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Projeto de Lei 4.330 amplia 
as hipóteses de terceirização

O projeto de lei nº 4.330 de 2004, já 
aprovado pela Câmara dos deputados, 
permite a terceirização de qualquer ati-
vidade de um negócio, não diferenciando 
as atividades essenciais da empresa com 
as secundárias.
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Votação de novo 
Código de Ética da 
OAB terá caminho 

mais longo

O Balcão de Justiça e Cidadania 
da Faculdade Madre Thaís 

começa a funcionar em maio

JUSTIÇA

Maioridade 
penal

Pilotos 
condenados
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Estudantes e professo-
res farão atendimento gra-
tuito à população carente 
que enfrenta dificuldade de 
acesso à Justiça.

O Balcão de Justiça e 
Cidadania da Faculdade 
Madre Thaís (FMT) estará 
disponível a partir do mês 
de maio para o atendimento 
gratuito à população caren-
te que enfrenta dificuldade 
de acesso à Justiça. Com 
essa finalidade o Juiz de 
Direito Luiz Fernando, do 
Conselho Nacional de Jus-
tiça (CNL), de Salvador, ca-
pacitou 20 alunos e profes-
sores do curso de Direito da 
Faculdade.

O Balcão, cujo objetivo é 
viabilizar solução dos litígios 
na fase pré-processual dimi-
nuindo multiplicação das de-
mandas judiciais, está insta-

lado numa sala ao lado do 
auditório Dr Cid Gesteira, 
no térreo da sede da Facul-
dade Madre Thaís, na Ave-
nida Itabuna, nº 1491, com 
a supervisão do Advogado e 
Professor Jackson Noves  em 
parceria com o Tribunal de 
Justiça da Bahia.

De acordo com as infor-
mações do coordenador do 
Curso de Direito da FMT, 
Professor Josevandro Nasci-
mento, “o atendimento será 
realizado por estudantes do 
curso de Direito da FMT e 
ocorre por tempo indetermi-
nado. O objetivo é promover 
a pacificação social, através 
de sessões de mediação e 
conciliação.”

“A atuação do Balcão é 
preponderante nos casos de 
família, como divórcio, fixa-
ção de pensão alimentícia, 

reconhecimento espontâneo 
de paternidade e dissolução 
de união estável, mas tam-
bém engloba a mediação 
dos conflitos cíveis de menor 
complexidade, bem como o 
oferecimento de orientação 
jurídica e a formalização de 
acordos extrajudiciais,” ex-
plica o professor Josevandro 
Nascimento.

 A cerimônia, realizada na sede da 
Academia de Letras de Ilhéus, teve as pre-
senças do prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, 
e da reitora da UESC, Adélia Pinheiro.

O fotógrafo e escritor José Nazal Pa-
checo Soub tomou posse como novo presi-
dente do Instituto Histórico e Geográfico 
de Ilhéus para o biênio 2015-17. A soleni-
dade foi realizada na última quinta-feira, 
dia 19, na Academia de Letras de Ilhéus, 
e contou com a participação do prefeito 
de Ilhéus, Jabes Ribeiro, e da reitora da 
Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), Adélia Pinheiro.

Integram também a nova diretoria, 
Euzner Teles (vice-presidente), André 
Rosa Ribeiro (secretário geral), Alfredo 
Amorim da Silveira (tesoureiro) e Ray-
mundo Sá Barreto Neto (bibliotecário). A 
cerimônia foi presidida pelo escritor Arléo 
Barbosa, presidente da assembléia geral. 
O ex-presidente André Rosa Ribeiro desta-
cou as virtudes de José Nazal como ilheen-
se e como guardião da história.

Na oportunidade, o prefeito Jabes Ri-
beiro ratificou o compromisso de viabilizar 
a sede do Instituto, em parceria com a As-
sociação Baiana de Imprensa (ABI) – Sec-
cional Sul, de manter as ações de valoriza-
ção da cultura e da história do Município, 

e falou sobre o projeto de transformar o 
Palácio Paranaguá – sede do governo mu-
nicipal – em Museu da Capitania.

Por sua vez, a da reitora da UESC, 
Adélia Pinheiro, lembrou as ações manti-
das em parceria com o Instituto, através 
do Centro de Documentação Regional, e o 
compromisso de retomar o funcionamento 
do Museu Regional do Cacau ainda este 
ano. O secretário de Desenvolvimento Ur-
bano, Isaac Albagli, membro do Instituto, 
representou a família do ex-presidente 
e fundador da entidade, Manoel Carlos 
Amorim de Almeida.

Projetos - O novo presidente do IHGI 
afirmou que envidará esforços para a efeti-
va aplicação da Lei Nizan, que obriga o en-
sino da história de Ilhéus nas escolas; para 
a revisão da lei que delimita o Centro His-
tórico de Ilhéus, além de promover eventos 
de caráter histórico nas escolas das redes 
pública e privada de ensino. 

O Balcão de Justiça e Cidadania 
da Faculdade Madre Thaís 

começa a funcionar em maio

Tomou posse a nova diretoria do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus

JUSTIÇASOLENIDADE
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ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Rua São Vicente de Paula, 187 -sala 201
Centro - CEP: 45600-105 - Itabuna-BA

36 - Tenha sempre presente o advogado novo que deve tolerar a 
verdade da parte adversa da mesma forma que quer seja tolerada a 
verdade de seu cliente.

37 - Estudar deve ser uma constante na vida do advogado. 
Quem não o faz, atrasa-se em relação à evolução do direito, desa-
tualiza-se, inferioriza-se em nível de informação e conhecimento. 
Com razão maior há de se entender assim, se se considerar que o 
Direito, ao contrário da Lei, estática, cristalizada, é dinâmico, sem-
pre em movimento, em transformação.

38 - Busquem o jovem profissional da advocacia distinguir sem-
pre entre legalidade e legitimidade, entre lei e direito, justiça e in-
justiça. Saiba diferenciar entre estado de direito autoritário, não 
democrático, ilegítimo, portanto.

39 - O jovem advogado que, em seu aprendizado e falta de fami-
liaridade com as práticas forenses, tende a agir emocionalmente, e, 
como tal, se descontrola, fica à mercê do patrono da parte contrária 
que, percebendo sua instabilidade emocional, pode confundi-lo com 
maliciosas provocações. Aconselha-se nesse caso a dominar os ner-
vos e agir com serenidade.

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

1- Ab Irato = Movido pela cólera;
2- Ad Mensuram = Conforme medida, venda estipulada de 

acordo com o peso e a medida.
3- Animus Aemulandi = Intenção de Imitar.
4- Animus Dolandi = Intenção de Imitar.
5- Autorictas = Autorização.
6- Bonii Mores = Bons costumes.
7- Consuus = Cúmplice.
8- Custus Legis = Guardião da lei.
9- Do Ut Dês = Dou se deres.
10- De Cuius (De cujus) = Falecido.
11- Exceptio Veritatis = Exceção da verdade.
12- Ex Boa Fide = De boa fé.
13- Fumus Boni Iuris = Fumaça do bom direito.
14- Gratia Argumentadi = Apenas pelo favor de argumentar.
15- Moto Próprio = Por iniciativa Própria.

Governador de SC questiona lei que reduz 
jornada de servidor com filho autista

O governador de Santa Catarina, Raimundo 
Colombo, ajuizou ação direta de inconstitucionali-
dade pedindo a concessão de medida cautelar para 
suspender a eficácia de parte da Lei 16.036/2013, 
que institui a “Política Estadual de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista”. Colombo contesta os artigos 5º e 6º da lei 
estadual, que haviam sido vetados por ele e cujos 
vetos foram derrubados pela Assembleia Legislati-
va, que promulgou integralmente a norma.

O artigo 5º afirma que a pessoa com transtor-
no do espectro autista não será impedida de par-
ticipar de planos privados de assistência à saúde, 
em razão de sua condição de pessoa com deficiên-
cia, conforme estabelece a Lei federal 9.656/1998, 
que dispõe sobre os planos e seguros privados de 
saúde. Já o artigo 6º assegura ao servidor público 
responsável pela pessoa com diagnóstico de autis-
mo a redução na jornada de trabalho, “sem prejuí-
zo de sua remuneração, respeitando o limite de 20 
horas semanais na forma do disposto nos artigos 

1º e 5º da Lei 6.634, de 30 de setembro de 1985”. 
Esta lei concede licença de parte da jornada de 
trabalho à servidora pública que seja mãe, tutora, 
curadora ou responsável por pessoa excepcional.

Segundo argumenta na ação, a Assembleia 
Legislativa, ao promulgar esses dispositivos, 
afrontou a competência privativa da União para 
legislar sobre direitos e obrigações referentes a 
serviços privados de assistência médica e a inicia-
tiva legislativa privativa do chefe do poder Exe-
cutivo, ao dispor sobre regime jurídico de servidor 
público, “matéria essa que só pode ser disciplina-
da pelo Poder Legislativo, mediante projeto de 
iniciativa do chefe do poder Executivo”, conforme 
o artigo 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea ”c”, da 
Constituição Federal.

O governador catarinense pede a concessão 
de medida cautelar para suspender a eficácia dos 
artigos 5º e 6º da lei estadual até o julgamento 
final da ação e, no mérito, que seja julgado proce-
dente o pedido para declarar inconstitucionais os 
dispositivos questionados. O relator da ação é o 
ministro Gilmar Mendes. (Ascom STF)

Alusão genérica à gravida-
de do delito, ao chamar público 
ou à comoção social não consti-
tui fundamentação idônea para 
autorizar a prisão preventiva. 
Esse entendimento, aplica-
do pela 5ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça no RHC 
55.070, é dos destaques do Ju-

risprudência em Teses.
A ferramenta, disponível no 

site do STJ http://www.stj.jus.
br, reúne a cada edição teses de 
determinado assunto que foram 
identificadas pela Secretaria de 
Jurisprudência após pesquisa 
nos precedentes do tribunal. 

Outra tese afirma que as 

condições pessoais favoráveis 
não garantem a revogação da 
prisão preventiva quando há nos 
autos elementos hábeis a reco-
mendar a manutenção da custó-
dia. O precedente tomado como 
referência foi o HC 299.126, da 5ª 
Turma, julgado em março deste 
ano. (Ascom STJ)

Invasão de competência

STJ divulga teses adotadas 
pela corte sobre prisão preventiva

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

O processo de terceirização ocorre 
quando uma empresa contrata outra 
que disponibiliza empregados para pres-
tar serviço para a primeira (tomadora de 
serviço).

Atualmente, apesar da inexistência 
de lei que regulamente sobre a terceiriza-
ção, é aplicada a súmula 331 do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) que conside-
ra ilegal a contratação de trabalhadores 
por empresa interposta, quando se tra-
ta de atividade-fim da empresa, salvo 
no caso de trabalhador temporário e de 
terceirização de atividades meio, como 
exemplo serviço de vigilância, conserva-
ção e limpeza.

O projeto de lei nº 4.330 de 2004, já 
aprovado pela Câmara dos deputados, 
permite a terceirização de qualquer ati-
vidade de um negócio, não diferenciando 
as atividades essenciais da empresa com 
as secundárias.

Além disso, essa proposta de lei, per-
mite que entidades da Administração 
Pública indireta como empresas públicas 
e sociedades de economia mista também 

tará a geração de mais empregos. Ainda, 
justificam que, se o texto entrar em vi-
gor, haverá maior segurança jurídica 
visto que não existe lei que normatize o 
assunto, somente texto de súmula edita-
do pelo TST.

Afirmam que não haverá precariza-
ção do serviço, pois a fornecedora de ser-
viço deverá comprovar mensalmente os 
pagamentos trabalhistas à tomadora do 
serviço, bem como o cumprimento de nor-
mas de segurança do trabalho.

Por outro viés, os contrários à apro-
vação do texto consideram que permitir 
a terceirização de atividades-fim acarre-
tará na diminuição dos direitos sociais 
dos trabalhadores visto que os terceiriza-
dos recebem em média 25% a menos que 
os empregados não terceirizados (fonte 
CUT) e trabalham, em média, 3 horas a 
mais (fonte CUT).

Ademais, argumentam que tal práti-
ca acarretará uma perda de identidade de 
integrantes de uma mesma classe, e com 
isso uma diminuição de benefícios confe-
ridos a uma categoria, como: piso salarial, 

plano de saúde, PLR, vale alimentação, 
dentre outros.

Apontam ainda na precarização do 
serviço, pois há uma menor capacitação 
dos empregados terceirizados o que au-
menta o índice de acidentes de trabalho.

Alertam para o fato de que se a PL 
4.330/2004 for aprovada haverá uma 
substituição de mão-de-obra contratada 
por mão-de-obra terceirizada.

Justificam que, em razão dos pres-
tadores de serviço, em geral, possuírem 
capital social baixo, e em decorrência da 
responsabilidade subsidiária, em caso de 
não pagamento de verbas trabalhistas o 
empregado ficará sujeito a enfrentar lon-
go processo na justiça do trabalho para 
receber seus direitos. 

No que se refere à possibilidade de 
empresas públicas e sociedades de eco-
nomia mista terceirizar atividades-fim, 
justificam que a Constituição Federal 
estaria sendo desrespeitada, pois há a 
exigência estabelecida pelo art. 37, II, da 
Constituição de aprovação prévia por con-
curso público.

possam realizar terceirização de ativida-
des-fim.

A discussão sobre as possíveis mu-
danças na terceirização é motivo de di-
vergência entre a população brasileira.

Aqueles que se manifestam a favor 
do Projeto de Lei 4.330/2004 argumen-
tam que tal medida permitirá a liberda-
de de contratar do empregador, e acarre-

Projeto de Lei 4.330/2004 
amplia as hipóteses 

de terceirização



www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VII - n° 75 - SUL DA BAHIA - De 20 de abril a 20 de maio de 2015

1º Caderno
05

Vocês do DIREITOS 
estão de parabéns pela 
qualidade do jornal.

Sou da região, mas 
agora moro aqui em Feira 
de Santana, mas sempre 
que vou no sul da Bahia, 
passo em uma banca de re-
vista para compra-lo, mas 
quase sempre acompanho 
pela internet www.jornal-
direitos.com  

Fernanda dos Santos. 
Professora universitária. Feira 
de Santana – Bahia.

A um bom tempo que que-
ria escrever para essa coluna do 
jornal DIREITOS, para parabe-
nizar por esse que sem dúvida é 
o melhor jornal regional, levan-
do se em conta o nível de seu 
conteúdo e pela qualidade das 
pessoas que contribuem com os 
seus escritos. Parabéns e conti-
nuem assim.
Claudia Vaz. Jornalista. Ilhéus – 
Bahia.

Ainda sobre o aniversário do jornal DIREITOS (janeiro de 2015), 
parabéns por completar 6 anos sem perder a qualidade e nem se aco-
modarem. A qualidade e a credibilidade do jornal é 10.

Ah! Parabéns também pelos outdoors espalhados pelas ruas de 
Itabuna – Ilhéus alusivo ao aniversário, beleza de peça publicitária. 
Eu desconheço um jornal que comemore seu aniversário com esse 
tipo de publicidade.

Victor Hugo. Empresário. Itabuna – Bahia.

A 5ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça manteve a pena 
imposta aos dois pilotos ameri-
canos do jato Legacy que coli-
diu com um Boeing da Gol, em 
setembro de 2006. No acidente, 
morreram 154 pessoas. Em 2011, 
a Justiça Federal condenou Jose-

ph Lepore e Jan Paul Paladino 
a três anos, um mês e dez dias 
de prisão. Eles não foram presos 
porque moram nos Estados Uni-
dos e são considerados foragidos, 
já que não compareceram a ne-
nhum chamado da Justiça para 
responder ao processo. 

O Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região concedeu liminar 
para que uma estudante de 17 
anos que estudou em casa duran-
te 4 anos obtenha o certificado de 
conclusão de ensino médio. Trata-
-se de decisão inédita no país, se-
gundo Alexandre Magno, diretor 

jurídico da Associação Nacional 
de Educação Domiciliar (Aned). 
Ao menos 2.000 famílias prati-
cam ensino domiciliar, segundo 
a Aned. Ao contrário dos Estados 
Unidos, no Brasil a prática não 
é regulamentada. Assim, não há 
consenso sobre sua legalidade. 

Pilotos condenados

Ensino em casa

DECISÕES

A 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça julga nesta 
quinta-feira (16/4), o recurso do Ministério Público contra o 
ator e cineasta Guilherme Fontes por crime de responsabi-
lidade em atos de improbidade administrativa, por causa do 
filme “Chatô, o Rei do Brasil”, que começou a ser rodado em 
1999. A relatora é a ministra Marga Tessler. 

O deputado Marcos Montes (PSD-MG), 
que recebeu verbas da indústria arma-
mentista nas duas últimas campanhas 
eleitorais e integra a bancada da bala no 
Congresso, assumiu a presidência da co-
missão especial que vai analisar o projeto 
que modifica o Estatuto do Desarmamen-
to, tornando mais fácil o acesso da popula-
ção às armas e munições. O relator será o 

deputado Laudívio Carvalho (PMDB-MG). 
Ambos são favoráveis a mudanças na lei 
atual. Entre outros pontos, o projeto ana-
lisado propõe diminuição da idade permi-
tida para compra de arma de 25 para 21 
anos, afrouxa os antecedentes criminais 
que proíbem a aquisição de armamento, e 
aumenta de 6 para 9 o número permitido 
de armas por pessoa.

Rei do Brasil

 Estatuto
do desarmamento

O benefício de Auxílio-Doença para os segu-
rados da Previdência Social, esta previsto nos 
artigos 59 a 63, da Lei n. 8.213 de 24 de Julho 
de 1991, e é concedido ao trabalhador- segurado 
que se encontra impossibilitado de exercer a ati-
vidade profissional que tem aptidão, em função 
de doença.

Os segurados que trabalham com carteira 
assinada, ou seja, os segurados obrigatórios in-
clusive os empregados domésticos, recebem di-
retamente do empregador os primeiros quinze 
dias. Cabendo a Previdência Social o pagamento 
a partir do décimo sexto dia de afastamento. Já 
o contribuinte individual, entre eles, o empresá-
rio, o profissional liberal que trabalha por conta 
própria, recebem da Previdência Social o perío-
do integral do afastamento, a partir da data do 
requerimento administrativo.

Para o segurado fazer jus ao benefício de 
Auxílio-Doença, é exigido o cumprimento da ca-
rência, ou seja, ter contribuído no mínimo doze 
meses, e ter uma enfermidade que impossibilite 
suas atividades laborais e habituais, que será 
avaliada pelo Perito Médico do INSS.

O artigo 151 da Lei n. 8.213 de 1991, indica 
diversas doenças consideradas de segregação, 
que não é exigido à carência, apenas a inscrição 
na Previdência Social e a manutenção de qua-
lidade de segurado. Essas doenças devem ser 
comprovadas por laudos médico: tuberculose 
ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia 
maligna; cegueira; paralisia irreversível e inca-
pacitante; cardiopatia grave; doença de Parkin-
son; espondiloartrose anquilosante; nefropatia 
grave; doença de Paget; AIDS; e hepatopatia 
grave.

Quando a incapacidade laboral acontece por 
acidente do trabalho, ou originado de uma en-
fermidade que tem nexo com o trabalho, fará jus 
o segurado-trabalhador ao benefício de Auxílio-

-Doença por Acidente do Trabalho.
O benefício de Auxílio-Doença é temporário, 

é devido pelo período em que o segurado estiver 
impossibilitado de exercer a atividade profissio-
nal que tem aptidão, será cessado com recupe-
ração da capacidade e retornar ao trabalho, ou 
com a conversão em Aposentadoria por Inva-
lidez ficando constatado que em função da do-
ença, se encontra definitivamente incapacitado 
para qualquer atividade laborativa.

Importante destacar que a legislação previ-
denciária, não define que tipo de doença pode 
ser concedido o Auxílio-Doença e outras que 
não podem, é devido para qualquer enfermida-
de, ou alteração patológica que impossibilite o 
segurado exercer suas atividades laborais e ha-
bituais, e que poderá gerar uma incapacidade 
parcial ou total.

O trabalhador que recebe o benefício de 
auxílio-doença é obrigado a se submeter perio-
dicamente a Perícia Médica pelo INSS, se ficar 
constatado que ainda se mantém incapacitado, 
o benefício é prorrogado, ficando constatado a 
existência de incapacidade parcial, ou seja, esta 
inapto para atividade que tem aptidão, mais 
poderá ser reabilitado em atividade diversa da 
que exercia, deverá participar do Programa de 
Reabilitação Profissional de Obrigação da Previ-
dência Social e terá o benefício ativo até que se 
encontre reabilitado. E ficando constatado que a 
incapacidade é total, e estando insusceptível de 
reabilitação, fará jus o segurado a Aposentado-
ria por Invalidez.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia (ALJUSBA), Especialista em Direito Previdenciário e 

Diretor Fundador da Marcos Conrado 
– Advocacia & Consultoria. 

Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

Direito
Previdenciário

Auxílio-Doença



Direito
Imobiliário

Por Vercil Rodrigues.
Vercil Rodrigues, Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. 
Membro-Idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e autor do livro: “Breves Análises Jurídicas” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia. (73) 9134 5375 – 8852 2006 e 3613 2545

Estou prestes a comprar uma casa 
e sobre a mesma paira uma dúvida 
se o terreno é próprio ou aforado e 
o proprietário fica se esquivando 
de me dar uma resposta objetiva ou 
apresentar a escritura.  Como posso 
resolver essa situação se o imóvel me 
interessa? Lindóia Santos.

Lindóia, uma coisa que possa gente 
sabe – e que na maioria das vezes só 
descobre na hora de fechar negócio – é 
que diversos imóveis na Bahia, estão 
sujeitos à cobrança de taxa extras di-
tas “patrimoniais”, esse é. É o chamado 
laudêmio – além de foro ou ocupação-. 
Pagamento relativo a domicílios loca-
lizados em áreas da marinha (União) 
ou, originariamente, pertencentes a 
congregações religiosas e ou físicas (fa-
mílias).

Em termos gerais, o laudêmio é 
pago somente quando da troca da titu-
laridade do bem (venda) e corresponde 
a 5% do valor venal deste, se em ter-
reno da União. Se em área particular 
(urbano), 2,5%.

Já a taxa de ocupação, considerada 
como de “manutenção”, é paga todos os 
anos, e corresponde a 2% sobre o valor 
do imóvel. Enquanto a taxa de foro e 
0,6 (também anual).

Convém esclarecer que laudêmio 
não é tributo, mas sim, uma “contra-
prestação” pecuniária instituída pela 
coroa portuguesa quando as terras do 
Brasil pertenciam a Portugal.

Ao promover a colonização (1500 
– 1822) de nosso país, as terras eram 
distribuídas a quem quisesse ocupá-las 
para a produção de alimentos, e seus 
donatários, eram conhecidos como fo-
reiros. Ou seja, tinham a titularidade 
dos imóveis, mas pagavam uma taxa 
– laudêmio – sempre que desfaziam da 
propriedade.

Para quem vai comprar um imó-
vel para investir ou morar, a dica e no 
momento em que for conhecer o imó-

vel, perguntar se o mesmo pertence à 
União ou a Igreja. Além disso, deverá 
conferir através da certidão de ônus do 
imóvel, emitida pelo cartório de regis-
tro, a situação do domicílio.

Teoricamente uma obrigação do 
vendedor (proprietário), os valores, co-
mumente, terminam no “colo” de quem 
está comprando a unidade.

A lei diz que quem paga o laudêmio 
é o vendedor, mas a taxa sempre re-
caindo sobre quem está comprando. O 
foro anual ninguém paga regularmente. 
Deixa para quitar quando vai sem des-
fazer (vender), junto com o laudêmio.

O ideal e correto para quem vai 
comprar um imóvel é certificar da exis-
tência ou do aforamento, sugere-se 
verificar a matricula do domicilio jun-
to ao cartório do registro dos imóveis 
competente. Tratando-se de terrenos 
da Marinha, deve-se ainda buscar tal 
informação junto à Secretaria de Patri-
mônio da União (SPU). Entretanto, em 
regra, o cartório de títulos e documen-
tos exerce essa fiscalização antes de 
lavrar a escritura, exigindo a compro-
vação de quitação do foro e laudêmio. 
Além disso, ficar atento aos valores co-
brados, como por exemplo, com relação 
aos bens da União (áreas de Marinha), 
próximas ao mar), é fixado o foro anu-
al de  0,6% sobre o valor do domínio 
pleno do imóvel, que é atualizado anu-
almente pela União. O laudêmio é de 
5% sobre o valor atualizado do domínio 
pleno da União e das benfeitorias nele 
construídas. Com relação aos casos de 
aforamento civis (particulares), o lau-
dêmio é de 2,5% do valor da operação, 
se não houver outro valor fixado no tí-
tulo do aforamento.  O foro, por sua vez 
(anual), deve ser fixado no ato do afo-
ramento. É importante lembrar que, 
diferentemente do Imposto de Trans-
missão Intervivos (ITIV), que é pago 
pelo comprador, o laudêmio deve ser 
pago pelo vendedor (atual proprietário) 
do imóvel.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Condominial para 
Dr. Vercil Rodrigues, encaminhar para os E-mails: vercil@jornaldireitos.com,  

jornalocompasso@gmail.com e vercil5@hotmail.com
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O grupo DIRETOS (editora, re-
vista, site e jornal), manifesta-se com 
profundo pesar pelo falecimento no 
dia 26/3, do escritor, jornalista, crítico 
literário, que inclusive assinava nos 
últimos seis anos a coluna Analisan-
do no jornal DIREITOS, Hélio Pólvo-
ra, aos 89 anos, ocorrido em Salvador, 
onde morava nos últimos anos. 

O itabunense Hélio Pólvora com 
as suas obras tornou-se um expoente 
da literatura nacional. Ele ocupava 
a cadeira 13, da Academia de Letras 
de Ilhéus e membro da Academia de 
Letras da Bahia, onde ocupava a ca-
deira 29.

Ao lado do jornalista Manoel 
Leal fundou no ano de 1987, um dos 
principais jornais regional A Região.

Como escritor, Hélio publicou 
mais de 20 livros de contos, crônicas 
e romances. Conquistou, ao longo de 
sua vida acadêmico-literária prêmios 
literários. Muitos deles, na Bienal 
Nestlé de Literatura, entre os anos 
de 1982 e 1986, quando levou o 1º 
lugar em contos. O livro “Estranhos 
e Assustados” lhe rendeu os prêmios 

da Fundação Castro Maya. E a obra 
“Os Galos da Aurora” foi premiado 
pelo jornal do Commercio.

O jornalista que traduziu mais 
de 80 livros de ficção – romances e 
contos – e ensaios, lutava contra um 
câncer a alguns anos, deixa mulher e 
três filhos.

A literatura brasileira 
está mais pobre com a morte 

do escritor Hélio Pólvora

PESAR
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Eurípedes Brito Cunha
ê 15/12/1935 –  V 13/04/2014

Mensagem de despedida aos amigos 

“Até aqui viajamos juntos. 
Passaram vilas e cidades, cachoeiras e 
rios, bosques e florestas... 
Não faltaram os grandes obstáculos. 
Frequentes foram as cercas, ajudando a 
transpor abismos... 
As subidas e descidas foram realidade 
sempre presente. 
Juntos, percorremos retas, nos apoia-
mos nas curvas, descobrimos cidades... 
Chegou o momento de cada um seguir 
viagem sozinho... 
Que as experiências compartilhadas no 
percurso até aqui sejam a alavanca para 
alcançarmos a alegria de chegar ao des-
tino projetado. 
A nossa saudade e a nossa esperança de 
um reencontro aos que, por vários 
motivos, nos deixaram, seguindo outros 
caminhos. 
O nosso agradecimento àqueles que, mes-
mo de fora, mas sempre presentes, nos 
quiseram bem e nos apoiaram nos bons e 
nos maus momentos. 
Dividam conosco os méritos desta con-
quista, porque ela também pertence a 
vocês. Uma despedida é necessária antes 
de podermos nos encontrar outra vez. 
Que nossas despedidas sejam um eterno 
reencontro”.

Autor desconhecido.

Uma homenagem do Jornal, Revista e 
site Direitos e da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA)

HOMENAGEM

Dr. Eurípedes Brito 
assinado o Livro de 
Posse da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia -  Aljusba

Dr. Eurípedes Brito Cunha
sendo comprimentado pela 
posse por o amigo Gabriel Nunes

Dr. Eurípedes Brito Cunha com os seus  confrades da AljusbaDr. Euripedes Brito 
Cunha, eterno amigo
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A Unopar Itabuna realizou no final de 
semana a formatura das turmas 2014.2. 
Colaram grau em solenidade na quadra 
da AFI, 60 formandos dos cursos de Admi-
nistração, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Ciências Contábeis, Pedagogia, 
Recursos Humanos e Serviço Social, num 
clima de emoção e alegria pela conquista.

Oradora das turmas, Vera Lucia 
Queiroz Amorim, do curso de Serviço 
Social,  destacou que “este dia que é de 
grande importância para todos nós. vo-
cação e a dedicação necessárias para a 
profissão escolhida. Hoje o mercado de 
trabalho exige, além do conhecimento 
especifico de cada profissional em sua 
área de atuação, um elevado grau de 
interação com os problemas que cercam 

esse mundo moderno e paradoxalmen-
te limitado pelas desigualdades. E, por 
isso, a educação é fundamental para 
enfrentarmos os problemas atuais”.

Falando em nome da coordenadora 
do Polo Itabuna da Unopar e paraninfa 
das turmas, professora Mayana Nunes 
dos Santos, a professora Lívia Couto 
Ferraz Freitas parabenizou os novos 
profissionais e disse que a graduação “é 
uma grande vitória, mas também mais 
um passo num processo de capacitação 
que deve ser permanente”. As solenida-
des de formatura das turmas 2014.2, que 
incluíram confecção do convite, aula da 
saúde, culto de ação de graças e colação 
de grau foram organizadas pela Capelo 
Eventos e Formaturas.

Unopar Itabuna forma 
seis novas turmas

FORMAÇÃO

Atire
a pedra

As redes sociais e a imprensa  veic-
ularam  o linchamento de uma senhora 
no Guarujá(SP), informações desencon-
tradas levaram uma turba a cometer  
uma atrocidade  em plena metade da se-
gunda década do século XXI.  Não vamos 
aqui, caro leitor, especular a novidade 
do fato, pois não  o há.  Na Palestina,  
há  mais de dois mil anos, uma mulher  
foi pega em flagrante adultério – para 
tanto, imagina-se que foi  posta para 
fora, completamente despida. E todos 
sem exceção aguardavam a ordem para 
o apedrejamento. Na realidade o que 
se ouviu  não foi uma  ordem sumária 
de execução, mas  o estabelecimento de 
critérios, “quem for isento de pecado, 
que atire a primeira pedra” e a execução 
foi cancelada.

Entretanto, Fabiane Maria de Jesus, 
não teve a mesma sorte. A justiça foi 
feita, mesmo que  com as próprias mãos.  
Mas por que faltou bom senso em uma 
tragédia desta? Ela foi injustamente 
acusada  de bruxaria, sequestro, infan-
ticídio e os boatos garantiram a “legíti-
ma defesa coletiva,” pois os agressores 
usaram o argumento de que fizeram tal 
barbárie para proteger as crianças. Ag-
ora fala-se em arrependimento. Volta-
mos aqui ao texto  Pedrinhas, rolezinhos 
e Revolução Francesa.  No Guarujá foi 
feito um rolezinho e o divertimento era 
trucidar uma senhora, mãe de dois fil-
hos. É o fenômeno das multidões, já não 
vimos tal situação no futebol? O fato é 
que o linchamento é covarde pois garan-
te o anonimato.

Se juridicamente, o Estado não agir 
de forma rápida, estas cenas tendem a 
se repetir, é  preciso que medidas sejam 
tomadas para que o monopólio da justiça  
volte às mãos do Estado É  fato  que o 
Estado ainda apresenta  uma conta defi-
citária  saúde, moradia, cultura, justiça  
e principalmente  educação de qualidade 
que aliada  a cultura promove uma vida 
pensante. A educação pode até estar 
massificada mas sua qualidade ainda é 
muito baixa. O resultado  é que os equi-
pamentos  culturais   da grande maioria 
populacional, não promovem uma re-
flexão sobre a notícia e para tanto; in-
formação  pura e simples, fica refém do 
achismo e o “eu acho que é ela” ganha 
força. . 

Um linchamento nos leva a refletir 
sobre a ausência do Estado. Gradativa-
mente, o poder político afastou-se das 
comunidades carentes, fazendo surgir 

zonas de exclusão e essas lacunas sociais 
se agravaram  nas décadas de oitenta e 
noventa promovendo  o surgimento de  
Estados embrionários como o narcotráfi-
co e as milícias, que promovem  justicia-
mento à margem do Estado Democrático 
de Direito. Assim, qualquer um pode cair 
nas mãos dos justiceiros, mas na prática 
a teoria é outra e as pessoas mais pobres 
são e estão mais vulneráveis  por con-
ta da lacuna da legalidade, pelo fato do 
braço estatal que as comunidades car-
entes  conhecem é a polícia. Como se vê  
a violência não é só um caso de polícia. 
É sobretudo de política social. Não há 
uma fórmula capaz de, por si, assegurar 
a convivência pacífica entre as pessoas. 
Mas é certo que sem justiça social, sem 
ações contra o fosso social e sem investi-
mentos em áreas básicas como educação 
e saúde, persistirá o quadro de desigual-
dades, insegurança e medo que marca o 
cotidiano e a realidade de todos nós.

Os políticos prometem  proteger os 
princípios constitucionais. Atribuir cul-
pa as esferas Estadual. Federal, Munic-
ipal é  pura generalização. O fato de o 
tecido social   está gangrenado pela cor-
rupção, a educação que promove uma 
ética  estimuladora  de cidadania e que  
o caldeirão da ignorância não entorne na 
forma de violência como vimos. Os justi-
ceiros surgem por conta da anomia e da 
impunidade, que os tornam pessoas aci-
ma das leis e das autoridades. Temo tal 
cenário,  pois esta sociedade doente pode 
legitimar um regime autoritário que se 
julgue capaz de por ordem na bagunça.

 O que não seria necessário pois 
o império das leis (Estado Democrático 
de  Direito) tem remédios constitucio-
nais como o habeas corpus que prote-
gem  o indivíduo dos abusos  estatais. 
Não nos falta justiça. Falta juízo e isto 
quem pode nos dar é a  educação.  Ela 
deve ser prioridade porque é um fator 
que contribui para o desenvolvimento 
do país. Essa é em geral a ideia dos que 
defendem a revolução pela educação. 
Mas a instrução universal, por si, não 
produz toda a mudança social no sentido 
democrático. Antes, é a  mudança social 
profunda que permite chegar a uma ver-
dadeira instrução para todos. Se a socie-
dade é a morada do homem, a educação 
é alicerce e teto dessa construção.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

“Medo, venalidade, paixão partidária, respeito pessoal, 
subserviência, espírito conservador, interpretação restritiva, razão 
de estado, interesse supremo, como quer te chames, prevaricação 

judiciária, não escaparás ao ferrete de Pilatos! O bom ladrão 
salvou-se. Mas não há salvação para o juiz cobarde”.   

Rui Barbosa

Frases do mês

Saiba qual é 
a melhor graça 
que sua família 
precisa receber

Sempre queremos o melhor para nossas 
famílias. Entenda qual é a melhor graça que 
sua família precisa receber nesta Quaresma.

Creio que estamos no milênio de Nossa 
Senhora e do Divino Espírito Santo. A nos-
sa parte é nos abrirmos a todas as graças 
que o Senhor quer nos dar pessoalmente e 
em família. E a graça maior é a conversão 
da nossa própria vida.

Chegamos ao limiar do mundo novo e 
avançamos em justiça e santidade todos os 
dias da nossa vida. Já estamos no mundo 

novo, na civilização do amor.
Nosso combate já está chegando ao seu 

objetivo. Mais do que nunca precisamos 
combater. Nosso querido São João Paulo II 
nos deixou uma palavra de ordem clara e 
firme: ‘Não temais!’ Mais do que nunca pre-
cisamos combater. A ordem é clara e firme: 
‘Não temais!’

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib 

- Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Os conselheiros federais da Or-
dem dos Advogados do Brasil deci-
diram deixar apenas para sessões 
extraordinárias a votação sobre a re-
forma do Código de Ética da OAB. O 
debate começou no domingo (12/4), 
quando foram analisados cerca de 
10 dos 80 artigos inclusos no texto. 

A previsão era retomar os trabalhos 
nesta segunda-feira (13/4) — conse-
lheiros mais otimistas esperavam já 
concluir a mudança —, mas a Or-
dem preferiu continuar a discussão 
mensalmente, aos domingos, para 
não atrapalhar a pauta das sessões 
ordinárias.

Votação de novo Código de Ética 
da OAB terá caminho mais longo
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 O mundo em que vivemos é 
uma construção do próprio homem. 
Da mais remota antiguidade até nos-
sos dias, o nosso conhecimento e domí-
nio sobre a natureza vêm se expandin-
do grande e incessantemente.

Longe já se vai o tempo em que 
fabricamos o machado de pedra. Bas-
ta olhar em torno para sentir o avanço 
dos novos bens a nossa disposição, to-
dos elaborados por nós. São exemplos 
dessa afirmação o avanço dos meios 
de transporte e os de comunicação, o 
desenvolvimento da ciência médica e 
da tecnologia de alimentos.   

Para realizar esse mundo de cois-
as, aconteceu a ação determinada 
das pessoas. Era um fazer e desfaz-
er, ajustar e substituir, modificar e 
aperfeiçoar, tudo ocorrendo sob faci-
lidades e dificuldades impostas pelas 
condições do espaço de cada sujeito, de 
cada grupo.

Foi nesse campo de luta que, na 
simultaneidade, cresceu e se desen-
volveu o caráter do homem, tomaram 
forma as atitudes que moldaram as 
diferenças entre as pessoas e fizeram 
surgir a diversidade de nossa cultura: 
jeitos de ser, gosto, anseio, forma vari-
ada de pensar, modos de sentir, agir 
e reagir.

Esse é o homem da história, 
do mundo concreto que precisa ser 
cuidado. 

Conhecer esse homem é possível. 
Ele se revela a partir de seus feitos. 
Pois, nesse fazer, enquanto realiza-
mos os bens úteis para nossa sobre-
vivência, construímos nosso universo 
mental, a partir do qual nossa sub-
jetividade ganha potência. Eis que 
surge aí a nossa alma, nossa Razão, a 
essência que nos faz ser homem, uma 
espécie de natureza distinta dos de-
mais animais.

É mesmo a razão que nos torna ca-
paz de ter consciência do que somos, 
por determinar nossa individualidade, 
reconhecer nossa conduta e nos qual-
ificar como homens num reino animal 
sem história de si.

O homem, então, é história e é 
razão:

- É história porque tomou con-
sciência do problema do tempo, ao se 
libertar do círculo estreito das neces-
sidades e desejos imediatos, recon-
hecendo uma experiência anterior que 

lhe possibilitou a existência social e 
construiu um presente que passa a di-
visar um mundo novo à frente.

- É razão por se livrar dos pre-
conceitos, dos mitos, das opiniões en-
raizadas, das aparências e conseguir 
estabelecer critérios universais, o que 
nos possibilita argumentar, rebater, 
discutir, levar a termo e concluir. O 
pensador Agostinho (354-430) nos 
ajuda nessa compreensão: Razão é o 
movimento da mente que pode dis-
tinguir e correlacionar tudo o que se 
aprende.

O homem como história e razão 
torna-se um patamar, uma base. É 
dessa base que nós imprimimos nossa 
caminhada na direção da imensurável 
e inesgotável abundância da realidade 
e o poder irrestrito do intelecto huma-
no. É uma busca do infinito.

Somos um caminhante do tempo.  
O círculo em que vivemos tem se am-
pliado no impulso das realizações con-
cebidas sob influência de diferentes 
teorias. Nesse universo de ideias, Max 
Scheler (1824-1928) declara que: Em 
nenhum outro período do conhecimen-
to humano, o homem tornou-se mais 
problemático para si mesmo que em 
nossos próprios dias.

Essa incerteza que dificulta saber 
quem somos deveu-se a capacidade 
que desenvolvemos para viver. Para 
além de nosso sistema receptor e de 
efetuador (os instintos), que são en-
contrados em todas as espécies de an-
imais, ampliamos nosso poder quando 
passamos a utilizar de um sistema 
simbólico, estabelecendo uma nova di-
mensão para a realidade.

Agora o homem reconhece a ex-
istência de contingências externas e 
submete tudo a um lento e complicado 
processo de pensamento elaborado a 
partir de diferentes experiências vivi-
das em cada canto do mundo.

 O homem é história, é razão e é 
animal simbólico.

Esse universo simbólico é a moldu-
ra que nos faz traçar caminhos, de-
senhar possibilidades, levando-nos a 
viver emoções imaginárias em esper-
anças e temores, ilusões e desilusões, 
em fantasia e sonhos.

Por Antônio Pereira Sousa.
Mestre em História Social 
e escritor. Ilhéus – Bahia.

E-mail: apereiras@uol.com.br

LEITURAS - 
REFLEXÕES

                        Por Antônio Pereira Sousa*O Homem 
O voo 
da sabiá

Para Bia Hygino, com afeto.
Era manhã de domingo. Encontra-se 

ele em sua casa de campo.
Sentado numa poltrona, na varanda, 

contemplava a natureza.
No jardim, havia muitas flores. Um pé 

jamelão trazia-lhe doces lembranças do seu 
tempo de criança. Um pé de amora oferta-
va frutos dulcíssimos. O cajueiro de frutos 
sem igual. As goiabeiras, o pé cambucá, as 
mangueiras, o pé de jambo a colorir a terra 
de lilás. E o pé de seriguela…. os galhos ar-
riavam cheios de frutos maduros. Do pé de 
carambola seus frutos transformavam-se 
num doce de estrelas. Havia muito mais…  

Em meio àquele cenário, solenemente 
casais de pavão passeavam. Em harmo-
nia viviam perus, patos, gansos e galos 
a cantar a melodia da alvorada, a qual 
repetiam ao longo dia. Os passarinhos 
entoavam doces melodias de amor.

Por entre os montes, um riacho ser-
penteava em direção ao oceano, fertili-
zando o solo à margem de seu leito.

Dentro de casa, Nide preparava um 
delicioso café da manhã que seria servi-
do assim que todos estivessem sentados à 
mesa. Faltava apenas Bia, a filha dele que 
ainda se arruma. Estava acertada uma 
caminhada matinal pelas redondezas.

Em meio aquilo tudo e no aguardo 
do desjejum, observou uma sabiá a fazer 
voos rasteiros em sua direção, sobrevoan-
do lhe a cabeça.

No galho de cambucá, outra sabiá 
atentamente a tudo observa.

Olhou para cima e viu um ninho feito 
no espaço entre o ripão e o telhado. Den-
tro dele dois ou três pássaros. Um deles 
ficou à beira do ninho. A sabiá alimenta-
va os outros dois.

 Ele ficou preocupado com a possibil-
idade de o pequenino cair e se machucar. 
A altura entre ninho e chão era de dois 
metros e meio, mais ou menos. Pensou 
em fazer qualquer coisa que impedisse o 
inevitável, mas preferiu não interceder.

 De repente, o cheiro de café espal-
hou-se pelo ar e veio o chamado. Mesa 
posta, familiares sentados.  Servido foi 
bolo de aipim, de tapioca e de milho. Min-
gau de milho verde, canjica e pão. Seu 
compadre e cunhado, se fartou.

Com o pensamento voltado para a 
sabiá, retornou à varanda. Para sua sur-
presa, no chão, viu aquele passarinho que 
estava à beira do ninho. Frágil, indefeso, 
penugem esparsa, tentando fazer cur-
tos voos por dentro da varanda. Não se 
conteve. Delicadamente, buscando prote-
gê-lo, conseguiu levá-lo de volta ao ninho. 
Os pais, desesperados, do cajueiro obser-
vavam interferência do bicho homem. 

Um dele voou de onde se encontrava para 
o ninho e ficou como se a conservar com o 
seu filho. Todos presenciaram a cena.

Na varanda, ficaram por cerca duas 
horas na expectativa do que pudesse 
acontecer. Nada aconteceu, salvo as idas 
e vindas da sabiá sempre a alimentar 
seus filhotes.

 Resolveram, então, fazer a caminha-
da, conforme combinado.

Quando do retorno, já por volta do 
meio dia, o pequenino estava fora do nin-
ho, novamente no chão e com o mesmo 
propósito: voar.

 Ele pensou em levá-lo de volta, como 
antes o fizera, mas seu cunhado o dissua-
diu. Ponderou para que observassem jun-
to o que ocorreria.

Então, fazendo pequenos voos con-
seguiu chegar ao pé de Cambucá. Do pé 
de Cambucá voou para o pé de seriguela. 
Daí, para o galho do cajueiro. Em segui-
da para a caramboleira. Nessa trajetória 
acompanhada foi, à distância, pelos pais. 
A certa altura foi deixado pelos seus pais 
e voou na imensidão do azul.

 Ficou ele a pensar o que poderia 
acontecer ao pequenino pássaro, desde o 
badoque até a ação do predador natural. 
Nada, entretanto, podia fazer. O destino 
estava selado: voar.   Tudo que pudesse 
ou que viesse a acontecer com aquele 
pássaro fazia parte ou faz parte dessa 
história que se chama vida.

Veio o almoço e descanso vespertino.
 À noite, pirilampos faziam breves 

clarões e os grilos catavam em festa.  
Logo de manhã retornaram à cidade.
Anos depois, perdido em seus pensa-

mentos, sua filha, ainda adolescente, sem 
qualquer experiência de vida, veio ao 
seu encontro e lhe disse: pai, tenho uma 
surpresa. Qual? Questionou ele. Ela lhe 
respondeu com alegria contagiante: pas-
sei na seletiva do intercâmbio. Vou para 
Taiwan, país que fica ao sul da China.  O 
Senhor deixa?  

Naquele instante veio em sua men-
te um poema do incomparável Khail Gi-
bran, “Vossos filhos não são vossos filhos. 
São os filhos e as filhas da ânsia da vida 
por si mesma. Vêm através de vós, mas 
não de vós e embora vivam convosco, não 
vos pertencem”.

Lembrou-se, então, do voo da sabiá.
Disfarçando com um sorriso o seu 

medo e não contendo a lágrima que ro-
lava em seu rosto, abraçou-a afetuosa-
mente, sem nada dizer.

Por Antônio Carlos de Souza Higyno.
Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Itabuna – Bahia.
Email: hyginoantonio@bol.com.br

CRÔNICA

    Por Antônio Carlos de Souza Higyno*
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EMPREENDIMENTO

Com todas as características de um clu-
be somente comparado aos melhores exis-
tentes no Brasil em áreas de bairro plane-
jado, a Cidadelle Empreendimentos está 
concluindo o centro de esportes e lazer que 
está sendo construído às margens da ro-
dovia Ilhéus/Itabuna (km 24) e que estará 
pronto no próximo dia 24 de abril.

O clube, que é auto-sustentável e que per-
tence a Associação de Moradores do Bairro 
Cidadelle, é dotado de infraestrutura invejá-
vel onde constam: estacionamento, pistas de 
esportes, salões de festas e de jogos (adulto/in-
fantil), piscinas (sendo uma coberta e aqueci-
da), parque infantil, paisagismo, urbanismo, 
espaço gourmet, brinquedoteca, fraldário, lo-
jas, lounge de espera, administração, sanitá-
rios e vestiários, band de garage, SPA, acade-
mia, sauna, oito quadras (três de tênis, uma 
de vôlei, um campo society, duas infantis e 
uma poliesportiva) além das duas de squash, 
enfermaria, salas de ginástica e pilates, espe-
lho d´água, sala para salva-vidas, sem contar 
o anfiteatro ao ar livre e o cinema.

Da fecundação ao nascimento
Coordenador de Empreendimentos da 

Cidadelle, o engenheiro civil Sérgio Mota, 
filosofa e usa de uma figura de retórica para 
exprimir o seu sentimento pela conclusão 

da obra. “Vi a idéia do Cidadelle no nasce-
douro desde quando a empresa decidiu pela 
escolha e compra da área, vi o passo a passo 
do sonho de Denis Guimarães, acompanhei 
as discussões em torno do projeto e da esco-
lha do nome do empreendimento, o dia a dia 
das obras e chegar a até este momento final. 
Comparo esta sensação de dever cumprido 
ao nascimento de uma criança, cultivada 
desde a fecundação até ao nascimento”, diz.

Morar bem
Não são poucos os requisitos que os clien-

tes destacam por terem decidido pelos empre-
endimentos Cidadelle. O médico Eric Ettin-
ger Júnior, que é cliente do House, do Praia 
e do Office, diz que “escolheu morar no Cida-
delle por acreditar no projeto e pelas pesso-
as que estão à frente do empreendimento. O 
projeto é inovador, moderno, arrojado e tem 
tudo para dar certo” afirma. Depois ele con-
fessou que gostaria que a sua filha crescesse 
como ele cresceu, em uma casa, com liber-
dade para brincar, passear, fazer amizades, 
desenvolver habilidades, praticar esportes, 
tudo que vai encontrar na nova morada, es-
tando com grande expectativa para iniciar a 
construção da casa. “Acrescento ainda toda a 
estrutura de segurança, tão necessária nos 
dias atuais e de lazer”, concluiu.

Região ganha clube de primeiro mundo
O deputado Laerte Bessa (PR-

-DF) foi escolhido relator na comis-
são especial que analisa a proposta 
de emenda constitucional (PEC) que 
reduz a maioridade penal de 18 para 
16 anos. Bessa, ex-delegado da Po-

lícia Civil, é, assim como a maioria 
dos deputados da comissão, favorável 
à redução da maioridade. Ele foi es-
colhido pelo presidente da comissão, 
André Moura (PSC-SE), que também 
apoia a proposta. 

Maioridade penal


