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A Câmara dos Depu-
tados aprovou, na ma-
drugada de quinta-feira 
(2/7), a redução da maio-
ridade penal de 18 para 
16 anos em casos de cri-
mes hediondos, homicí-
dio doloso e lesão corpo-
ral seguida de morte. A 
redução está descrita em 
emenda aglutinativa de 
PECs, depois de o Plená-
rio da Câmara ter rejei-
tado a ideia na sessão da 
quarta-feira (1º/7).

“Esse é o meu 
terceiro livro, 

sendo o primeiro 
voltado para 

o Direito 
Imobiliário”

Entrevista com o advogado, 
jornalista e escritor VErciL 
rodriguEs, que acaba de 
lançar seu mais novo livro 

‘dicas de direito imobiliário’, 
pela direitos Editora.

Redução da maioridade penal 
é aprovada em primeiro turno

CAMPANHA POLÍTICA

CDL encerra 
campanha 

tríplice e entrega 
prêmios dia 16

Deputado anuncia 
liberação de R$ 2,48 

milhões para construir 
UPA em Itabuna

Calçadão 
Rui Barbosa 

entra na fase 
final de reforma

ITABUNA
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ENdErEÇos dos cArTÓrios EM iTABuNA

1º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Alice Sá Lima
Rua Almirante Tamandaré, 431, Centro, Telefone (73) 3215 0858

2º Tabelionato de Notas
Tabeliã: Emília midlej
Avenida Amélia Amado, 472, Centro, Telefone (73) 3212 3383

1º registro de imóveis
Tabelião: José Carlos dos Santos Souza (Beca)
Avenida Ilhéus, 349, Centro, Telefone (73) 3215 5607 

1º ofício de registro civil 
Rua Guanabara, 160, Jardim Vitória

cartório de Protesto
Tabeliã: Maria Veracy Moreira de Souza
Avenida Cinquentenário, 884, Edifício Benjamin Andrade, 
Sala 5, Centro, Telefone (73) 3212 4962

O desembargador Fermino Magna-
ni Filho, do TJ-SP, deu fim anteontem a 
uma sucessão de recursos e tentativas do 
Procon e do Instituto Alana de multar o 
McDonald’s em 3,3 milhões de reais por 
acreditar – veja só – que a rede não de-
veria fazer propaganda de seus produtos.

A saga judicial, que começou em 2010, 
por causa de uma das campanhas do 
McLanche Feliz, foi anulada pelo TJ por 
três votos a zero.

O molho da decisão veio do texto do 
relator, que se baseou em quatro premis-
sas: a sociedade brasileira é capitalista; 
cabe à família dar a boa educação aos fi-
lhos; crianças bem educadas saberão, cer-
tamente, resistir aos apelos consumistas. 
E, finalmente, o Estado não pode sobre-

por-se às obrigações familiares de forma 
paternalista.

Segundo ainda o desembargador, “ao 
defender o fim de toda e qualquer comu-
nicação mercadológica que seja dirigida a 
crianças”, o próximo passo do Alana será 
a “reivindicação de censura publicitária a 
outros grupos tido como vulneráveis como 
idosos, gestantes, vestibulandos, etc”.

Foram abertas no dia 25 de junho e 
serão encerradas no dia 18 de julho, as 
inscrições para vestibular, nas vagas 
remanescentes, dos cursos da Faculda-
de Madre Thaís (FMT), em Ilhéus. A 
prova será aplicada no dia 19 de julho, 
das 9 às 13 horas, na sede da FMT, na 
Av. Itabuna, 1491.

Trata-se de uma oportunidade ofere-
cida para quem sonha em ingressar no 
Ensino Superior nos cursos de Direito, 
Biomedicina, Engenharia Civil e Fisio-
terapia, no turno matutino. Para o no-
turno as vagas são para Administração, 
Biomedicina, Direito e Enfermagem.

Os interessados podem efetivar a 

sua inscrição presencial na secretaria 
da Faculdade Madre Thaís, situada na 
Avenida. Itabuna, 1491, Ilhéus, de se-
gunda a sexta-feira das 9 às 21 horas e 
aos sábados das 8 às 15 horas. 

O candidatos têm ainda, a opção 
de procurar posto para inscrição no 
Shopping It’art, localizado no calça-
dão D. Pedro II, funcionando das 9 
às 12 horas e das 14 às 17 horas (du-
rante a semana, exceto domingos) e, 
aos sábados das 8 às 15 horas, insta-
lado pela Faculdade com o objetivo de 
atender ao publico interessado e ain-
da através do site www.faculdadema-
drethais.com.br.

O juiz de Direito substituto Marley 
Cunha Medeiros, de Ibicaraí/BA, conce-
deu liminar para prorrogar por três me-
ses o prazo para que um ex-detento possa 
apresentar os documentos exigidos no edi-
tal de concurso ao qual foi aprovado. 

O impetrante foi aprovado dentro do 
número de vagas previsto no edital, bem 
como convocado para a apresentação da 
documentação pertinente. 

Assentou o magistrado que o homem 
“não pretende se eximir de apresentar a 

documentação exigida, apenas, por conta 
de uma situação assaz peculiar, pretende 
seja diferido o momento para o cumpri-
mento de sua obrigação, podendo fazê-lo 
logo após a certificação do trânsito em jul-
gado da sentença que declarou extinta sua 
punibilidade pelo cumprimento da pena”.

Citando precedente do STJ, o julgador 
concedeu a liminar com fixação de multa 
de R$ 10 mil em caso de descumprimen-
to. A advogada Kayse Gabrielle de Farias 
Mateus atuou na causa pelo impetrante. 

Vitória do McDonald’sFaculdade Madre Thaís 
realiza vestibular para 
vagas remanescentes

Ex-detento aprovado em 
concurso consegue ampliar 

prazo de entrega de documentos

DECISÕESVESTIBULAR

Parabéns turma do DIREI-
TOS, pela qualidade e respon-
sabilidade que vocês têm para 
com os seus eleitores, seja com a 
qualidade das matérias, incluin-
do aí as entrevistas, seja com a 
pontualidade e assiduidade a 
quase sete anos. 
Neide Maria. Comerciante e aluna 
de direito. Itabuna – Bahia.

Parabenizo a equipe editorial do DIREI-
TOS pela qualidade das matérias e pela dia-
gramação do jornal, textos e fotos em perfei-
ta harmonia.
Fábio Lins. Estudante de Letras da UESC. 
Ilhéus – Bahia.

Agradeço aos diretores que fazem o jor-
nal DIREITOS, por oportunizar seus leitores 
a poderem ler o seu conteúdo on line, ou seja, 
com a versão na integra no site www.jornal-
direitos.com, com isso podemos ler no table-
te, celular e até mesmo no mesmo no compu-
tador. Valeu turma!
Vilma de Almeida. Professora Universitária. Feira 
de Santana – Bahia.
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Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

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

48 - Ao advogado jovem recomenda-se, o que para os tarimba-
dos já de há muito sabido: não financiar despesas processuais, não 
se associar, economicamente, materialmente ao cliente.

49 - É indispensável ao advogado moderno a completa familia-
ridade e o pleno domínio da informática.

50 - Mandam a experiência e o bom senso que o advogado não 
atenda clientes em sua residência, pessoalmente ou por telefone, 
salvo casos de urgência, excepcionais, sob pena de fazer de sua casa 
um prolongamento do escritório. Se não for assim, estarás renun-
ciando à tranqüilidade, tua e de tua família, e do repouso destinado 
a refazer tuas energias.

51 - Saiba jovem causídico que o Estatuto da Advocacia (Lei 
nº 8906/94, art. 32) Responsabiliza os advogados por ato que, no 
exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Como prestador 
de serviço, sujeita-se à mesma responsabilidade, nas mesmas hipó-
teses de conduta (CDC, art. 14, Parágrafo 4º).

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

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.

O Tribunal Superior de Justiça (TSJ) jul-
gou 147.774 processos no primeiro semestre 
deste ano, um aumento de 19% em relação 
ao mesmo período do ano passado. O núme-
ro de casos recebidos (146.269) e distribuí-
dos (98.680), por sua vez, sofreu redução de 
6,3% e 6,9%, respectivamente. Houve redu-
ção no resíduo processual do TST de 8,2% 
em relação ao primeiro semestre de 2014.

As turmas da corte julgaram neste se-
mestre uma média de 16 mil processos, o que 
representa um aumento de 14,9% em relação 
ao mesmo período de 2014. Ao apresentar os 
números, o ministro Barros Levenhagen, 

presidente da corte, destacou ainda que hou-
ve diminuição de 40% no número de Agravo 
de Instrumento em Recurso de Revista rece-
bidos entre fevereiro e junho. Segundo o juiz, 
esse fato foi possível devido à colaboração 
dos 16 desembargadores convocados para 
atuarem nas oito Turmas do TST.

A Presidência do Tribunal, além dos 
processos de sua competência, julgou 8.056 
agravos de instrumento, o que equivale a 
um aumento de 63,1% em comparação ao 
primeiro semestre de 2014. A média da mo-
vimentação processual nas Turmas do TST 
também subiu em quase 15%. (Ascom TST)

TST julgou 147.774 processos 
no primeiro semestre

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

As três seções do Superior Tribunal de Jus-
tiça proferiram 12.304 decisões no primeiro se-
mestre de 2015, entre julgamentos monocráti-
cos e colegiados. Cada seção é composta por dez 
ministros e reúne duas turmas especializadas 
no julgamento de processos de uma área espe-
cífica do direito. A 1ª Seção julga Direito Públi-
co, a 2ª analisa matérias de Direito Privado e a 
3ª é dedicada ao Direito Penal.

Além de julgar processos específicos, como 
os mandados de segurança contra atos de mi-
nistro de estado e os conflitos de competência, 
as seções são responsáveis pela unificação de 
entendimento entre suas duas turmas, pela 
aprovação de súmulas e pelo julgamento de re-
cursos repetitivos. As decisões nesses recursos 
orientam os tribunais de segunda instância de 
todo o país acerca de matérias presentes em 
grande número de processos.

A 1ª Seção do STJ proferiu 3.899 decisões 
monocráticas e 684 decisões colegiadas. No se-
mestre, foram publicados 544 acórdãos. O cole-
giado julgou oito recursos repetitivos e aprovou 
quatro novas súmulas.

No encerramento do semestre, o presidente 
da seção, ministro Humberto Martins, agrade-
ceu o empenho dos magistrados em solucionar 
as demandas com celeridade e também a parti-

cipação dos servidores, cujo apoio considerou es-
sencial para o cumprimento da missão do STJ.

A 2ª Seção foi campeã em número de pro-
cessos distribuídos no semestre: 5.749, dos 
quais 3.274 foram distribuídos aos ministros e 
2.475 ao Núcleo de Repercussão Geral e Recur-
sos Repetitivos (Nurer). O colegiado recebeu 
62,08% do total de processos distribuídos para 
as seções, bem mais que os 29,58% da 1ª Seção 
e os 8,34% da 3ª Seção.

Em nove sessões durante o ano, foram jul-
gados 603 processos. As decisões monocráticas 
somaram 5.221, contabilizando o total de 5.824 
decisões proferidas. Foram julgados dez recur-
sos repetitivos e aprovadas 13 novas súmulas.

O presidente do órgão, ministro Luís Felipe 
Salomão, ressaltou que esses números demons-
tram que a 2ª Seção responde por boa parte dos 
julgamentos realizados pelo STJ. “Os números 
são impressionantes. É visível o trabalho de to-
dos os ministros em prol da cidadania”, destacou.

A 3ª Seção encerrou o semestre com 708 no-
vos processos recebidos. Foram julgados 1.897 
processos, 492 deles em sessão e 1.405 mono-
craticamente. Além disso, foram protocoladas 
4.324 petições e processadas 4.351. Também 
foram publicados 33 acórdãos e 1.169 decisões 
no período.  (Ascom STJ)

Seções do STJ proferem 12,3 mil 
decisões no primeiro semestre
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Direito
Imobiliário

Por Vercil rodrigues.
Advogado. Pós Graduado em Direito Público e Privado. Membro-idealizador-
-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
– Aljusba e autor dos livros “Breves Análise Jurídicas” e “Dicas de Direito 

Imobiliário”, Direitos Editora. Itabuna – Bahia. 
(73) 8852 2006 – 9134 5375 e 3613 2545.

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

O presidente da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), Marcus Vinicius 
Furtado Coêlho, afirmou na quinta-feira 
(2), por meio de nota, que a entidade de-
verá propor uma ação junto ao Supremo 
Tribunal Federal para derrubar a PEC 
da maioridade, aprovada na Câmara, 
caso ela venha a ser promulgada se tam-
bém for aprovada pelo Senado.

Para Coêlho, a proposta é inconstitu-
cional por alterar uma “cláusula pétrea” 
da Constituição, isto é, um direito que 
não pode ser alterado pelo Congresso.

“A OAB reitera sua histórica posição 
sobre o tema, considerando um equívoco 
colocar mais alunos nas universidades do 
crime, que são os presídios do País. Mais 
adequado é aumentar o rigor de sanção 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
aumentar o prazo de internação, ampliar 
o período diário de serviços comunitá-
rios para quem comete delitos, obrigar a 
frequência escolar e o pernoite em casa, 
além de investir na inclusão de todos”, 
afirmou o presidente da OAB em nota.

A entidade também entende que a 
aprovação da PEC em primeiro turno, na 
madrugada desta quinta, pela Câmara 
dos Deputados, foi irregular, conforme 
uma regra da própria Constituição que 
proíbe que uma proposta rejeitada seja 
votada novamente no mesmo ano.

Na madrugada de quarta, os deputa-

dos rejeitaram uma proposta de redução da 
maioridade mais ampla, que previa a res-
ponsabilização criminal de jovens entre 16 
e 18 anos que cometerem crimes com vio-
lência ou grave ameaça, hediondos (como 
estupro), homicídio doloso, lesão corporal 
grave ou lesão corporal seguida de morte, 
tráfico de drogas e roubo qualificado.

Na quinta, porém, o presidente da Câ-
mara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), colo-
cou em votação uma versão mais restrita 
da proposta, para reduz a idade penal so-
mente para crimes hediondos, homicídio 
doloso e lesão corporal seguida de morte.

Como a matéria ainda está em tra-
mitação no Congresso, a OAB não pode 
ir ao STF para derrubar a votação, prer-
rogativa possível somente aos parlamen-
tares. Coêlho, no entanto, disse que é 
possível derrubar a PEC antes mesmo de 
sua aprovação final por entender que a 
votação não seguiu o trâmite previsto na 
Constituição.

“Temos de ter a clareza que a altera-
ção tópica da redação de uma PEC não é 
suficiente para retirar um fato: a matéria 
foi rejeitada em um dia e aprovada no dia 
seguinte. É justamente esse fenômeno 
que a constituição proíbe […] Como re-
gra da Constituição, deve ser respeitado. 
Trata-se do devido processo legislativo. 
Existe para que maiorias ocasionais não 
sufoquem as minorias”, disse na nota.

A juíza Daldice Maria Santana de 
Almeida e o advogado José Norber-
to Lopes Campelo foram aprovados, 
na quarta-feira (1º), pela Comissão 
de Constituição e Justiça do Senado 
para compor o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ). O próximo passo será 
a votação pelo plenário da Casa.

Durante a sabatina, os dois in-
dicados que a “cultura do litígio” dos 
brasileiros é responsável pela sobre-
carga do Judiciário. Atualmente, 90 
milhões de processos tramitam nas 
cortes brasileiras.

Sobre o tema, José Norberto afir-
mou que o excesso de recursos pro-
cessuais não é o motivo da sobrecar-
ga do Judiciário. Segundo ele, uma 
das razões é o baixo custo do litígio, 
que leva os agentes públicos a trans-
ferirem suas responsabilidades para 
o Judiciário, com receio de eventuais 
questionamentos sobre suas decisões. 
Seu nome foi indicado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil.

Para Daldice Almeida, indicada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, as execu-
ções fiscais são outra fonte de sobrecarga 

da Justiça e a solução para o problema 
deve envolver, além do Judiciário, os ór-
gãos governamentais. Segundo ela, es-
sas ações “têm dado a cara do Judiciário 
como um grande arquivo morto”.

A juíza também abordou a neces-
sidade de reduzir o número de litígios 
envolvendo órgãos governamentais, 
entre eles, o Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS). De acordo com 
Daldice Almeida, 51% dos processos 
que tramitam no judiciário envolvem 
a administração pública.

Presidente da OAB diz que redução da 
maioridade penal fere Constituição

Comissão do Senado aprova 
indicados para cargos no CNJ

CONSELHO FEDERAL DA OAB

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Suzane von Richthofen, que abriu 
mão do benefício da progressão de regi-
me para o semiaberto em agosto passado, 
mudou de ideia. Na ocasião, ela, presa na 
Penitenciária Feminina de Tremembé, 
temia por sua segurança numa possível 
transferência de presídio. A mudança de 

ideia aconteceu, segundo o defensor pú-
blico Rui Freire, porque foi inaugurado 
um novo pavilhão na Penitenciária Fe-
minina para atender internas do regime 
semiaberto em abril. Com isso, Suzane 
não precisaria ser transferida para outra 
unidade prisional.

Progressão 
de regime

Quais são as principais dife-
renças entre a Tabela Price e o 
SAC para empréstimo bancário 
com vista a compra de imóvel? Vi-
vian da Silva 

Vivian, a Tabela Price e o Sistema 
de Amortização Constante (SAC) são 
as duas formas  mais comuns de se pa-
gar financiamento imobiliário.

O SAC possui prestação mensal 
cujo valor decresce durante todo o pe-
ríodo do contrato, enquanto a Tabela 
Price é um sistema no qual as parcelas 
do financiamento são sempre iguais e 
não há reajustes do saldo devedor nem 
do valor da prestação.

Além disso, se diferenciam nos 
seguintes aspectos: Amortização: as 
duas formas mais comuns de se pa-
gar valor de se pagar o valor tomado 
de empréstimo (amortização) em um 
contrato imobiliário. Basicamente, o 
Sistema de Amortização Constante 
possui prestação mensal cujo decres-
ce durante todo o período do contrato, 
enquanto a Tabela Price é um siste-
ma no qual se as parcelas do financia-
mento são sempre iguais e não há re-
ajuste do saldo devedor nem do valor 
da prestação.

Segundo especialistas, o SAC re-
presenta 95% do total das contratações. 
Sendo que as duas opções são apresen-
tadas ao cliente no momento da solici-
tação do crédito – até na simulação do 
financiamento feita na internet no site 
da Caixa Econômica Federal (CEF), o 

internauta precisa selecionar qual a 
modalidade de sua escolha.

Além disso, apesar de começar com 
uma prestação entre 20% e 25% mais 
cara que a Tabela Price (contrato com 
período máximo de 240 meses), no SAC 
(até 420 meses, ou 35 anos), além de as 
parcelas irem decrescendo, pagam-se 
menos juros.

A escolha da modalidade Tabela 
Price ou SAC mais adequada para o 
empréstimo bancário depende do perfil 
do comprador 

Estou pensando em comprar 
meu primeiro imóvel e gostaria 
que me desse algumas dicas. André 
Carlos.

André, quanto à renda, o valor do 
imóvel não deve ultrapassar entre 20% 
a 23% da renda do comprador, para não 
comprometer o seu salário. Antes de 
optar pelo imóvel, o indicado é procurar 
uma instituição financeira para o com-
prador verificar o quanto pode finan-
ciar e qual o valor que poderá pagar, 
ou seja, fazer uma simulação é o ideal. 
Além disso, é importante verificar se a 
incorporadora / construtora é filiada a 
associações de classe, como as Ademi, 
por exemplo, para que seja comprovada 
a idoneidade da empresa. Além disso, 
em caso de imóveis na planta, é indi-
cado buscar saber qual é a previsão do 
valor do condomínio, porque, muitas 
vezes são cobradas taxas altas, que, 
somadas ao valor do financiamento, pe-
sam no bolso do comprador.

Indicados afirmaram que a delação 
premiada deve ser usada com cautela

Mais novo integrante do Supre-
mo Tribunal Federa, o ministro Luiz 
Edson Fachin disse nesta quarta-fei-
ra (1/7) que decidirá “até meados de 
agosto” se participará do julgamento 
dos planos econômicos, um dos princi-
pais casos em discussão no tribunal e 

com impacto potencial bilionário para 
os bancos brasileiros. Caso o minis-
tro resolva não deliberar esse caso, 
não haverá quorum no Supremo para 
uma definição sobre a ação, que exi-
ge no mínimo oito ministros para ser 
apreciada. 

Planos 
econômicos
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Redução da maioridade 
penal é aprovada na 

Câmara em primeiro turno

Câmara aprova PL que 
libera depósitos para

pagamento de precatórios

A Câmara dos Deputados aprovou, 
na madrugada de quinta-feira (2/7), 
a redução da maioridade penal de 18 
para 16 anos em casos de crimes hedi-
ondos, homicídio doloso e lesão corpo-
ral seguida de morte. A redução está 
descrita em emenda aglutinativa de 
PECs, depois de o Plenário da Câmara 
ter rejeitado a ideia na sessão da quar-
ta-feira (1º/7).

Foram 323 votos a favor da redução 
e 155, contra. Dois deputados se abs-
tiveram. A aprovação nesta quinta foi 
em primeiro turno, e a PEC ainda pre-
cisa ser aprovada em mais um turno, 
também com quórum de dois terços dos 
deputados.

Os deputados da base aliada 
saíram da sessão de votação desta 
madrugada avisando que pretendiam 
judicializar a questão. Querem levar ao 
Supremo Tribunal Federal o mérito da 
PEC, pois entendem que o artigo 228 
da Constituição Federal, o que esta-
belece a maioridade penal aos 18 anos, 
é cláusula pétrea.

Na sessão da madrugada de quar-
ta, a redução havia recebido 303 votos 

favoráveis — faltaram cinco votos, por-
tanto.  A emenda aglutinativa aprova-
da nesta quinta foi apresentada ainda 
na manhã da quarta pelo deputado 
Rogério Rosso (PSD-DF), propondo que 
os maiores de 16 anos sejam imputáveis 
quando acusados de crimes hediondos, 
homicídio doloso e lesão corporal segui-
da de morte.

A sessão foi tensa. Deputados 
acusaram o presidente da Casa, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), de ter dado um 
golpe, já que apresentou uma emen-
da aglutinativa à PEC como forma 
de forçar a Câmara a rediscutir uma 
matéria já rejeitada. E a Constituição 
Federal diz que um assunto rejeitado 
pelo Plenário não pode voltar à pau-
ta na mesma sessão legislativa (ou no 
mesmo ano).

Outros deputados elogiaram a 
“coragem e determinação” de Eduar-
do Cunha. A diferença entre a emenda 
aprovada nesta madrugada e a rejeit-
ada na quarta é a exclusão do roubo 
agravado do rol de crimes que justifi-
cariam o tratamento de menores de 16 
anos como maiores de idade.

A Câmara dos Deputados aprovou 
as alterações feitas pelo Senado no 
projeto de lei complementar que am-
plia a utilização dos depósitos judiciais 
e administrativos em que são parte a 
União, Distrito Federal, estados e mu-
nicípios para pagamento de precatóri-
os. O texto, originário da Câmara, seg-
ue agora para a sanção da presidente 
Dilma Rousseff (PT)

As alterações do Senado foram feit-
as ao Projeto de Lei da Câmara 15/2015 
(PLC 37/2015, no Senado), que altera 
a Lei Complementar 48, de 25 de no-
vembro de 2014. Hoje, é possível a uti-

lização de depósitos judicias tributári-
os para pagamento de dívida fundada, 
por exemplo. Se aprovado, o dinheiro só 
poderá ser usado para pagamento de 
precatório, quando houver atraso.

O presidente da Comissão Especial 
de Precatórios da OAB, Marco Antônio 
Innocenti, afirma que a medida é pos-
itiva uma vez que amplia os recursos 
para financiamento dos precatórios de 
estados, do DF e dos municípios. “Ao 
mesmo tempo que a norma restringe 
para pagamento de precatórios, au-
menta a gama de depósitos que podem 
ser direcionados para isso”. 
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A inadimplência condomi-
nial, cobrança judicial condomi-
nial, financiamento mobiliário, 
direito e deveres do inquilino, a 
obrigatoriedade de fazer reparos 
no imóvel e cuidados com a se-
gurança condominial são temas 
pautados no livro “Dicas de Di-
reito Imobiliário”, de autoria do 
advogado, jornalista e professor 
Vercil Rodrigues, lançado pela 
Editora Direitos.

O livro  “Dicas de Direito 
Imobiliário” tem o respaldo dos 
melhores advogados do Estado da Bahia, a 
exemplo do Dr. Eurípedes Brito Cunha (In 
Memoriam), Advogado, especialista em Di-
reito Imobiliário, ex-presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil/Seção-Bahia, ex-
-conselheiro Federal da OAB e autor do livro 
Advocacia Trabalhista – Experiências Pro-
fissionais, que prefacia a obra lítero-juridica.

“O Direito Imobiliário se destina a dis-
ciplinar os diversos aspectos de nossa vida 
particular no que se refere à posse e às várias 
formas de aquisição e perda da propriedade; 
condomínio; aluguel; compra e venda; per-
muta; doação; cessão de direitos; usucapião; 
financiamentos da casa própria; direito de 
construir; direito de vizinhança; registro de 
imóveis; adjudicação compulsória; enfiteuse; 
laudêmio e outros tantos institutos e assun-
tos concernentes ao bem imóvel”, frisou Dr. 
Vercil Rodrigues, autor também de obras de 
grande repercussão nacional, a exemplo dos 
livros “Breves Análises Jurídicas” e “Análi-
ses Cotidianas” (Editora Direitos).

 “Um excelente livro para profissionais, 
estudantes, síndicos e inquilinos que bus-
cam a boa vizinhança e o respeito aos seus 
direitos e individualidades”, declarou Dr. 
José Carlos Oliveira, Auditor Fiscal do Tra-
balho aposentado e advogado militante, que 
apresenta a obra.

Sobre o livro, declarou Dr. Leandro Alves 
Coelho, advogado e coordenador do Núcleo 

de Prática Jurídica (NPJ) da 
Faculdade Unime e membro-
-fundador e ex-presidente da 
Academia de Letras Jurídicas 
do Sul da Bahia – Aljusba: “No 
livro ‘Dicas de Direito Imobili-
ário’, o ilustre advogado Vercil 
Rodrigues, não se preocupa em 
trazer apenas conceitos este-
reotipados acerca do tema. De 
fato, há uma verdadeira apro-
ximação da obra com o rigor 
técnico-jurídico e a prática ne-
cessária ao cotidiano do mundo 

imobiliário, de modo que o presente livro 
servirá como parâmetro para diversos se-
guimentos, tanto para operadores do Direito 
quanto para aqueles que de algum modo vi-
venciam o mundo imobiliário. É factível que 
o autor utiliza linguagem clara e inteligível 
através de temas próprios, de modo que os 
leitores conseguirão encontrar com facilida-
de respostas para os questionamentos tra-
balhados na presente intentada literária. 
Nesse sentido, o trabalho configura-se como 
obra de vanguarda, visto que traz uma abor-
dagem pragmática embasada em estudos 
sólidos e robustos da doutrina e da jurispru-
dência dominante”.

O Autor – Advogado, historiador e jor-
nalista. Pós-graduado em Direito Público e 
Privado, fundador dos jornais Direitos e O 
Compasso e da revista Direitos, idealizador-
-fundador e vice-presidente da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia – Aljusba; 
membro-fundador da Academia Grapiúna 
de Letras – Agral, membro da Academia de 
Letras de Ilhéus – ALI e do Instituto Histó-
rico e Geográfico de Ilhéus.

Livro: Dicas de Direito Imobiliário.
Páginas: 250.
Editora: Direitos.
Ano: 2015.
Tema: Jurídico.
Preço: R$ 50,00.

O advogado 
Vercil Rodrigues 
lança “Dicas de 

Direito Imobiliário”
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Direito Tributário
1- A União concedeu isenção, pelo 

prazo de cinco anos, da Contri-
buição para o Financiamento da 
Seguridade Social (COFINS) para 
as indústrias de veículos automo-
tores terrestres que cumprissem 
determinadas condições.

Sobre a isenção tributária, é possível 
afirmar que

a) as indústrias de aviação podem re-
querer a fruição do benefício, pois a 
norma que concede isenção deve ser 
interpretada extensivamente.

b) a União poderá, a qualquer tempo, re-
vogar ou modificar a isenção concedida.

c) a isenção da COFINS pode ser con-
cedida mediante decreto, desde que a 
norma seja específica.

d) as indústrias de veículos automotores 
terrestres não estão dispensadas do 
cumprimento das obrigações acessó-
rias, pois elas são independentes da 
existência da obrigação principal.

2- Determinado contribuinte ve-

rificou a existência de débitos 
vencidos de Imposto sobre a 
Propriedade Predial e Territo-
rial Urbana (IPTU) e da taxa de 
coleta de lixo com o Município 
M. Os dois tributos são relativos 
ao ano-calendário de 2012 e se 
referem ao imóvel onde reside. 
O contribuinte pagou ao Muni-
cípio M montante insuficiente 
para a quitação de ambos os tri-
butos.

Diante de tais débitos, a autoridade 
administrativa municipal que re-
cebeu o pagamento

a) determinará, primeiramente, a impu-
tação do pagamento à taxa e, poste-
riormente, ao imposto.

b) determinará o pagamento na ordem 
decrescente dos prazos prescricionais.

c) determinará o pagamento na ordem 
crescente dos montantes.

d) determinará, primeiramente, a im-
putação do pagamento ao imposto e, 
posteriormente, à taxa.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE juNhO DE 2015.1-B E 2- A.

O ator e diretor Guilherme Fontes 
se livrou da obrigação de ressarcir R$ 
4,6 milhões aos cofres públicos — va-
lor que ainda precisaria de atualização 
monetária — e de pagar uma multa de 
R$ 250 mil por conta da produção do 
documentário “500 anos de História do 
Brasil”, feita com recursos do Ministé-
rio da Cultura. O Tribunal de Contas 
da União (TCU), em decisões de 2006 

e 2012, havia condenado o ator. Porém, 
na quarta-feira (1/7), o TCU concordou 
com um recurso do ator, concluiu que a 
obra audiovisual foi executada e anulou 
a penalidade aplicada. Fontes, porém, 
continua obrigado a ressarcir o Erário 
por conta dos recursos públicos usados 
no filme “Chatô — O Rei do Brasil”, que 
começou a ser produzido em 1994 e que 
até agora não foi lançado. 

Recursos 
da Cultura

“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

1- Sou professora do ensino 
fundamental e médio há mais de 
16,6 anos, mas, antes disso, traba-
lhei por 12 anos como auxiliar de 
escritório. Tenho 58 anos de idade 
e 28,6 anos de contribuição. Posso 
converter o tempo de contribuição 
como professora de tempo de con-
tribuição comum? – Marcia Santos.

Sobre este tema, importante apre-
sentar o entendimento do Supremo Tri-
bunal Federal que em julgamento do 
Recurso Extraordinário reformou o acór-
dão proferido pelo Tribunal Regional da 
4ª Região, no sentido de não permitir a 
conversão de tempo de serviço especial 
trabalhado por professor no exercício 
do magistério na vigência do Decreto nº. 
53.831/1964 em tempo comum. A deci-
são ponderou que a expressão “efetivo 
exercício em funções de magistério” (CF, 
art. 40, III, “b”) contém a exigência de 
que o direito a aposentadoria especial 
dos professores só se aperfeiçoa quando 
cumprido totalmente este especial requi-
sito temporal no exercício das específicas 
funções de magistério. Com a consolida-
ção deste entendimento da Corte Supe-
rior, entendo que a Srª. Marcia Santos 
não faz jus a converter o tempo de servi-
ço de professora em comum.

2-  O desempregado tem direi-
to ao Auxílio-Doença? Ele tem di-
reito à Reabilitação Profissional à 
custa do INSS? – Luis Eduardo.

Esta pergunta nos remete para o 
instituto da perda e manutenção de 
qualidade de segurado junto a Previ-
dência Social. Nos dispositivos con-
tidos na Lei nº. 8.213 de 1991, prevê 
que: “o segurado que deixar de exercer 
atividade remunerada abrangida pela 
Previdência Social ou estiver suspen-
so ou licenciado sem remuneração, 
será mantida a qualidade de segurado 
até 12 (doze) meses após a cessação do 
benefício por incapacidade ou após a 
cessação das contribuições”. O prazo 
pode ser acrescido por mais 12 (doze) 
meses se comprovar estar desempre-
gado, mantendo, assim, o desempre-
gado a qualidade de segurado por 02 
(dois) anos, é o se chama de período e 
graça. 

Podendo dentro deste período, sen-
do portador de doença que o incapacite 
para vida laboral fará jus ao benefício 
de Auxílio-Doença pelo tempo que du-
rar esta incapacidade.

Também terá direito a ser inserido no 
Programa de Reabilitação Profissional 
se ficar comprovado que diante da do-
ença ou acidente de trabalho gerar uma 
incapacidade parcial, ou seja, totalmen-
te incapacitado para atividade que tem 
aptidão, porém pode ser habilitado em 
atividade diversa da que exercia.

Por Marcos Antônio conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário,  
Diretor Fundador Conrado – Advocacia & Consul-
toria e Membro da Academia de Letras Jurídicas do 

Sul da Bahia – Aljusba. Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Consulta previdenciária

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema 
Direito Previdenciário para Dr. Marcos Conrado, encaminhar para 

direitos@jornaldireitos.com

A Câmara do Distrito Federal aprovou versão local do polêmico Esta-
tuto da Família. Assim como a proposta de alcance nacional, que está em 
discussão na Câmara dos Deputados, o texto aprovado define como família 
a entidade social formada por um homem e uma mulher ou por uma comu-
nidade integrada por um dos pais e seus dependentes. O texto deixa de lado 
qualquer previsão para casais formados por pessoas do mesmo sexo. O texto 
vai à sanção do governador Rodrigo Rollemberg (PSB). 

Estatuto 
da família
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De quem partiu a ideia de escre-
ver “Dicas de Direito Imobiliário”?

Vercil Rodrigues -  Estávamos no 
escritório Brito Cunha Advogados Asso-
ciados, na região do iguatemi na cidade 
de Salvador, no mês setembro do ano de 
2013, em uma amena e agradável conver-
sa sobre as vicissitudes do Direito e dos 
juristas baianos, quando fui duplamente 
surpreendido pelo meu mestre e amigo 
Dr. Eurípedes Brito Cunha, advogado es-
pecialista em Direito Imobiliário, ex-pre-
sidente da OAB/Bahia e fundador a mais 
de cinco décadas do Brito Cunha Advo-
gados, que revelou ser um assíduo leitor 
da coluna Direito Imobiliário - Consulta 
Condominial, publicada mensalmente no 
primeiro caderno do jornal DIREITOS, 
pela qualidade da mesma.

 E a segunda surpresa veio logo em se-
guida quando me provocou: Por que você 
não publica com os seus artigos um livro 
sobre Direito Imobiliário? Argumentou-o 
que com o boom imobiliário e da constru-
ção civil na Bahia, ele (o livro) seria de 
grande utilidade para esse importante 
segmento.

Diante das duas surpresas, declara-
mos que seria muita pretensão da nossa 
parte escrever uma obra com esse viés, 
mas o amigo-jurista insistentemente 
disse que seria uma boa contribuição ao 
Direito baiano e aos cidadãos que moram 
em condomínios.

Então resolveu produzir a obra?

Vercil Rodrigues - A partir dessa 
provocação e vindo de quem veio Dr. Eurí-
pedes Brito Cunha, especialista em Direi-
to Imobiliário, a quem eu sempre dizia que 
o seu nome é uma grife do Direito baiano, 

“Esse é o meu terceiro livro, sendo o 
primeiro voltado para o Direito Imobiliário”

Entrevista com o advogado, jornalista e escritor VErciL rodriguEs, que acaba 
de lançar seu mais novo livro ‘dicas de direito imobiliário’, pela direitos Editora.
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Nesta entrevista, concedida ao escritor e 
jornalista João Batista de Paula, o ad-
vogado, jornalista e professor Vercil 

Rodrigues revela a essência do seu novo livro, 
que serve de base para uma rede de condomí-
nios, bem como, para operadores do Direito e 
aos que vivenciam o mundo imobiliário, com 
esclarecimentos e respostas que atendem a 
contento às suas necessidades.

afinal de contas, poucos escritórios de ad-
vocacia do Norte-Nordeste têm um know 
how e a experiência de mais de cinquenta 
anos de atuação no mercado, começou en-
tão a surgir o desejo de que em um futuro 
próximo saísse algo nesse sentido.

Aceitamos o desafio e o convidamos 
para prefaciar a obra, o que foi pronta-
mente aceito. Após seis meses de nossa 
primeira conversa em seu escritório, en-
tregou - me o prefácio. Ou seja, no inicio 
do mês de março de 2014, nos fora entre-
gue o prefácio, ocorre que no mês de abril 
desse mesmo ano, prestes do livro ir para 
a gráfica, ele faleceu. E por conta do seu 
inesperado falecimento, tomamos a deci-
são de adiar o projeto.

Só agora após a completar um ano de 
sua partida terrena, retomamos o projeto 

de lançamento desse livro, com o intui-
to de homenageá-lo. Portanto, esse livro 
é uma singela e justa homenagem que 
prestamos ao grande amigo-jurista Dr. 
Eurípedes Brito Cunha, um dos maiores 
advogados baianos, apesar de ter nascido 
no Maranhão, escolheu a Bahia para mo-
rar, de todos os tempos e que exerceu a 
advocacia com ética, generosidade e com-

petência.

Além da introdução de Eurí-
pedes Brito Cunha, que mora-
va em Salvador, você também 
prestigiou dois advogados sul 
baiano.

Vercil Rodrigues - Pres-
tigie nada, eles foram que me 

prestigiaram com as genero-
sas palavras em forma de 
apresentações da obra e do 
autor, a quem penhorada-
mente agradecemos.  Um 
deles foi o Dr. Leandro Alves 
Coelho, Advogado militan-
te, coordenador do Núcleo 
de Prática Jurídica (NPJ) da 
Faculdade Unime/Itabuna - 
Bahia e membro-fundador e 
ex-presidente da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia – Aljusba, onde 
ocupa a cadeira nº 3, e o ou-
tro, Dr. José Carlos Oliveira, 

Auditor Fiscal do Trabalho 
aposentado, advogado militan-

te e membro-fundador da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia – Aljus-
ba, onde ocupa a cadeira nº 2, 

Quais os temas primordiais abor-
dados neste Livro?

 
Vercil Rodrigues - São vários os 

temas abordados, dentre eles, a inadim-
plência condominial, cobrança judicial 
por inadimplência, financiamento mobili-
ário, direito e deveres do inquilino, a obri-
gatoriedade de fazer reparos no imóvel, 
cuidados com a segurança condominial.

  
Para que o livro, que  hora o Dou-

tor Vercil Rodrigues nos presenteia, 
fosse finalizado, contou com o apoio 
de quem?

 
Vercil Rodrigues - Colaboraram di-

retamente com a realização desta obra: 
Arnold Coelho, com o projeto gráfico, dia-
gramação e a concepção da capa, Agenil-
da Palmeira, revisão e Angélica Santos 
da Silva Rodrigues, com a digitação da 
obra. 

Aproveitamos também o espaço para 
agradecer a Angélica Santos da Silva, 
sócia-proprietária da Editora Direitos, 
pela confiança mais uma vez deposita-
da ao autor, com a publicação de mais 
uma obra; a José Adervan de Oliveira e 
Marcus Vinicius de Sá Lessa, respecti-
vamente, Diretor-presidente e editor do 
AGORA, imprescindível jornal regional, 
pelo espaço que nos concedem publicando 
a coluna Dicas de Direito Imobiliário, nas 
edições de fim de semana.

“Dicas de Direito Imobiliário” 
não é a estreia do advogado Vercil 
Rodrigues como escritor, quais são 
seus outros livros?

Vercil Rodrigues – “Breves Análi-
ses Jurídicas” e “Análises Cotidianas”, 
ambos publicados pela Direitos Editora.

O Doutor tem novos projetos lite-
rários?

Vercil Rodrigues - Sim. Estamos 
trabalhando concomitantemente em dois 
novos livros “Tribunal do Júri – Origem e 
Evolução” e “José de Almeida Alcântara 
e o populismo em Itabuna”, que também 
serão editados pela Direitos editora.

 
A vida intelectual do autor... É?

Vercil Rodrigues - Temos uma am-
pla vida dedicada ao ensino e as letras, 
seja escrevendo artigos para jornais e 
revistas, especialmente as jurídicas, seja 
publicando e editando os jornais DIREI-
TOS e O COMPASSO e os sites de iguais 
nomes, seja publicando livros e palestras, 
e posso dizer que é árdua, mas prazerosa.

Entrevista concedida ao jornalista 
e escritor João Batista de Paula, para 
os blogs http://oproduttor.blogspot.com.
br/ e http://poesiasdaexpedita.blogspot.
com.br/
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Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

Campos do
Jordão, a “Suíça 

Brasileira”
A temporada de inverno de Campos do Jordão, na Serra 

da Mantiqueira – São Paulo, na região metropolitana do Vale 
do Paraíba, que tem temperaturas no inverno girando em 
torno de 2 a 10°C, representa muito mais que uma viagem, é 
uma oportunidade para experimentar novos sabores e novas 
sensações. 

E foi em busca de tudo isso, ou seja, do frio, da sua gas-
tronomia e dos seus pontos turísticos, nesse item com direito 
a um passeio de trem até a hospitaleira cidade de Santo An-
tônio do Pinhal, que rumamos mais uma vez para essa apra-
zível e acolhedora cidade, no breve recesso do meio do ano. 

Aproveitamos também à ida a “Suíça Brasileira”, para 
darmos uma passadinha de cinco dias na capital paulista, 
com direito a visitar a Catedral da Sé, Mercado Municipal, 
ruas 25 de março e das Noivas, feira oriental no bairro japo-
nês da Liberdade...
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Com mais de 80% do piso as-
sentado, as obras de revitalização 
e requalificação do Calçadão da 
Rui Babosa serão entregues pela 
Prefeitura de Itabuna até o dia 10 
de agosto.  A previsão da Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano 
(Sedur) é que os serviços de assen-
tamento do piso em uma das áre-
as mais importantes do comércio 
local sejam concluídos até quarta-
-feira, 8. Em seguida será implan-
tado novo sistema de iluminação 
e colocados bancos de madeira na 
extensão da rua.    

A Prefeitura de Itabuna está 
investindo mais de R$ 140 mil nas 
obras. Essa é a última etapa das 
intervenções urbanísticas, que 
estão mudando o visual da Rui 
Barbosa e valorizando o comér-
cio naquela área. As obras foram 
iniciadas em 2012, mas foram in-
terrompidas pela administração 
anterior. O trabalho foi retomado 
no ano passado, mas suspenso por 
causa da crise financeira que atin-
ge os municípios brasileiros. 

As obras, que são executadas 
com recursos do próprio município, 
foram retomadas nesta semana e 
estão resolvendo transtornos anti-
gos de alagamento, pois o sistema de 
drenagem não passava por uma re-
visão geral há mais de 20 anos. Es-

ses problemas foram resolvidos com 
recuperação da rede coletora de es-
goto e revisão da rede de drenagem. 

As obras de revitalização fo-
ram aprovadas por consumidores 
e comerciantes. “Essas interven-
ções estão deixando a rua muito 
mais atraente, mais segura para 
o nosso deslocamento, porque an-
tes eram muitos os buracos, com o 
piso desnivelado, o que constante-
mente causavam acidentes”, con-
ta o vendedor ambulante Fernan-
do Soares de Souza. 

Para os consumidores Rose-
ane Costa Aragão e Erivaldo da 
Silva Menezes, há muito tempo 
que a Rui Barbosa necessitava 
dessas obras.  “Essas intervenções 
são um incentivo a mais para que 
frequentemos essa artéria comer-
cial”, conta a auxiliar administra-
tivo Roseane Costa.  Já Erivaldo 
da Silva destaca que terá um lu-
gar confortável para esperar en-
quanto a esposa faz compras nas 
mais lojas da artéria comercial.

Na quarta-feira (1/7), aconte-
ceu nas dependências da Associa-
ção Atlética do Banco do Brasil 
- AABB de Itabuna, a solenidade 
de transmissão e posse conjunta 
das novas diretorias do Rotary 
Club Itabuna e Rotary Club Ita-
buna Sul, que passam a serem 
presididos, respetivamente, por 
Paulo Pereira da Silva e Hiromi 
Isozaki, para o Ano Rotário 2015-
2016, substituindo Otônio Gui-

marães Sobrinho e José Marques 
Pereira.

A concorrida cerimônia contou 
com as presenças de membros das 
duas importantes instituições, 
autoridades civis e militares, polí-
ticos, imprensa e convidados. De-
pois dos pronunciamentos, foi en-
cerrada a sessão e todos puderam 
curtir uma boa música ao vivo e 
servir-se de um buffet especial-
mente preparado para a ocasião.

O Colégio Estadual Félix Mendonça, da 
cidade de Itabuna, no sul da Bahia, que tem 
como gestora Rosemeire dos Santos Guerra, no 
último dia 13/6 (sábado), promoveu o ‘Seminá-
rio Pacto do Ensino Médio – Escola, Família e 
Comunidade: Parceria que Transforma’.

O seminário que teve como mestre de ce-
rimônia a educadora Cláudia Mafra Aquino, 
começou às 7h30min., com uma ‘apresentação 
cultural’, e logo em seguida a abertura oficial 
com a gestora da unidade. O evento prosseguiu 
com as apresentações dos programas ‘Pacto do 
Ensino Médio’, ‘Projeto Político Pedagógico’ e 
‘Feira de Ciências e Iniciação Científica.

Na segunda parte da manhã, logo após o coffee 
break, os trabalhos recomeçaram com as apresen-
tações do ‘Resultado da Roda de Conversa entre 
alunos e professores’ e ‘Sobre Lideranças’, ambas 
apresentadas pelo professor Othon Dantas. 

A direção através da professora-diretora 
Rose Guerra, volta a fazer uso da palavra, 
desta feita para a ‘Apresentação dos indica-
dores do CEFM’, seguida pela ‘Avaliação dos 
professores em relação ao Pacto do Ensino 
Médio – CEFM, proferida pela educadora Ân-
gela Cristina. E encerrando a programação do 
seminário, teve um ‘Momento para questiona-
mentos, impressão e sugestões’. 

Obras do Calçadão 
Rui Barbosa devem ser 
concluídas em 30 dias

Rotary Club Itabuna 
e Rotary Club Itabuna Sul 

têm novos presidentes

Colégio Félix Mendonça promove 
Seminário Pacto do Ensino Médio

ITABUNA

POSSE

EDUCAÇÃO

Obras do calçadão em fase final
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As infecções respiratórias são muito fre-
quentes no inverno devido às pessoas se 
aglomerarem nas residências, nos ambien-
tes de trabalho, fechando portas e janelas, 
dificultando a circulação do ar. As infecções 
respiratórias podem acometer as vias aéreas 
superiores causando as rinites, sinusites, 
otites, faringites, amigdalites e as vias aéreas 
inferiores causando as laringites, bronquites, 
bronquiolites, traqueítes e pneumonias.

As gripes e resfriados, acometendo vários 
órgãos da árvore respiratória, também ocor-
rem mais nos períodos frios. Igualmente, a 
asma e outras doenças alérgicas aparecem 
mais na estação fria.

Há sinais e sintomas comuns a es-
sas afecções como: tosse, que pode ser com 
secreção ou não, febre, calafrios, dificuldade 

para respirar, dor no peito, espirros, dor de 
garganta, rouquidão etc. a tosse, quando seca, 
geralmente é de origem alérgica ou viral.

Nas doenças alérgicas, inclusive na asma, 
não se empregarão antibióticos. Nas infecções, 
porém, além dos antibióticos, usar-se-ão os 
analgésicos, os antitérmicos etc. Os pacientes 
devem ser bem agasalhados, principalmente, 
as crianças, proteção das correntes de ar.

Doenças mais graves como as pneumonias, 
principalmente em crianças, devem ser trata-
das em hospital. Estas patologias podem ser 
complicadas com os derrames pleurais, emp-
iemas, ameaçando a vida, necessitando fazer 
drenagem.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Doenças
respiratórias

Com a instalação de 12 apare-
lhos para a prática de exercícios 
físicos, a Prefeitura de Itabuna, 
através da Secretaria de Esporte 
e Recreação, vai oferecer à popu-
lação a primeira academia ao ar 
livre. Os equipamentos começam 
a ser instalados, a partir da pró-
xima semana, numa área às mar-
gens do Rio Cachoeira, nas pro-
ximidades do Módulo da Polícia 
Militar Comunitária, no bairro 
Conceição. 

Os equipamentos permitem 
que as pessoas, com o apoio de 
profissionais, melhorem as condi-
ções físicas, a qualidade de vida e 
da saúde. Na quinta-feira, os apa-
relhos foram colocados tempora-
riamente no local para moldagem,

Os equipamentos da academia 
ao ar livre não têm peso e os usu-
ários vão usar apenas da força do 
corpo para exercícios de muscula-
ção e alongamento. “Trata-se de 
um sistema adaptável ao usuário 
utilizando o peso do próprio cor-
po, criando resistência e gerando 
benefício personalizado”, afirma 
o secretário de Esportes e Recre-
ação, Evans Maxwel Silva, acres-
centando que os aparelhos são in-
dicados para maiores de 12 anos 
e principalmente para pessoas da 

terceira idade. 
Segundo o secretário, a Prefei-

tura vai realizar benfeitorias na 
área, como revitalização do espa-
ço, ampliação de iluminação, par-
que infantil e paisagismo.

Maxwel diz que a meta do 
projeto é cultivar na população o 
hábito da prática atividades físi-
cas diárias para garantir o bom 
funcionamento cardíaco, reduzir a 
obesidade e melhorar as condições 
de saúde. De acordo com o secre-
tário Evans Maxwel, a iniciativa 
também busca oferecer à popula-
ção a possibilidade de se exerci-
tar de forma gratuita, garantindo 
bem-estar. 

“Com esse investimento feito 
pela Prefeitura, a população de 
nossa cidade também vai utilizar 
ainda mais os espaços públicos 
para a prática de atividades sau-
dáveis e isso terá forte influência 
na saúde e na socialização das co-
munidades”, afirmou o secretário. 
A academia ao ar livre terá apa-
relhos como alongador, simulador 
de cavalgada, caminhada e remo, 
rotação dupla, esqui, surf, pres-
são de pernas, multiexercitador e 
rotação vertical, permitindo uma 
variação de mais de 20 movimen-
tos diferentes. 

Ilhéus foi anunciada pela 
presidente Dilma Rousseff, du-
rante cerimônia na sexta-feira, 
3, como uma das 83 cidades 
brasileiras que serão base para 
o percurso da tocha das Olimpí-
adas do Rio 2016. O ato, reali-
zado em Brasília, contou com a 
participação do prefeito Jabes 
Ribeiro, que foi convidado pelo 
Comitê Organizador dos Jogos.

De acordo com o informado 
pelo comitê, a tocha será acesa 
entre os meses de abril e maio 
do ano que vem, na tradicional 
cerimônia realizada em Olím-
pia, na Grécia. De lá, seguirá 
para Brasília, de onde partirá 
o revezamento em solo brasi-
leiro. O percurso deve durar 90 
dias, passando por cerca de 300 

cidades de todos os estados bra-
sileiros. A tocha será conduzida 
por cerca de 12 mil pessoas até 
acender a pira no Maracanã, na 
cerimônia de abertura do dia 5 
de agosto de 2016.

Segundo o prefeito Jabes Ri-
beiro, a oficialização da cidade 
como ponto base do percurso é 
um reconhecimento do comitê 
organizador à história e cultu-
ra de Ilhéus. “Nossa cidade ser 
escolhida para participar de um 
evento assistido em todo o mun-
do é um ganho que não pode ser 
mensurado, pois teremos uma 
repercussão internacional do 
nome de nossa cidade, o que faz 
essa terra ser ainda mais valo-
rizada”.

Ainda não estão definidos o 

percurso e a data em que a tocha 
estará em Ilhéus. Em visitas 
anteriores à cidade, represen-
tantes do Comitê Organizador 
estiveram em locais em que o 
símbolo poderá ser levado, como 
o Mirante da Piedade, em tri-
lhas rurais por fazendas de ca-
cau e na orla da Avenida Soares 
Lopes. Além de Ilhéus, a tocha 
olímpica passará por outras ci-
dades baianas, como Salvador, 
Vitória da Conquista, Valença, 
Senhor do Bomfim, Paulo Afon-
so e Porto Seguro.

Tocha - Produzida de alumí-
nio reciclado, a tocha tem como 
inovação o movimento automá-
tico realizado por suas linhas no 
momento de passagem da cha-
ma olímpica. O formato também 

Itabuna ganha academia
ao ar livre a partir 

da próxima semana

Ilhéus escolhida como cidade-base
para percurso da Tocha Olímpica

Pessoas difíceis
podem me ajudar?

Parece ser impossível, 
mas as pessoas 
difíceis podem nos 
ajudar e devemos 
ajudá-las também.

As pessoas que moram e estão perto de 
você, foi Deus que as escolheu, por mais 
difíceis que elas sejam. Elas não estão na 
sua vida à toa; a não ser que você tenha se 
casado de maneira errada. Mesmo assim, 
o Senhor sempre tem o plano estepe guar-
dado no “bolsinho” d’Ele. Deus faz com que 
o seu erro seja um bom amolador, a fim de 
que você se purifique.

Cada uma dessas pessoas, por mais difí-
ceis que sejam, por mais que deem trabalho, 
tem um lugar no céu, por isso, você não pode 
se decepcionar com elas. Talvez você tenha 
se decepcionado com seus filhos pelo fato de 

eles estarem lhe dando muitas preocupações, 
por isso também está guardando mágoa, 
ressentimento e rancor. Mas você não pode 
conservar isso no seu coração. Deus tem um 
lugar para eles também no céu.

O Senhor não quer que nenhum de nós se 
perca. 

           Com minha bênção,

Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)

ESPORTES

ILHÉUS

Novos aparelhos foram colocados temporariamente no local para moldagem

Prefeito Jabes RIbeiro ao lado presidente do Comitê 
Organizador dos Jogos, Carlos Arthur Nuzman

foi cuidadosamente trabalhado 
para facilitar a pegada e a con-
dução durante a maratona do 
revezamento, que contará com a 
participação de cerca de 12 mil 
pessoas, entre atletas, autorida-
des, personalidades e seleciona-
dos em concursos de patrocina-
dores.

O desenho foi o resultado de 
um processo de seleção nacional 
com 76 inscritos, que culminou 
na reunião de uma Comissão Jul-
gadora multidisciplinar, forma-
da por 11 membros reconhecidos 
por sua experiência na criação de 
produtos ou por seu destaque no 
Movimento Olímpico.
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BAHIAGÁS CAMPANHA

Bahiagás participou do 26º 
Congresso Mundial de gás

CDL encerra campanha 
tríplice e entrega prêmios dia 16

Entre os dias 1 e 5 de junho, 
a cidade de Paris, na França, se-
diou o maior evento do setor de 
gás natural do mundo: o 26º Con-
gresso Mundial de Gás (World 
Gas Conference). A conferência, 
que acontece a cada triênio, re-
uniu as principais empresas do 
ramo em todo o planeta, inclu-
indo a Bahiagás, representa-
da pelo Gerente de Mercado e 
Pós-venda Makyo Felix.

Esta foi a primeira vez que a 
Companhia participou do evento 
com a apresentação de conteúdo. 
Makyo apresentou no congresso 
dois trabalhos cujos títulos são: 
“Os impactos da geração termo-
elétrica a gás natural na oferta 
e no preço para segmentos não 
térmicos” e “O mercado do GNV 
no Brasil e as iniciativas para re-
tomar o crescimento”. “Foi uma 
oportunidade enorme porque lá 
pudemos manter um relaciona-
mento muito estreito com várias 
empresas e pessoas de destaque 
na indústria do gás”, comentou 
o gerente.

Segundo Makyo, o congres-
so promoveu muitas discussões 
importantes sobre o momento 
atual do gás natural no mun-
do, com maior penetração em 
vários países, aumentando o 
consumo e permitindo novos 
projetos termoelétricos. Outro 
assunto abordado foi o uso do 
gás natural nos países emer-
gentes e o desenvolvimento 
destes mercados.

O representante da Ba-
hiagás no evento ressaltou a 
relevância dos temas tratados. 

“Foram muito importantes as 
discussões a respeito do futuro 
do gás natural. Segundo o con-
senso geral no congresso, esta-
mos vivendo a era dourada do 
gás. Ele vai ganhar cada vez 
mais mercado, ser mais compet-
itivo, ter uma participação ain-
da maior nas matrizes energéti-
cas de cada país. E o gás vai se 
tornar cada vez mais acessível 
aos novos mercados”, observou 
Makyo.

Além da participação no 
Congresso, Makyo teve a opor-
tunidade de visitar a Universi-
dade do Gás, de propriedade da 
Gaz de France (GDF), nos arre-
dores de Paris. Lá teve acesso a 
uma estrutura moderna de tre-
inamento para técnicos e engen-
heiros da GDF.

A presença da Bahiagás no 
26º Congresso Mundial de Gás 
foi uma experiência positiva 
para a Companhia. “Pudemos 
estreitar o relacionamento com 
outras grandes empresas do 
mundo, inclusive distribuidoras, 
o que nos permitiu identificar e 
absorver as melhores práticas 
e atividades realizadas em out-
ros países. Além disso, conhecer 
melhor e se aprofundar nas 
questões do mercado internacio-
nal de gás. Tudo isso contribui 
para o planejamento estratégi-
co da Bahiagás e para os novos 
negócios nos quais a Companhia 
está interessada”.

O próximo Congresso Mun-
dial de Gás acontecerá no ano de 
2018, na cidade de Washington, 
nos Estados Unidos.

Ao realizar o últi-
mo sorteio no dia 30, no 
stand armado na praça 
Adami, quando foi sort-
eada a décima moto do 
Circuito de Prêmios no 
Comércio de Itabuna, a 
CDL de Itabuna encer-
rou com chave de ouro a 
campanha tríplice 2015, 
compreendendo as datas 
comemorativas dos dias 
das Mães, Namorados e 
São João.

O ganhador da última 
moto sorteada é o comer-
ciário Aloisio R. dos San-
tos, morador da rua do 
Prado, na Vila Zara, com 
um cupom de compras da 
Drogaria Velanes. Com 
este prêmio foram sorteadas 
nove motos de consumidores 
de Itabuna e uma de um cli-
ente de Jussari. O “Circuito de 
Prêmios no Comércio de Itabu-
na” conseguiu reunir cerca de 
5 milhões de cupons nos quase 
três meses de campanha. 

“Isso significa que em 
números aproximados circu-
laram 150 milhões de reais no 
comércio de Itabuna somente 
considerando os patrocinadores 
máster e as lojas associadas 
à promoção”, comemorou o 
presidente Jorge Braga, que já 
anunciou uma reunião para a 
próxima semana quando será 
avaliada a campanha e discuti-
da a promoção de Natal.

Entrega dos prêmios - 
Já está definida a data da en-
trega da premiação, dia 16 de 

julho, Dia do Comerciante, às 
18 horas e que acontecerá no 
mesmo local dos sorteios, o 
stand da praça Adami, na pre-
sença das autoridades munici-
pais, dirigentes da CDL, patro-
cinadores e imprensa. 

A CDL divulgou também a 
relação completa dos 10 gan-
hadores: José Antonio Peixoto, 
do Monte Cristo, Poliana Lima 
dos Santos, do Zizo, Luciana 

Conceição dos Santos, do 
Monte Cristo, Paulo An-
tonio Chaussê, do centro, 
Idália Domiciano Santos, 
do Vila Anália, Kallya-
ne Patrícia de Freitas, 
do bairro da Conceição, 
Terezinha Ferreira dos 
Santos, do Pontalzinho, 
Marlon de Paula Sirino, 
do Lomanto, Francisco J. 
S. Cunha, da cidade de 
Jussari e Aloisio R. dos 
Santos, da Vila Zara. 

O Diretor Promocio-
nal e de Eventos, Carlos 
Leahy, fez questão de 
registrar que a promoção 
alcançou seus objetivos 
de vitalizar o comércio 
“graças à parceria com 

a Prefeitura, com os patroci-
nadores máster: Vivo, Viação 
São Miguel e Rio Cachoeira, 
Drogarias Letícia, Supermer-
cado Meira, Jupará Motos, 
Emasa, Conlar, Sebrae, Caixa 
Econômica e Jornal Agora, com 
as empresas associadas à cam-
panha e sem esquecer o apoio 
incondicional da imprensa e de 
toda a diretoria da CDL”.

Carlos Leahy destacou as parcerias como 
fundamentais para o sucesso da campanha 
(Foto: Bitencourt)
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Por amor
Recordo-me bem das alvaradas e, com 

mais nitidez, do por do sol no velho cais ban-
hado pelas águas do Rio Buranhém que se 
mesclavam com as vindas do oceano, sepa-
rados, o rio e o mar, por um colossal recife 
em barreira esculpido pela natureza, a de-
senhar uma das mais belas paisagens por 
ela criadas.

Vejo-me na Ponta de Areia, local próxi-
mo ao cais. Na beira da praia, havia a tarifa 
– ponto de comércio de mariscos -. Ao lado, 
uma amendoeira antiga cercada por espécie 
de banco de madeira, meio desforme e rústi-
co, onde as pessoas se reuniam para conver-
sar, jogar dominó, tomar um trago e também 
confidenciar juras de amor.

Próximo dali, na Praia do Cruzeiro, mis-
turam-se pitangueiras, mangabeiras, cajue-
iros e, na areia branca, os pés de gurus se 
espalhavam entrelaçados e ofertavam frutos 
roxeados de sabor inesquecível, sem igual. A 
eles se misturavam os pés de cocos de caxan-
dó. Eu era menino e, juntamente com meus 
amigos, desfrutava daquilo tudo.

Adorava ir à tarifa com o meu avô com-
prar peixe. O preferido dele era Guaricema. 
Minha avó fazia uma moqueca de Guaricema 
frita, servida com mangabas, que até hoje 
guardo na lembrança.

Numa dessas idas e vindas à tarifa, ouvir 
um marujo, em tom zombador, de deboche, 
contar ao meu avô o que houvera se passado 
com “Beijinho”, um pescador, homem do mar.

Assim o chamavam porque era de baixa 
estatura. Seu nome era Benjamim. Sujeito 
forte, valente, destemido. Beijinho era pai de 
Maciel e de Otávio, frutos do seu casamento 
com Ana, conhecida por Donana, a mulher de 
sua vida. Havia duas coisas que realmente 
amava Ana e o mar.

Eram pescadores, mestres na arte de 
navegar. Não tinham estudo, mas experiên-
cia não lhes faltava.  Tinham um saveiro 
batizado de “Marujo”. Da embarcação tira-
vam o sustento.

O casamento de mais de 40 anos findara 
com a morte de Donana. A dor da perda da 
mulher amada, mundificou-lhe complemente 
a vida. Beijinho não mais saia de casa. Fez-
se triste. Nada mais fazia sentido. Desde o 
passamento, há um ano, a solidão e a tristeza 
passaram a lhe fazer companhia.

Certo dia, seus filhos convenceram-no a 
visitar “Marujo”. Estava o saveiro completa-
mente reformado. Convencido pelos filhos, 
resolveu, então, voltar ao mar. O barco foi 
guarnecido do necessário à finalidade.

No dia seguinte, bem cedinho, deixaram 
o cais. O veleiro rompeu a barra e rasgou o 
mar. A previsão de retorno era no final da 
tarde. A depender da pescaria, dormiriam no 
mar e voltariam no dia seguinte.

A pesca era artesanal. Não havia instru-

mentos de navegação, salvo a bússola. Falava 
mais alto a experiência, até mesmo na local-
ização dos chamados pesqueiros em alto mar.

Naquele dia tudo estava correndo muito 
bem. Haviam localizado um pesqueiro e farta 
era a pesca. Animados, resolveram pernoitar.

Caia a tarde. As estrelas, ainda meio 
tímidas, começam a piscar no firmamento.

De repente, o tempo se transformou. O 
vento sul soprava impiedosamente, cujas 
rajadas violentas despertaram a ira de Ne-
tuno, deixando o mar revolto. A natureza 
chorava em forma de tormenta e seus gri-
tos se revelavam no estrondo estarrecedor 
dos trovões. Por vezes cuspia labaredas de 
fogo a iluminar, por breves segundos, o breu 
da noite.  Em meio a esse cenário, o saveiro 
desgovernado bailava, ora para a esquerda, 
ora para a direita, ora para cima, ora para 
baixo, sem saber ao certo para onde ir.  Den-
tro dele, os homens desesperados, rogavam 
a Deus a salvação.

A chuva apagou as duas lamparinas 
que se encontram do lado de fora do convés. 
Tudo ficou turvo. Tateando em busca de uma 
delas, Beijinho desequilibrou-se e caiu ao 
mar. Desesperado, mestre Otávio lançou-se 
ao mar em fúria para socorrer seu velho pai. 
Seu guia era a intuição. Do saveiro, com uma 
lanterna, Maciel norteava a Otávio.  

Os gritos aflitos deram a Otávio a local-
ização de Beijinho. Agarrado ao pai, tentava 
bravamente levá-lo a bordo, mas não conse-
guia, devido não só às circunstâncias, mas à 
resistência dele em querer morrer no mar. 
Sem alternativa, deferiu-lhe um soco, vindo 
ele a desmaiar. Maciel arremessou-lhe uma 
boia amarrada numa corda. Agarrou-se à 
boia e puxado por Maciel, finalmente veio a 
bordo trazendo consigo o pai.

Exausto, no convés, agarrado ao seu pai, 
viu a noite lentamente passar.  O dia aman-
heceu. O tempo havia melhorado. Beijinho 
acordou. Ainda assustado, o mestre Otávio 
lhe pergunta: “meu pai, por que o senhor diz-
ia aos gritos que queria morrer”?  Ao que ele 
respondeu: “porque não cumprir a jura que 
fiz a Ana, a mulher que sempre amei e amo, 
de partir antes dela para esperá-la no céu, na 
casa de Deus e, num cantinho, revivermos o 
nosso grande amor”.

Em silêncio, atentamente, meu avô a 
tudo ouviu. Apaixonado por minha avó, 
não fez qualquer comentário.  Pensei comi-
go como podia àquele homem desdenhar do 
amor?  Afinal, quem nunca quis morrer por 
amor? E tenho, até hoje, que só desdenha do 
amor quem não conhece o amor. Amar é pre-
ciso. Viver não é preciso.

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*

POLÍTICA

Deputado anuncia liberação de 
R$ 2,48 milhões para construir 

nova unidade da UPA em Itabuna

O deputado federal Davidson 
Magalhães (PcdoB-BA) ocupou o 
plenário da Câmara dos Deputa-
dos (30/06) para anunciar a boa 
nova que obteve para a cidade 
de Itabuna: a liberação  de R$ 
2.480.000,00  para a construção 
de uma UPA-Unidade de Pronto 
Atendimento, no bairro  de Fonseca 
no município.

Os recursos já estavam previs-
tos pelo Ministério da Saúde, porém 
os trâmites burocráticos paralisa-
vam a liquidação das verbas desde 
2013, e somente foram liberadas 
graças ao intenso trabalho do depu-
tado federal nos últimos meses jun-
to ao Ministério.

Os recursos fazem parte de in-
vestimentos oriundos do Programa 

de Aceleração do Crescimento – 
PAC2, e já tem ordem bancária ex-
pedida. O Fundo Nacional de Saúde 
já adotou as medidas necessárias à 
transferência do incentivo para a 
construção da nova UPA.

Ao tempo em que deu a boa 
notícia, Davidson Magalhães afir-
mou que mantém o esforço do 
mandato para a liberação de mais 
R$ 1.450.000,00 em dotações de 
emendas de sua autoria, também 
destinadas à saúde: “A melhoria da 
saúde dos habitantes de Itabuna 
e região é um dos pilares de nossa 
atuação. Ao melhorar a qualidade 
de vida da população de Itabuna, 
estamos também colaborando para 
aprimorar o atendimento e quali-
dade da saúde em toda a região”. 
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EVENTO

TicoMia confirma sucesso como
sensação do São João na Bahia

Uma multidão reunida na Fazen-
da Eldorado, a 7 km da cidade de 
Ibicuí, no último dia 21 de junho, 

confirmou o grande sucesso do TicoMia, 
a maior festa de camisa do São João da 
Bahia. Logo após o meio dia, a Banda For-
rozão foi a primeira a esquentar os foliões, 
marcados pela alegria, pela descontração e 
pelo clima de paz. Em seguida, foi a vez do 
Lordão, única banda a participar da maio-
ria das edições do evento, que comemora 
em 2015 a marca de 28 anos de história.

“Gente bonita de Ibicuí, eu vim 
dançar o São João Aqui...”, evocou Kocó, 
o vocalista do Lordão, fazendo o público 

acorrer à frente do palco. Desde a abertu-
ra dos portões, a tradicional infraestru-
tura do TicoMia, com churrasco, bebidas 
e comidas típicas foi disponibilizada para 
os curtidores do forró vindos de várias 
partes da Bahia e do Brasil. 

O arrasta-pé continuou ao som de 
Cavaleiros do Forró, cujo vocalista, o 
popular Peruano, disse em entrevista à 
imprensa que após uma sensação forte 
de energia e alegria do grande público 
do TicoMia “só restam o sentimento de 
agradecimento pela oportunidade de par-
ticipar do evento e a vontade de voltar 
outras vezes.”

Este ano, a vila cenográfica foi bas-
tante ampliada com casas de taipa, e a 
tradicional bodega servindo cachaça e 
tira-gostos variados, de charque, requei-
jão, rapadura e bacalhau, tornou-se pit 
stop de muitos foliões. A decoração da 
fazenda foi bastante elogiada. O charme 
do local ficou por conta das casinhas de 
doces em pau a pique e das pequenas 
praças montadas com bancos em madei-
ra, forrados com tecidos de estampas flo-
rais, dando o colorido junino que a festa 

merece e proporcionando mais conforto 
aos convidados. Outros encantamentos 
foram os totens interativos com o ga-
to-mascote da festa e o boneco Tico Mia 
que desfilou no meio da multidão, tam-
bém para selfies. 

Os organizadores da festa, Sara e 
Lourival Dourado, agradeceram mais 
uma vez a participação de todos os pre-
sentes, que confirmaram o Tico Mia 
como um grande encontro de forró, paz e 
alegria.

Um diferencial do Tico Mia está na 
qualidade dos serviços de bebida e comi-
da típicas oferecidos, ininterruptamente, 
durante o evento. O “boi no rolete” prepa-
rado por uma equipe de profissionais do 
estado do Paraná, assado inteiro em forno 
especial, à temperatura de 200 graus, se 
constitui em diferencial de curiosidade, e 

também de elogio de quem lá comparece, 
em função do sabor e maciez da carne ser-
vida. O público se deliciou também com 
churrasco, queijo coalho, acarajé e abará, 
crepe, beiju de tapioca com recheios, doces 
típicos do período junino, além de água de 
coco, refrigerantes, batidas de frutas trop-
icais e cerveja, entre outros. 

DECORAçãO

ESTREIA

SERVIçOS

O cantor 
Luan Santana 
entre os 
organizadores 
do TicoMia, 
Sara Dourado 
e Douradinho 
e o filho, Raul

Roberto Santana e esposa

Apresentação de 
Dorgival Dantas 
(Imagem Pixel 
Motion)

FORRó E TRADIçãO

O criador e produtor do Ticomia, Douradinho, resumiu o sucesso do evento com 
a frase: “a tradição vence a crise”. Segundo ele, que está há 28 anos no comando da 
festa, a missão do TicoMia é a preservação do forró tradicional, sob a influência de 
Luiz Gonzaga e outras personalidades musicais do nordeste brasileiro, e enriquecer 
o São João de Ibicuí, considerado o mais original do Estado. “Manter essa tradição 
que nós temos da cultura nordestina, do homem que sofreu pra levantar o país, in-
clusive, de um modo diferente, isso é muito importante para nós”, afirmou.

Já o cantor Luan Santana mostrou a 
força do sertanejo ao estrear no TicoMia e 
provocou com sua playlist romântica até 
a histeria de muitas fãs. O cenário mon-
tado pela produção do artista era magníf-
ico, através de leds em alta definição. Ao 
final do show, ele disse que o momento foi 
inacreditável. 

Logo após, subiu ao palco, Jorge & 
Mateus, que repetiu o sucesso de suas 
apresentações, fazendo o público cantar 
os seus principais hits, para o delírio do 
fã-clube munido de cartazes. Ao forrozeiro 
Dorgival Dantas coube encerrar a edição 
TicoMia 2015. Como sempre, o carismáti-

co o cantor obteve a demonstração carin-
hosa de milhares de pessoas presentes à 
festança junina. Ele deu um recado para 
quem deixou de comparecer: “Você que 
não veio, venha, porque no próximo ano 
vai ser ainda melhor. Este ano foi melhor 
do que o ano passado, enfim, isto é Tico 
Mia. As melhores atrações. A melhor ter-
ra do mundo. Eu peço a Deus que abençoe 
este evento com muita paz e todas as pes-
soas que vêm aqui. Espero que eu possa 
vir aqui por muitos e muitos anos. Já es-
tou com saudades. Viva o Tico Mia! Viva 
a Bahia. Viva todos nós”, acrescentou 
Dorgival.

PMDB DE ITABUNA

O III Forró do PMDB de Itabuna, foi um sucesso!

Como acontece há três anos, o di-
retório municipal do Partido do Movi-
mento Democrático Brasileiro – PMDB/
Itabuna, comemorou os festejos juni-
nos, no último dia 27/6 (sábado). 

Diferente dos anos anteriores, onde 
os eventos foram realizados em espaços 
alternativos, desta vez, o grupo inovou 
e fez literalmente a festa na roça! O lo-
cal escolhido foi uma fazenda situada 
na rodovia Ilhéus - Itabuna, logo após 

a CEPLAC. De fácil acesso, os quase 
duzentos convidados não tiveram difi-
culdades em encontra-la.

Com direito a fogueira, licor, canji-
ca, amendoim, forró pé de serra e uma 
quadrilha junina improvisada com os 
participantes, a festança durou até o 
raiar do dia.

Além dos membros do diretório 
local do partido, estiveram presentes 
diversas personalidades, a exemplo 

do Secretário de Ação Social da Pre-
feitura de Itabuna, Carlos Trindade, 
do jornalista e diretor-presidente do 
Jornal AGORA, José Adervan, do 
publicitário Silvio Roberto, (Visão 
Propaganda); do deputado estadual 
Pedro Tavares (PMDB-BA.) e de di-
versos nomes do cenário sócio-políti-
co da cidade.

Os anfitriões da noite Renato Costa 
e Luísa Costa, sua filha, estavam radi-

antes! “Esta foi sem sombra de dúvidas 
a melhor festa junina que o partido já 
produziu”, declarou Renato Costa. Já 
o presidente da agremiação política, 
Pedro Arnaldo Martins, falou da im-
portância de haver confraternizações 
deste tipo, para fortalecer ainda mais 
os laços da grande família PMDB de 
Itabuna.

Fotos: Júnior Padovan
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A prática
docente

O magistério público brasileiro é a 
carreira que conta com o maior núme-
ro de profissionais, em todo país. São 
profissionais que mantém contato 
direto com milhões e milhões de cri-
anças e adolescentes na educação 
infantil e nos ensinos fundamental e 
médio, sem falar na educação profis-
sional.

Muitos perguntam você é profes-
sor? A prática me ensinou definitiva-
mente o que era sugerido por aquelas 
perguntas preocupadas das pessoas: 
o salário não é bom, a rotina é can-
sativa, as reuniões pedagógicas são 
constantes, a relação com os alunos 
faz uma grande diferença. Temos 
consciência de que é necessário res-
significar, isto é, reverter de novo val-
or, de novo sentido e novo significado 
a educação, a escola, o professor e o 
aluno.

Como é emocionante ver o reen-

contro de gente famosa com a “sua 
professora das primeiras letras”, é 
maravilhoso quando nós professores 
recordamos até da maneira como o 
aluno se comportava ou estudava e, 
por sua vez, aquele a chama carinho-
samente pelo nome.

Nós, professores, devemos pen-
sar a nossa cidadania e o papel que 
ela desempenha na vida do país como 
um todo.

Eu já tenho as minhas certezas: 
ser professor poderia ser muito mais 
confortável poderia ser muito menos 
estafante. Mas vale a pena. Pois, 
sempre sonho que uma coisa gera, 
nunca nada está morto. O que não 
parece vivo, aduba. O que parece es-
tático espera.  

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Wellington 
Rodrigues, 
“Leléu”, assume 
a Secretária da 
Administração

Em viagem a Salvador, na última 
quarta-feira, 1, o secretário de Turismo e 
Esportes de Ilhéus, Josenaldo Cerqueira, 
se reuniu com o Superintendente de 
Desportos da Bahia, Elias Dourado, para 
tratar do apoio do Governo do Estado aos 
atletas ilheenses Diego Figueiredo, do 

O ex-vereador Wellington Rodrigues, 
“Leléu”, assumiu dia 3, a Secretaria 
Administração em substituição à psicóloga 
Maria Alcântara que se licenciou do 
cargo. A solenidade simples aconteceu 
no Gabinete do Prefeito de Itabuna, 

Claudevane Leite, que destacou o trabalho 
realizado pela ex-secretária desde o 
início da atual administração e o apoio do 
partido às demandas e projetos em favor 
da população apresentados pelo governo à 
Câmara Municipal.

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos 
livros “Breves Análises Jurídicas” e “Analises 
Cotidianas” (Direitos Editora), Membro do 
Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus; 
Membro-fundador e Vice-presidente da 
Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
Membro Idealizador-fundador e Vice-presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e Membro-Diretor de Comunicação 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

ACADEMIA GRAPÍÚNA DE LETRAS 
Agral promove reunião ordinária 

A Academia Grapíúna de Letras – 
(Agral), sediada na cidade de Itabuna, 
presidida pelo acadêmico Ivann Krebs 
Montenegro, promoveu no último dia 
11/6, a sua tradicional reunião ordiná-
ria, no espaço Carpem Diem.

Na oportunidade foi comemorado 
o aniversário da Confreira Zélia Lessa 
e a homenagem a Confreira Eglê Ma-
chado, que recebeu o título de ‘Membro 
Benfeitor’ da egrégia ‘Casa das Letras 
Itabunense’.  Ainda fazendo parte do 
evento acadêmico-cultural, foram em-
possados os membros que compõem a 
nova diretoria da Associação Cultural 

Amigos do Teatro (Acate), biênio 2015-
2016, que agora passa a ser presidida 
pela multicultural Eva Lima.

ZONA LIVRE

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e 

religiosas,publicidade volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

taekwondo, e Ricardo Kyokushin, do caratê, 
que vão competir em eventos internacionais 
neste ano.
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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

DIREITOS - JULHO - 2015.indd   16 06/07/2015   14:09:08


