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Leia na página 8

“A credibilidade 
conquistada

pelo escritório é 
fruto, indiscutível, 
da competência
dos advogados

que nele atuam”

Entrevista com o 
advogado especialista em 

Direito Previdenciário 

DR. MARCOS ANTÔNIO 
CONRADO MOREIRA 

Projeto obriga réus a 
comprovar que dinheiro 
de honorários é lícito

Tramita no senado desde a terça-feira (3/8) um projeto de 
lei para obrigar os réus em ações de improbidade administrati-
va e por crimes contra a administração pública a comprovar a 
origem lícita do dinheiro que usam para pagar seus advogados. 

Leia na página 5

Leia na página 3
Leia na página 4

Dicas de Direito Imobiliário, 
do advogado Vercil 

Rodrigues, esgota sua 
primeira edição em 20 dias

EVENTOS JURÍDICOS

III Conferência
Internacional de 

Direito Ambiental
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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

54 - O estudante de Direito leva 
para a advocacia o encantamento pela 
futura profi ssão, comumente adquiri-
da na Faculdade. Com o transcurso do 
tempo, já no exercício profi ssional, não 
raro decepciona-se com a ramerrão, 
prosaísmo, as práticas e o meio adver-
so do Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te 
a fazer da atividade profi ssional, no 
tocante à lisura, retidão, moralidade, 
a projeção da vida privada, insepará-
vel uma da outra, cercando ambas de 
honradez, dignidade, humanidade, so-
lidariedade, espírito público.

56 - Do advogado, a cuja porta a se-
dução e a tentação batem co  freqüência 

, exige-se, mais do que em outras pro-
fi ssões, retidão de caráter, sólida for-
mação ética e moral, conduta ilibada.

57 - Sem prejuízo da fi rmeza da 
crítica, das prerrogativas e da inde-
pendência profi ssional, o advogado 
tem o dever de tratar com urbanidade, 
respeito e zelar pelo prestígio, credibi-
lidade e aperfeiçoamento da magistra-
tura. Pois, como judiciosamente obser-
va Calamandrei, relação entre as duas 
categorias assemelham-se à dos vasos 
comunicantes: não se pode baixar o ní-
vel de uma sem rebaixar da outra.

Fonte Livro: “Conselhos 
aos Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfi m

Lançado no dia 15 de julho, o livro 
de Dicas de Direito Imobiliário, do ad-
vogado, professor e jornalista Vercil Ro-
drigues, esgotou a sua primeira edição 
em 20 dias, fazendo com que fosse lan-
çada a sua 2ª edição, que está disponí-
vel na Livraria Jurídica, no centro de 
Itabuna.

A venda da 1ª edição foi feita pelos 
telefones (73) 8852 2006 e 9134 5375 e 
através do atendimento online, pelo site 
www.jornaldireitos.com e a Editora Di-
reitos registrou vendas para clientes de 
diversas cidades, a exemplo de Salva-
dor, Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista, Teixeira de Freitas, Gandu, 
Ubaitaba, Jequié, Serrinha e Canaviei-
ras, além de Itabuna e Ilhéus.

Considerada como uma iniciativa 
inédita na literatura jurídica do Brasil, 
por ser a primeira obra escritanesse for-
mato, ou seja, trata-se de uma compila-
ção de artigos seus, publicados em diver-
sos jornais, inclusive no jornal e Revista 
DIREITOS, de sua criação e proprieda-
de, em respostas a perguntas feitas por 
centenas de interlocutores a respeito de 
direito imobiliário.

Sobre o livro declarou o advogado e 
auditor fi scal do trabalho aposentando, 
Dr. José Carlos Oliveira: “Vercil Rodri-
gues como Dicas de Direito Imobiliário-
mune os profi ssionais do mercado imo-
biliário, bem como do direito, com mais 
um instrumento útil, indispensável em 
suas mesas de trabalho. Aos síndicos 
de condomínios edilícios e aos que pre-
tendam o correto procedimento com re-
lação a qualquer matéria pertinente a 
direito condominial e a imóveis em suas 
diversas nuances o necessário livro de 
cabeceira”.

“O Direito Imobiliário se destina a 
disciplinar 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; permuta; doação; ces-
são de direitos; usucapião; fi nanciamen-
tos da casa própria; direito de construir; 
direito de vizinhança; registro de imó-
veis; adjudicação compulsória; enfi teu-
se; laudêmio e outros tantos institutos e 
assuntos concernentes ao bem imóvel,e o 
livro atende a esses e diversos institutos 
afi ns”, salientouo autor.

O Autor – Advogado, historiador 
e jornalista. Pós-graduado em Direito 
Público e Privado, fundador dos jornais 
Direitos e O Compasso e da revista Di-

A história da autotutela modera-
da ou legítima defesa não apresenta 
concordância doutrinária, alguns de-
fendem que este instituto não possui 
biografi a. Enquanto que os bárbaros 
reconheciam que o agente que pratica-
va uma ação de repulsa a uma agres-
são injusta ou excessiva estava isento 
de pena. Só que não se pode negar que 
a defesa da própria vida encontra-se 
ínsita no ser humano, desde épocas re-
motas e, mais ainda, quando o Estado 
apresenta-se impotente em cumprir a 
função de protetor da sociedade. 

Nesse sentido, o Artigo 25 do CP 
alude que “entende-se em legítima 
defesa quem, usando moderadamen-
te dos meios necessários, repele in-
justa agressão, atual ou iminente, a 
direito seu ou de outrem”.Assim, não 
permitindo espaço para afi rmar que 
a legítima defesa é indiscutível. Pois, 
é necessário uma análise profunda do 
caso concreto, visto que não é possível 
alegar o instituto da própria defesa em 
qualquer circunstância. Portanto, ela 
é perfeitamente contestável! 

Ainda por dizer, no dia a dia das 
grandes cidades ou ainda nos casos ex-
cepcionais das pequenas municipali-
dades, muitos cidadãos, por inoperân-
cia do Estado, são vítimas de agressões 
urbanas, como roubos e afi ns. Em não 
raros casos, estas vítimas reagem e 
acabam sendo arroladas como autoras 
de delitos penais, indo para os presí-
dios brasileiros e recebendo os mesmos 
tratamentos dos marginais enclausu-
rados por delinquir a sociedade.

Como o Código Processual Penal 
determina que a autoridade policial 
autue em fl agrante delito, mesmo que 
seja em legítima defesa, e com a moro-
sidade da justiça o Agente é obrigado a 
fi car semanas, meses ou até ano, para 
ter uma decisão judicial, enquanto isto 
ele vai convivendo com marginais de 
todas as espécies, em um ambiente 
desumano, degradante, desrespeitan-

do a sua integridade física, preceitos e 
princípios assegurados na Carta Mag-
na brasileira. 

Ademais, o instituto da legítima 
defesa tem ressaltante importância 
para a sociedade, pois este excluden-
te de ilicitude permite que o cidadão 
esteja resguardado, no momento em 
que o Estado não consegue exercer a 
função de proteger o popular.

Segundo (ACQUAVIVA, 1994, p. 
47), o homem “é um ser social. Em 
sociedade, ele alcança seus objetivos 
individuais e satisfaz sua tendência 
gregária, formando, a partir da cé-
lula familiar e o município, o próprio 
Estado, sociedade condicionante das 
demais e dotada de poder soberano. 
Ao viver comunitariamente, entre-
tanto, o homem não apenas age, mas 
também interage, passando por um 
processo de integração paulatina de-
nominada socialização, sendo disci-
plinada em suas relações de amizade, 
cortesia e, principalmente, em suas 
relações jurídicas, estas garantidas 
pelo Estado.”.Assim, cabe ao Estado 
garantir a segurança da sociedade, 
a integridade da população, entre 
os particulares ou até mesmo entre 
o particular e o Estado (aqueles que 
tem poder de manter a ordem). 

Finalmente, a importância do ins-
tituto no ornamento jurídico penal. 
Cabe ao Estado a proteção social, res-
peitando as suas limitações. Então, 
prevendo tal situação, o legislador 
conferiu ao cidadão a capacidade de se 
autodefender de ataque atual ou imi-
nente, ou seja, criou a legítima defesa. 
Fazendo-se necessário entender que o 
ataque deve ser atual, visto que não 
se pode confundir legítima defesa com 
vingança. 

Por Tales Almeida Andrade.
       Bacharelando em Direito e Licenciando em Letras.  Mestre 
Conselheiro Regional da 1ª Oficialaria Executiva do Estado da 

Bahia - Ordem DeMolay. Itabuna-Bahia.

E-mail: talesalmeidadm@hotmail.com

ARTIGO

O instituto da Legítima
Defesa e inefi ciência Estatal

1- Affectio Maritalis = Ânimo de 
serem marido e mulher.

2- Affectio Societatis = O interesse 
societário. Ânimo de constituição 
de uma sociedade.

3-Animus Domini = Intenção de 
(ser) proprietário (=senhor/dono), 
Intenção de domínio ou posse.

4- Alieno Nomine = Em nome alheio
5- Alieno Tempore = 

Intepestivamente inoportuno, 
intempestivo.

6-Autorictas = Autorização.

7- Condicio Potestativa = Condição 
Potestativa

8-Cogito Ergo Sum = Penso, logo 
existo

10- Consuus = Cúmplice
11-De Meritis = Do mérito
12- Essentialia Negotii = Negócios 

Essenciais
13-Facultas Agendi = Facukdade de 

Agir
14-In Custodiendo = Em guardar 

(diz-se culpa)
15- In Futurum = No futuro
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Lançado no dia 15 de julho, o livro 
de Dicas de Direito Imobiliário, do ad-
vogado, professor e jornalista Vercil Ro-
drigues, esgotou a sua primeira edição 
em 20 dias, fazendo com que fosse lan-
çada a sua 2ª edição, que está disponí-
vel na Livraria Jurídica, no centro de 
Itabuna.

A venda da 1ª edição foi feita pelos 
telefones (73) 8852 2006 e 9134 5375 e 
através do atendimento online, pelo site 
www.jornaldireitos.com e a Editora Di-
reitos registrou vendas para clientes de 
diversas cidades, a exemplo de Salva-
dor, Ilhéus, Feira de Santana, Vitória da 
Conquista, Teixeira de Freitas, Gandu, 
Ubaitaba, Jequié, Serrinha e Canaviei-
ras, além de Itabuna e Ilhéus.

Considerada como uma iniciativa 
inédita na literatura jurídica do Brasil, 
por ser a primeira obra escritanesse for-
mato, ou seja, trata-se de uma compila-
ção de artigos seus, publicados em diver-
sos jornais, inclusive no jornal e Revista 
DIREITOS, de sua criação e proprieda-
de, em respostas a perguntas feitas por 
centenas de interlocutores a respeito de 
direito imobiliário.

Sobre o livro declarou o advogado e 
auditor fi scal do trabalho aposentando, 
Dr. José Carlos Oliveira: “Vercil Rodri-
gues como Dicas de Direito Imobiliário-
mune os profi ssionais do mercado imo-
biliário, bem como do direito, com mais 
um instrumento útil, indispensável em 
suas mesas de trabalho. Aos síndicos 
de condomínios edilícios e aos que pre-
tendam o correto procedimento com re-
lação a qualquer matéria pertinente a 
direito condominial e a imóveis em suas 
diversas nuances o necessário livro de 
cabeceira”.

“O Direito Imobiliário se destina a 
disciplinar 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; permuta; doação; ces-
são de direitos; usucapião; fi nanciamen-
tos da casa própria; direito de construir; 
direito de vizinhança; registro de imó-
veis; adjudicação compulsória; enfi teu-
se; laudêmio e outros tantos institutos e 
assuntos concernentes ao bem imóvel,e o 
livro atende a esses e diversos institutos 
afi ns”, salientouo autor.

O Autor – Advogado, historiador 
e jornalista. Pós-graduado em Direito 
Público e Privado, fundador dos jornais 
Direitos e O Compasso e da revista Di-

Dicas de Direito Imobiliário, do 
advogado Vercil Rodrigues, esgota 

sua primeira edição em 20 dias
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Livro: Dicas de Direito 
Imobiliário, 2ª edição.
Páginas: 250.
Editora: Direitos.
Ano: 2015.
Tema: Jurídico.
Preço: R$ 50,00

Livro: Dicas de Direito 

reitos, e dos sites de mesmos nomes; 
idealizador-fundador e vice-presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (Aljusba); membro-funda-
dor da Academia Grapiúna de Letras 
(Agral), membro da Academia de Letras 
de Ilhéus (ALI) e do Instituto Histórico e 
Geográfi co de Ilhéus.
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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 Imo-

biliário”, 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 advogado Esdras Dantas de Souza, 
representante da OAB no Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP), teve 
sua recondução ao cargo aprovada nesta 
quarta-feira (5) pelo Plenário do Senado 
Federal. Assim, Esdras permanecerá no 
colegiado para o biênio 2015/2017.

O presidente nacional da OAB, Mar-
cus Vinicius Furtado Coêlho, parabe-
nizou o advogado pela continuidade no 
Conselho. “A recondução de Esdras Dan-
tas ratifi ca o brilhante trabalho que ele 
vem desenvolvendo, além de signifi car a 
segurança de tê-lo representando os inte-

resses da advocacia e da cidadania junto 
ao Ministério Público nos próximos dois 
anos”, disse.

Esdras Dantas foi conselheiro federal 
da OAB pelo Distrito Federal por quatro 
mandatos consecutivos, além de diretor 
tesoureiro e presidente da Terceira Câ-
mara. Na seccional do DF, foi presidente 
por dois mandatos consecutivos (1991 a 
1995) e conselheiro por outros cinco, tam-
bém consecutivos. Na OAB-DF dirigiu a 
Escola Superior de Advocacia, presidiu 
a Fundação de Assistência Judiciária e 
também foi diretor tesoureiro.

Estão abertas as inscrições para a 
III Conferência Internacional de Direito 
Ambiental, que acontecerá em Campo 
Grande (MS) nos dias 4 e 5 de setembro 
de 2015. Até 10 de agosto os valores são 
promocionais: R$ 50 para estudantes e 
R$ 100 para advo-
gados e demais pro-
fi ssionais.

O evento é uma 
parceria da OAB 
Nacional com a 
Seccional sul-mato-
-grossense e discu-
tirá a inserção da 
variante ambiental no direito, além da 
prevenção e de soluções aos litígios da 
área.

O presidente nacional da OAB, 
Marcus Vinicius Furtado Coêlho, enten-
de que o momento é oportuno para a dis-
cussão de temas ambientais no universo 

jurídico. “Temos um capítulo inteiro da 
Constituição Federal de 1988 dedicado 
ao meio ambiente. É direito do cidadão 
ter acesso a um sistema ambiental equi-
librado, mas, ao mesmo tempo, existe o 
dever comum ao poder público e ao povo 

de cuidar da fauna 
e da fl ora, tão abun-
dantes em nosso 
País”, aponta.

A III Conferên-
cia Internacional 
de Direito Ambien-
tal trará ao Brasil 
lideranças políti-

cas, pensadores e ativistas de todo o 
mundo para debaterem temas centrais 
como água, energia, fauna, fl ora e qua-
lidade de vida. Para Marcus Vinicius, 
temos que proceder como prega o Gre-
enpeace, “pensando globalmente e agin-
do localmente”.

Representante da OAB no CNMP tem 
recondução aprovada pelo Senado

III Conferência Internacional 
de Direito Ambiental

CONSELHO FEDERAL DA OAB

EVENTOS JURÍDICOS

A área comum de um condomí-
nio pode ser locada a terceiros? Em 
caso positivo, qual o quórum neces-
sário para a aprovação? Rita Krus-
chevisky

Rita, tema bastante corriqueiro na 
prática do direito imobiliário refere-se à 
locação de área comum de Condomínios 
Edilícios. A título de exemplo prático, 
imagine um edifício comercial com grande 
movimentação de pessoas em suas áreas 
comuns, que pretenda autorizar terceiros 
a instalar pequena banca de revistas e 
jornais na área de circulação, um edifício 
qualquer que pretenda ceder onerosamen-
te espaço de sua fachada para instalação 
de placa publicitária, ou do telhado para 
colocação de antena de telefonia. 

As indagações que surgem são: a 
área comum pode ser locada a terceiros? 
E se sim, qual o quórum necessário para 
aprovação desta medida? 

Pois bem, de início já se afi rma que 
a locação é legalmente possível, decorre 
do próprio direito de propriedade dos 
condôminos, que podem usar, fruir e 
gozar da coisa de acordo com a conveni-
ência, inclusive locando, caso seja este o 
interesse. 

Passa-se, então, a tratar do quórum 
necessário para tal aprovação. Vejamos 
o raciocínio jurídico necessário para re-
posta da indagação proposta. A Lei n.º 
4.591/1964, dispõe em seu art. 19:

Art. 19. Cada condômino tem o 
direito de usar e fruir com exclusivi-
dade de sua unidade autônoma, se-
gundo suas conveniências e interes-
ses, condicionados, umas e outros, às 
normas de boa vizinhança, e poderá 
usar as partes e coisas comuns, de 
maneira a não causar dano ou in-
cômodo aos demais condôminos ou 
moradores, nem obstáculo ou emba-

raço ao bom uso das mesmas partes 
por todos. 

No mesmo sentido, o Código Civil de 
2002 assim determina, no art. 1.336: 

Art. 1.336. São deveres do condômino: 

… IV – dar às suas partes a 
mesma destinação que tem a edifi -
cação, e não as utilizar de manei-
ra prejudicial ao sossego, salubri-
dade e segurança dos possuidores, 
ou aos bons costumes.

Em razão das disposições legais, 
conclui-se que o uso da área comum do 
edifício não pode gerar obstáculo ao li-
vre uso de quaisquer dos demais condô-
minos. Ou seja, com a cessão de uso para 
terceiros, não podemos ter um condômi-
no sequer contrariado, eis que assim, 
teríamos o uso de área comum gerando 
ofensa ao “ao bom uso das mesmas par-
tes por todos”.

Assim, a deliberação dos condômi-
nos não poderia lesar o direito de qual-
quer deles fazer uso das partes comuns, 
direito este previstos nos dispositivos 
legais acima transcritos. Mesmo que se 
alegue vantagem gerada pela percepção 
dos alugueres, redução das despesas ou, 
até, formação de um fundo comum, ainda 
sim não há justifi cativa para a lesão do 
condômino que se sinta prejudicado, eis 
que pode ser que esse não seja o interesse 
de alguns, que, como dito, estão ampara-
dos pela legislação. 

Desta forma, conclui-se que para a 
cessão de área comum para uso por tercei-
ros, a título gratuito ou oneroso, exige-se 
a unanimidade dos condôminos. A contra-
riedade de apenas um deles impede que o 
ato seja realizado pelo condomínio, já que 
este único condômino teria lesado seu di-
reito de livre uso das áreas comuns.

Instituto de Urologia 
e Nefrologia de Itabuna
Ultra-Sonografia
Dr. Fernando Cruz
UROLOGIA

Av. Aziz Maron, 1117, 8º andar - sala 802  - Jardim Vitória - Itabuna-BA
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1º Caderno
05

raço ao bom uso das mesmas partes 
por todos. 

No mesmo sentido, o Código Civil de 
2002 assim determina, no art. 1.336: 

Art. 1.336. São deveres do condômino: 

… IV – dar às suas partes a 
mesma destinação que tem a edifi-
cação, e não as utilizar de manei-
ra prejudicial ao sossego, salubri-
dade e segurança dos possuidores, 
ou aos bons costumes.

Em razão das disposições legais, 
conclui-se que o uso da área comum do 
edifício não pode gerar obstáculo ao li-
vre uso de quaisquer dos demais condô-
minos. Ou seja, com a cessão de uso para 
terceiros, não podemos ter um condômi-
no sequer contrariado, eis que assim, 
teríamos o uso de área comum gerando 
ofensa ao “ao bom uso das mesmas par-
tes por todos”.

Assim, a deliberação dos condômi-
nos não poderia lesar o direito de qual-
quer deles fazer uso das partes comuns, 
direito este previstos nos dispositivos 
legais acima transcritos. Mesmo que se 
alegue vantagem gerada pela percepção 
dos alugueres, redução das despesas ou, 
até, formação de um fundo comum, ainda 
sim não há justificativa para a lesão do 
condômino que se sinta prejudicado, eis 
que pode ser que esse não seja o interesse 
de alguns, que, como dito, estão ampara-
dos pela legislação. 

Desta forma, conclui-se que para a 
cessão de área comum para uso por tercei-
ros, a título gratuito ou oneroso, exige-se 
a unanimidade dos condôminos. A contra-
riedade de apenas um deles impede que o 
ato seja realizado pelo condomínio, já que 
este único condômino teria lesado seu di-
reito de livre uso das áreas comuns.

Projeto obriga réus a comprovar 
que dinheiro de honorários é lícito

Tramita no senado desde a terça-feira (3/8) 
um projeto de lei para obrigar os réus em ações 
de improbidade administrativa e por crimes con-
tra a administração pública a comprovar a ori-
gem lícita do dinheiro que usam para pagar seus 
advogados. O texto, de autoria do senador José 
Medeiros (PPS-MT), propõe alterações no Código 
Penal, na Lei de Improbidade Administrativa e 
na Lei de Crimes Financeiros, mas não prevê pu-
nições a quem não declarar a licitude do dinheiro.

Para o senador,“é preciso que haja trans-
parência!”, conforme escreveu na justificativa 
do projeto. “Investigados e réus nas referidas 
ações desviam, recebem ou auferem vultosos 
montantes de recursos de origem ilícita. Não 
obstante, utilizam esses valores no pagamento 
dos melhores advogados, já que nem sempre é 
possível a localização de todo o produto ou pro-
veito auferido em razão da prática de atos de 
improbidade ou infrações penais.”

É o mesmo argumento usado pelo deputado 
Celso Pansieri (PMDB-RJ) quando pediu para 
que a CPI da Petrobras convocasse a advogada 
Beatriz Catta Preta para depor. A CPI autori-
zou a convocação, mas sob críticas de empre-
ender violação à prerrogativa de sigilo entre 
advogados e clientes.

Beatriz é a advogada que coordenou os prin-
cipais acordos de delação premiada de investi-
gados na operação policial que apura denúncias 
de corrupção em contratos e licitações da Pe-
trobras, apelidada de “lava jato”. Ela já disse 
que vai depor à CPI, mas não pretende revelar 
o que estiver protegido por suas prerrogativas.

No projeto, o senador José Medeiros reco-
nhece que, de acordo com o artigo 131 da Cons-
tituição Federal, “o advogado é indispensável à 
administração da Justiça e inviolável por seus 
atos e manifestações no exercício da profissão”. 
Portanto, sobre o advogado, “deve prevalecer a 
“presunção de boa-fé”.

Já o direito de defesa, argumenta, pode ser 

flexibilizado: “No caso do investigado ou do réu, 
no entanto, como já existem indícios da prática 
de ato de improbidade ou de crime, é preciso 
que sobre ele recaia a obrigação de provar a ori-
gem lícita dos recursos utilizados para o paga-
mento de sua defesa”.

A ideia não é bem vinda na comunidade ju-
rídica. “Isso é uma bobagem, uma brincadeira”, 
comenta o advogado Técio Lins e Silva, presiden-
te do Instituto dos Advogados do Brasil (IAB). 
“Para ser isonômico, isso deve ser estendido aos 
médicos, dentistas, donos de estabelecimentos 
comerciais. O taxista, no fim da corrida, vai ter 
de pedir a declaração do Imposto de Renda de 
todos os seus clientes”, prevê o criminalista.

O presidente do Conselho Federal da Or-
dem dos Advogados do Brasil, Marcus Viní-
cius Furtado Coêlho, também parece tranquilo 
quanto ao futuro do projeto. “O Supremo Tribu-
nal Federal reconhece que fere o constitucional 
direito de defesa a quebra do sigilo na relação 
entre o advogado e o cliente. O projeto é fla-
grantemente inconstitucional.”
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Filosofia do Direito
1- Hans Kelsen, ao abordar 

o tema da interpretação 
jurídica no seu livro Te-
oria Pura do Direito, fala 
em ato de vontade e ato de 
conhecimento. Em relação 
à aplicação do Direito por 
um órgão jurídico, assina-
le a afirmativa correta da 
interpretação.

a) Prevalece como ato de conhe-
cimento, pois o Direito é ativi-
dade científica e, assim, capaz 
de prover precisão técnica no 
âmbito de sua aplicação por 
agentes competentes.

b) Predomina como puro ato 
de conhecimento, em que o 
agente escolhe, conforme seu 
arbítrio, qualquer norma que 
entenda como válida e capaz 
de regular o caso concreto.

c) A interpretação cognoscitiva 
combina-se a um ato de von-
tade em que o órgão aplicador 
efetua uma escolha entre as 
possibilidades reveladas por 
meio da mesma interpretação 
cognoscitiva.

d) A interpretação gramatical 
prevalece como sendo a úni-
ca capaz de revelar o conhe-
cimento apropriado da mens 
legis.

2 - “Mister é não olvidar que 
a compreensão do direito 
como ‘fato histórico-cultu-
ral’ implica o conhecimen-

to de que estamos perante 
uma realidade essencial-
mente dialética, isto é, que 
não é concebível senão 
como ‘processus’, cujos ele-
mentos ou momentos cons-
titutivos são fato, valor e 
norma (...)”

(Miguel Reale, in Teoria Tridi-
mensional do Direito)

Assinale a opção que correta-
mente explica a natureza 
da dialética de comple-
mentaridade que, segundo 
Miguel Reale, caracteriza 
a Teoria Tridimensional 
do Direito.

a) A relação entre os polos opos-
tos que são o fato, a norma e 
o valor, produz uma síntese 
conclusiva entre tais polos.

b) A implicação dos opostos na 
medida em que se desoculta e 
se revela a aparência da con-
tradição, sem que, com esse 
desocultamento, os termos 
cessem de ser contrários.

c) A síntese conclusiva que se 
estabelece entre diferentes 
termos, conforme o modelo 
hegeliano de tese, antítese e 
síntese.

d) A estrutura estática que re-
sulta da lógica de subsunção 
entre os três termos que cons-
tituem a experiência jurídica: 
fato, norma e valor.
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“ O juiz moderno há de compreender que deve ter 
participação efetiva no processo. Deve suplantar o mito 

da neutralidade,  concebido pelo direito liberal, e assumir 
crítico e orgânico que a sociedade está a lhe exigir, na 

perspectiva da democracia”.

Pedro Manoel Abreu, Desembargador de Justiça de Santa Catarina.

Frases do mês

– Chapeuzinho Vermelho, vá até 
a fl oresta levar doces para a Vovó que 
está doente, mas cuidado! Lá existe um 
grande lobo mau. 

E a menina, fi lha de advogado, res-
ponde:

 – Mãe, fi que sabendo que: Aban-

dono de idosos é crime, por isso traga a 
Vovó para morar conosco; Eu não posso 
ir para a fl oresta sozinha porque o Es-
tatuto da Criança não permite, ainda 
mais sabendo que lá tem lobo... E tem 
mais. Se a Vovó está doente, não pode 
comer somente doces.

Uma Chapeuzinho 
fi lha de advogado

Cinquentenário da primeira
turma Faculdade de Direito Ilhéus

Há 50 anos, precisamente no dia 11 
dezembro de 1965, acontecia a solenidade 
para colação do grau de bacharelado em di-
reito na primeira turma da Faculdade Ca-
tólica de Direito de Ilhéus, única institui-
ção de ensino jurídico do interior do Estado 
da Bahia, posteriormente incorporada à 
Fespi – Federação das Escolas Superiores 
de Ilhéus e Itabuna, e, com a estadualiza-
ção dessa, integrou à UESC – Universida-
de Estadual de Santa Cruz. Na verdade, o 
curso iniciou em janeiro de 1961 com uma 
turma de quarenta alunos e, muitos dos 
formados daquela época já se foram, pou-
cos permanecem ainda entre nós.

Foram fundadores da Faculdade Ca-
tólica de Direito de Ilhéus os professores 
Henrique Cardoso e Silva, Halil Medauar, 
Soane Nazaré de Andrade, Amilton Igná-
cio de Castro, Ruy Peltier Cajueiro, Izaias 
Fraga, Paulo Cardoso Pinto, Alberto Gal-
vão, José Candido de Carvalho Filho, 
Francolino Neto, dentre outros nomes. A 
Faculdade Católica de Direito de Ilhéus 
funcionava na hoje Rua Jorge Amado, 
atual sede da Fundação Cultural, formou 
um legado de homens das letras jurídicas, 
Soane Nazaré de Andrade era o diretor, 
atuando também como professor. A pri-
meira turma de bacharéis em direito foi 
composta por 22 pessoas, tendo como ora-
dor José Adilson Prisco Teixeira.

Os bacharelandos do ano de 1965 fo-
ram: Antônio José dos Santos, Ariston 
Cardoso de Oliveira, Claudio Fausto da 
Silveira, Dalmo Magalhães Alves, Ed-
mundo Álvares Domingues Junior, Edel-
vira Siqueira Pita, Eliene Monteiro Seixas 
Lima, Fernando Carvalho Albuquerque, 
Flávio Sampaio de Escobar, Yara Smith 
Lima, Jacy Borges de Barreto Santos, José 
Adilson Prisco Teixeira, João José Gon-
çalves, Jorge Batista Nascimento, Juracy 
Cardoso da Silva, Mário Gomes Moreira, 
Mirêta Vivas Araújo, Newton Pádua, Ri-
valdo Fernandes Baleeiro, Ronald de Sou-
za Cravo e Telma Maria de Oliveira.

Outras turmas de bacharéis em di-
reito se sucederam ao longo do tempo e 
suceder-se-ão. Dos formados logo em se-
guida, também, poucos estão vivos, mas, 
o advogado Gabriel Nunes, da vizinha Ita-
buna está na militância forense. Gabriel 
Nunes presidiu a OAB/Itabuna durante 
muitos anos, foi aluno e orador da terceira 
turma da Faculdade Católica de Direito 

de Ilhéus, que colou grau em dezembro de 
1967, a qual teve como paraninfo o minis-
tro aposentado José Cândido de Carvalho 
Filho, cujo prédio da Justiça Federal em 
Ilhéus leva o seu nome.

Àquela época dos idos 1960, o ensino 
superior no Brasil era incipiente, existiam 
poucas faculdades e a situação era agra-
vada no interior. Mas, Ilhéus foi exceção 
à regra, e deu o ‘’ponta pé’’ inicial acredi-
tando na Faculdade de Direito, hoje o seu 
curso é referencia em nível de Brasil. Há 
50/60 anos, quem quisesse fazer uma fa-
culdade, fatalmente teria que se deslocar 
à capital e desprender recursos para tanto 
ou fi caria sem formação superior. Havia 
um atraso cultural muito grande, e a edu-
cação não era vista como investimento, 
mesmo porque a instituição era privada 
nem todos tinham condição de bancá-la. 

É o colega Gabriel Nunes que faz par-
te desse relato e, da sua turma de bacha-
relandos do ano 1967 ele relembra alguns 
dos contemporâneos vivos: Vanderlei Ro-
drigues dos Santos, Raimunda Crispim e 
Vicente Mangabeira. Por ser uma data his-
tórica e relevante, a OAB, tanto de Ilhéus 
quanto Itabuna, sobretudo, a primeira, 
deveria fazer solenidade à altura para 
‘’brindar’’ esse cinquentenário.  O momen-
to é importante, sobretudo, agora quando 
muito se fomenta o aspecto cultural e isso 
não deixa de ser um fato marcante para a 
história da cultura ilheense, quiçá, regio-
nal, porque a então Faculdade de Direito 
de Ilhéus abarcava todo o interior baiano.

Em relação ao cinquentenário da pri-
meira turma de formatura da Faculdade 
de Direito de Ilhéus, a OAB local, por ser 
pioneira a se instalar no interior do Esta-
do deveria prestar uma relevante home-
nagem à instituição, bem assim aos ba-
charéis daquela época, sobretudo, àqueles 
que ainda estão na militância. Isso seria 
uma forma de reconhecer o papel impor-
tante da instituição de ensino e valorizar 
a cultura jurídica, porque a OAB como 
vanguarda do direito é uma das entidades 
que mais goza de prestigio e credibilidade 
perante a sociedade. Portanto, fi ca a su-
gestão à direção da casa!

* Por Alberto Barreto. 
Advogado, pós-graduado em direito material e processual do 

trabalho, fi liado à Associação Bahiana de Imprensa e Sindicato 
dos Jornalistas do Estado da Bahia; e é Membro da Academia 

de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba). Ilhéus – Bahia. 

CONTEXTO 
JURÍDICO

                                        Por Alberto Barreto.
O Tribunal de Contas da União 

impôs uma punição de R$ 4,77 bilhões 
a ex-gestores do Banco Central e do 
Banco FonteCindam, que protagoni-
zaram um dos maiores escândalos fi -
nanceiros do país, no início de 1999, 
no auge da crise cambial enfrentada 
naquela época.

Por unanimidade, a corte de contas 

decidiu multar em R$ 1 bilhão o Banco 
FonteCindam. Os demais R$ 3,77 bi-
lhões referem-se à cobrança — em va-
lores atuais, com juros e correção mone-
tária — decorrente dos prejuízos que a 
transação causou aos cofres públicos, à 
época estimado em R$ 522 milhões. Os 
condenados foram também alvo de mul-
tas individuais de R$ 1 milhão. 

O Plenário do Supremo Tribunal Fe-
deral terá que julgar novamente recurso 
que questiona o direito das mulheres a 
15 minutos de descanso antes do início 
das horas extras, estabelecido pela Con-
solidação das Leis do Trabalho (CLT). O 
assunto voltará à pauta por uma ques-

tão processual. Os ministros aceitaram 
ontem embargos de declaração apresen-
tados pela rede de supermercados An-
geloni. No recurso, a rede, que levou a 
discussão ao STF, alegou que o advoga-
do intimado não era mais seu represen-
tante na época do julgamento. 

Circula na internet um texto, assinado por 1.045 juízes, em apoio a 
Sérgio Moro. Os magistrados citam “invectivas incessantes e infunda-
das” contra o juiz para tirá-lo do processo da “lava jato”. Um trecho: “Os 
ataques externos são reais e afetam inúmeros juízes no Brasil. Somente 
os que temem a aplicação da lei é que têm interesse em limitar a atuação 
do juiz.”

FonteCindam

Julgamento anulado

Apoio da classe

DIREITOS - AGOSTO - 2015 - DIA DO ADVOGADO.indd   6 10/08/2015   07:30:33



www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VII - n° 80 - SUL DA BAHIA - agosto de 2015

dono de idosos é crime, por isso traga a 
Vovó para morar conosco; Eu não posso 
ir para a floresta sozinha porque o Es-
tatuto da Criança não permite, ainda 
mais sabendo que lá tem lobo... E tem 
mais. Se a Vovó está doente, não pode 
comer somente doces.

2º Caderno
07

O último dia 4 de agosto foi de fes-
ta no PMDB local. Em clima de muita 
euforia, o partido indicou o arquiteto 
e urbanista Fernando Vita (foto) como 
pré-candidato a prefeito nas próximas 
eleições. Segundo o Presidente do Di-
retório local, Pedro Arnaldo Martins, a 
decisão de indicar Vita foi um consenso 
dentro do partido – e conta com o apoio 
dos Diretórios Municipal e Estadual – e 
se baseou, sobretudo, na história políti-
ca e técnica do candidato.

Casado há 44 anos e pai de4 filhos, 
Fernando Vita nasceu em Ilhéus, mas 
foi em Itabuna quefixou suas raízes, 
quando ali veio morar aos 3 anos de ida-
de. Formou-se em Arquitetura no final 

dos anos 70, na Universidade Federal da 
Bahia. 

Sua história política começou ainda 
nos tempos de estudante, participando 
como vice-presidente do Grêmio do Co-
légio Estadual de Itabuna. O gosto pela 
política e a habilidade profissional leva-
ram-no a ocupar por diversas vezes car-
gos na prefeitura de Itabuna, entre eles 
os de Secretário de Obras no governo de 
José Oduque Teixeira e Secretário de De-
senvolvimento Urbano nos governos de 
Fernando Gomes e José Nilton Azevedo.

Fernando Vita oferecerá para Itabu-
na a experiência de um nome forte agre-
gado ao profissional de novos projetos. 
Tendo em sua base o maior partido do 

Brasil e, com as articulações necessárias 
para implementação desses projetos, “não 
se pode separar a técnica dos projetos da 
articulação política dos ministérios”. De 
personalidade firme e caráter respeitado, 
Fernando Vita, terá o apoio do médico e 
ex-deputado estadual Renato Costa, po-
lítico que dedicou sua vida a história de 
Itabuna e seu povo.

Sua experiência é pautada, além dos 
cargos no executivo municipal, por ou-
tras funções de grande importância no 
cenário político estadual, Subsecretário 
de Desenvolvimento Urbano da Bahia, de 
2005 a 2008; Superintendente Regional da 
CEPLAC;Presidente do Consórcio Inter-
municipal da Bahia;Presidente da URBIS. 

Sua família, seus amigos e correli-
gionários, colegas de profissão e de tra-
jetória política, abraçam a sua pré-can-
didatura ao tempo que já se organizam 
para o início de um projeto que trará 
para Itabuna um modelo de gestão com 
vasta experiência e visão de uma cidade 
de futuro.  

PMDB indica Fernando Vita como 
pré-candidato a prefeito de Itabuna

CANDIDATURA

decidiu multar em R$ 1 bilhão o Banco 
FonteCindam. Os demais R$ 3,77 bi-
lhões referem-se à cobrança — em va-
lores atuais, com juros e correção mone-
tária — decorrente dos prejuízos que a 
transação causou aos cofres públicos, à 
época estimado em R$ 522 milhões. Os 
condenados foram também alvo de mul-
tas individuais de R$ 1 milhão. 

tão processual. Os ministros aceitaram 
ontem embargos de declaração apresen-
tados pela rede de supermercados An-
geloni. No recurso, a rede, que levou a 
discussão ao STF, alegou que o advoga-
do intimado não era mais seu represen-
tante na época do julgamento. 
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DIREITOS – Como o doutor defi ne 
sua prática nas lides jurídicas e da 
equipe Conrado Advocacia?

Marcos Conrado – Somos profi ssio-
nais especializados em áreas especifi cas do 
Direito e dedicamos atenção especial a cada 
caso, como se fosse único, sempre em busca 
de resultados que assegurem os direitos de 
seus clientes. Em poucas palavras, assim 
pode ser defi nido  os profi ssionais da advo-
cacia do escritório Conrado Advocacia, há 
quase 13 anos instalado, no São Caetano, 
um dos bairros mais populoso e movimen-
tado da cidade de Itabuna.

DIREITOS – Quais são os profi ssio-
nais que compõem o escritório Conra-
do Advocacia?

Marcos Conrado – À frente desse tra-
balho, tem eu, que respondo pela área Pre-
videnciária, juntamente com o meu fi lho, 
dr. Bruno Conrado.  E o outro meu fi lho, 
dr. Marcos Antônio Conrado, que atua nas 
áreas Trabalhista e Defesa do Consumidor.

DIREITOS – A que ou a quem dr. 
Marcos Conrado credita o sucesso do 
escritório Conrado Advocacia?

Marcos Conrado – A credibilidade 
conquistada pelo escritório é fruto, indis-
cutível, da competência dos advogados 
que nele atuam. Além do amplo conhe-
cimento na área jurídica, eles procuram 
respaldar na ética o trabalho desenvolvi-
do. Não é à toa, portanto, que o local se 
tornou um dos mais procurados por clien-
tes da cidade, bem como de outras regiões 
da Bahia e até mesmo de outros Estados, 

a exemplo, de Sergipe, Espirito Santos e 
Minas Gerais.

Além disso, aqui procuramos prestar o 
melhor serviço, informando, orientando e 
defendendo os clientes de violações de seus 
direitos, como as injustiças praticadas pela 
Previdência Social com seus segurados.

DIREITOS – As pessoas sempre per-
guntam o porquê de o escritório Conra-
do Advocacia ter optado pelo bairro São 
Caetano e não pelo centro da cidade?

Marcos Conrado - Por um período es-
tive advogado no extremo sul do Estado da 
Bahia, pois com o falecimento do meu pai, 
tive a obrigação de administrar uma pro-
priedade rural deixada por ele naquela re-
gião. Entretanto, tinha como objetivo mon-
tar um escritório em Itabuna assim que 
fosse possível. Não queria abrir um escri-
tório no centro da cidade, onde seria mais 
um advogado. Sempre tive o entendimen-
to que o bairro São Caetano era um bairro 
diferenciado, e um escritório de advocacia 
neste bairro de início poderia haver algu-
ma difi culdade, mais com um trabalho bem 
feito, com respeito e dignidade ao cliente e 
ética profi ssional, uma especialidade defi -
nida de atendimento, que no caso foi a ad-
vocacia previdenciária, poderia fi rmar uma 
referência e é o que tem acontecido.

O escritório funciona desde o ano de 2002, 
está localizado em local de destaque do bairro, 
em frente à Praça Simão Firmam, e tem pro-
curado no dia a dia aperfeiçoar o atendimento 
aos clientes, tanto na estrutura do escritório 
como na humanização dos serviços prestados.

DIREITOS - E a clientela tem cor-
respondido as expectativas? 

Marcos Conrado - O público tem cor-
respondido muito além da expectativa, tanto 
na área previdenciária, como na trabalhista 
e defesa do consumidor. Sentimos que o pú-
blico é muito carente de informações, prin-
cipalmente em relação aos seus direitos. E 
nestas três áreas em que o escritório atua, 
procuramos independente de ser cliente, 
orientar, informar, transmitir elementos 
para que estas pessoas tenham consciência 
de seus direitos e possam exercê-los.

DIREITOS – O senhor presta serviço 
a alguma instituição da cidade de nossa 
região?

Marcos Conrado - Como Advogado 
Previdenciário, faço parte do corpo jurí-
dico do Sindicato dos Aposentados e Pen-
sionistas do Estado da Bahia – Sindapeb, 
sempre com o objetivo de como advogado 
da causa previdenciária, orientar, trans-
mitir aos segurados, aposentados e pensio-
nistas do sistema previdenciário os seus 
direitos, e mantê-los informados e atuali-
zados sobre sistemas de revisões de ato de 
concessão ou de renda mensal inicial que 
são possíveis e acatadas pelo Poder Judi-
ciário. Além do Sindapeb, nosso escritório 
também participa do setor jurídico do Con-
selho Municipal do Idoso.

DIREITOS – O que o profi ssional do 
Direito precisa para se tornar um pro-
fi ssional respeitado?

Marcos Conrado – Entendemos que 
o que vai ser determinante são o interesse 
e a dedicação, e cursos de especializações 
qualifi cados. Importante é analisar em que 
área do Direito o advogado mais se identi-

fi ca, e a partir daí construir sua trajetória, 
buscando sempre ser uma referência na es-
pecialidade que escolher.

Agora para o advogado atuar e ter o es-
critório como referência é um longo cami-
nho, que deve ser construído no dia a dia, 
e vários fatores serão determinantes: co-
nhecimento; ética; profi ssionalismo; atendi-
mento diferenciado ao seu público; aceita-
ção da comunidade, etc...

DIREITOS - O Direito Previden-
ciário está sempre em evolução e são 
constantes as modifi cações em suas 
normas e diretrizes, como o dr. se man-
tém atualizado?

Marcos Conrado - Hoje como Advoga-
do Previdenciário tenho que estar no dia a 
dia estudando e me aperfeiçoando sobre o 
tema, visando a cada dia consolidar minhas 
teses previdenciárias, para que estejam 
sempre aptas a derrubar todos obstáculos 
criados pelo sistema para difi cultar que os 
segurados da Previdência Social tenham 
acesso aos seus Direitos Previdenciários, ou 
corrigir os benefícios que foram concedidos 
de forma equivocada, tanto no ato concessó-
rio quando na renda mensal.

Como associado do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP), semanal-
mente recebo boletim informativo de todos 
os acontecimentos e decisões previdenciá-
rias ocorridas no período, portanto, sempre 
estou atualizado.

Também duas ou três vezes ao ano es-
tou participando dos eventos promovidos 
pelo Instituto, como congresso, seminários 
e cursos, que também é uma maneira de 
discutir o tema previdenciário, e também 
estar atualizado.

“A credibilidade conquistada
pelo escritório é fruto, 
indiscutível, da competência
dos advogados que nele atuam”

Entrevista com o advogado especialista em Direito Previdenciário 

DR. MARCOS ANTÔNIO CONRADO MOREIRA 

O entrevistado dessa edição do DIREITOS, no mês dedicado aos operadores do direito, é o 
advogado Marcos Antônio Conrado Moreira, fundador da Conrado Advocacia.
Marcos Conrado é formado em Ciências Econômicas e Ciências Jurídicas (1988) pela Uni-

versidade Estadual de Santa Cruz (Uesc),  especialista em Direito Previdenciário, membro-efeti-
vo do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (Aljusba), onde ocupa a Cadeira nº 13, que tem como patrono o advogado e professor 
Jorge Fialho. Ele também é fundador do escritório Conrado Advocacia e considerado por seus 
pares como um dos maiores expoente do Direito Previdenciário no Nordeste.
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Amigo VERCIL reconheço em você um grande 
Guerreiro Vencedor. Parabéns por esta nova edição 
(DIREITOS, edição especial de Aniversário de Itabu-
na). Abraços do amigo.
Por Roberto Santana. Jornalista-editor da Revista Folha da 
Praia. Ilhéus – Bahia.

Prezado editor-jornalista Vercil Rodrigues. Pa-
rabéns pela excelente e informativa edição do jornal 
Direitos, que trouxe fatos e fotos do aniversário da 
cidade de Itabuna (DIREITOS, edição nº 79, edição 
especial de aniversário da cidade). Nos surpreende-
mos-nos a cada edição com o seu poder criativo e de 
toda a sua equipe.
Por Pedro Arnaldo Martins. Empresário e Presidente do 
PMDB/Itabuna.
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Considerando as garantias da irretroativi-
dade e da anterioridade, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu Na quarta-feira (5/8) que a 
correção monetária estabelecida pela Lei 7.799 
não deve ser aplicada aos balanços referentes 
ao exercício social de 1989, ano em que a norma 
foi publicada. O recurso começou a ser julgado 
em 2006. A maioria dos ministros acompanhou 
o voto do relator Marco Aurélio. 

A linha de defesa adotada pela Petrobras na 
ação coletiva que será julgada em Nova York im-
pressionou especialistas do mercado fi nanceiro 
no Brasil e causou desconforto entre ex-funcio-
nários da própria estatal. A defesa, apresenta-
da pelo escritório ClearyGottlieb Steen &amp; 
Hamilton, alega que comunicados gerais sobre 
reputação, integridade, governança e cumpri-
mento de normas éticas não são justifi cativas 
para processos, por serem “puffery”, expressão 
em inglês que se refere a uma estratégia de pu-
blicidade “exagerada”. 

Correção monetária

Ação nos EUA

Vercil Rodrigues. Parabéns. Excelente Edi-
ção (DIREITOS, edição especial de aniversário 
de Itabuna, nº 79). Viva a cidade.Viva o Jornal 
Direitos. Viva todos nós que fazemos parte desta 
cidade. Viva a nossa família.Viva nossa Gente, 
Parabéns cidade.
Por João de Paula. Jornalista e escritor. Itabuna – 
Bahia.

Amigo VERCIL reconheço em você um grande 
Guerreiro Vencedor. Parabéns por esta nova edição 
(DIREITOS, edição especial de Aniversário de Itabu-
na). Abraços do amigo.
Por Roberto Santana. Jornalista-editor da Revista Folha da 
Praia. Ilhéus – Bahia.

Prezado editor-jornalista Vercil Rodrigues. Pa-
rabéns pela excelente e informativa edição do jornal 
Direitos, que trouxe fatos e fotos do aniversário da 
cidade de Itabuna (DIREITOS, edição nº 79, edição 
especial de aniversário da cidade). Nos surpreende-
mos-nos a cada edição com o seu poder criativo e de 
toda a sua equipe.
Por Pedro Arnaldo Martins. Empresário e Presidente do 
PMDB/Itabuna.

O Dia do 
Direito

Lembro, com muito gosto, dos en-
contros promovidos por meu pai, em 
nossa casa, sempre no último sábado 
de cada mês. Minha mãe se encar-
regava dos petiscos e do almoço, este 
que não tinha horário para ser servi-
do, mas normalmente era uma espécie 
de almoço-ajantarado. Ela cuidava de 
tudo pessoalmente e com muito con-
tentamento. Eram poucos, mas talen-
tosos amigos. Todos os poetas, jornalis-
tas e intelectuais. A casa era simples, 
mas a todos acolhia com afeto.

Costumavam sentar-se à mesa 
que durante a semana servia de pal-
co para as memoráveis partidas de 
jogo de botão, obviamente depois de 
feitas as tarefas escolares.

Quando os eles chegavam eu fi ca-
va sempre por perto. Achava bonito 
o que eles falavam e como colocavam 
as palavras de forma tão transcen-
dental que eu me transportava para 
aquele mundo que só os poetas habi-
tam e conhecem.

Foi assim que ouvir pela primeira 
vez o meu pai recitar um poeta Castro 
Alves. Ainda guardo na lembrança 
a expressão dele ao interpretar o 
“poeta dos escravos”, nos seguintes 
versos:”Boa noite Maria, eu vou-me 
embora/ A lua nas janelas bate em 
cheio/ Boa noite Maria, é tarde. é 
tarde/ Não me apertes assim contra 
teu seio. Boa Noite e tu dizes – Boa 
noite/ Mas não  digas assim por entre 
beijos/ mas não mo digas descobrindo 
o peito/ Mar de amor onde vagam os 
meus desejos! 

Recitavam-se Fagundes Varela, 
Bilac, Cecília Meireles, Catulo da Paix-
ão Cearense e tantos outros. Mas, não 
era só de poetas que falavam. Em ver-
dade, discutia-se de tudo um pouco.

Certa feita, falavam sobre di-
reito.  A discussão girava em torno do  
“Dia do Magistrado”.  A ardência e o 
entusiasmo do debate deixaram-me 
curioso.

Ouvindo atentamente a expla-
nação de um dos presentes, diz-
ia ele que em 25 de março de 1824 
foi promulgada a Carta Política do 
Império. Em 09 de janeiro de 1825, 
foi publicado o decreto assinado por 
Estavam Ribeiro de Rezende, de-
pois Marquês de Valença, criando 
um curso jurídico na Corte. Em 12 
de março de 1826, o Deputado Lúcio 

Soares Teixeira de Gouveia, apresen-
tou projeto criando duas Faculdades 
de Direito. Na sessão de 05.07.1826, 
dito projeto foi substituído por um 
de autoria do Deputado Januário da 
Cunha Barbosa, assinado também 
pelo Deputado José Cardoso Pereira 
de Melo, que se transformou na lei de 
11 de agosto de 1827 que criou dois 
cursos jurídicos no Brasil, um em 
São Paulo e outro em Olinda, este, 
posteriormente, transferido para Re-
cife.  Desses dois centros de cultura 
saíram homens de maior projeção em 
nosso País – magistrados, advogados, 
professores, estadistas, diplomatas e 
escritores, a exemplo de Teixeira de 
Freitas, Pimenta Bueno, Rui Barbo-
sa, Clóvis Beviláqua e muitos outros.

Assim, aproveitando a data, 
prosseguia ele, em 11 de agosto de 
1892, instalava-se aqui na Bahia a 
Corte de Justiça.  Daí porque afi r-
mar-se que 11 de agosto encerra o dia 
dos magistrados é incorrer em equívo-
co. Dia dos magistrados, não. Dia do 
direito. Para homenageá-lo devem re-
unir-se não somente os magistrados, 
mas todos os juristas. Ao lado dos que 
aplicam o direito, encontram-se os 
que o defendem e ensinam. Os magis-
trados são uma parcela dos juristas. 
A festa é dos magistrados, como o é 
dos advogados, do Ministério Público 
e dos Professores de Direito.

É o dia em que todos devem ren-
der graças a Deus por imperar no 
Brasil o direito, essa força imanen-
te, insuperável, inexaurível e ines-
gotável que impõe a paz, a ordem e 
a harmonia nas sociedades regular-
mente organizadas, garantindo as 
manifestações de todas as atividades 
individuais.

Todos concordaram e aplaudiram.
Outro pediu a palavra e refer-

indo-se a um advogado, narrou um 
fato que passou mais ou menos as-
sim:Av. Sete, em Salvador, havia um 
colégio. Ao longo da avenida, muitos 
quiosques. Havia um, próximo ao es-
tabelecimento de ensino, cujo dono, 
um homem de setenta anos, não su-
portava ser chamado pelo apelido. 
Quati-coco era sua alcunha. Os estu-
dantes sabiam disso e se divertiam ao 
vê-lo irritado quando assim chamado. 
Rotineiramente o faziam. Certa feita, 
decidido, disse: o primeiro que assim 

me chamar, eu o mato. O sino anun-
ciou o fi m das aulas. Ele, o homem, no 
quiosque, preparou a garrucha e fi cou 
na espreita, no aguardo. Saem os es-
tudantes. Passa um grupo correndo 
em frente ao quiosque, em algazarra. 
Um deles, em tom zombador, chama-o 
pelo apelido. Desvairado, às cegas, 
atirou. A bala atingiu letalmente uma 
criança.  A vítima, de sete anos de 
idade, era  fi lho de uma das famílias 
mais tradicionais e ricas de Salvador.  
Preso em fl agrante, nenhum profi s-
sional queria defendê-lo, pois o crime 
causou enorme comoção social.

Como ninguém pode ser condena-
do sem defesa, nomeado pelo Juiz foi 
um jovem que assumiu o patrocínio 
da causa. Todas as provas eram a ele 
desfavoráveis. Como pode a experiên-
cia matar a inocência? Levado a júri, 
a condenação era certa. A Promotoria 
e o assistente de acusação pediram 
a pena máxima. A condenação era 
certa. Dada a palavra, da tribuna, o 
causídico saudou o Juiz, nestes ter-
mos: Excelentíssimo Senhor Dr. Juiz 
de Direito, Presidente deste honrado 
Tribunal... e faz uma breve pausa; 
Repetiu a saudação e a pausa e o fez 
pela terceira vez, porém em nenhuma 
delas nada falou. O Juiz Presiden-
te, irritado, levantou-se e disse: “Se 
V.Exa. não tem o que dizer, cala-se”.  
Ele, o causídico, então, respondeu: 
Senhores jurados, observem, o Sr. 
Juiz de Direito, presidente deste 
Tribunal, homem jovem, culto e let-
rado, irritou-se por chamá-lo de Ex-
celência, imaginem o que é para um 
idoso, para um homem que não teve 
oportunidades na vida, não estudou, 
não ser trato pelo nome, mas por um 
apelido que o humilha, que fere a sua 
alma… e por aí foi...  Resultado, ab-
solvição. Esse defensor chamava-se 
Cosme de Farias, concluiu.

Falaram sobre o talento de Cosme 
de Farias e de outros juristas. Por 
volta das 15h, o   almoço foi servido.

Embevecido com os ensinamen-
tos daquela tarde, deixava despertar 
em mim o desejo de trilhar o caminho 
da justiça.

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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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

Feira de Ciências
realizada pelo Colégio 

Félix Mendonça
foi um sucesso

Na sexta-feira (28/7), o Colégio 
Estadual Félix Mendonça 
(CEFM), sediado na cidade 

de Itabuna, realizou a sua já tradi-
cional Feira de Ciências, que este 
ano teve como tema-maior: “Reflita 
Aja, Interfira – Todos pela Consciên-
cia Ambiental”, e como abordagem 
principal a questão da Água.

Com o pátio devidamente 
preparado pela direção, alunos e 
professores para a ocasião, dentro 
da temática, as turmas dos ensi-
nos fundamental e médio dos dois 
turnos da unidade de ensino, rea-
lizaram e demonstraram experi-
mentos com a água e sua utilidade, 

brincadeiras, performances tea-
trais, músicas, exibições de minia-
turas representando a importância 
da água desde as civilizações do re-
gadio até os dias atuais, bem como 
o porquê de preservar os manan-
ciais e da necessidade do uso cons-
ciente da água, além de exibições 
de mais de trinta banners com os 
temas previamente selecionados e 
trabalhados em salas de aulas por 
alunos e professores. 

A equipe do Colégio Félix Men-
donça - professores, alunos e funcio-
nários -, capitaneada pela diretora 
Rosemeire Guerra (Rose), estão de 
parabéns pelo excelente trabalho.
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BAHIAGÁS

Bahiagás fornece gás natural 
para geradores bicombustível

A Companhia de Gás da Bahia 
(Bahiagás) presidida por Luiz Gavazza 
(foto), ampliou no último dia 24 de ju-
lho, o fornecimento de gás natural para 
mais um grande cliente no estado. A 
empresa Robert Bosch Ltda, localizada 
no Centro Industrial de Aratu (CIA), em 
Simões Filho. A empresa que já consu-
mia o gás natural instalou um sistema 
de conversão em cinco dos seus gerado-
res de energia elétrica. Os equipamen-
tos, antes mantidos apenas a diesel, 
passaram a operar também com o gás 
natural, substituindo até 70% do óleo 
diesel pelo gás natural.

O objetivo da conversão dos gerado-
res e da parceria com a Bahiagás é ge-
rar energia em horários de ponta, sem 
onerar os custos do processo, já que o 
gás natural é um combustível mais ba-
rato frente aos demais. Cada um dos 
geradores convertidos tem a potência 
de 500 KVA (quilovolt-ampere). Juntos 
possuem uma potência nominal instala-
da de 2.500 KVA (quilovolt-ampere).

O gerente Comercial de Grandes 
Clientes da Bahiagás, José Carlos Bit-
tencourt, enxerga o aumento no preço 
dos combustíveis, principalmente o die-
sel, como uma nova oportunidade para 
as distribuidoras de gás natural canali-
zado. “Estamos vivendo um cenário de 
escassez de água, com impacto direto 

no setor elétrico, o que tem levado os 
nossos clientes a investir em sistemas 
de geração e cogeração de energia elé-
trica, normalmente a diesel. Identifica-
mos como uma grande oportunidade, 
oferecermos parceria para viabilizar a 
instalação do kit que transforma um 
gerador a diesel em diesel-gás natural, 
na proporção até 30%-70%, respectiva-
mente”, pontua.

Expansão – A conversão de gerado-
res para permitir a operação com os dois 
combustíveis está cada vez mais viável 
e começa a ser adotada por diversas em-
presas. A principal fornecedora e insta-
ladora da área, a MOG – Marine Oil& 
Gás Energy Solutions do Brasil, que 
até o ano passado só havia feito uma 
conversão em caráter piloto, no Maceió 
Shopping, na capital de Alagoas, já ins-
talou, desde então, mais de 50 kits no 
Brasil, em indústrias e outros empreen-
dimentos comerciais, como supermerca-
dos e shopping centers.

De acordo com João Paulo Pascho-
arelli, coordenador técnico da MOG, 
representante no Brasil dos kits da 
norte-americana AltronicEngineSolu-
tions, em muitos casos, os clientes estão 
estendendo a operação a mais horas do 
dia, por causa da instabilidade no forne-
cimento de energia, fator que favorece o 
cenário para o gás natural.

Jorge
Amado

Jorge Amado – Quem o leu é indife-
rente ao escritor. Isso é um fator sobre 
ele. Jorge é o escritor brasileiro mais lido 
depois de Paulo Coelho; e também o mais 
traduzido, fora do nosso país.

Suas obras foram traduzidas fora 
do nosso país. As razões dessa popu-
laridade se deve a grande força das 
ideias comunistas na obra do autor.

A filosofia da luta entre classes esta 
arraigada e mistura vida e obra. Sua 
obra foi traduzida para idiomas dos paí-
ses socialistas e fazia parte de uma lite-
ratura que ajudava na aderência dessas 
ideias na mentalidade do povo; o que 
facilitou sua mobilidade sob o ponto de 
vista da literatura mundial; porque era 
necessária a consolidação do pensamen-
to comunista e o momento histórico e as 
aspirações do escritor convergiram.

Neste ano o livro Bahia de Todos 
os Santos completa setenta anos de pu-
blicação.

É um livro complexo, plural e den-
so, Jorge Amado fala do casario, pes-
soas importantes e anônimas. Fala de 
forma desarrumada e de quase todas 

Continuando com as sínteses da série 
de artigos sobre Inovação e Criatividade 
como fatores motivacionais, mas antes 
vamos lembrar o final do artigo de julho 
onde citamos a fábula de La Fontaine “A 
raposa e a uvas”. A raposa queria comer 
as uvas da videira, mas não alcançava, 
pois estavam no alto. Então racionalizou: 
- Também, eu não queria, estão verdes.

Em outubro de 2013 nos aprofunda-
mos no vazio das decepções com a iden-
tificação de alguns conceitos de meca-
nismos de defesa que são quase sempre 
inconscientes e podemos agrupá-los em 
quatro ordens: psicológicos; sociológicos; 
químicos e tecnológicos. 

Vamos relembrar outros mecanismos:
Fantasia: A projeção é vermos nos ou-

tros, coisa que, em verdade, são nossas. 
Exemplo: uma pessoa que tem talento 
para esquecer tarefas e chegar atrasa-
da, quando castigada, costuma projetar 
- meu chefe me persegue. 

Deslocamento. Ocorre quando uma 
emoção, associada a uma ideia que é, para 
nós, inaceitável, transfere-se para outra, 
aceitável. Exemplo: deslocamos nossa rai-
va descontando em outras pessoas que 
não têm nada a ver como o problema;

Simbolismo. É a representação de um 
fato psicológico por outro equivalente. 
Exemplo: uma mulher sofre assédio se-
xual e sentindo enorme desdém por quem 
a assedia, cospe nos chão.

Sublimação. É o processo de descarre-
gar a energia em ações socialmente acei-
táveis. Exemplo: uma mulher que quer 
ter filhos, mas não pode tê-los porque 
não é casada e está submissa aos valores 
sociais que não aceita uma produção in-
dependente. A solução que ela encontra é 
criar animais. 

Isolamento. Estar só no meio da mul-
tidão. São pessoas que nas situações me-
nos propícias, pega um livro e começa a 
lê como se não estivesse ali, isola-se do 
mundo que a cerca. 

Compensação. É um mecanismo que 
permite cobrir deficiências pelo desenvolvi-
mento de outras capacidades. Exemplo: al-
guém que é ruim em redação pode cultivar 
isso procurando ter uma letra bonita. 

Regressão. Significa não se compor-
tar com a idade que se tem. Exemplo: a 
criança que vai ganhar um irmãozinho 
que volta a chupar dedo. 

No artigo de novembro de 2013 finaliza-
mos os outros mecanismos de defesas, veja:

Apatia. É o ato de não ser contra e 
nem a favor, um ponto neutro que não se 
envolve ou não quer se envolver por moti-
vo aparente ou não. 

Generalização. É o ato de atribuir a 
um grupo maior de pessoas ou à huma-
nidade, aquelas verdades desagradáveis 
a nosso ego. Com isso, o que é particular, 
torna-se universal. 

Somatização. Refere-se a algum tipo 
de doença provocada por conteúdos psico-
lógicos Quem nunca viu alguém dizer que 
o trabalho gerou uma doença? 

Em dezembro de 2013 falamos dos fa-
tores já expostos e dos últimos mecanis-
mos de defesa: S S o c i o l ó g i c o s ; 
mecanismos de defesa químicos e meca-
nismos de defesa tecnológicos. Tudo isso 
para enfatizar que quando realizamos 
um bom trabalho, temos a necessidade de 
um reconhecimento, uma maneira de nos 
sentirmos importantes no contexto geral. 
Até setembro. 

*Linho Costa. Diretor da Costha Fera.
E-mail: adm@costhafera.com

Inovação e 
Criatividade 
Como Fatores 
Motivacionais – Síntese II.
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FORMATURA

ESTADO

Novos fi lósofos são formados
pelo Instituto de Teologia de 

Ilhéus e Faculdade Batista Brasileira

Augusto Castro defende
que governo autorize PMS 
a vender parte das férias

Indicação apresenta-
da pelo deputado estadual 
Augusto Castro (PSDB), ao 
governador Rui Costa, re-
comenda que este autorize 
policiais e bombeiros mili-
tares da Bahia a “vender” 
parte das férias e licenças 
não usufruídas. Na propos-
ta, o parlamentar observa 
que a ausência de previsão 
legal desse direito pode le-
var os servidores a recorrer 
ao judiciário para obter a 
chamada pecúnia indeniza-
tória.

Além de favorecer os 
militares com a possibilida-
de de um ganho na remune-
ração, Augusto argumenta 
que a medida pode também 
contribuir para aumentar o 
efetivo disponível para o po-
liciamento das ruas, melho-
rando a segurança pública.

“Diante do evidente 
défi cit atual de efetivo da 
instituição, a presente me-
dida aumentaria conside-
ravelmente o número de 
policiais e bombeiros em 
serviço, proporcionando à 
população, além de maior 
sensação de segurança, um 
serviço público mais efi caz e 
de maior qualidade”, obser-

va o deputado na justifi cati-
va à indicação.

No corpo da proposta, 
o parlamentar incluiu um 
esboço de anteprojeto de lei 
sobre a mesma matéria, a 
fi m de que o governo estude 
a possibilidade de apresen-
tá-lo. As disposições sobre 
remuneração dos servido-
res são de competência ex-
clusiva do Poder Executivo, 
por isso o deputado utilizou 
a indicação como instru-
mento para “incentivar o 
governo a adotar uma so-
lução desejada por grande 
parte dos policiais e bom-

beiros militares”.
No que se refere às 

licenças especiais, a con-
versão em pecúnia indeni-
zatória deve corresponder 
à “mesma remuneração 
que o militar perceberia se 
estivesse em gozo do refe-
rido benefício”. O mesmo 
dispositivo sugere que o 
governo autorize policiais 
e bombeiros a converter 
até um terço do período 
de férias em abono. Seria 
utilizado como parâmetro 
o mesmo valor que o ser-
vidor receberia pelos dias 
correspondentes.

Jorge
Amado

Jorge Amado – Quem o leu é indife-
rente ao escritor. Isso é um fator sobre 
ele. Jorge é o escritor brasileiro mais lido 
depois de Paulo Coelho; e também o mais 
traduzido, fora do nosso país.

Suas obras foram traduzidas fora 
do nosso país. As razões dessa popu-
laridade se deve a grande força das 
ideias comunistas na obra do autor.

A fi losofi a da luta entre classes esta 
arraigada e mistura vida e obra. Sua 
obra foi traduzida para idiomas dos paí-
ses socialistas e fazia parte de uma lite-
ratura que ajudava na aderência dessas 
ideias na mentalidade do povo; o que 
facilitou sua mobilidade sob o ponto de 
vista da literatura mundial; porque era 
necessária a consolidação do pensamen-
to comunista e o momento histórico e as 
aspirações do escritor convergiram.

Neste ano o livro Bahia de Todos 
os Santos completa setenta anos de pu-
blicação.

É um livro complexo, plural e den-
so, Jorge Amado fala do casario, pes-
soas importantes e anônimas. Fala de 
forma desarrumada e de quase todas 

as caraterísticas desse livro são únicas, 
bastante diferentes das mais de trinta 
publicações do baiano. 

O livro é em grande parte uma au-
tobiografi a, pois fala muito dele e dos 
sentimentos em relação a Salvador. É 
uma espécie de guia de Salvador.

Nesta obra: Bahia de Todos os San-
tos ele dá um signifi cado de baiano que 
quer dizer quem nasce na Bahia, (...) 
mas também signifi ca um estado de 
espírito, esta concepção de vida, quase 
uma fi losofi a, forma de humanismo.

Foi um apaixonado pelas belezas 
de Salvador, mas fala nesta obra das 
misérias e dores do povo. 

Jorge Amado é um homem do seu 
tempo, não vence as limitações cultu-
rais de seu manuscrito histórico e não 
escapa da lógica racionalista imposta 
por uma fi losofi a comunista. É impos-
sível imaginar como seria a nossa lite-
ratura sem Jorge Amado. 

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Augusto Castro representa a AL na reunião

Numa parceria do Instituto de Te-
ologia de Ilhéus (ITI) e Faculdade Ba-
tista Brasileira (FBB), de Salvador, 
uma turma de 65 alunos do curso de 
Licenciatura em Filosofi a colou grau no 
dia 31 de julho em cerimônia presidida 
pelo professor e bacharelando em direi-
to Ângelo Argôlo, quando receberam 
certifi cados, históricos e diplomas reco-
nhecidos pelo MEC. 

Desse grupo de licenciados em 
fi losofi a, houve alunos de Alagoas, 
Amazonas,  Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Paraná, Pernambuco, São Paulo, 

Sergipe, Salvador e cidades baianas 
Ilhéus, Itabuna, Barreiras, Valença, e 
Teolândia. Grande parte dos gradua-
dos possui formação teológica e exerce 
o ministério sacerdotal, à exceção de 
poucos como o advogado e jornalista 
colaborador dos jornais Direitos e da 
Revista Folha da Praia, Alberto Bar-
reto (o primeiro da esquerda), que na 
foto aparece com o coordenador do cur-
so Ângelo Argolo e Rose Barreto, am-
bos bacharelandos em Direito, inclusi-
ve já aprovados no exame da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB).
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No dia do estudante, próximo 
dia 11 de agosto, as entidades liga-
das à educação e os trabalhadores 
farão um ato público em defesa da 
democracia, da educação e da Petro-
bras. O presidente da Frente Parla-
mentar em Defesa da Petrobras, de-
putado federal Davidson Magalhães 
do PCdoB-BA. (foto), considera mais 
um passo em defesa da companhia 
que “é estratégica”. Ele disse que a 
oposição quer permitir a entrada e 
domínio das petroleiras multinacio-
nais tanto no pré-sal como em ou-
tros setores da produção: “A Petro-
bras representa 10% do PIB e quase 
17% dos investimentos, portanto, 
desestatizar a Petrobras é desesta-
bilizar a economia nacional”.

O ato, que será realizado às 14h, 
no auditório Nereu Ramos, na Câ-
mara dos Deputados, terá como foco 
principal a defesa da Petrobras como 
operadora única do pré-sal e contra o 
projeto de lei 131/2015, de autoria do 
senador tucano José Serra, que der-
ruba a participação mínima de 30% 
da estatal na exploração do pré-sal.

Caso o projeto do senador estives-
se em vigor hoje, a Petrobras poderia 
ficar de fora do consórcio de Libra 
(único bloco do Pré-Sal licitado), o que 
acarretaria uma perda, para o Esta-
do, de R$ 246 bilhões.  Além disso, se 
o projeto de lei for aprovado, o fundo 
social perderá R$ 100 bilhões e, con-
sequentemente, a educação deixará de 
receber 50 bilhões, já que pela atual le-
gislação 50% dos recursos do fundo so-

A partir do meio-dia desta 
segunda-feira, dia 10, começa a 
funcionar a segunda unidade do 
Restaurante Popular na Rua Sa-
turnino José Soares, 457, no bairro 
de Fátima. Antes, às 9 horas, o pre-
feito de Itabuna, Claudevane Leite, 
secretários municipais, deputados 
federais e estaduais, vereadores e 
convidados participam da soleni-
dade de inauguração da unidade 
que tem capacidade para fornecer 
diariamente 600 refeições ao preço 
único de R$2,00.

O diretor do Departamento de 
Combate à Pobreza da Secretaria da 
Assistência Social, Davidson Leandro Sou-
sa Santos, informa que todo o investimento 
para a segunda unidade do restaurante foi 
realizado pela Prefeitura de Itabuna com 
recursos próprios. “Haverá ganhos sociais e 
econômicos para a população, porque os usu-
ários poderão reduzir gastos diários para se 
alimentar bem, já que há acompanhamento 
nutricional e todo cardápio é feito por nutri-
cionista. O alimento a custosubsidiado será 
fornecido de segunda à sexta-feira, entre o 
meio-dia e às duas horas da tarde”, disse. 

Após a solenidade, com a participação 
das autoridades, o Restaurante Popular 
vai oferecer aos seus primeiros clientes um 
cardápio contendo feijão, arroz, cubo de 
carne ao vinagrete, salada, suco e sobreme-
sa. “Está praticamente tudo pronto para a 

inauguração, com todo o mobiliário, utensí-
lios, equipamentos e a equipe de 21 funcio-
nários treinada”, afirma o secretário da As-
sistência Social, José Carlos Trindade, que 
reforça o fato de a unidade beneficiar mora-
dores de pelo menos 10 bairros garantindo-
-lhes segurança alimentar e nutricional de 
baixo custo. 

O Restaurante Popular terá capacidade 
para atender moradores dos bairros João 
Soares, Parque Boa Vista, Santa Inês, An-
tique, Monte Cristo, Califórnia, Nova Cali-
fórnia, Parque Verde, São Roque, Vila das 
Dores, Parque Verde,Vila Vital e outros 
bairros da zona norte da cidade.  “O prefeito 
Vane prometeu ampliar os serviços sociais 
para atender as famílias carentes do nosso 
município. Estamos honrando esse compro-
misso”, explica José Carlos Trindade.

Para normalizar o tráfego de veí-
culos nas vias públicas do bairro São 
Caetano, a Prefeitura de Itabuna, por 
meio da Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano – Sedur mobilizou equipes e 
máquinas para a execução da recupe-
ração de um trecho da Avenida Prin-
cesa Isabel, onde a Emasa fez a manu-
tenção de sua rede de distribuição de 
água. Outro trecho da Rua do Pati está 
passando por operação tapa-buracos, 
ação que integra o Programa Perma-

nente de Recuperação de Vias.
Na recuperação de parte da Prince-

sa Isabel na quinta-feira, a equipe de 15 
operários da Sedur aplicou cerca de 60 
toneladas de massa asfáltica em cerca 
de 450 metros quadrados de extensão da 
avenida, com auxílio de rolo compactador 
e duas caçambas. Embora seja um traba-
lho de rotina, a manutenção das vias da 
cidade tem sido intensificada nos últimos 
dois anos e meio pela Prefeitura de Itabu-
na, beneficiando cerca de 60 bairros. 
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ITABUNA

Entidades ligadas
à educação farão ato

em defesa da Petrobras

Prefeitura de Itabuna
entrega segunda unidade 
do Restaurante Popular

Manutenção de vias
com operação tapa-buracos

no São Caetano

Segundo Restaurante Popular 
de Itabuna beneficia 600 famílias

Manutenção de vias com operação 
tapa-buracos no São Caetano
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No dia do estudante, próximo 
dia 11 de agosto, as entidades liga-
das à educação e os trabalhadores 
farão um ato público em defesa da 
democracia, da educação e da Petro-
bras. O presidente da Frente Parla-
mentar em Defesa da Petrobras, de-
putado federal Davidson Magalhães 
do PCdoB-BA. (foto), considera mais 
um passo em defesa da companhia 
que “é estratégica”. Ele disse que a 
oposição quer permitir a entrada e 
domínio das petroleiras multinacio-
nais tanto no pré-sal como em ou-
tros setores da produção: “A Petro-
bras representa 10% do PIB e quase 
17% dos investimentos, portanto, 
desestatizar a Petrobras é desesta-
bilizar a economia nacional”.

O ato, que será realizado às 14h, 
no auditório Nereu Ramos, na Câ-
mara dos Deputados, terá como foco 
principal a defesa da Petrobras como 
operadora única do pré-sal e contra o 
projeto de lei 131/2015, de autoria do 
senador tucano José Serra, que der-
ruba a participação mínima de 30% 
da estatal na exploração do pré-sal.

Caso o projeto do senador estives-
se em vigor hoje, a Petrobras poderia 
fi car de fora do consórcio de Libra 
(único bloco do Pré-Sal licitado), o que 
acarretaria uma perda, para o Esta-
do, de R$ 246 bilhões.  Além disso, se 
o projeto de lei for aprovado, o fundo 
social perderá R$ 100 bilhões e, con-
sequentemente, a educação deixará de 
receber 50 bilhões, já que pela atual le-
gislação 50% dos recursos do fundo so-

cial do pré-sal destinam-se à educação.
O ato está sendo organizado em 

conjunto pela União Nacional dos Es-
tudantes (UNE), Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores em Educação 
(CNTE), Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, Associação Na-
cional de Pós-Graduandos (ANPG), 
União Nacional dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime), União 
Brasileira dos Estudantes Secunda-
ristas (Ubes), Central Única dos Tra-
balhadores (CUT), Federação Única 
dos Petroleiros (FUP),  Federação de 
Sindicatos de Trabalhadores, Técni-
co-Administrativos em Instituições 
de Ensino Superior (Fasubra),  Confe-
deração Nacional dos Trabalhadores 
em Agricultura (Contag), pelo Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST)  e pela Frente Parlamen-
tar Mista em Defesa da Petrobras.  

O “Saber-Literário” completou 500.000 
acessos, uma prova inquestionável que mui-
ta gente curte literatura (poesias, crônicas, 
artigos, cartas, livros etc.), que nem só de ci-
ência vive o homem, a alma gosta de prazer, 
de fantasia, do lúdico, da imaginação sem li-
mite, do abstrato misturado com a realidade, 
de fi cção...

O objetivo do nosso diário online foi cum-
prido, entretanto, podemos fazer muito mais 
se Deus permitir.  Inicialmente, pensamos 
em estimular a leitura e a escrita de jovens 
e menos jovens, mas com o tempo o Saber-
-Literário tornou-se uma das páginas mais 
visitadas no Google em literatura e vista por 
todas as faixas de idade: - adolescentes, mo-
ços e velhos. 

Porém, não foi fácil atingirmos essa meta, 
é necessário muito esforço e muita determi-
nação. Pessoalmente, eu contribui com mais 
de 200 títulos em link entre crônicas, cartas, 
livros e por aí afora... Todavia, o nosso arqui-
vo tem mais de 12000 (doze mil) títulos de au-
tores nacionais e estrangeiros.

Não é um blog jornalístico, é um blog li-
terário, vez ou outra, publicamos assuntos 
vários pra entretenimento dos nossos amigos 
internautas, mas não é nossa praia...

Gostaríamos que o Saber-Literário fosse 
mais prestigiado pelos escritores, poetas e ar-
tistas de Itabuna e da região Sul da Bahia. 
Por outro lado, cumpre-se a máxima: “Um 
profeta só não é valorizado na sua própria 
terra”, assim como o escritor. Muitos fi cam 
preocupados em divulgar os seus trabalhos, 
de serem achincalhados... Todavia, é a divul-
gação que revela o talento, se Cora Coralina, 

com 65 anos de idade não recorresse a Drum-
mond, fi caria anônima em Goiânia fazendo os 
seus doces, o resto dos seus dias. O talento 
é pra ser compartilhado e não escondido nas 
gavetas da escrivaninha ou da cômoda.

Enfi m, queremos agradecer aos amigos 
virtuais e dizer-lhes que o Saber-Literário, 
com a graça de Deus, irá continuar divul-
gando textos de qualidade, textos que sirvam 
para o aprendizado dos nossos jovens e enri-
quecimento da nossa cultura regional e quiçá 
da Bahia e do Brasil.Mais uma vez, meu mui-
to obrigado!!!

Por Rilvan Batista de Santana 
Administrador.  Itabuna - Bahia.

http://saber-literário.blogspot.com.br
E-mail: rilvan.santana@yahoo.com,br
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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e 

religiosas,publicidade volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

POLÍTICA

CULTURA

Entidades ligadas
à educação farão ato

em defesa da Petrobras Saber-Literário: o nosso diário online 
de literatura está de parabéns!

Manutenção de vias
com operação tapa-buracos

no São Caetano

CULTURA

Por Rilvan Batista de Santana *
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No início dos tempos, o ser humano estava 
exposto às doenças e sua única defesa era seu 
sistema imunológico. Isso explica o porquê de 
os europeus que, há séculos, estarem exposto 
à varíola, adoecer menos que os índios. Aliás, 
estes que desconheciam várias enfermidades 
e, portanto, não possuírem anticorpos contra 
elas, quando entravam em contacto com bac-
térias e vírus causadores das doenças infecto-
-contagiosas  adoeciam e iam ao óbito.

Essa realidade amarga viria se modificar 
quando Edward Jenner, um médico que tra-
balhava no meio rural da Inglaterra no século 
XIX, observou que as ordenhadoras de vacas 
nunca adoeciam de varíola e apresentavam 
em suas mãos pústulas semelhantes às cau-
sadas por àquela enfermidade em humanos. 
Jenner, recolheu um pouco das secreções das 
mãos de uma ordenhadora e escarificou o 
braço de uma criança inoculando a secreção. 
O garoto cresceu e nunca contraiu o terrível 
Mal daquela época. Jenner, sem saber, estava 
abrindo um novo caminho para a Medicina. 
Outras pessoas foram vacinadas com sucesso. 
Jenner estocava as secreções em frascos cuja 
durabilidade era pequena.

Jenner, notando que as feridas nas mãos 
das ordenhadoras eram causadas por uma es-
pécie de varíola que afetava as vacas, intui-
tivamente, descobriu que as secreções produ-
ziam nas pessoas algo (hoje conhecido como 
anticorpo) que as evitava de adoecer. Mais 
tarde, o vírus da varíola como de outras do-
enças seriam inativados por substâncias, não 
produzindo doença, mantendo, porém, a pro-
dução de anticorpos que iriam “lutar” com os 
micróbios.

Vacinas e 
Antibióticos
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ILHÉUS Ilhéus reivindica obra de
requalificação na orla norteComerciantes do 

Shopping Popular 
de Ilhéus passam 

por recadastramento

O gestor, acompanhado do 
vice-governador João Leão, 
se reuniu com o ministro 
Gilberto Occhi para cobrar 
medidas duradouras

Reunido esta semana com o mi-
nistro da Integração Nacional, Gil-
berto Occhi, e com o vice-governador 
da Bahia, João Leão, em Brasília, o 
prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, rei-
vindicou ao Governo Federal a reali-
zação de uma obra de revitalização 
da orla norte, com o objetivo de redu-
zir impacto do avanço do mar naque-
la região. O gestor já havia apresen-
tado, em 2013, projeto para conter os 
prejuízos naquela área.

O projeto entregue ao ministério 
comprova a necessidade da constru-
ção de mais dois espigões, estrutura 
que reduz a força da onda, e a revi-
talização dos já existentes. A recons-
trução de ruas e da rodovia que fo-
ram danificadas pela água também 
fazem parte da solicitação feita pelo 
gestor ao ministro Occhi. “As duas 
iniciativas são complementares, 

porque não adiantar reconstruirmos 
sem as medidas para conter a água”, 
justificou Ribeiro.

As regiões que mais sofrem com 
o problema são os bairros São Miguel 
e São Domingos. Esse último vive, 
há cerca de três semanas, com mais 
prejuízos ocasionados pelo avanço do 
mar. A águaatingiu o acostamento 
da BA 001, que liga Ilhéus a Itacaré, 
interditando parte da pista. 

Curto prazo - Para diminuir a 

força com que as ondas chegam à 
faixa de areia, será reconstruída a 
barreira de pedras, chamada de en-
rocamento. Essa decisão foi tomada 
na última terça-feira, 04, quando, 
após solicitação do prefeito Jabes 
Ribeiro, o superintendente de Infra-
estrutura da Bahia, Saulo Pontes, e 
o engenheiro marítimo Aleixo Belov, 
estiveram na cidade para visitar a 
área atingida pela ação da natureza 
ao norte do município.

Com o recadastramento, 
objetiva-se identificar 
vendedores novos 
e antigos, para que se 
evite uso irregular dos 
espaços

Por recomendação do 
Ministério Público do Esta-
do (MPE), a Prefeitura de 
Ilhéus, através da Secreta-
ria de Indústria e Comér-
cio (Sedic), realizou, nesta 
semana, a atualização ca-
dastral dos comerciantes 
que atuam no Shopping Po-
pular, localizado no centro 
da cidade. De acordo com o 
promotor Paulo Figueiredo, 
o processo tem por finalida-
de evitar situações ilegais 
no local, como o aluguel de 
boxes.

A atualização cadas-
tral, de acordo com o coor-
denador de Projetos da Se-
dic, Ricardo Cerqueira, foi 
realizada durante quatro 
dias, com todos os pequenos 
comerciantes, tendo identi-
ficado 156 em plena ativida-
de. Cerqueira ressalta que o 
trabalho não teve o objetivo 
notificar ou retirar qual-
quer vendedor de seu ponto 
comercial. 

Para o secretário de In-
dústria e Comércio, Roberto 
Garcia, as medidas solicita-
das pelo Ministério Público 
se alinham às iniciativas to-
madas pelo município para 
regular e acompanhar o fun-
cionamento dos pavilhões de 
boxes, assim como já ocorre 
nas Centrais de Abaste-
cimento do Malhado e da 
Urbis. Segundo ele, “dessa 
forma, buscamos evitar, por 
exemplo, que pessoas pos-
suam mais de um espaço no 
local, ou use com finalidades 
ilegais, como venda de bebi-
das alcoólicas e promoção de 
jogos de azar”. 

No documento enviado 
pelo MPE à Prefeitura, o ór-
gão recomenda também que 
seja criado um regulamento 
que ordene o uso dos boxes, 
delimitando horário de fun-
cionamento e atividades 
permitidas no local, e que se 
realize a requalificação do 
espaço, para extinguir cons-
truções irregulares. Quanto 
a isso, o secretário Roberto 
Garcia informou que, na 
próxima semana, se reunirá 
com a associação dos comer-
ciantes do shopping popular 
para tratar desses pontos.

Hoje é dia do advogado;
O advogado do bem ou do mal;
Hoje é dia da cidadania;
Quem é meu advogado;
Quem é o advogado de Caim e Abel;
O homem ou Deus do dia.
 
O saber e olhar avante;
O conhecimento e a visão macro;
A coragem e código em mãos;
As provas cabais e a verdade;
A sabedoria de Deus;
Fazem  a justiça acontecer bem.
 
O grande advogado dos homens;
Respeita a ética e todos os colegas;
Faz prevalecer à Justiça dia e noite;
Transforma a lei em  arma potente;
Numa caneta que escreve  latim 
E faz a verdade acontecer.
 

11 de agosto,
Dia do Advogado.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um mundo melhor. Itabuna – Bahia.

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br

Comerciantes do Shopping Popular 
tiveram os cadastros atualizados

Acompanhado do vice-governador João Leão, o prefeito apresentou 
novo relatório ao ministro Occhi, que mostra o agravamento

A cerimônia acontece no 
Centro de Convenções Luiz 
Eduardo Magalhães

A noite da sexta-feira(7/8) ficará 
para sempre na memória dos novos 
formandos de Enfermagem da Fa-
culdade Madre Thaís (FMT). Passa-
dos cinco anos de estudos, mais 13 
alunos concluem o curso de bacha-
relado em Enfermagem. A solenida-
de de formatura da turma será às 
19 horas, no Centro de Convenções 
Luís Eduardo Magalhães, na Aveni-
da Soares Lopes, Ilhéus-BA.

Recebem o grau de bacharel em 
Enfermagem: Alana Santana dos 
Santos; Alessandra Souza Oliveira; 
Amilcar Santos Ferreira; Camila 
Oliveira Lopes dos Santos; Danie-
la Pereira de Santana Gilla; Elane 
dos Santos Marques; Igor Sergio da 
Silva; Jacqueline Policarpo Mendes; 
Jaiara Pereira da Silva; Lina Carla 
Araújo Santos;Murilo Thiago Perei-
ra dos Santos; Patrícia Oliveira dos 

Santos e Uiara Costa Azevedo Soub. 
O orador será o formando Igor Sergio 
da Silva, o Paraninfo da turma será 
o professorCarlos Oliveira dos San-
tos, a professora Sonilda Santana de 
Mello será Patronesse e a professo-
raAndrea Guedes será homenageada 
como amiga da turma.

A Faculdade Madre Thaís, que 
prima pela formação integral do 
acadêmico, tem reforçado o com-

promisso com o ensino superior de 
qualidade. Os resultados apare-
cem tanto em números, quando no 
mercado de trabalho regional os 
concluintes, em sua maioria, saem 
empregados e atuantes na área de 
formação, quanto em qualidade dos 
profissionais formados, que agre-
gam valor às atividades desem-
penhadas e produtividade às suas 
organizações.

EDUCAÇÃO

Faculdade Madre Thaís realiza 
formatura do curso de Enfermagem
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No início dos tempos, o ser humano estava 
exposto às doenças e sua única defesa era seu 
sistema imunológico. Isso explica o porquê de 
os europeus que, há séculos, estarem exposto 
à varíola, adoecer menos que os índios. Aliás, 
estes que desconheciam várias enfermidades 
e, portanto, não possuírem anticorpos contra 
elas, quando entravam em contacto com bac-
térias e vírus causadores das doenças infecto-
-contagiosas  adoeciam e iam ao óbito.

Essa realidade amarga viria se modifi car 
quando Edward Jenner, um médico que tra-
balhava no meio rural da Inglaterra no século 
XIX, observou que as ordenhadoras de vacas 
nunca adoeciam de varíola e apresentavam 
em suas mãos pústulas semelhantes às cau-
sadas por àquela enfermidade em humanos. 
Jenner, recolheu um pouco das secreções das 
mãos de uma ordenhadora e escarifi cou o 
braço de uma criança inoculando a secreção. 
O garoto cresceu e nunca contraiu o terrível 
Mal daquela época. Jenner, sem saber, estava 
abrindo um novo caminho para a Medicina. 
Outras pessoas foram vacinadas com sucesso. 
Jenner estocava as secreções em frascos cuja 
durabilidade era pequena.

Jenner, notando que as feridas nas mãos 
das ordenhadoras eram causadas por uma es-
pécie de varíola que afetava as vacas, intui-
tivamente, descobriu que as secreções produ-
ziam nas pessoas algo (hoje conhecido como 
anticorpo) que as evitava de adoecer. Mais 
tarde, o vírus da varíola como de outras do-
enças seriam inativados por substâncias, não 
produzindo doença, mantendo, porém, a pro-
dução de anticorpos que iriam “lutar” com os 
micróbios.

Até o momento não se desenvolveram 
vacinas para todas as enfermidades infecto-
contagiosas. Para substituí-las usam-se os 
antibióticos. O primeiro medicamento usado 
contra as infecções foi as sulfas sintetizada 
por Domagk na década de 1930. Em 1 928, 
Fleming, saindo de férias, deixou em sua sala 
umas placas de Petri semeadas com bactérias. 
No retorno, Ele notou que as bactérias não se 
tinham desenvolvido como se era de esperar. 
As placas de Petri tinham sido contaminadas 
por um fungo (Penicillium notatum) que ini-
biu o desenvolvimento das bactérias. Fleming 
constatou, então, que o Penicillium notatum 
produzia uma substância – a penicilina – que 
viria revolucionar a Medicina.

Entretanto, só após a Segunda Guerra 
Mundial, as experiências de Fleming foram 
retomadas por Florey e Chain e o antibiótico 
passou a ser comercializado. Fleming, Florey e 
Chain receberam o prêmio Nobel de Medicina 
e Fisiologia e não patentearam a penicilina.

Com a descoberta da penicilina, pesquisa-
dores passaram a buscar outros antibióticos. 
Em 1 948, Waksman e colaboradores descobri-
ram a estreptomicina, o primeiro antibiótico 
usado no tratamento da tuberculose.

Infelizmente, com o passar do tempo, as 
bactérias tornam-se resistentes a alguns anti-
bióticos. Daí, estes medicamentos só poderem 
ser prescritos por médicos e os pacientes não 
devem interromper o tratamento a não ser em 
casos de alergia a eles.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Vacinas e 
Antibióticos

A vinda do Senhor está 
cada vez mais próxima

O Senhor transformará a Terra, e 
os que aguentarem fi rmes terão uma 
terra nova. Gente, nós ainda não vimos 
essa terra nova, ainda não conhecemos 
a criatura humana renovada.

Nós que sofremos, caímos e lamen-
tamos, temos de aguentar fi rmes. Se as-
sim fi zermos, chegaremos ao fi m e, daí, 
haverá céus novos e uma humanidade 
nova. Assim está escrito em Ezequiel: 
“Vos darei um coração novo e um Es-
pírito novo”. Já não haverá morte, dor 
nem choro. A Bíblia fala de um tempo 
em que os céus e o próprio inferno verão 
a obra de Deus.

Hoje, temos uma humanidade des-
falecida pelo pecado, mas não a vimos 
ainda passar pela construção, e enquan-
to essa construção estiver acontecendo, 
não saberemos como tudo fi cará. Você é 
convidado a pertencer a este novo tempo.

A vinda do Pai está cada vez mais 

próxima! Espere, espere! Estou falando 
algo muito importante: o inimigo quer 
que tudo seja fácil, para você se acabar, 
destruir a si mesmo. Ele quer que você 
se afaste dos mandamentos de Deus, por 
isso ele quer lhe dar tudo o que sua carne 
pede, para que não possa enxergar a gló-
ria do Senhor. A vinda d’Ele está próxima! 
Quando vai acontecer, não se sabe, mas 
ela está cada dia mais próxima.

A Igreja vai passar pela Paixão de 
Cristo, mas, após esse tempo, seremos 
ressuscitados e arrebatados; teremos a 
nova humanidade e a terra nova, sem 
nenhuma muralha, pois o Senhor será 
Rei deste tempo novo.

Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Ilhéus reivindica obra de
requalifi cação na orla norte

força com que as ondas chegam à 
faixa de areia, será reconstruída a 
barreira de pedras, chamada de en-
rocamento. Essa decisão foi tomada 
na última terça-feira, 04, quando, 
após solicitação do prefeito Jabes 
Ribeiro, o superintendente de Infra-
estrutura da Bahia, Saulo Pontes, e 
o engenheiro marítimo Aleixo Belov, 
estiveram na cidade para visitar a 
área atingida pela ação da natureza 
ao norte do município.

Hoje é dia do advogado;
O advogado do bem ou do mal;
Hoje é dia da cidadania;
Quem é meu advogado;
Quem é o advogado de Caim e Abel;
O homem ou Deus do dia.
 
O saber e olhar avante;
O conhecimento e a visão macro;
A coragem e código em mãos;
As provas cabais e a verdade;
A sabedoria de Deus;
Fazem  a justiça acontecer bem.
 
O grande advogado dos homens;
Respeita a ética e todos os colegas;
Faz prevalecer à Justiça dia e noite;
Transforma a lei em  arma potente;
Numa caneta que escreve  latim 
E faz a verdade acontecer.
 

Para o justo e o injusto;
O sol nasce todos os dias;
Para o certo ou o errado;
O homem precisa do advogado;
O passaporte da solução dos confl itos;
Em defesa da feliz humanidade. 
 
O advogado amigo;
O advogado consciente;
O advogado lutador;
O advogado parceiro da Justiça;
Rogai por nós.
 
O advogado tem olhos no futuro;
Por que a Justiça não pode ser cega;
Viva o advogado, a ordem, o respeito e a 
disciplina;
A justiça e o advogado fazem acontecer;
O bem-estar e a paz  para todos nós;
Viva o nosso advogado.

11 de agosto,
Dia do Advogado.

HOMENAGEM

Por João Batista de Paula*

Conheças as 
promessas 
da vinda do 

Senhor

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um mundo melhor. Itabuna – Bahia.

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br

promisso com o ensino superior de 
qualidade. Os resultados apare-
cem tanto em números, quando no 
mercado de trabalho regional os 
concluintes, em sua maioria, saem 
empregados e atuantes na área de 
formação, quanto em qualidade dos 
profi ssionais formados, que agre-
gam valor às atividades desem-
penhadas e produtividade às suas 
organizações.
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“Os jovens advogados, aqueles 
que têm até cinco anos de 
inscritos, possuem relevante 
importância para nossa classe”
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JÁ ESTAMOS PREPARANDO A EDIÇÃO
ESPECIAL DO MÊS DO MAÇOM. AGUARDEM!

DIREITOS - O Sr. está à frente da 
OAB, subseção de Ilhéus, completando 
pouco mais de dois anos e meio de ges-
tão. Qual a sua avaliação do período?

 
Marcos Flávio - Inicialmente, gosta-

ria de agradecer aos demais membros da 
diretoria a aos diversos colegas e amigos 
que estão nos ajudando a administrar a 
subseção de Ilhéus, que congrega advo-
gados da nossa cidade, como também de 
Itacaré, Uruçuca, Maraú, Una e Cana-
vieiras e, ao longo desse período consegui-
mos trazer de volta para Ilhéus, depois de 
muitos anos, os cursos tele presenciais da 
AASP(Associação dos Advogados de São 
Paulo),fi rmamos diversas parcerias que 
benefi ciam os colegas, concedendo descon-
tos, os mais variados, em inúmeros seg-
mentos e ramos de atividade, realizamos 
eventos jurídicos de grande porte, além 
de cursos sobre o Processo Judicial Ele-
trônico, Novo CPC, proporcionamos uma 
grande integração e união entre os colegas 
advogados, com realização de festas, onde 
os mesmos podem estreitar os laços, pres-
tamos homenagens às Advogadas, no dia 
internacional da mulher, bem como no Dia 
Das Mães, estivemos presentes em defesa 
da cidadania e prerrogativas dos advoga-
dos e, a principal conquista, a aquisição 
da tão sonhada sede própria, sendo impor-
tante registrar que a subseção de Ilhéus 
é mais antiga do interior da Bahia, com 
oito décadas de existência e, graças ao 
apoio dos Presidentes dos Conselhos Es-
tadual e Federal, respectivamente, Luiz 
Viana Queiroz e Marcus Vinicius Furtado 
Coelho, além do FIDA, Felipe Sarmento, 
temos um local amplo, confortável, digno, 
num ponto bastante valorizado e próximo 
de diversos órgãos públicos, dentre outras 
conquistas.

 Fizemos uma pequena reforma na sala 
dos advogados da Justiça do Trabalho, 
onde, inclusive, implantamos Internet, 
uma reivindicação antiga dos colegas ad-
vogados; temos participado ativamente das 
discussões de todos os problemas atinentes 
aos municípios que integram a subseção, 
sendo que fomos convidados para interme-
diar a desocupação do Palácio Paranaguá, 
que estava sendo ocupado pacifi camente 
por estudantes que reivindicavam a redu-
ção nos preços das passagens de ônibus, 
além de outras ações e, seguramente, ao 
longo dos três anos do mandato,com o apoio 
da classe, iremos realizar muito mais.

 
DIREITOS -O Sr. falou em eventos ju-

rídicos realizados, poderia citar alguns?
 
Marcos Flávio - Claro que sim, caro 

amigo, tivemos a honra de realizar, ao lon-
go desse período, eventos de âmbito nacio-
nal, estadual e regional, como por exemplo, 
a Caravana da ABRAT(Associação Brasi-
leira dos Advogados Trabalhistas), a qual 
ocorreu no início do nosso mandato, mais 
precisamente, em junho de 2013, o qual 
contou a presença de juristas renomados 
de 11 unidades da Federação, como o ex-
-presidente do Conselho Federal da OAB, 
Dr. Cezar Britto, Dr. Antônio Fabrício Gon-
çalves, então presidente da Abrat, toda a 
diretoria do TRT da 5ª Região, a Desembar-
gadora Federal, Salete Macaloz, dentre ou-
tras.   No dia 15 de abril de 2014, trouxemos 
a ex-Corregedora do CNJ, Drª Eliana Cal-
mon, a qual nos brindou com uma palestra 
onde discorreu sobre Lei de Improbidade e 
Corrupção. Em agosto de 2014, diga-se de 
passagem, pela primeira vez na história, 
realizamos a Conferência Estadual dos 
Advogados na nossa cidade, sendo que as 
anteriores ocorreram em Salvador ou no li-
toral norte, a exemplo da Costa do Sauipe, 
acrescendo que foi a maior conferência es-
tadual ocorrida e contou com cerca de 1.700 
participantes inscritos, evento prestigiado 
por toda a diretoria estadual da OAB-Ba, 
contando ainda com as ilustres presenças 
de dezenas de conselhos federais e estadu-
ais, do vice-presidente nacional da OAB, 
Dr. Cláudio Lamachia, do Presidente do 
FIDA, Dr. Felipe Sarmento, do Professor 
José Afonso da Silva, responsável pela pa-
lestra de abertura, o maior constituciona-
lista do país, de ministros do STJ, a exem-
plo do Dr. Humberto Martins, de membros 
do CNJ, tais como Jorge Hélio e Gisela 
Gondim, de Desembargadores oriundos do 
quinto constitucional como Nilson Castelo 
Branco e Maurício Kertzmann, além de ou-
tras autoridades. 

No início de janeiro de 2015, realizamos 
um grande evento que contou palestras do 
Dr. Luiz Claudio Allemand, então presi-
dente da Comissão Nacional de Informática 
Jurídica da OAB e, atualmente conselhei-
ro do CNJ, do Professor Antônio Adonias, 
pós-doutor em direito processual civil e Dr. 
Felipe Sarmento, conselheiro federal e pre-
sidente do FIDA.

Realizamos ainda cursos sobre o PJE para 
os advogados de Ilhéus e Itacaré, além de se-

minários sobre o novo CPC, que entrará em 
vigor a partir do ano que vem, dentre outros.

     
DIREITOS - O Sr. falou sobre a cele-

bração de diversos convênios para os 
advogados. Como estão sendo feitos e 
quais são os parceiros da OAB de Ilhéus?

 
Marcos Flávio - Ao longo do nosso 

mandato, celebramos inúmeras parcerias, 
onde conseguimos descontos diversos para 
os advogados inscritos na nossa subseção 
e, com o nosso conhecimento, procuramos 
empresas de ramos diversos e conseguimos 
descontos para advogados (as), estagiários, 
alguns extensivos aos familiares, citando 
como exemplos diversos restaurantes como 
Kenichi Grill, Vesúvio, Maróstica, Alimen-
tar, Rosa dos Ventos, Churrascaria Recan-
to Gaúcho, Volp Club, a Rede de Farmácias 
Cidade Nova, a Loja  Beauty Baby, a loja de 
Decorações Zum, a Clínica de Olhos Cenoe, 
a Danny Festas e Eventos, especializada em 
festas infantis, a Bella Casa Móveis Modu-
lados, a Faculdade Madre Thais, Faculda-
de de Ilhéus (Cesupi),FTC, Boiá Lava Jato, 
Ofi cina mecânica Rotor,Praça do Mestre, a 
Academia Inove, “Studio de Pilates Júlia 
Mendonça, além de óticas, laboratórios de 
análises clínicas, dentre outras e ainda es-
tamos negociando com muitas empresas e, 
brevemente, a lista será ampliada.

 
DIREITOS - O Sr. pode informar 

como funcionam os descontos?
   
Marcos Flávio - Os advogados(as), es-

tagiários (as) bastam apenas apresentar, 
nos estabelecimentos conveniados, a cartei-
ra da OAB ou da CAAB e passam a usufruir 
dos descontos, os quais variam de 5% até 
30%, a depender do local, sendo que alguns 
também foram ampliados para familiares, 
como a Faculdade Madre Thaís e Faculda-
de de Ilhéus.

 
DIREITOS - Como está o relaciona-

mento entre os advogados?
Marcos Flávio - O melhor possível, 

sempre promovemos eventos para o forta-
lecimento da nossa classe, com confraterni-
zações, a exemplo do Dia Internacional da 
Mulher, Dia da Mães, fi zemos três edições 
do 1º Forró da OAB, tivemos ainda festas de 
comemoração do Dia do Advogado e festas 
de encerramento no fi nal do ano, sendo que, 
em 2013. Foi realizada na VOLP e, no ano 
passado, no Iate. 

 
DIREITOS - Temos acompanhado 

que os jovens advogados estão partici-
pando bastante da gestão. O que o Sr. 
fez para que isso ocorresse?

 
Marcos Flávio - Procuramos mostrar 

aos jovens advogados, aqueles que têm 
até cinco anos de inscritos, que os mesmos 
possuem relevante importância para nossa 
classe, a qual é a que goza de maior credibi-
lidade junto à população brasileira, segun-
do recente pesquisa do instituto Datafolha 
e criamos o Conselho Consultivo dos Jovens 
Advogados, o primeiro da Bahia, o qual 
conta com uma diretoria atuante e conse-
lheiros que estão fazendo a diferença. Nas 
reuniões realizadas, procuramos enfatizar 
que os honorários são muito importantes e 
que não podemos aceitar propostas indeco-
rosas feitas por grandes escritórios, cons-
cientizando acerca de respeitar os valores 
sugeridos pela OAB-Ba, que atualizou uma 
tabela defasada há muitos anos, inclusive, 
com uma criação de uma campanha de va-
lorização profi ssional. Gostaria de aprovei-
tar esse espaço e agradecer aos membros da 
diretoria e do conselho pelo apoio incondi-
cional dispensado à nossa subseção.

 
DIREITOS - O espaço está aberto 

para as considerações fi nais.
 
Marcos Flávio - Gostaria de agrade-

cer, ao caro amigo-advogado e editor do jor-
nal e revista DIREITOS Vercil Rodrigues, 
e aproveito a oportunidade para agradecer 
ao Presidente Luiz Viana, ao vice, Fabrício 
Castro Oliveira, à Secretária Geral Ilana 
Kátia, ao secretário adjunto, Antônio Ado-
nias, ao diretor tesoureiro, Carlos Medauar 
Reis, aos conselheiros estaduais, Mozart 
Aragão Leite, Guilherme Scofi eld e Edmil-
ton Carneiro, aos membros da nossa dire-
toria, Cáthia Teles, France Anne Nolasco, 
Lúcio Cerqueira, às nossas funcionárias e 
aos membros de comissões e aos colegas em 
geral, pelo apoio e confi ança depositados. 
Parabenizo, ainda o Presidente Luiz Viana 
e toda a diretoria, pela brilhante gestão, 
sempre em defesa das prerrogativas dos 
advogados, valorizando a nossa profi ssão, 
além de ter dispensado uma atenção espe-
cial para os colegas do interior, espalhados 
pelas 32 subseções existentes na Bahia. 

Parabenizo, ainda, todos os colegas pela 
comemoração do nosso dia (11 de agosto), 
dia da criação do primeiro curso jurídico no 
Brasil, dizendo que os advogados têm uma 
extrema importância para a nossa socieda-
de, pois, sem eles, a democracia não seria 
perfeita, não teríamos liberdade. Grande 
abraço, caros colegas, por nosso dia.  

“Os jovens advogados, aqueles 
que têm até cinco anos de 
inscritos, possuem relevante 
importância para nossa classe”

Entrevista com DR. MARCOS FLÁVIO RHEM, presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Subseção de Ilhéus-Bahia
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