi-
go civil, estão estritamente a cargo 
do locador, podendo ser realizado 
pelo locatário com posterior indeni-
zação, como alterações nos sistemas 
hidráulico e elétrico, sem os quais 
os locatários não podem usufruir do 
imóvel de forma adequada. As refor-
mas úteis – são aquelas que aumen-
tam ou facilitam o uso do imóvel lo-
cado, como troca de portas internas, 
por exemplo. Essas reformas são 
indenizáveis ou não, a depender do 
contrato assinado. É importante que 
no documento o proprietário não 
faça objeção a eventual indenização. 

E por último, reformas volup-
tuárias – obras caras que destinam 
exclusivamente a aumentar a capa-
cidade de o imóvel proporcionar re-
creio e lazer aos moradores. Pelo có-
digo civil, essas benfeitorias não são 
indenizáveis e devem ser retiradas ao 
fim do contrato de locação. É o caso 
de piscinas, quadras desportivas e 
saunas, por exemplo, Ainda assim, 
as construções desses aparelhos es-
tão sujeita à expressa aprovação do 
proprietário do imóvel.

Espaço Imobiliário
Por Vercil Rodrigues

Rapidinhas

ESTAMOS PREPARANDO UMA 
NOVA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br

Responsabilidade do locatário 
por danos causados ao imóvel

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
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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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Entrevista

Eduardo Veloso Leahy – É médico 
pela Escola de Ciências Médicas de Ala-
goas (Graduado/1990), especialista em 
Ginecologia e Obstetrícia pela Febrasgo 
- Federação Brasileira das Associações 
de Ginecologia e Obstetrícia (SP), pós 
graduado em Reprodução Humana pela 
Unip/Gera (SP), Diretor-médico da Clíni-
ca Reproduz/Invitro e da Mater Clinica. 
Além de membro do corpo clinico da 
Clínica Cenafert (Salvador) e da Santa 
Casa de Misericórdia de Itabuna (SCMI).

DIREITOS – Onde cursou e em que 
ano concluiu o curso de Medicina? E Por 
que escolheu essa profissão?

Eduardo Leahy – Cursei na Escola de 
Ciências Medicas de Alagoas (Maceió/AL) 
e conclui em 1990. Tive uma tendência fa-
miliar para esta escolha, pois vi meu pai 
exercer brilhantemente esta profissão e 
me encantou o fato de cuidar de pessoas.

DIREITOS – Por que escolheu a gine-
cologia e a obstetrícia?

Eduardo Leahy – Foi espelhado tam-
bém pela especialidade do meu pai, que 
era ginecologista e obstetra.

DIREITOS – Além do Senhor tem 
mais algum outro médico na família?

Eduardo Leahy – Sim, além do meu 
pai John Meneses Leahy (in memoriam), 
meu irmão John Menezes Leahy Filho, meu 
filho Igor Leão Gomes Leahy e minha filha 
Lorena Leão Gomes Leahy que está cursan-
do o quarto ano (8º semestre) de medicina.

DIREITOS – Em que momento deve se 
suspeitar de uma infertilidade conjugal?

Eduardo Leahy – Casais que tenham 
uma atividade sexual frequente, pelo me-
nos três vezes por semana, sem nenhum 
método de prevenção em um ano e que 
não consigam engravidar, vale a pena 
investigar. Esta regra vale para mulheres 
com até 30 anos de idade.

DIREITOS – Onde há um índice maior 

de infertilidade no sexo masculino ou 
feminino?

Eduardo Leahy – Hoje o homem par-
ticipa com 30% da taxa de infertilidade e 
a mulher também com os mesmos 30%, 
os dois em torno de 20% e a infertilidade 
sem causa aparente com 20%.

DIREITOS – Quais as causas mais co-
muns de infertilidade feminina?

Eduardo Leahy – A Endometriose, 
doença multifatorial inflamatória que 
compromete a pelve feminina provocan-
do dores pélvicas intensas durante o ciclo 
menstrual podendo levar a infertilidade 
por causar aderências nas trompas e assim 
comprometendo o processo gestacional 
por impedir o trajeto do óvulo ao útero.

DIREITOS – E a masculina?

Eduardo Leahy – A Varicocele, que 
são varizes testiculares no plexo pampini-
forme no homem dificultando a irrigação 

“Sou médico por causa do meu pai, 
que era ginecologista e obstetra. 
Sempre quis cuidar das pessoas”

O site de notícias www.jornaldireitos e o jornal DIREITOS entrevistam 
Dr. Eduardo Veloso Leahy, Ginecologista e Especialista em Reprodução 

e Fertilização Humana, com atuação no Estado da Bahia.

dos testículos e epidídimo levando a uma 
diminuição na produção e na qualidade 
do espermatozoide.

DIREITOS – Em quais endereços o 
Senhor atende?

Eduardo Leahy – Na clínica de repro-
dução humana Reproduz/Invitro e Mater 
Clínica, ambas localizadas no Ed. Jequitibá 
Trade Center, salas 701 a 708 e 810, tele-
fone (73) 3026 3294, na Ecodiagnose Clí-
nica de Ultrassonografia, no Ed. Benjamin 
de Andrade, 5º andar, centro – Itabuna. 

DIREITOS – Por que 18 de Outubro é 
considerado o Dia do Médico? E qual a 
importância dessa data para a comuni-
dade médica?

 Eduardo Leahy – Tem origem cristã 
e é uma homenagem a São Lucas, que foi 
médico e nasceu no 18 de Outubro no sé-
culo I, d.C, considerado patrono dos mé-
dicos desde o século V. E esta data tem 
uma importância figurativa, porque faz 
lembrar a sociedade que os médicos es-
tão sempre presentes na necessidade da 
saúde, e que somos humanos, contudo, 
não podemos errar, pois nosso erro pode 
custar uma vida, sendo que o nosso acer-
to se refere a sermos um instrumento da 
vontade de Deus.

 
DIREITOS – Que conselho dá para os 

jovens que desejam cursar medicina?

Eduardo Leahy – Hoje os jovens estão 
buscando cada vez mais cedo sua indepen-
dência, especialmente a financeira, que pas-
sa por uma escolha profissional para se che-
gar a este fim, e a medicina é uma profissão 
apaixonante que depende muito do inves-
timento pessoal (dedicação) para crescer e 
passar a ser um profissional de referência.

... a Justiça continuou e continua a morrer todos os dias. Agora mesmo, 
neste instante em que vos falo, longe ou aqui ao lado, à porta da nossa 
casa, alguém a está matando. De cada vez que morre, é como se afi nal 

nunca tivesse existido para aqueles que nela tinham confi ado, para 
aqueles que dela esperavam o que da Justiça todos temos o direito de 
esperar: justiça, simplesmente justiça. Não a que se envolve em túnicas 

de teatro e nos confunde com fl ores de vã retórica judicialista, não a que 
permitiu que lhe vendassem os olhos e viciassem os pesos da balança, 

não a da espada que sempre corta mais para um lado que para o outro, 
mas uma justiça pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos 

homens, uma justiça para quem o justo seria o mais exato e rigoroso 
sinônimo do ético, uma justiça que chegasse a ser tão indispensável à 

felicidade do espírito como indispensável à vida é o alimento do corpo...
(José Saramago – Pensador Português)

Frase
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Por Vercil Rodrigues

*Advogado, professor e jornalista.  Membro-fundador da Academia Grapiúna
de Letras (AGRAL), membro-idealizador-fundador e vice-presidente da Academia de Letras
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Membro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI). 
Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

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

Aconteceu na noite de sexta-feira, 
dia 19/11, a solenidade de entrega da co-
menda Rui Barbosa, honraria conferida 
pela Academia de Letras de Ilhéus (ALI) 
a duas instituições e uma personalidade. 
Na categoria Personalidade das artes, da 
cultura ou da ciência, a contemplada foi a 
Secretária Estadual de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, a professora doutora Adélia 
Melo Pinheiro. Na categoria Instituição So-
cial ou Cultural, a Fundação Fé e Alegria, 
Movimento de Educação Popular Integral 
e Promoção Social, representada por sua 
coordenadora Josefa Soares dos Santos; 
e na categoria Instituição Pública, a Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz - UESC, 
na pessoa do Magnífico Reitor professor 
doutor Alessandro Fernandes. Uma noi-
te memorável, pelas merecidas honrarias 
concedidas, pelos discursos dos homena-
geados, pela emoção espelhada nos olha-
res das pessoas presentes. 

A mesa alta foi composta pelo Presi-
dente e pela Secretária Geral da Acade-
mia de Letras de Ilhéus, Pawlo Cidade e 
Jane Hilda Badaró, pela Secretária de Es-
tado Adélia Pinheiro, o Magnífico Reitor 
da UESC prof. Alesandro Fernandes, o re-
presentante do Exército Brasileiro Coronel 
Rênor, Presidente da Fundação Pedro Cal-
mon, Zulu Araújo, e o Secretário Municipal 
de Cultura Geraldo Magela, representan-
do o Prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre. 

A Secretária de Estado, Profa. Adélia, 
expressou a honra e o estímulo que sente 
em seguir jornadas de valorização e apoio 
a ciência, alegria e inquietude para estar 
sempre alerta à cultura presente, ancestral 
e futura, emoção e contemplação da vida 
através da arte. Agradeceu pela distinção 
e reconhecimento expresso através da Co-
menda recebida, e reafirmou seu enga-
jamento, pertencimento e compromisso 
com Ilhéus - sua Terra - e o povo eu dela 
faz parte, tendo sempre como fio condu-
tor os valores de humanidade e direitos 
que assegurem justiça social, qualidade de 

vida do coro físico e soacial, da vivência 
espiritual e da civilidade que inspira. 

 Professora Josefa, coordenadora do 
Fé e Alegria, falou sobre a importância do 
trabalho social, e conclamou a todos no 
sentido de que agissem em benefício das 
comunidades carentes, dos jovens e todos 
aqueles que vivem em situação de dificul-
dade na nossa sociedade. Dois talentosos 
alunos da instituição - Emilly Santos Batis-
ta e William Silva Santos -  fizeram um mo-
mento de arte, uma bonita e impactante 
performance, cujo conteúdo abordou a 
questão da inclusão, ilustrou as dificulda-
des que os jovens encontram nos lugares 
mais precários e desassistidos, mas falou 
também da esperança. Aquele momento, 
por si, demonstrou, enquanto resultado 
de aprendizado e valorização do Ser Hu-
mano em formação, o valor do trabalho 
realizado pela instituição. 

O Magnífico Reitor da Universidade 
Estadual de Santa Cruz, Professor Alesan-
dro Fernandes, ressaltou a importância 
daquela instituição pública na área do en-
sino superior - vez que ao longo dos qua-
se 30 anos de existência vem atuando na 
formação de brilhantes profissionais nas 
mais diversas áreas. Pelo compromisso 
que sempre teve com o ensino, a pesquisa 
e extensão, a UESC encontra-se no ranking 
das melhores universidades, tanto à nível 
nacional, quanto internacional. Ressaltou 
que a Comenda Rui Barbosa, ora recebida, 
é motivo de honra, e se deve ao empenho 
de todos os reitores que o antecederam, 
os(as) professores(as): Soanne Nazaré de 
Andrade, Aurélio Faria de Macedo, Alta-
mirando Marques, Renê Albagli Noguei-
ra, Antônio Joaquim Bastos, Adélia Maria 
Carvalho de Melo Pinheiro e Evandro Sena 
Freire, assim como do corpo docente - que 
possui grandes inteligências -, e dos servi-
dores. Ressaltou ainda a importância das 
Academias de Letras para disseminar cul-
tura e arte na sociedade. 

(Texto e fotos ASCOM ALI)

Academia de Letras de Ilhéus 
realiza solenidade de entrega 

da Comenda Rui Barbosa

Espaço das
ACADEMIAS

Por Vercil Rodrigues
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No fim de tarde e início da noite de 
quarta-feira, 3/11, no Campus Soane Na-
zaré de Andrade/Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC), a Academia Gra-
piúna de Letras (AGRAL), realizou sessão 
solene, a primeira presencial desde o iní-
cio da Pandemia (Covid – 19), quando fo-
ram prestadas homenagens póstumas aos 
confrades/confreiras e empossados três 
novos membros.

 Na última reunião do ano da “Casa 
das Letras Grapíúna”, primeira Academia 
de Letras a ser fundada na cidade de Ita-
buna, foram homenageados os acadêmi-
cos Antônio da Silva Costa, que ocupava 
a cadeira 6 e é um dos fundadores da 
AGRAL e a educadora Agenilda Palmeira 
Santos Ramos, que ocupava a cadeira 10.     

Na oportunidade, tomaram posse os 
acadêmicos Efson Batista Lima (professor-

Academia Grapiúna de Letras realiza 
última sessão do ano com homenagens 
póstumas e posse de novos acadêmicos

Por Angélica Rodrigues

E-mails: angelica@jornaldireitos.com e angelicarodrigues21@hotmail.com

doutor, advogado e escritor) e Josanne Mo-
rais Bezerra (professora-doutora), ambos 
como membros-efetivos e Antônio Ernes-
to Viana Soares (professor e historiador), 
membro-correspondente da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL).

Na solene e organizada sessão, foram 
feitas também apresentações das biogra-
fias dos membros falecidos e dos empossa-
dos. E ao final, houve momento de confra-
ternização, quando foi servido um coquetel 
aos acadêmicos, familiares e convidados.
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Dúvidas não restam, que os negros 
foram condenados à escravidão durante 
séculos por diversas sociedades em todo 
o mundo. Hoje, a escravidão é conside-
rada um ato repulsivo e intolerável, mas 
os vestígios deixados por ela ao longo da 
história estão espalhados por aí. Exclusão, 
preconceito e discriminação são algumas 
das realidades enfrentadas até hoje. 

No ano de 2003, um importante avan-
ço na luta antirracista no país foi concreti-
zado: a implementação da lei 10.639, que 
altera a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (lei 9394/96). A legisla-
ção tornou obrigatório o ensino da histó-
ria e cultura afro-brasileira e africana em 
todas as escolas, sendo elas públicas ou 
particulares, desde o ensino fundamental 
até o ensino médio, dentro das disciplinas 
que já fazem parte das grades curriculares 
da educação básica nessas modalidades 
de ensino. 

A lei 10.639, que foi promulgada em 9 
de janeiro de 2003 pelo então presidente 
Luís Inácio Lula da Silva, também estabe-
leceu o dia 20 de Novembro como o Dia 
Nacional da Consciência Negra no calen-
dário escolar, data de morte do maior líder 
da resistência negra Zumbi dos Palmares 
(morto em 1695)

O objetivo da multicitada lei é com-
bater o racismo no país, ao acentuar a 
participação de negros na construção da 
identidade nacional. Esta entendida como 
sentimento de identidade de um grupo, 
cultura ou indivíduo, na medida em que 
este é influenciado pela cultura do grupo 
a que pertença.

Pesquisas constataram que a lei 10 

639/2003 tem tido dificuldade em ser im-
plementada nas escolas/colégios, por vá-
rios motivos, dentre eles a falta de material 
didático adequado, os livros já adotados 
privilegiam uma visão eurocêntrica; a falta 
de preparo dos professores, cuja formação 
também segue uma linha eurocêntrica.

 Entende ser de responsabilidade da 
sociedade em geral e em especial dos pro-
fessores a ação de abarcar a diversidade 
cultural através das práticas pedagógicas 
e romper com o senso comum da desi-
gualdade das diferenças culturais. 

Nessa linha, estudiosos entendem, que 
há necessidade de uma formação especí-
fica para o professor da Educação Básica 
(Ensinos Infantil, fundamental e médio), 
com o objetivo de fundamentá-lo para 
uma prática pedagógica, com condições 
necessárias para identificar e corrigir os es-
teriótipos e invisibilidade constatados nos 
materiais pedagógicos, especificamente 
nos textos e ilustrações dos livros didáti-
cos. Portanto, cabe a compreensão de que 
a formação docente exige o rompimento 
com currículos tradicionais, que seguem 
uma linha eurocêntrica que não oferecem 
subsídios para a reflexão prática.

E por último, mas não menos impor-
tante, o preconceito de boa parcela dos 
educadores em relação à temática em 
questão. 

Na maioridade da lei 10.639, há subs-
tanciais avanços a serem comemorados, 
mas há muito a ser conquistado.
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Por Vercil Rodrigues

Professor de História e Advogado.
E-mail: vercil5@hotmail.com

Suspeição e prevenção?
Ministro Herman Benjamin é o novo 

relator do processo relacionado à delação 
premiada do advogado criminalista Nythal-
mar Dias Ferreira Filho, que acusa o juiz Fe-
deral Marcelo Bretas, responsável pela Lava 
Jato no RJ, de ser policial, promotor e juiz 

ao mesmo tempo. O caso foi redistribuído 
após a ministra Laurita Vaz declarar-se sus-
peita, por razões de foro íntimo, após um 
ano com o processo. A distribuição inexpli-
cavelmente deu-se por prevenção, sem que 
se compreendam os motivos. 

Judiciárias

A Lei 10.639, avanços, 
retrocessos e resistência ao 

racismo. Há o que comemorar?

Opinião
Por Vercil Rodrigues

Retorno às funções
Desembargador do TJ/RJ, João Ba-

tista Damasceno, que foi afastado pelo 
CNJ por “debochar” de promotora, con-
seguiu liminar no STF para retornar às 

funções. Para a ministra Cármen Lúcia, a 
imediata disponibilidade do autor, sem 
o trânsito em julgado do acórdão, cons-
titui antecipação da pena imposta. 

Rapidinhas

Na cidade onde moro várias foram 
as discussões em torno da abertura do 
comércio no sábado, dia da consciên-
cia negra. Alguns achavam que as lojas 
deveriam abrir, outros eram contrários. 
Não é preciso ser vidente para adivi-
nhar o que aconteceu e quem ganhou 
essa disputa. O capital, lógico, como 
sempre. As pessoas parecem pouco im-
portantes frente à necessidade de ge-
rar lucros e fazer o dinheiro circular. As 
comemorações que esperem, as refle-
xões que deixem de existir. Afinal, pra 
que mesmo se instituiu esse dia? Creio 
que foi para enfatizar a necessidade do 
respeito para com as pessoas indepen-
dente de sua raça, além de servir para 
conscientizar sobre a importância dos 
negros e de sua cultura na formação do 
povo brasileiro.

Vários negros se sentem constante-
mente diminuídos dependendo do am-
biente que frequentam e das pessoas 
com as quais se relacionam. Penso que 
não deve ser nada fácil conviver com essa 
sensação de desprezo. Para muitos talvez 
não seja tão fácil entender como alguns 
se sentem diante da discriminação por-
que simplesmente nunca foram discrimi-
nados. O preconceito racial faz supor que 
existe uma raça dominante enquanto a 
outra é inferior. Isso acontece muito tam-
bém entre as classes sociais. Há quem 
se julgue superior por contar com maior 
poder aquisitivo, enquanto outros se 
sentem inferiorizados em função de seus 
parcos recursos econômicos.

Outro dia, participei de um even-
to para poucos. Bem, julgava que se-
ria para poucos, mas na realidade ha-
via muitas pessoas no local. Políticos, 
médicos, autoridades e alguns reles 
mortais, como eu. Lugar bonito; acon-
chegante, mas não estava me sentindo 
bem. Talvez, não houvesse calor hu-
mano. Pouca receptividade por parte 

dos participantes. Esbarrei em algumas 
pessoas que havia atendido no passa-
do, em decorrência do meu trabalho 
como funcionária pública. Posso estar 
enganada, contudo, tive a nítida sen-
sação de que preferiam fingir que não 
me conheciam. Não houve como, dada 
a proximidade. Surgiu um sorriso ama-
relo e um cumprimento frio. Estavam 
diante de amigos endinheirados e im-
portantes; não cairia bem manifestar 
contentamento ao encontrar uma fun-
cionária de baixo escalão que havia lhes 
prestado um serviço. Naquele momen-
to, fui jogada na senzala sem piedade!

Ser discriminado é ser desrespeita-
do. Não importa se você é branco, ne-
gro, amarelo. Sua raça, aparência ou 
condição social não podem ser mais 
importantes que sua dignidade de pes-
soa humana. Cada indivíduo é único, 
portador de uma identidade própria e 
características singulares. Isso, por si 
só, já valoriza cada um de nós. Nossas 
particularidades intrigantes nos confe-
rem diferenciais atrativos. Precisamos 
ser acolhidos e compreendidos nas 
nossas diferentes formas de expressão. 
Quem decide o que é o melhor? Pau-
tado em que critério decide? Pois se o 
Pai consentiu em nossa miscigenação, 
certamente supomos que Ele aprecia 
um mundo colorido e multifacetado. 
A natureza é colorida. O arco sinal da 
aliança é colorido. E não me venham 
dizer que o mundo seria melhor se 
não houvesse cores. Que este dia da 
consciência negra sirva para a reflexão 
acerca da dignidade humana em suas 
várias nuances.

Dia da consciência negra

Bem Estar
Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por Maria Regina Canhos Vicentin

Bacharel em Direito, pós-graduada na 
área de educação; escritora, psicóloga 
clínica e judiciária. Jáu – São Paulo (www.
mariaregina.com.br)
E-mail: contato@mariaregina.com.br  



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 entra 
numa guerra, e já conseguiu atingir a 
muitos que não acreditam na verdade 
da Eucaristia. A descrença começa na 
cabeça e na inteligência e passa pelos 
nossos sentidos: visão, tato e paladar.

Tudo se contradiz. Uma outra for-
ma da tentação nos fazer desacreditar 
é mais imperceptível: as pessoas co-
meçam a tratar a Eucaristia como algo 
normal. Não têm mais respeito com ela. 
Não se ajoelham diante do Santíssimo 
Sacramento. Durante a celebração, pe-
gam a Eucaristia de qualquer maneira. 
O inimigo quer aniquilar nossa fé na 
Eucaristia porque sabe da força que ela 
é para nós e, consequentemente, de 
como o mundo é beneficiado 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 embora? 
Não querem descrer e serem levados 
pelos próprios sentidos e desacreditar 
na minha presença real na Eucaristia? 
Eu que sou o Senhor não vou voltar 
atrás, e também não vou amarrar vo-
cês 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.

Senado 
aprova 
equiparação 
de injúria racial 
ao crime de racismo
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PL das fake news
Na semana passada, por pedido de vista coletivo, foi adiada na Câmara a votação do 

substitutivo do deputado Orlando Silva ao PL 2.630/20 (conhecido como PL das fake news), 
e mais de 70 apensados, que visam ao aperfeiçoamento da legislação brasileira referente à 
liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Sobre o assunto, a Associação Na-
cional de Editores de Revistas emitiu nota técnica, pedindo transparência das plataformas. 

Judiciárias

Projetos 
e Leis

Na quinta-feira (18/11), o Plenário do 
Senado aprovou um projeto de lei que clas-
sifica a injúria racial como crime de racismo. 
A proposta segue para análise da Câmara.

O Supremo Tribunal Federal proferiu 
recentemente decisão nesse sentido. O PL 
incorpora o entendimento à legislação. 
Para isso, a menção à raça e etnia é excluí-
da do dispositivo do Código Penal que ti-
pifica a injúria, e um novo artigo é inserido 
na Lei de Crimes Raciais.

A pena para o crime passa a ser de 
multa e prisão de dois a cinco anos. Atual-

mente, o Código Penal prevê um a três 
anos de cadeia, além de multa.

O projeto é de autoria do senador Pau-
lo Paim (PT-RS). Nas justificativas, ele lem-
brou que a equiparação tornaria a injúria 
racial imprescritível e inafiançável.

O senador Romário (PL-RJ), relator do 
projeto, apresentou dados do Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública de 2020 e 
mostrou que o país teve um aumento de 
24,3% nos registros de injúrias raciais de 
2018 para 2019. 

(Ascom Senado).

Educador é o que ensina a refl etir
Educar é viajar pelo mundo do ou-

tro, sem nunca penetrar nele. É usar 
o que sabemos e passamos para nos 
transformar no que somos.

O melhor educador não é aquele 
que controla, mas o que liberta. Não é 
o que aponta erros, mas o que os previ-
ne. Não é o que corrige comportamen-
tos, mas o que ensina a refletir. Não é o 
que enxerga o que é tangível aos olhos, 
mas o que vê o intangível. Não é o que 
desiste facilmente, mas o que estimula 
sempre a começar de novo.

Educar é ajudar o outro a extrair de 
dentro de sí, o que há de melhor e ver a 
sua própria essência brilhando, do lado 
de fora.

Não é tarefa fácil, educar os outros 
e nem si. Somos diferentes uns dos ou-
tros e formar o ser humano exige de-
dicação e persistência e esvaziar-se dos 
preconceitos é a condição básica para 

aprender a aprender. 
É preciso aprender e a ajudar a in-

tuir, a ser criativo, a mergulhar para 
dentro, a sobreviver emocionalmente 
as tensões da vida e especialmente, a 
refletir.

Maria, a maior educadora da histó-
ria, que educou Jesus, nos educa para a 
inquietação que leva à reflexão. Diante 
das situações que enfrentava, mesmo 
sem entender, Ela guardava as palavras 
do Filho em seu coração. As guardava 
como um tesouro, para depois apreciá
-las, observá-las e penetrar em seu con-
teúdo grandioso e profundo.

Educar é refletir, é amar, é viver!
O melhor educador é aquele que 

aprende todos os dias e ensina a viver.

Ponto de Vista
Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo 

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

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
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Direito Administrativo
1) Flávio, oficial de justiça de deter-

minado Tribunal Regional Federal, 
no exercício de suas atribuições, 
ao se dirigir para uma diligência, 
foi surpreendido por intenso tiro-
teio. Em razão disso, Flávio aden-
trou clandestinamente o imóvel 
de Júlia, sendo que permaneceu 
no local sem determinação judi-
cial, por longo período e contra a 
vontade da proprietária.

Diante da configuração de crime 
previsto na Lei de Abuso de Auto-
ridade, Flávio foi denunciado no 
âmbito criminal, sendo certo que, 
após o devido processo legal, ele 
foi absolvido, em decorrência da 
caracterização de estado de neces-
sidade, operando-se o trânsito em 
julgado da sentença. Paralelamen-
te, foi instaurado processo admi-
nistrativo disciplinar, para fins de 
obter a responsabilização de Flá-
vio pela respectiva falta funcional.

Diante dessa situação hipotética, as-
sinale a afirmativa correta.

A O reconhecimento de que Flávio pra-
ticou o ato de abuso de autoridade 
em estado de necessidade na deci-
são prolatada na esfera penal faz 
coisa julgada no âmbito administra-
tivo-disciplinar.

   
B A existência de ação penal por abuso 

de autoridade em face de Flávio de-
veria ter impedido a instauração do 
processo administrativo disciplinar, 
pois não é admitida duplicidade de 
responsabilização.

   
C A sentença penal que absolveu Flávio 

não pode repercutir na esfera admi-
nistrativa-disciplinar, uma vez que a 
sentença absolutória criminal somen-
te pode refletir em outras esferas nas 
hipóteses de negativa de autoria.

   
D Não é possível aplicar penalidade ad-

ministrativa-disciplinar a Flávio, na 
medida em que toda sentença abso-
lutória penal vincula o controle pela 
Administração Pública, ainda que o 
fundamento criminal seja a ausência 
de prova.

2) Há muitos anos, Bruno invadiu sor-
rateiramente uma terra devoluta 
indispensável à defesa de frontei-
ra, que já havia sido devidamente 
discriminada. Como não houve 
oposição, Bruno construiu uma 
casa, na qual passou a residir com 
sua família, além de usar o terreno 
subjacente para a agricultura de 
subsistência. A União, muitos anos 
depois do início da utilização do 
bem por Bruno, promoveu a sua 
notificação para desocupar o imó-
vel, em decorrência de sua finali-
dade de interesse público.

Na qualidade de advogado(a) consul-
tado(a) por Bruno, assinale a afir-
mativa correta.

A Bruno terá que desocupar o bem em 
questão e não terá direito à indeni-
zação pelas acessões e benfeitorias 
realizadas, pois era mero detentor 
do bem da União.

   
B A União não poderia ter notificado 

Bruno para desocupar bem que não 
lhe pertence, na medida em que todas 
as terras devolutas são de propriedade 
dos estados em que se situam.

   
C Bruno pode invocar o direito funda-

mental à moradia para reter o bem 
em questão, até que a União efetue 
o pagamento pelas acessões e ben-
feitorias realizadas.

   
D Caso Bruno preencha os requisitos da 

usucapião extraordinária, não preci-
sará desocupar o imóvel da União.

Questões 
de Concursos

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

Telefone 

73 98856-0440

Dados sigilosos
Trabalhador que atuava como aten-

dente de telemarketing e enviou para 
seu e-mail pessoal lista de dados sigilo-

sos da empresa teve mantida dispensa 
por justa causa. Decisão e da 1ª turma 
do TRT da 2ª região.

Rapidinhas

Respostas: 1) A e 2) A.

O moço que entrou na loja de Flavio 
material de construção, depois de tratar 
dos motivos que para lá o levara, encon-
trou-se com um ex-colega de trabalho e 
contou-lhe esta história.

Enquanto João iniciava a sua narrati-
va, Flávio foi vencido pela curiosidade e 
ficou ao lado deles, escutando a conversa. 
Tanto João como o seu interlocutor gos-
tava muita de roça e cada um tinha uma 
pequena propriedade.

João começou falando sobre as dificul-
dades que tivera como proprietário rural. 
Referiu-se primeiro ao material humano, 
assim como as suas relações, criticando 
as leis trabalhistas que as tutelam. Tratou 
também do custo que tivera com toda a 
sua infraestrutura, iniciando pela reforma 
da sede e de todos os imóveis existentes na 
área, assim como do investimento para a 
implantação de determinada cultura e do 
custo do material para a criação de gado, 
com o objetivo da produção de grãos, de 
carne e de leite. 

Quando se referiu a cerca elétrica e a 
cancela que pusera na sede, lembrou-se 
deste fato inédito e triste. É verdade que 
fizera tudo para aquilo não acontecer. 
Mas não teve jeito. Um jegue que sempre 
passava na estrada, naquele dia veio de-
sesperado. Pareceu até que a pílula azul 
havia sido feito para ele e que tinha to-
mado todas as doses de uma caixa com 
60 comprimidos. Não bastava a atração 
doentia que sentia pela jumenta, que na-
quele momento se encontrava do lado de 
dentro da cerca. Tudo indicava que era 
vítima de um longo jejum sexual, como 
também ter usado aquele poderoso esti-
mulante afrodisíaco. O jegue relinchava 
e pulava, tendo o seu pênis ficado duro, 
grande e vermelho, como se fosse um 
poste pegando fogo.

Até parece que a jumenta lhe dera o 
ar da graça. Quem sabe piscou os olhos 
ou lhe mandou beijinhos. O jegue, apesar 
do seus 300 quilos, voou sobre a cancela, 
como se fosse uma pássaro, aproximan-
do-se da sua presa. Tudo fora tão rápido 
a ponto de nenhum dos dois perceber a 
presença de um pitu, que reagiu como se 
estivesse faminto e traído, abocanhando 
o saco do jegue, fazendo-o defecar e mi-
jar de tanta dor. O jegue deu dois peidos 
seguidos e sentou-se sobre o cão, como 
que vencido pela tragédia. Mas foi só um 
tempo para se recompor e reagir misterio-
samente. As mesmas asas que o fez voar, 
colocando-o para dentro da cerca, como 

não foram atingidas diretamente pela 
mordida do cão, o fez decolar para o lado 
de fora, deixando rastro de sangue sobre 
a terra, na mesma direção e distancia por 
cima percorrida.

O dono do jegue, assim que soube do 
ocorrido, correu para lá. O jegue vinha e 
ele ia, mas não se encontraram durante o 
percurso, porque havia duas estradas para 
os mesmos destinos e eles tomaram cami-
nhos diferentes. O desencontro deles po-
deria ter consequências mortais. O dono 
do jegue, ao invés de cuidar dele, que es-
tava gravemente ferido, se envolveu com 
questões secundária do referido fato:

- O que foi que houve?
- Um jegue pedófilo pulou a cerca, que-

rendo fazer sexo com a minha jumenta.
- Você sabe o que é pedofilia?
- Pedofilia é um dos tipos de crime. 

Ocorre quando um adulto tenta ou faz 
sexo com um menor de idade.

- Você sabe qual a idade do jegue?
- Não. Mas pelo aspecto físico dele, 

deve ser um animal adulto.
- Mas mesmo assim não houve crime 

de pedofilia.
- Por que não houve crime de pedofilia 

se todos os seus requisitos foram preen-
chidos?

- Porque o principal requisito não foi 
preenchido; esse fato só é crime, se for 
praticado pelo ser humano e não pelos 
animais.

O dono da jumenta calou-se diante 
daquela explicação. Parece que não sa-
bia direito o que era pedofilia. Lembrou 
ao dono do jegue que este fugiu, perden-
do muito sangue. Levou-o ao lugar onde 
tudo aconteceu e lhe pediu que retornas-
se, seguindo aquelas manchas vermelhas 
deixadas pelo chão, para reencontra-lo 
logo, porque o animal dele poderia estar 
correndo perigo de vida. 

O dono do jegue retornou por aque-
la estrada vermelha. Não parecia com um 
rio, mas com um pequeno córrego de san-
gue.  A cada passo que dava sentia que 
o jegue, se já não estivesse morto, teria 
desfalecido e se afogado, naquela poça 
do sangue que havia perdido. Quando se 
aproximou dele ficou pasmo, diante da-
quela cena inexplicável. O jegue agoniza-
va nos braços da jumenta, que fora objeto 
sexual do fato ocorrido.

O voo do jegue

Contos
Por Jorge Luís Santos

Por Jorge Luís Santos 

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

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

O governador Rui Costa assinou, nes-
ta sexta-feira (19), a ordem de serviço 
que autoriza a implantação da BA-658 e 
a construção de uma ponte sobre o rio Je-
quitinhonha. O evento, realizado na sede 
da Veracel Celulose, em Eunápolis, no ex-
tremo sul do estado, apresentou o projeto 
da nova rodovia, que terá 25 quilômetros 
e vai ligar a BA-275 e a BA-982, passando 
a ser uma via alternativa à BR-101.

“A nova rodovia é um instrumento 
que vai possibilitar a expansão da pro-
dução industrial e, consequentemente, o 
aumento do plantio e do faturamento das 
empresas, gerando, assim, mais renda e 
emprego para a Bahia”, destacou Rui.

Na ocasião, o governador também fa-
lou sobre os recursos para a implantação 
da estrada. “Essa obra é resultado dos re-
cursos de crédito tributário que o Governo 
do Estado libera para que as empresas con-
vertam em investimentos que beneficiam 
a população, principalmente na área de 
infraestrutura. Temos feito isso na região 
oeste, com a liberação dos créditos tribu-
tários dos produtores, para que sejam con-
vertidos em melhorias de estradas, e tem 
dado muito certo, já com muitos quilôme-
tros de rodovias construídas e requalifica-
das. Esse benefício, portanto, transborda e 
beneficia toda a comunidade e a economia 
dos municípios essas regiões”, explicou.

Com um investimento de cerca de R$ 
95 milhões, a estrada vai favorecer o de-
senvolvimento da região e o aumento do 
fluxo turístico local, com a redução da dis-
tância entre os municípios de Porto Segu-
ro, Santa Cruz Cabrália, Belmonte e Cana-
vieiras. Já a ponte de 360 metros sobre o 
Rio Jequitinhonha beneficiará diretamente 
os moradores dos municípios de Belmon-
te, Itapebi e demais cidades da região, ao 
facilitar o acesso da 
população a serviços 
de saúde, educação, 
assistência social, en-
tre outros. O início da 
obra está previsto para 
dezembro deste ano, e 
o prazo para conclusão 
é de um ano.

De acordo com o 
secretário estadual de 
Infraestrutura, Marcus 
Cavalcanti, a nova BA-
658 e a ponte sobre o 
rio Jequitinhonha “vão 
garantir a expansão de 
uma base florestal de 

uma das maiores empresas de produção 
de celulose do Brasil e do mundo, promo-
vendo ainda uma melhor circulação das 
cargas e também o aumento do turismo 
entre as regiões”.

A nova rodovia vai facilitar ainda o 
acesso da produção de madeira da área 
florestal da Veracel para a sua fábrica, que 
funciona há 30 anos em Eunápolis, tra-
zendo importantes ganhos logísticos para 
a operação da companhia, além de redu-
zir custos operacionais e possibilitar uma 
futura expansão da empresa.

Com a implantação da nova estrada, o 
fluxo de veículos da empresa será reduzi-
do nas rodovias BA-275, BA-687 e BR-101, 
com uma economia de 56 quilômetros 
por viagem para cada carreta de transpor-
te que realiza o percurso. Isso trará uma 
redução de até 25 viagens de carretas de 
madeira por dia nas estradas da região, 
diminuindo o risco de acidentes, além das 
emissões de CO2 na atmosfera.

“Esse projeto é muito importante, por 
várias questões. Primeiramente, pelo be-
nefício social que conseguimos gerar na 
região. Além disso, a diminuição do raio 
médio tira as carretas da BR-101, o que 
favorece na agilidade desse transporte e 
oferece um ganho ambiental, com a re-
dução da emissão de CO2, pauta que está 
sendo discutida em todo o mundo”, afir-
mou o diretor-presidente da Veracel Celu-
lose, Caio Zanardo.

Durante a visita, Rui, que também es-
tava acompanhado do secretário estadual 
de Relações Institucionais, Luiz Caetano, 
sobrevoou a planta da fábrica e visitou a 
unidade em terra, junto com diretores, co-
laboradores e demais autoridades presen-
tes. (Ascom GOb/BA Lina Magalí e fotos 
Foto: Mateus Pereira/GOVBA).

Governo do Estado

Governo autoriza construção 
de nova rodovia estadual no 

extremo sul da Bahia
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Campanha Assembleia Legislativa

A equipe de professores, estudantes 
e colaboradores da Faculdade de Ilhéus 
volta à praça pública no dia 24, com mais 
uma edição do projeto Toque de Cuidado, 
desta vez como parte da campanha No-
vembro Azul. O evento será realizado na 
Praça Pedro Mattos, em frente ao Teatro 
Municipal, Centro da Cidade, dia 20, das 
8h30min às 11h30min, com serviços gra-
tuitos para a população. 

O projeto Toque de Cuidado, em ní-
vel de extensão, foi criado interdiscipli-
narmente pelos cursos da área de Saúde 
da Faculdade de Ilhéus, visando o esfor-
ço conjunto em ações para a promoção 
e prevenção da saúde, difundir informa-
ções importantes e divulgar os serviços 
de atendimento ao público disponíveis na 
instituição. 

As atividades em prol do Novembro 
Azul serão desenvolvidas por equipes dos 
cursos de graduação em Enfermagem, Es-
tética e Cosmética, Nutrição, Odontologia 
e Psicologia. A ação conjunta tem como 
objetivo ampliar a campanha comunitária 
de conscientização realizada por diversas 
entidades, no mês de novembro, dirigida 
especialmente aos homens, com ênfase 
na prevenção e no diagnóstico precoce do 
cancro de próstata.

Na oportunidade, o colegiado do cur-
so de Estética e Cosmética dará informa-
ções sobre a importância dos tratamentos 
e cuidados estéticos em centros humani-
tários de terapia oncológica, além de de-
monstrações práticas de massagem facial 
“Do In” para ansiedade, enxaqueca, ner-
vosismo e cansaço físico.

Já o colegiado de Enfermagem dispo-
nibilizará serviços de aferição de pressão 
arterial, glicemia e orientações de educa-
ção em saúde. A equipe do curso de Nu-
trição vai dispor de avaliação nutricional e 
orientação alimentar para Diabetes Melli-
tus e outras doenças crônicas.

O colegiado de Odontologia promove-
rá educação em saúde bucal, voltada para 
a prevenção das principais doenças como 
a cárie e as   periodontais; orientações de 
higiene bucal e prevenção do câncer de 
boca, além de informações sobre o fun-
cionamento da Clínica-Escola de Odonto-
logia da própria Faculdade. 

No caso do curso de Psicologia, profes-
sores e estudantes farão esclarecimentos 
sobre prevenção em saúde mental e di-
vulgação dos atendimentos disponíveis ao 
público na Clínica-Escola de Psicologia e no 
serviço Plantão Psicológico, oferecidos re-
gularmente pela Faculdade de Ilhéus. 

Um projeto de lei que pro-
põe a criação de um programa 
de conscientização e prevenção 
da gravidez na adolescência na 
Bahia foi apresentado à Mesa 
Diretora da Casa da ALBA. A 
proposição é de autoria do de-
putado Pedro Tavares,  (DEM).

“A gravidez na adolescên-
cia pode trazer consequências 
emocionais, sociais e econômi-
cas para a saúde da mãe e do 
filho. A maioria das adolescen-
tes que engravida abandona os 
estudos para cuidar do filho, o 
que aumenta os riscos de de-
semprego e dependência eco-
nômica dos familiares. Esses 
fatores contribuem para a perpetuação 
da pobreza, baixo nível de escolaridade, 
abuso e violência familiar, tanto à mãe 
quanto à criança”, disse o deputado.

No documento, o deputado prevê 
que o projeto funcione com a divulga-
ção de informações sobre medidas pre-
ventivas e educativas dos riscos da gra-
videz precoce, visando contribuir para a 
redução da sua incidência.

Nos últimos anos, segundo dados 
do Governo Federal, o Brasil tem con-
seguido reduzir os casos de gravidez 
na adolescência com a implantação de 
ações e campanhas de prevenção. Se-
gundo dados do Ministério da Saúde, 
em 2015, foram 546.529 nascidos vivos 
de mães com idade entre 10 e 19 anos, 
contra 661.290 em 2004, o que repre-
senta uma queda de 17%. (Ascom da 
ALBA)

Faculdade de Ilhéus fará 
atendimentos pelo Novembro Azul, 

dia 24, na praça do Teatro

PL propõe a criação de um 
programa de conscientização 

e prevenção da gravidez 
na adolescência

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

UMA EMPRESA DO GRUPO TERRITÓRIO
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Bahiagás

A Companhia de Gás da Bahia – Bah-
iagás patrocina a edição 2021 da Festa Li-
terária Internacional do Pelourinho (Flipe-
lô), que acontece entre os dias 17 e 21 de 
novembro, neste ano, em homenagem ao 
escritor alagoano Graciliano Ramos, gran-
de amigo de Jorge Amado. A Companhia é 
patrocinadora do projeto desde a sua pri-
meira edição, em 2017, e essa parceria tem 
contribuído para o sucesso do evento.

Realizada pela Fundação Casa de Jor-
ge Amado, em correalização com o Sesc, a 
Flipelô 2021 segue o formato híbrido (pre-
sencial e virtual), em virtude das medidas 
de prevenção da pandemia do covid-19. 
No Pelourinho, acontecem ações pontuais, 
com atenção aos protocolos de prevenção, 
mas essa edição terá acesso prioritário 
através de formato virtual, por meio da in-
ternet, em diversas plataformas.

São mais de 100 atividades, entre lan-
çamentos de livros, oficinas, exposições, 
música, teatro, atrações infantis, saraus, 
artesanato, cordel, debates e gastrono-
mia. As presenças já estão confirmadas de 
Itamar Vieira Junior (BA), Heloisa Buarque 

de Holanda (RJ), Ronaldo Correia de Bri-
to (PE), Beth Ramos (BA), Mabel Veloso 
(BA), Victor Gama (Angola), Hirandina 
Joshlia (Moçambique) e Sulivã Bispo 
(BA), além de atrações musicais como a 
Osba e os cantores Jau, Margareth Me-
nezes e Paulinho Boca de Cantor.

 
Responsabilidade social

A Flipelô 2021 busca beneficiar cer-
ca de 50 mil pessoas, entre artistas, 
escritores, professores, estudantes das 
mais variadas séries, turistas e o grande 
público, até mesmo de outras partes do 
mundo, em função da ampliação dos 
formatos de acesso. O projeto propõe-
se também a estimular as atividades 
que já acontecem nos espaços culturais 

e galerias, além de potencializar a eco-
nomia local do Centro Histórico.

O apoio da Bahiagás à Flipelô é par-
te da sua política de patrocínios, que, 
baseada na responsabilidade social, 
atende diferentes segmentos da comu-
nidade baiana, incluindo a área cultural.

 
SERVIÇO

O quê: Festa Literária Internacional do 
Pelourinho (Flipelô)
Quando: De 17 a 21 de novembro
Onde: Pelourinho e canal do YouTube: 
www.youtube.com/flipelo
Programação completa: 
www.flipelo.com.br

Fonte: Ascom da Bahiagás

Bahiagás 
patrocina 

Flipelô 2021




