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ITABUNA

O advogado, jornalista e professor 
Vercil Rodrigues lançou na quinta-fei-
ra (9/7), naAcademia Grapíúna de Le-
tras (Agral), na cidade de Itabuna, sul 
da Bahia, o seu mais novo livro Dicas 
de Direito Imobiliário, pela editora Di-
reitos, que edita também os jornais Di-
reitos e O Compasso e a Revista Direi-
tos, bem como os sites de iguais nomes.

Vercil Rodrigues 
lança Dicas de 

Direito Imobiliário na 
Academia Grapiuna 

de Letras (Agral)

O advogado, jornalista e professor 
Vercil Rodrigues lançou na quinta-fei-

Comissão aprova 
direito a merenda

escolar para 
professores da 
rede pública

A Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados aprovou no dia 15/7 proposta (PL 
457/15) do deputado Dr. Jorge Silva (Pros-
-ES) que estende o direito à merenda escolar 
a todos os profi ssionais de educação da rede 
pública de ensino básico.
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BAHIAGÁS

Bahiagás, uma das
melhores empresas para 

se trabalhar na Bahia

EDUCAÇÃO

Balcão de Justiça 
e Cidadania da 

Faculdade Madre Thaís 
começou a funcionar

Cinco escolas reformadas 
serão entregues durante 
aniversário de Itabuna
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ENDEREÇOS DOS CARTÓRIOS EM ITABUNA

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

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

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

1º Ofício de Registro Civil 
Rua Guanabara, 160, Jardim Vitória

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

52 - Aprende a valorizar o que ob-
tiveste com muito trabalho e dificulda-
des, Pois, maior é o mérito de tudo o que 
se conquista com esforço e sacrifício.

53 - Procura amar o teu ofício, por-
que só se faz bem e perfeito aquilo de 
que se gosta, em que se põe ardor, de-
dicação, sentimento, amor.

54 - O estudante de Direito leva para 
a advocacia o encantamento pela futura 
profissão, comumente adquirida na Fa-
culdade. Com o transcurso do tempo, já 
no exercício profissional, não raro decep-
ciona-se com a ramerrão, prosaísmo, as 
práticas e o meio adverso do Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te 
a fazer da atividade profissional, 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 com  freqüên-
cia, exige-se, mais do que em outras 
profissões, retidão de caráter, sólida 
formação ética e moral, conduta ilibada.

Fonte Livro: “Conselhos 
aos Jovens Advogados” 

de Benedito Calheiros Bomfim

1. O princípio da proteção ao 
trabalhador – Responsável pela proteção 
da parte mais fraca da relação de traba-
lho, o trabalhador.

2. O princípio in dubio pro ope-
rário – Na dúvida, se deve aplicar a regra 
trabalhista que mais beneficiar o traba-
lhador.

3. O princípio da norma mais fa-
vorável – A interpretação das normas do 
direito do trabalho sempre será em favor 
do empregado e as vantagens que já tive-
rem sido conquistadas pelo empregado não 
mais podem ser modificadas para pior.

4. O princípio da irrenunciabili-
dade dos direitos – Os direitos do traba-
lhador são irrenunciáveis, ou seja, ele não 
pode abrir mão de direitos que são seus de 
acordo com as leis trabalhistas. Não se ad-
mite que o trabalhador renuncie a direitos 
trabalhistas. Se ocorrer, não terá validade 
alguma esse ato. A renúncia a qualquer 
direito trabalhista é nula, e serão nulos 
de pleno direito os atos praticados com o 
objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar 
a aplicação dos preceitos do direito do tra-
balho.

5. O princípio de que toda tenta-

tiva de fraudar o direito do trabalho 
será nula – A justiça trabalhista não ad-
mite fraude e não reconhece os atos pra-
ticados que estejam em desacordo com o 
direito do trabalho. É como se esses atos 
simulados não houvessem existido.

6. Princípio da continuidade da 
relação de emprego – O contrato de tra-
balho terá validade por tempo indetermi-
nado. O ônus de provar o término do con-
trato de trabalho é do empregador, pois o 
princípio da continuidade da relação de 
emprego constitui presunção favorável ao 
empregado.

7. Princípio da intangibilidade 
salarial – É proibido ao empregador efe-
tuar descontos no salário do empregado. 
Este princípio visa proteger o salário do 
trabalhador, é o princípio da irredutibili-
dade do salário.

8. O princípio da primazia da 
realidade – Vale a realidade dos fatos e 
não o que tiver sido escrito, ou seja, mais 
vale o que o empregado conseguir provar 
na justiça do trabalho, e as testemunhas 
são uma parte importante desse processo 
perante a justiça trabalhista, do que os do-
cumentos apresentados pelo empregador.

8 Princípios do direito do
trabalho que todo trabalhador 

quer e deve conhecer

DIREITO DO TRABALHADOR

Parabenizo o Dr. Vercil Ro-
drigues triplamente: por sua 
lúcida entrevista concedida ao 
jornalista e escritor João Batis-
ta de Paula para os blogs http://
oproduttor.blogspot.com.br/ e 
http://poesiasdaexpedita.blo-
gspot.com.br/ e republicada na 
página 7 do Jornal DIREITOS 
(edição nº 78); pelo lançamento 
de seu novo livro Dicas de Direi-
tos Imobiliário e por último por 
editar um jornal do gabarito do 
Direitos.
Dayse Santos. Jornalista. Vitória 
da Conquista – Bahia.

Escrevo pela primeira para o jornal DIREITOS 
para parabenizar Dr. Vercil Rodrigues, pelo lança-
mento do seu livro Dicas de Direito Imobiliário (Di-
reitos editora). Você não cansa de nos surpreender! 

Com o seu novo livro quem ganha é o merca-
do regional que estava carente desse tipo de obra. 
Parabéns.
Lídia Lima. Professora e síndica. Itabuna – Bahia.

Parabenizo a Academia Grapíúna de Letras 
(Agral), sediada na cidade de Itabuna e o seu presi-
dente Ivan Montenegro, por conseguir manter com 
regularidade as reuniões daquela casa de cultura, 
coisa difícil em uma cidade que pensa que cultura é 
coisa de fresco. E aproveito também para parabeni-
zar o jornal DIREITOS, que sempre publica as no-
tícias das academias de nossa região, especialmente 
da Agral, da Academia de Letras de Ilhéus (ALI) e 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba).
Maria do Carmo. Professora e Nutricionista. Ilhéus – Bahia.

1- Ab Absurdo = Partindo do 
absurdo.

2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça 

aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de 

retrovenda
5-	 Animus	confitendi	=	Intenção	de	

confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8- Error facti = Erro de fato

9- Error in persona = Erro sobre a 
pessoa

10- Ex vi = Por efeito de, por força, 
em decorrência

11- Facies = Forma exterior
12-	Ficta	confessio	=	Confissão	ficta	

ou	fictícia
13- Gratia argumentandi = Apenas 

pelo favor de argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15- In dúbio pro libertate = Em 

dúvida pela liberdade.
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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

Fixar a idade a partir da qual uma 
pessoa pode ter de enfrentar a Justiça 
criminal não é tarefa fácil nem no Brasil 
e nem em nenhum outro lugar do mun-
do. Na Inglaterra, por exemplo, o assunto 
está sempre voltando às mesas de deba-
tes da comunidade jurídica e parlamen-
tar. Mas, se a proposta no Brasil é redu-
zir a maioridade penal, na Inglaterra, o 
plano é elevar.

No país europeu, a partir dos 10 anos, 
uma criança já responde pelos seus atos 
como adulto. Isso cria uma incoerência 
tremenda no sistema judicial. Aos 10 
anos, a criança não vota, não dirige, não 
pode beber e nem fumar. Mas, se pegar o 
carro do pai e atropelar alguém, terá de 
encarar a Justiça criminal.

Um projeto em tramitação no Parla-
mento britânico aumenta para os 12 anos 
a maioridade penal. O texto foi apresen-
tado na HouseofLords, que seria o Se-
nado britânico, mas lá os senadores são 
nomeados pela rainha, e não eleitos pelo 
povo. Ainda não há data prevista para o 
primeiro debate sobre a proposta.

A expectativa de aumentar a idade da 
responsabilidade criminal, no entanto, é 
baixa. Histórica e culturalmente, o país 
entende que praticamente todo mundo 
que comete um crime tem de pagar por 
ele. Ainda que isso seja um peso maior 
no bolso dos contribuintes, como revelou 
estudo recente que mostrou que custa 
maiscaro manter uma criança na cadeia 
do que na escola.

O Centro de Estudos Judiciários 
do Conselho de Justiça Federal pror-
rogou até 7 de agosto o prazo para en-
vio das propostas de enunciados à VII 
Jornada de Direito Civil, que ocorre-
rá nos dias 28 e 29 de setembro, em 
Brasília. O evento é organizado pelo 
CEJ e pela Escola Nacional de For-
mação e Aperfeiçoamento de Magis-
trados, com apoio da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil.

Participarão da comissão científi -
ca da Jornada o ministro aposentado 
do Superior Tribunal de Justiça Ruy 
Rosado de Aguiar Júnior, que é o co-
ordenador-geral do evento; o ministro 

do STJ Paulo de Tarso Sanseverino; 
o desembargador Rogério de Meneses 
Fialho Moreira e os professores Ana 
de Oliveira Frazão, Gustavo José 
Mendes Tepedino, Otavio Luiz Ro-
drigues Junior e Paulo R. Roque A. 
Khouri.

Serão formadas seis comissões 
de trabalho para discutir as propos-
tas de enunciados selecionadas. As 
comissões serão integradas por pro-
fessores e especialistas convidados, 
por representantes de instituições e 
por autores de proposições encami-
nhadas ao CEJ e aceitas para dis-
cussão.

Enquanto Brasil tenta 
reduzir maioridade penal, 

Inglaterra planeja aumentar

VII Jornada de Direito Civil

DIREITO INTERNACIONAL

EVENTOS JURÍDICOS

Estou pesquisando preço, loca-
lidade e custo-benefício da compra 
de um apartamento e gostaria de 
saber por que apartamentos em 
andares mais alto custam mais 
caro? Virgínia Litiere.

Virginia, segundo dados da Asso-
ciação dos Dirigentes de Empresas de 
Empresas do Mercado Imobiliário da 
Bahia (Ademi), móveis – especialmen-
te em empreendimentos novos – loca-
lizados no primeiro andarcustam, em 
média, 10% menos se comparados com 
os que estão no topo. Podendo essa va-
riação, em alguns casos, chegar a 15%.

Há divergência quanto aos motivos 
dos valores serem mais altos, nos casos 
de andares mais alto, mas a maioria dos 
especialistas concorda que inseguran-
ça, falta de boas vista, calor, muriçoca 
(principalmente no verão), proximidade 
com a rua, o asfalto, barulho. Estes são 
alguns dos fatores que afastam os com-
pradores dos andares mais baixos.

De acordo com o diretor da Ademi, 
Marcos Vieira Lima, do primeiro para 
o segundo piso e quando normalmente 
acontece a maior “fl utuação”: entre 4% 
a 5%, em média.

Indicamos algumas vantagens e 
desvantagens para facilitar a sua es-
colha e dos demais leitores que estão 
com dúvidas. As vantagens são: valo-
rização – segundo dados de especia-
listas, imóveis localizados no primeiro 
andar custam, em média 10% menos 
se comparadocom os que estão no topo. 
Podendo essa variação chegar a 15%. 
Outra vantagem: vista do horizonte 
e ventilação – longe do solo e asfalto, 
e sem a barreira causada por outras 
edifi cações, os andares mais altos con-
ferem uma melhor vista e maior ven-
tilação. Silêncio – enquanto os carros 

não voam, o ruído do trânsito não é um 
“problema” para quem mora no alto. 
Lá em cima, só mesmo canto de pás-
saros e, mesmo assim, nãogarantido. 
Uma outra vantagem: status - segundo 
especialistas, querendo ou não, morar 
mais alto sempre conferiu um maior 
status. É como se o morador estivesse 
por cima. Medo de elevador: para quem 
tem medo do equipamento, essa é uma 
das vantagens de morar “baixo”. E por 
último o valor mais em conta: imóveis 
no primeiro pavimento custam menos.

Elencamos as desvantagens: Ca-
lor, andar mais baixo é mais quente 
pela proximidade com o nível do solo 
e outras construções. Quem investe 
em imóveis nos primeiros pavimentos 
deve fi car atento à posição da unidade, 
se poente ou nascente. Barulho: têmas 
conversas dos porteiros, empregados, 
ruído do trânsito, as brincadeiras das 
crianças no playground. 

Insegurança é outro item. Quem 
mora em andares baixos relata ter 
medo de que invasores escalem muros 
e paredes para invadir a residência. O 
receio é também de que, entrando pela 
portaria, eles batam nas primeiras por-
tas. E por último, mosquitos: se chove 
(no inverno) ou faz calor (no verão), 
muriçocas costumam buscar abrigo, e 
quem mora em andar mais baixo, em 
geral, sofre mais.

Com essas dicas esclarecemos por 
que andares mais alto do prédio têm va-
lores de preços maiores do que os mais 
baixos, além disso, sugerimos também 
que você analise o custo-benefício e a 
realidade individual de cada um, por 
exemplo, se você tem fi lhos, talvez seja 
melhor morar no primeiro andar, pois 
fi cará mais próximo do playground e 
poderá supervisionar as brincadeiras 
dos rebentos.

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
CEP: 45605-415 - Tels.: 73 3613-3155 | Fax: 73 3613-1150

Dr. Gabriel Rodrigues
UROLOGIA

Dr. Júlio Brito
UROLOGIA

Dr. Vilson Martins
UROLOGIA

Dr. Júlio B. Filho
UROLOGIA

Dr. João Otávio Macêdo
UROLOGIA

Ed. Itabuna
Trade Center

Endereço: Av. Princesa Isabel, 395, 3o andar,
 Banco Raso, Itabuna-BA - TEL.: (73) 3613-4715

Lei cria Promotoria 
de Combate à Violência 

Contra a Mulher 
O governador de São Paulo, Geraldo 

Alckmin (PSDB), sanciono dia 21/7 uma 
lei que cria na capital paulista a Promo-
toria de Justiça de Combate à Violência 
Doméstica. O novo texto “promove” o atu-
al Grupo de Enfrentamento à Violência 
Doméstica (Gevid) — que existe desde 
2012 — e havia sido aprovado em junho 
pela Assembleia Legislativa do estado. 

Autor da proposta, o procurador-geral de 
Justiça de São Paulo, Márcio Fernando 
Elias Rosa, afi rma que a criação da pro-
motoria é “uma resposta efetiva e concre-
ta” para combater esse tipo de crime. No 
ano passado, segundo o Ministério Públi-
co, a Justiça aplicou 9.780 medidas prote-
tivas contra agressores. 

(Ascom MP de S.P.)
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Comissão aprova direito
a merenda escolar para

professores da rede pública

A Comissão de Educação da Câma-
ra dos Deputados aprovou no dia 15/7 
proposta (PL 457/15) do deputado Dr. 
Jorge Silva (Pros-ES) que estende o di-
reito à merenda escolar a todos os pro-
fissionais de educação da rede pública 
de ensino básico.

Hoje, o Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae) é voltado ex-
clusivamente para alunos da educação 
básica (educação infantil, ensino fun-
damental, ensino médio e educação de 
jovens e adultos).

O texto garante alimentação ao 
profissional em educação em atividade, 
durante o período letivo, nas creches, 
pré-escolas e escolas da educação bási-
ca pública, bem como nas escolas filan-

trópicas e comunitárias conveniadas 
com entes federados.

Relatora no colegiado, a deputada 
Professora Dorinha Seabra Rezende 
(DEM-TO) defendeu a medida. “É pre-
ciso criar meios para que os profissio-
nais da rede escolar possam se alimen-
tar adequadamente durante a jornada 
estendida de trabalho”, afirmou. Ela 
ressaltou, porém, que o intuito não é 
destinar aos professores “sobras de ali-
mentação escolar”, o que “apequenaria 
e desrespeitaria a categoria”.

Tramitação -A proposta tem cará-
ter conclusivo e ainda será analisada 
pelas comissões de Finanças e Tribu-
tação; e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania.
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Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

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

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

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

Professora Dorinha: profissionais da rede escolar precisam se alimentar
adequadamente durante a jornada estendida de trabalho

Direito Processual do Trabalho
1- Antônio é assistente administra-

tivo na sociedade empresária 
Setler Conservação Ltda., que 
presta serviços terceirizados à 
União. Ele está com o seu contra-
to em vigor, mas não recebeu o 
ticket refeição dos últimos doze 
meses, o que alcança o valor de 
R$ 2.400,00 (R$ 200,00 em cada 
mês). Em razão dessa irregula-
ridade, estimulada pela ausên-
cia de fiscalização por parte da 
União, Antônio pretende cobrar 
o ticket por meio de reclamação 
trabalhista contra a empregado-
ra e o tomador dos serviços, obje-
tivando garantir deste a respon-
sabilidade subsidiária, na forma 
da Súmula 331 do TST.

Diante da hipótese, assinale a afir-
mativa correta.

a) A ação deverá seguir o procedimento 
ordinário, vez que há litisconsórcio 
passivo, sendo, em razão disso, obri-
gatório o rito comum.

b) A ação deverá seguir o procedimen-
to sumaríssimo, uma vez que o va-
lor do pedido é inferior a 40 salários 
mínimos.

c) A ação tramitará pelo rito ordinário 
porque um dos réus é ente público.

d) O autor poderá optar pelo procedi-
mento que lhe seja mais vantajoso.

2- Julgado dissídio coletivo entre 
uma categoria profissional e a pa-
tronal, em que foram concedidas 
algumas vantagens econômicas à 
categoria dos empregados, estas 
não foram cumpridas de imedia-
to pela empresa Alfa Ltda..

Diante disso, o sindicato profissional 
decidiu ajuizar ação de cumpri-
mento em face da empresa.

Sobre o caso apresentado, assinale a afir-
mativa correta.

a) Deverá aguardar o trânsito em jul-
gado da decisão, para ajuizar a refe-
rida ação.

b) Poderá ajuizar a ação, pois o trânsito 
em julgado da sentença normativa é 
dispensável.

c) Não juntada a certidão de trânsito 
em julgado da sentença normativa, 
o feito será extinto sem resolução de 
mérito.

d) Incabível a ação de cumprimento, 
no caso.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE julhO DE 2015. 1-D E 2- A.

A Academia Paraibana de Letras Jurí-
dicas (Aplb), que tem como presidente o dr. 
Ricardo Bezerra,  estará realizando com a 
Federação das Academias de Letras Jurídi-
cas do Brasil,  o II Encontro das Academia 

de Letras Jurídicas do Brasil, durante a 
Semana Cultural que acontecerá de 11 até 
14 de Agosto de 2015, na Cidade de João 
Pessoa, no estado da Paraíba,  durante as 
comemorações dos 38 anos da Aplj. 

II encontro das Academias
de Letras Jurídicas do Brasil

ENCONTRO
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“A causa que defendemos, não é só nossa, ela 
é igualmente a causa de todo o Brasil. Uma 

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

respeitada a Nação Brasileira”.      
Bento Gonçalves

Frases do mês

Sou aposentado pelo regime pró-
prio federal, mas consegui um em-
prego na iniciativa privada. Gos-
taria de saber quais são os meus 
direitos previdenciários se eu po-
derei receber seguro desemprego 
em caso de desligamento. Nilton 
Carlos

Sendo aposentado como servidor fe-
deral, esta aposentadoria foi concedida 
conforme as normas do Regime Próprio 
de Previdência Social. Após ter sido 
aposentado pelo RPPS, e continuando 
na vida laborativa exercendo cargo na 
iniciativa privada, estará como segura-
do obrigatório no Regime Geral de Pre-
vidência Social, fazendo jus a todos os 
benefícios conforme suas regras para 
concessão, uma vez que são regimes pre-
videnciários diferentes. Quanto ao segu-
ro desemprego, a atividades exercidas 
na atividade privada que gerem vínculos 
empregatícios, as normas e diretrizes 
que norteiam a relação empregador e 
empregado estão contidas na Consolida-
ção das Leis do Trabalho (CLT).

Eu estou afastada da empresa 
que trabalho a há mais de 6 anos. 
A Previdência Social está queren-
do que eu retorne em outra fun-
ção (disseram que o programa de 
reabilitação). Será que se eu re-
tornar, a fi rma poderá me demi-

tir? Tatiane Lima.

A Previdência Social oferece benefí-
cios por incapacidade a título provisó-
rio (auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez). Assim, o segurado que recu-
pera a capacidade para o trabalho ou 
que se revela suscetível de reabilitação 
não tem direitos legais para continuar 
afastado do trabalho. A certifi cação des-
ta recuperação para o trabalho é feita 
pelo profi ssional especializado – o pe-
rito médico -, que tem conhecimento e 
sensibilidade para apreciar o seu estado 
de saúde. Desta decisão caberá recurso 
administrativo. Com relação à proteção 
contra a despedida, o art. 118 da Lei nº 
8.123, de 24 de julho de 1991, in verbis: 
“O segurado que sofreu acidente do tra-
balho tem garantida, pelo prazo míni-
mo de doze meses, a manutenção do seu 
contrato de trabalho na empresa, após 
a cessação do auxílio-doença acidentá-
rio, independentemente de percepção 
de auxílio-acidente”, aponta-nos dois 
caminhos no caso em análise, que se a 
consulente tiver se afastado por causa 
ocupacional fará jus. Se for  por motivo 
não acidentário, não haverá, proteção 
jurídica contra a despedida. 

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

Sul da Bahia (Aljusba). Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Consulta previdenciária

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

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

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

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

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

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

ta. Ela sempre agia assim!
Foi absolvido!

Trâmites 
jurídicos!

O advogado, jornalista e professor 
Vercil Rodrigues lançou na quinta-feira 
(9/7), na Academia Grapíúna de Letras 
(Agral), na cidade de Itabuna, sul da 
Bahia, o seu mais novo livro Dicas de Di-
reito Imobiliário, pela editora Direitos, 
que edita também os jornais Direitos e O 
Compasso e a Revista Direitos, bem como 
os sites de iguais nomes.

O evento foi prestigiado por membros 
da academia, convidados e familiares 
dos acadêmicos, que fi zeram questão de 
cumprimenta-lo,adquirir o livro e receber 
o autógrafo.

Vercil Rodrigues, que também é au-
tor dos livros Breves	Análises	Jurídicas	
e Análises Cotidianas (Direitos edito-
ra), é membro-idealizador-fundador da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (Aljusba) e membro-fundador da 
Agral, onde ocupa a cadeira nº 1, que 

tem como patrono o escritor grapiúna 
Jorge Amado.

“Fizemos questão de lançar Dicas de 
Direito Imobiliário na Academia Grapíú-
na de Letras, como forma de reconheci-
mento do trabalho que vem sendo feito por 
esta ‘Casa das Letras’ em favor da cultura 
regional”, frisou Vercil Rodrigues.

“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; com-
pra e venda; permuta; doação; cessão 
de direitos; usucapião; fi nanciamentos 
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”, 
salientou o autor.

Vercil Rodrigues 
lança Dicas de 
Direito Imobiliário na 
Academia Grapiuna 
de Letras (Agral)
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 De quem partiu a ideia de escre-
ver “Dicas de Direito Imobiliário”?

Vercil Rodrigues - Estávamos escri-
tório Brito Cunha Advogados Associados, 
na região do iguatemi na cidade de Salva-
dor, no mês setembro do ano de 2013, em 
uma amena e agradável conversa sobre 
as vicissitudes do Direito e dos juristas 
baianos, quando fui duplamente surpre-
endido pelo meu mestre e amigo Dr. Eurí-
pedes Brito Cunha, advogado especialis-
ta em Direito Imobiliário, ex-presidente 
da OAB/Bahia e fundador a mais de cinco 
décadas do Brito Cunha Advogados, que 
revelou ser um assíduo leitor da coluna 
Direito Imobiliário - Consulta Condomi-
nial, publicada mensalmente no primeiro 
caderno do jornal DIREITOS, pela quali-
dade da mesma.

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

Diante das duas surpresas, declara-
mos que seria muita pretensão da nossa 
parte escrever uma obra com esse viés, 
mas o amigo-jurista insistentemente disse 
que seria uma boa contribuição ao Direito 

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

Entrevista com o advogado, jornalista e escritor VERCIL RODRIGUES, que acaba
de lançar seu mais novo livro ‘Dicas de Direito Imobiliário’, pela Direitos Editora.
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“Esse é o meu terceiro livro, “Esse é o meu terceiro livro, 
sendo o primeiro voltado sendo o primeiro voltado 
para o Direito Imobiliário”para o Direito Imobiliário”

Entrevista com o advogado, jornalista e escritor 
de lançar seu mais novo livro ‘Dicas de Direito Imobiliário’, pela Direitos Editora.

Nesta entrevista, concedida ao escritor e jornalis-
ta João Batista de Paula, Vercil Rodrigues reve-
la a essência do seu novo livro, que serve de base 

para uma rede de condomínios, bem como, para opera-
dores do Direitoe aos que vivenciam o mundo imobili-
ário, com esclarecimentos e respostas que satisfazem 
aos administradores de condomínios.

baiano e aos cidadãos que 
moram em condomínios.

Então resolveu pro-
duzir a obra?

Vercil Rodrigues - par-
tir dessa provocação e vindo 

de quem veio Dr. Eurípedes 
Brito Cunha, especialista em Direito Imo-
biliário, a quem eu sempre dizia que o seu 
nome é uma grife do Direito baiano, afi nal 
de contas, poucos escritórios de advocacia 
do Norte-Nordeste têm um knowhow e a 
experiência de mais de cinquenta anos de 
atuação no mercado, começou então a sur-
gir o desejo de que em um futuro próximo 
saísse algo nesse sentido.

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

Só agora após a completar um ano de 
sua partida terrena, retomamos o projeto 
de lançamento desse livro, com o intui-
to de homenageá-lo. Portanto, esse livro 
é uma singela e justa homenagem que 
prestamos ao grande amigo-jurista Dr. 
Eurípedes Brito Cunha, um dos maiores 
advogados baianos, apesar de ter nasci-
do no Maranhão, escolheu a Bahia para 
morar, de todos os tempos e que exerceu a 
advocacia com ética, generosidade e com-
petência..

Além da introdução de Eurípedes 
Brito Cunha, que morava em Salva-
dor, você também prestigiou dois ad-
vogados sul baiano.

Vercil Rodrigues - Prestigie nada, 
eles foram que me prestigiaram com as 
generosas palavras em forma de apre-
sentações da obra e do autor, a quem 
penhoradamente agradecemos.Um deles 
foi o Dr. Leandro Alves Coelho, Advogado 
militante, coordenador do Núcleo de Prá-
tica Jurídica (NPJ) da Faculdade Unime/
Itabuna - Bahia e membro-fundador e 
ex-presidente da Academia de Letras Ju-
rídicas do Sul da Bahia – Aljusba, onde 
ocupa a cadeira nº 3, e o outro,Dr. José 
Carlos Oliveira, Auditor Fiscal do Tra-
balho aposentado, advogado militante e 
membro-fundador da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia – Aljusba, 
onde ocupa a cadeira nº 2.

Quais os temas primordiais abor-
dados neste Livro?

 
Vercil Rodrigues - São vários os 

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

  
Para que o livro, que  hora o Dou-

tor VercilRodrigues nos presenteia, 
fosse fi nalizado, contou com o apoio 
de quem?

 Vercil Rodrigues - Colaboraram 
diretamente com a realização desta 
obra: Arnold Coelho, com o projeto gráfi -

co, diagramação e a concepção da capa, 
Agenilda Palmeira, revisão e Angélica 
Santos da Silva Rodrigues, com a digi-
tação da obra.

Aproveitamos também o espaço para 
agradecer a Angélica Santos da Silva, 
sócia-proprietária da Editora Direitos, 
pela confi ança mais uma vez deposi-
tada ao autor, com a publicação de 
mais uma obra; a José Adervande Oli-
veira e Marcus Vinicius de Sá Lessa, 
respectivamente,Diretor-presidente 
eeditor do AGORA,imprescindível jor-
nal regional, pelo espaço que nos con-
cedem publicando a coluna Dicas de 
Direito Imobiliário, nas edições de fim 
de semana.

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

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

O Doutor tem novos projetos lite-
rários?

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

 
A vida intelectual do autor...É?

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

Entrevista concedida ao jornalista 
e escritor João Batista de Paula, para 
os blogshttp://oproduttor.blogspot.com.
br/ e http://poesiasdaexpedita.blogspot.
com.br/
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A 5ª edição da revista do Cidadel-
le deste semestre traz como destaque 
de capa o artista plástico Romero 
Britto. Uma matéria especial fala so-
bre o trabalho do profissional aqui no 
Brasil e no exterior.

A revista, que tem periodicidade 
seamestral, com tiragem de 13 mil 
exemplares, é produzida pelo Grupo 
B+ e distribuída em Salvador, Ita-
buna, Ilhéus, Itacaré, Jequié, Ipiaú, 
e Vitória da Conquista, abordando 
novidades na área de gastronomia, 
viagens, sociedade, entretenimento, 
saúde e esporte. Importantes nomes 
já estiveram na capa da publicação, 
como a jornalista Ana Paula Padrão, 
o rei Pelé e a global Fernanda Lima.

Nesta edição, a matéria “O sonho 
virou realidade” mostra o término 
das obras do Clube Cidadelle e do 
Condomínio CidadelleHouse, primei-
ros empreendimentos da Cidadelle 
concluídos no sul da Bahia, além de 

Eleito para repre-
sentar a classe comer-
cial e empresarial de 
Itabuna, no período de 
2015-2017, o empre-
sário Ronaldo Abude 
Eustáquio da Silva 
será empossado presi-
dente da ACI na próxi-
ma quarta-feira (29/7), 
às 19 horas, na Asso-
ciação Atlética do Ban-
co do Brasil (AABB) de 
Itabuna.

Atuando há 20 anos 
no ramo de Agronegó-
cio em Itabuna, Ronal-
do Abude estará assu-
mindo a presidência da entidade mais 
antiga (107 anos) do município com o 
objetivo de desenvolver, junto à classe 
empresarial, ações voltadas para o de-
senvolvimento local. “Inicialmente, es-
tarei mostrando aos meus colegas em-
presários a importância da ACI, e que 
podemos desenvolver ações que sejam 

para o bem comum de todos”, declarou.
Abude foi eleito no mês passado e 

estará sucedendo o empresário Luiz 
Roberto Vieira Ribeiro, que durante 
sua gestão desenvolveu a valorização 
da classe empresarial, abriu espaço ao 
debate com a sociedade e, juntos, con-
quistaram a aprovação do voto aberto 
na Câmara de Vereadores de Itabuna. 

Romero Britto é capa 
da revista Cidadelle

ACI empossará novo
presidente no dia 29

CIDADELLE

POSSE

uma matéria especial que dá dicas para 
quem deseja conhecer o mundo encan-
tado da Disney.

No XXII artigo (junho) encerramos a 
série Inovação e Criatividade como Fa-
tores Motivacionais sugerindo ao gestor 
que Eliminasse o terreno fértil da re-
sistência à mudança, não deixe nada ob-
scuro em seu plano. Hoje vamos entrar no 
Cenário Cultural.

Para relembrar vamos usar o efeito de 
flashback para que todos possam ter uma 
grande síntese de tudo que foi granjeado 
aqui.

Em junho de 2013 começamos a falar 
sobre Inovação e Criatividade como fa-
tores motivacionais, tentando atingir 
um ângulo diferenciado do que já foi dito 
até agora por grandes Consultores, en-
fatizamos dizendo que muita gente acha 
que a motivação está ligada diretamente 
a maior ou menor remuneração, um erro 
comum da avaliação imediatista de algu-
mas pessoas que preferem afirmar sem 
ter que explicar. A criatividade é uma 
ciência usada para resolver problemas. 
Para ilustrar o que estamos afirmando, 
citamos uma frase do texto de Sylvia 
Vergara, doutora em Educação pela Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro e 
mestra em Administração pela Fundação 
Getúlio Vargas: “Inovação e criatividade 
são essenciais para o contínuo desen-
volvimento e competitividade de uma 
nação”, e encerrávamos aquele artigo 
sugerindo um ambiente mais criativo 
com três dicas para você desenvolver: 1 – 
Inteligência Emocional, a capacidade de 
superar as tristezas; 2 – Originalidade e 
o fim do Ctrl+C/Crtl +V; 3 – Propósito, 
como combustível interno do foco, para 
ter + motivação, + resistência de longos 
prazos. 

Dando um salto para agosto, continu-
amos com o tema principal, mas enfocan-
do um subtema interessante: a diferença 
entre motivação e estímulo, onde a pri-
meira vem de dentro e a segunda vem de 
fora. Todos temos um fluxo permanente 
em nossas vidas, isso implica dizer que 
a motivação não é um produto acabado, 
mas um processo que se configura em 
cada momento. Finalizamos esse artigo 
citando duas teorias de Victor Vroom: 

desempenho e recompensa. Não adianta 
virara a noite trabalhando para entregar 
um relatório se no outro dia o chefe não 
elegia, se ele elogiar, a noite perdida vai 
ter valido a pena.

No terceiro artigo enfatizamos a 
pirâmide de Abraham Maslow, já bastan-
te conhecida no meio da administração e 
do RH.  A hierarquia das necessidades hu-
manas: na base as necessidades fisiológi-
cas; as secundárias relativas a segurança, 
proteção; depois começamos a necessitar 
de casa própria, salário, saúde, aposenta-
doria, considera afetivo-sociais, de estima 
e auto-realização. As necessidades afeti-
vo-sociais estão diretamente relacionadas 
ao desejo de amar e de ser amado, de per-
tencermos a um grupo. As necessidades 
de estima estão relacionadas à autoesti-
ma, ao desejo de sermos reconhecidos, de 
termos prestígio e status. As de auto-re-
alização dizem respeito à realização do 
nosso próprio potencial ou realizar tarefas 
desafiadoras. Para Maslow, no momento 
em que as necessidades básicas vão sendo 
realizadas, as necessidades secundárias e, 
principalmente, as do topo da hierarquia, 
vão ficando mais evidentes e desejadas. 
Logo, a heurística: quanto mais temos, 
mais queremos.

Em setembro de 2013 nos aprofunda-
mos um pouco nos mecanismos de defesa, 
que para início os pesquisadores afirmam 
que são quase sempre inconscientes e que 
podemos agrupá-los em quatro ordens: 
psicológicos; sociológicos; químicos e tec-
nológicos. Racionalização-justificativa 
que damos para o que sentimos ou faze-
mos. Se aplica sob medida 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. 

No próximo mês continuamos com nos-
sa síntese, espero que gostem e usem sem 
eu dia a dia, pois lhe dar com pessoas é 
uma arte que precisa ser estudada. Até lá. 

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

Inovação e Criatividade Como
Fatores Motivacionais – Síntese I.
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BAHIAGÁS ENCONTRO

Bahiagás, uma das
melhores empresas para 

se trabalhar na Bahia

Deputado Augusto Castro participa 
de encontro do PSDB em Itabuna

A Companhia de Gás da Bahia 
(Bahiagás), que tem como diretor-
-presidente Luiz Gavazza (foto), se 
consolida como uma das melhores 
empresas para se trabalhar no Es-
tado da Bahia.

A Bahiagás por acreditar na 
força da sua equipe de colaborado-
res, aposta no potencial humano e 
adota um sistema de gestão com 
políticas voltadas para a valoriza-
ção dos seus empregados e para o 
processo de modernização organi-
zacional, estrutural, administrati-
va e funcional da companhia.

Oportunizando progressão na 
carreira, remuneração nos padrões 
do mercado, plano de saúde e outros 
benefícios, a Bahiagás tem consoli-
dado um quadro de colaboradores 
motivado e capacitado para exercer 
na plenitude as responsabilidades 
e as competências requeridas para 
o cargo que ocupa.

A implantação do Plano de 
Carreira, Remuneração e Compe-
tências tem representado para a 
companhia ganhos diferenciados 
na área de Recursos Humanos 

e possibilitado uma projeção na 
carreira profissional dos colabo-
radores.

As formas de ingresso na Com-
panhia de Gás da Bahia se dar de 
duas formas: efetiva - que atende 
o preceitua o artigo 37 da Consti-
tuição Federal do Brasil, ou seja, 
o ingresso de pessoal na Bahiagás 
está condicionado à aprovação em 
Processo Seletivo Público. Assim, 
a oportunidade para o ingresso nos 
quadros de pessoal da Companhia 
é oferecida a todos que atendam 
aos requisitos definidos e estejam 
aptos para o exercício das ativida-
des inerentes aos cargos.Outra for-
ma é como estagiário. Desta forma 
a empresa de gás, oferece vagas em 
diversas áreas, dando aos estudan-
tes a oportunidade de obter experi-
ência profissional através do está-
gio remunerado (por bolsa-auxílio). 
Durante  o período de contratação, 
o estagiário poderá desenvolver 
suas competências, sob supervisão 
de profissionais, atendendo às de-
mandas da Companhia, em seus 
serviços internos.

Com a temática “Em busca de novos ca-
minhos”, o PSDB reuniu quinta-feira (16/7), 
na cidade de Itabuna, a cúpula do partido na 
Bahia, a exemplo, dos deputados federais João 
Gualberto, presidente da executiva do PSDB 
no Estado; Jutahy Júnior e Antônio Imbas-
sahy; os deputados estaduais Augusto Castro, 
Marco Prisco e Adolfo Viana; o presidente da 
Câmara de Vereadores de Salvador, Paulo Câ-
mara, e o ex-deputado federal João Almeida, 
que integra a executiva nacional tucana. 

O encontro que aconteceu no auditório 
Gervásio Oliveira da FTC, reuniu também 
lideranças política regional, onde foram dis-
cutidos os novos rumos da política nacional, 
bem como as demandas do sul da Bahia, es-
pecialmente a de Itabuna.

O deputado Estadual Augusto Castro, que 
participou do encontro, declarou “O PSDB 
está se organizando em todos os municípios 
da Bahia. E Itabuna é uma cidade politizada. 
Estamos todos reunidos para poder discutir e 
fortalecer o partido em Itabuna e na região do 
Cacau”. Ele ainda ressaltou a satisfação da 
boa relação que tem com lideranças locais e a 
comunidade. “Fico feliz porque tendo essa for-
ça da população, é possível realizar um bom 
trabalho”.

Mais cedo, em entrevista em uma FM da 
cidade, o deputado Augusto Castro falou so-
bre o encontro e sobre a cidade de Itabuna, 
chegando a responder questionamentos feitos 
pelos ouvintes. Na entrevista, Augusto Cas-
tro, que é membro da Comissão de Saúde e 
Saneamento da Assembleia Legislativa da 
Bahia (Alba), falou sobre a Saúde. “Eu tenho 
procurado direcionar as ações aqui em Itabu-
na e região na área da saúde”. Lembrando, 
inclusive, das verbas alocadas para o Hospi-
tal de Base Luiz Eduardo Magalhães.

Além disso, declarou também o deputado 
“Nós estamos propondo um projeto com a in-
dicação do Governo do Estado para gerar uma 
campanha estadual. A epidemia de dengue 
tomou contada do estado e isso cria uma inse-
gurança em toda população. Tem que buscar 
recursos junto ao Ministério da Saúde. É pre-
ciso também que aconteça uma mobilização 
nos municípios. Porque não dá pra ficar assis-
tindo a situação em que estamos vivenciando 
em nosso estado”. Emendou ainda “Como de-
putado, eu propus uma assembleia dentro da 
Comissão, convocando todos os setores para 
fortalecer uma campanha forte na Bahia para 
conscientizar a população desse perigo”.

Foto: www.bahiahoje.blog.br
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A menina, 
o rio e o 
tempo

Não sei a razão de assim me chamarem. 
Refl etiu o tempo sentado às margens do rio 
passante, outrora caudaloso e agora ago-
nizante a serpentear rumo à imensidão do 
oceano.

Ora dizem que sou uma criança, ora um 
adulto e fi nalmente um velho.

Gostam dizer: aproveite o seu tempo, você 
é um menino! Outros, sentenciam: agora é o 
seu tempo, aja. Não raras vezes ouço dizer: o 
seu tempo passou, não há o que fazer.

Na verdade, eu me apresento a todos, 
mas poucos me enxergam. E a todos eu vejo 
e os enxergo, indistintamente.

Conheço a história e posso fazer a 
história. Posso ser cantado em versos ou 
trovas; posso servir de inspiração a poe-
mas ou a melodias de amor, de tristeza ou 
de alegria e tudo que habite a alma ou o 
coração do homem.

Vês o amor, por exemplo, que faço com 
ele? Ele, o amor, arrebata os corações; eu o ar-
refeço ou o deixo ardente, cálido, queimante.

Quantos, diante do silêncio ou mesmo 
da indiferença da pessoa amada, entregam 
a mim o destino desse sentimento tolhido, 
contido e reprimido por acreditarem que 
só eu transporto amor.  Suplicam, pedem, 
imploram que eu os aproxime, encurtando 
a distância que os separam. Se verdadeiro 
esse amor, sincero e puro a transcender da 
matéria ao espírito, simplesmente, entre 
eles, eu fi njo existir.  

Eu vi o nascimento e o ocaso de civili-
zações; a ascensão e a queda de impérios, 
decorrentes, ambos, na maioria das vezes, 

da ambição humana.
Eu vi e ainda vejo os homens em confl i-

to por coisas simples, se comparadas com a 
imensidão da morte.

Presenciei Caim, por inveja, tirar a vida 
de Abel. E ainda a vejo a habitar no coração 
do homem, como vejo o homem matar o seu 
semelhante.

Quantas mentiras, calúnias e difam-
ações são ditas em detrimento da honra 
alheia. E aí lá vou erro corrigir o erro fazen-
do justiça ao injustiçado, dando de beber a 
quem tem sede e, obviam-te, castigando a 
quem deve ser castigado.

Não vi, ainda, acontecer a verdadeira 
evolução espiritual do ser humano para que 
possa ele refl etir a imagem e semelhança do 
Criador.

E assim vou atravessando os dias, 
meses, anos, séculos e mais séculos...

Daqui, das margens do rio onde me 
encontro, vejo uma menina do outro lado.  
Olho-a com afeto.  Bela! Eu a vi nascer. 
Acompanhei seus primeiros passos e con-
heço sua pujança e sua incomparável saga. 
O seu passado histórico me fascina. O seu 
presente, de desenvolvimento cultural, so-
cial e politico faz-me antever um futuro al-
tamente promissor e de glórias mil.

O rio a que me refi ro é o Rio Cachoeira e 
menina é Itabuna, a quem parabenizo pelo 
seu aniversário.

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*

Fisgar
o leitor

O texto dissertativo é um texto 
de opinião. Mas o que é opinião? É 
conceito, uma apreciação positiva ou 
negativa que o sujeito faz e expressa 
um juízo pessoal, um valor, um modo 
de ver determinado fato ou situação. 
É portanto o modo como julga certos 
aspectos da realidade analisada. O 
discurso dissertativo está presente 
no dia-dia das pessoas. Sempre que 
opiniões estão sendo debatidas, es-
tá-se produzindo tal estrutura dis-
cursiva. Resumindo: afi rmou? Com-
prove. Comprovou? Opine. 

É necessário dissecar as etapas 
da arquitetura de um bom texto.

1. Tema e Identidade.
Há uma necessidade de esta-

belecer uma diferença entre tema e 
título. O tema é o assunto direciona o 
desenvolvimento do texto. Longe da 
intenção de estabelecer regras, vou 
sugerir alguns pontos suscitados pelo 
dia-dia, sobretudo quando se pre-
tende que o titulo seja um diferencial 
para depor a favor de um texto.

Nos títulos há aqueles que são 
opacos outros transparentes lem-
brando que o tema pode ser o mes-
mo para todos, o título, porém, deve-
ria ser a possibilidade de os alunos 
se distinguirem uns dos outros. A 
cada texto um título diferente. É aí 
a possibilidade que temos de se im-
primir ao texto traços próprios da 
individualidade do autor, como lin-
guagem, postura ideológica, enfi m, 
uma possibilidade própria. O título 
transparente seriam aqueles que já 
antecipadamente revelam ao leitor 
várias informações sobre o que ele 
vai encontrar na sequência. São títu-
los compreendidos, antes da leitura 
textual.

Os títulos opacos promovem um 
desafi o. O autor provoca o leitor e o 
conduz à leitura do texto para che-
gar à compreensão do título. O títu-
lo pode também ser um ponto de 
relaxamento, mesmo o texto sério.   
Nele (o título)podemos brincar com 
palavras e ideias. Se o texto não 
corresponder ao tema aí fi ca com-
plicadíssimo. A redação costuma ser 
desclassifi cada. Conhecemos com 
o nome fuga do tema ou tangenci-
amnto. É importante se entender a 
coerência de um texto a partir de el-
ementos que estão dentro (contextu-
ais) e fora (contextuais) da material-
idade linguística. Dizemos também 
que esses elementos são de natureza 
cognitiva e social.

Intertextualidade 
Nesse caso, a elaboração do título 

procura trabalhar com o repertório 
do leitor como recurso que exige out-
ro tipo de conhecimento, diferentes 
daqueles que apresentamos. O que se 
deve evitar ao redigir a dissertação? 
É necessário esclarecer que a disser-
tação não é um jogo de “pode ou não” 
“e se não fi zer, ganharemos bolo?” 
Existem procedimentos antidisser-
tativos que devem ser observados na 
construção desse tipo de texto, a fi m 
de garantir a sua qualidade (ou mel-
hor, a sua aprovação!). 

Portanto, querido leitor, você foi 
atraído pela ênfase da frase do títu-
lo de algum texto? Ótimo, essa é a 
principal atribuição do título: fi sgar o 
leitor para o assunto ao qual remete.   

Até a próxima.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Academia Grapíuna 
de Letras promove 
reunião ordinária

Na última quinta-feira (9/7), na sede do Lions Clube Itabuna 
Grapiúna, a Academia Grapiúnade Letras (Agral), sedia-
da na cidade de Itabuna e que tem como presidente o aca-

dêmico Ivann Kebres Montenegro, realizou a sua mensal reunião 
ordinária.

Um dos temas discutidos na prestigiada reunião foi o projeto 
em comemoração ao aniversário de nascimento do escritor itabu-
nense Jorge Amado, patrono da Agral, que no dia 10 de agosto 
completará 103 anos.

Na oportunidade, o advogado e jornalista Vercil Rodrigues, 
que também é vice-presidente da Agral, lançou e autografou o seu 
mais novo livro Dicas de Direito Imobiliário (Direitos editora).

Ao final da reunião,a diretoria da egrégia ‘Casa das Letras’ 
itabunense, a primeira a ser fundada na cidade, ofereceu aos aca-
dêmicos e convidados um jantar-churrasco.
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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

As Academias de Letras
e a natureza humana

Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Recentemente, enquanto conversava 
com um amigo, o celular dele tocou e ele, 
interrompendo nosso bate-papoagradável, 
ouviu silencioso, por uns instantes, alguém 
que, certamente, indagava-lhe algo. Em 
seguida, meu amigo, altivamente, respon-
deu àquela indagação que se referia às Ac-
ademias de Letras aqui da nossa região. 

A resposta que ouvi foi mais ou 
menos está: “penso que se reuníssemos 
as três Academias aqui existentes não 
conseguiríamos encontrar um escritor de 
verdade!” E ainda, do alto de sua audaz 
sabedoria, além, claro, de sua rebelde ima-
turidade,meu amigo arrematou serelepe: 
“olha que estou afi rmando isso diante de 
um acadêmico (era eu), mas, não me im-
porto! Afi nal essas Academias não con-
tribuem mesmo para a cultura ou as letras 
da região!” Naquele momento, mais inter-
essado na conversa que mantínhamos, e 
“cansado de correr na direção contrária”, 
como um dia cantou Cazuza, dei de ombros 
e deixei que ele desfrutasse sua crítica in-
fantilóide. 

Decorridos alguns dias, depois de ter 
refl etido, lembrado e esquecido aquele 
momento pavoroso, me ocorreram alguns 
pensamentos soltos a respeito. Aqui estão 
alguns: não é toda hora que, já crescidinhos, 
podemos usufruir o deleite acriançado das 
frases impactantes, sem nenhum comprom-
isso. Não é toda hora também que a rebeldia 
panfl etária, inútil e ultrapassada, nos con-
duz a pensar que os sonhos são maiores que 
a realidade. Por isso, penso que meu amigo 
deve mesmo desfrutar, enquanto pode, sua 
epifania, porque no fi nal das contas, tudo 
isso serão apenas bobagens!

Para espanto, quem sabe, deste ami-
go, informo que uma Academia de Letras 
não passa de uma Academia de Letras! É 
assim também com a Maçonaria, o Lions, 
o Rotary, a CDL, a OAB, o Baba Organi-
zado e tantas outras associações. Todas 
são aquilo que são: Clubes de homens e 
mulheres que de uma forma ou de outra 
buscam mitigar as dores da existência e 
até, talvez, busquem compreender a “util-
idade” da vida.Especifi camente, penso que 

questionar o valor de uma Academia (de 
Letras e/ou Ciências e Artes), é tão válido 
quanto questionar o valor da respiração 
para nossas vidas.

Meu amigo falou besteira. Mas quem 
nunca disse uma ou várias besteiras? O 
bom censo indica que não devemos re-
sponder a burradas. Por que então estou 
fazendo isso agora? Simples: porque é 
muito divertido! Sendo assim, meu amigo, 
deixe de fi car buscando chifre em cabeça 
de cavalo, volte para suas leituras (elas 
devem ser mais proveitosas que suas fra-
ses feitas) e esqueça suas rebeldias ana-
crônicas. A vida é breve! Ria, fale menos, 
ouça mais e só participe quando puder con-
tribuir. O mais é resto. 

Gosto muito deste pensamento do pro-
fessor Eduardo Mahon: “a cultura não é um 
nicho. Não está num local, em redomas ou 
museus. Ao contrário: fez ninho no senti-
mento popular e infl uencia comportamen-
tos, opções de consumo, preferências políti-
cas. Não estamos falando de livros, não 
estamos tratando de aulas, não queremos 
falar em erudição: a cultura é maior do que 
isso tudo. A cultura é um modo de vida...” 

E não a adianta querer apressar as 
coisas.Tudo vem ao seu tempo, dentro do 
prazo que lhe foi previsto. Porém, temos 
pressa em tudo! Ouvir dizer que a maior 
causa de aborrecimentos do ser humano é 
outro ser humano, muito embora também, 
a maior causa de alívio para esses aborrec-
imentos é também outro ser humano. 

Enfi m, as Academias de Letras são ex-
pressões da natureza humana.Cada pessoa 
é de um jeito. A natureza humana é teimo-
sa, malcriada, orgulhosa, arrogante, bela, 
criativa, emocionante, idealista... Ninguém 
sabe nada, nada! Uma coisa, porém, é váli-
da: estamos presosà natureza humana!Não 
posso, portanto, comer uma pedra, mas, 
posso usá-la para construir algo.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/UCSAL. 

Especialista em História do Brasil e Membro da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL). 

Itabuna – Bahia.
 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

EDUCAÇÃO

Balcão de Justiça e Cidadania 
da Faculdade Madre Thaís 

começou a funcionar

O atendimento é gratuito, voltado 
para a população carente da cidade

Na segunda-feira (27/7), a popula-
ção de Ilhéus passou a contar com mais 
um importante mecanismo de democra-
tização do acesso à Justiça. O Balcão de 
Justiça e Cidadania (BJC), da Faculdade 
Madre Thaís (FMT), situada na Av. Ita-
buna, 1.491, oferece serviços inteiramen-
te gratuitos à população menos favore-
cida economicamente. Trata-se de uma 
unidade de mediação e orientação jurídi-
ca possibilitando a descentralização das 
ações do Poder Judiciário.

O BJC, coordenado pelo professor Jo-
sevandro Nascimento, terá a supervisão da 
professora Caroline Braúlio, com estagiários 
do Curso de Direito, que farão o atendimen-
to ao público das 13h30min às 17h30min 
das segundas a sextas-feiras. Para o dire-
tor Geral da FMT, Eusínio Lavigne Gestei-
ra, “essa é uma das formas da Faculdade 
Madre Thaís devolver, em forma serviço, o 
conhecimento que é repassado pelos profes-
sores aos alunos, futuros profi ssionais que 
serão colocados no mercado.”. 

O Balcão de Justiça e Cidadania da 
Faculdade Madre Thaís foi inaugurado 
pelo desembargador Eserval Rocha, pre-
sidente do Tribunal de Justiça da Bahia.

A solenidade contou com as presenças 
de juízes assessores do TJ-BA, Magistra-
dos das comarcas de Ilhéus e Itabuna, 
Prefeito de Ilhéus, deputada estadual 
Ângela Souza e outras autoridades.

Na ocasião o Juiz Helvécio Argolo, co-
ordenador do Balcão da Justiça e Cidada-
nia, na comarca de Ilhéus apontou BJC 
“como um importante avanço na consoli-
dação do acesso àqueles que necessitam 
de uma mediação para resolverem suas 
questões dialogicamente. Representa 
possibilidades concretas e diferenciadas 

do incremento da assistência judiciária 
gratuita àqueles cuja condição socioeco-
nômica não lhes permite concretizar seus 
direitos numa sociedade que vive a pós-
-modernidade com instituições ancoradas 
no passado”.

Enquanto o desembargador Eserval Ro-
cha ratifi cou a importância do Balcão, “como 
unidade de mediação criada pelo Tribunal 
de Justiça da Bahia, para prestar serviços 
inteiramente gratuitos à população menos 
favorecida economicamente, com orientação 
jurídica, possibilitando a descentralização 
das ações do Poder Judiciário.”

O que é Balcão de Justiça e Ci-
dadania - Criado no ano de 2003, pela 
Resolução nº 01/2003 e reestruturado 
pela Resolução nº 05/2006, Oferece ser-
viços inteiramente gratuitos à população 
menos favorecida economicamente nas 
unidades de mediação e orientação jurí-
dica, instaladas em diversos bairros das 
comarcas da capital e do interior do Esta-
do; o que permite a descentralização das 
ações do Poder Judiciário.

Nos Balcões de Justiça e Cidadania, 
são realizadas mediações de confl itos e 
formalizados acordos sobre questões pro-
cessuais referentes a: Pensão de Alimen-
tos Divórcio; Dissolução de União Estável; 
Reconhecimento Espontâneo de Paterni-
dade; Questões cíveis referidas no art. 3º 
da Lei nº 9.099/95 (Juizados Especiais).

Os Balcões de Justiça e Cidadania 
funcionam com a participação de estagiá-
rios do curso de Direito, sob a supervisão 
de um advogado e fortalecem a consciên-
cia cidadã, por valorizar a capacidade do 
indivíduo em resolver seus confl itos, pro-
porcionam às entidades parceiras o exer-
cício da sua função social e contribuem 
para que as instituições de ensino ofere-
çam aos estudantes uma prática jurídica 
enriquecedora. 
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ANIVERSÁRIO

POLÍTICA

Feijoada marca o aniversário de Ari Rodrigues

CPI da Violência contra Jovens 
Negros aprova relatório final

No último dia 5 de Julho, como faz há vários 
anos, o blogueiro, produtor cultural e assessor de 
comunicação do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) de Itabuna Ari Rodrigues, come-
morou com os amigos mais um ano de vida.

Desta vez, Ari resolveu mudar o formato e não 
mais comemorou em churrascaria da cidade, mas 
fez uma confraternização num espaço alternativo. 
Trata-se do “Bar Experimenta”, que é de proprieda-

Para o deputado Davidson 
Magalhães, membro da comissão, o 
resultado foi extremamente positivo.

Na quarta-feira (15/7), a CPI da Vio-
lência Contra Jovens Negros e Pobres 
votou o relatório final da comissão. A 
aprovação foi unânime. O texto indica a 
criação de um plano nacional de enfrenta-
mento ao homicídio de jovens. Com dura-
ção decenal, ele seria avaliado de quatro 
em quatro anos por um sistema de con-
gressos com intensa participação popular.

Para o deputado Davidson Maga-
lhães, do PCdoB-BA. (foto), membro da 
comissão, o resultado foi extremamente 
positivo. “Nós estamos produzindo um 
instrumento importante de mobilização 
da nossa sociedade para enfrentamento 
da violência contra nossos jovens negros 
e pobres, e uma peça importantíssima 
que fundamenta o combate ao racismo na 
nossa sociedade”.

Em 248 páginas, o parecer apresenta 
um diagnóstico da situação de violência 
vivida por essa parcela da população e 
apresenta uma série de recomendações 
ao Poder Executivo, ao Ministério Pú-
blico e ao Judiciário, além de defender a 
aprovação de propostas em tramitação no 
Congresso.

O vice-líder do governo na Câmara, 
deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), en-
fatizou a coerência do texto.  “Ao longo de 
toda a CPI, o governo se fez representar 
nesta Casa por ministros, secretários na-
cionais, presidentes de conselhos, e teve a 
oportunidade de expressar suas preocu-
pações. Depois de ler o relatório, vejo que 

há uma sintonia entre elas e o texto aqui 
apresentado. Esse relatório é a construção 
possível do parlamento brasileiro e conta 
com o apoio do governo”, relata Orlando, 
que também é vice-presidente da CPI.

O relatório prevê ainda a destina-
ção de 2% da arrecadação do Imposto de 
Renda e do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) para um fundo que 
financiaria políticas nessa área.

A relatora do texto, deputada Rosân-
gela Gomes (PRB-RJ), rebateu críticas de 
outros deputados, feitas em uma reunião 
realizada na terça-feira (14/7) pela comis-
são, sobre pontos do relatório que falam 
de “genocídio” e “racismo”, relatando si-
tuações pessoais de discriminação. As ex-
pressões foram mantidas.

“A razão primordial do genocídio ins-
titucionalizado de jovens negros e pobres 
é o racismo, que historicamente acompa-
nhou nossa trajetória. O povo brasileiro, 
desde sua origem, caracteriza-se pela 
colocação do não-branco como inferior”, 
consta no relatório.

de de um dos seus melhores ami-
gos, o empresário Aroldo Amorim, 
que também faz parte de uma con-
fraria chamada G-AR. Estes ami-
gos (os G-ARs) ofereceram ao seu 
líder uma feijoada e deixaram o 
blogueiro a vontade para convidar 
seus amigos, familiares e colegas 
da imprensa e da política. 

Cerca de 150 pessoas partici-
param da festa que foi animada 
pelos músicos Carlos Santana e 
Paulo Maia.

Mesmo com as presenças de 
diversas autoridades, sem sobra 
de dúvida, o ponto alto da festa foi 

a chegada do casal Caboco Alen-
car e Neusa Perlira. Para quem 
não sabe, não é em todo canto que 
o “filosofo do Beco” vai, mas, ao 
aniversário do amigo Ari Rodri-
gues, ele se fez presente e roubou 
a cena.

Ari vem se destacado no cená-
rio político-cultural como um de-
fensor incansável das causas da 
culturado sul da Bahia. Prova dis-
so são as batalhas travadas com o 
poder público pela construção, re-
cuperação e manutenção de espa-
ços culturais na cidade.

Fotos: Junhior Padovan
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Desde os primórdios da 
humanidade, tem-se tentado 
curar as doenças infecciosas, 
ministrando aos doentes re-
médios retirados da natureza.  
No início da década de trinta, 
foi sintetizada a sulfonamida, 
abrindo-se um amplo campo no 
tratamento daquelas doenças.

Em 1929, Fleming, por aca-
so, descobriu a penicilina, mas, 
a comunidade científi ca não 
percebeu a importância da des-
coberta. Só durante a Segun-
da Guerra Mundial, Florey e 
Chain descobriram um método 
para obter em grande escala a 
produção da penicilina, produto 
do metabolismo de um fungo. 
Fleming, Florey e Chain ganha-
ram o prêmio Nobel de Medici-
na e fi siologia de 1950.

Nos anos seguintes, diver-
sos pesquisadores procuraram 

obter da secreção de fungos 
ou bactérias substâncias que 
inibissem o crescimento de 
microrganismos causadores 
de doenças. E assim surgiram 
outras penicilinas, as cefalos-
porinas, e os macrolídeos re-
presentados pela eritromicina 
e a estreptomicina. Este último 
antibiótico foi o primeiro a ser 
usado no tratamento da tuber-
culose. Depois vieram os ami-
noglicosídeos, as tetraciclinas, 
o cloranfenicol, este até hoje 
usado no tratamento do tifo.

Há pessoas que estão cons-
tantemente adoecendo e ou-
tras não. Isso se deve ao siste-
ma imunológico. Esse sistema 
é acionado logo que bactérias 
causadoras de enfermidade 
invadem nosso organismo. Os 
antibióticos ajudam o sistema 
imunológico, destruindo os mi-

croorganismos.
Como toda substância, de-

pois de algum tempo, eles são 
excretados, diminuindo sua 
concentração no sangue, en-
sejando a reprodução dos ger-
mens. Daí, se conclui que é 
necessário o paciente ingerir 
outra dose do medicamento e 
que o tratamento não seja in-
terrompidoa fi m de que não 
apareçam cepas resistentes do 
microorganismo. Antibióticos, 
que no passado foram tão efeti-
vos, hoje são inócuos.

Em doenças graves, que 
ameacem a vida como tuber-
culose, meningite, septicemia, 
deve-se usar dois ou três anti-
bióticos a fi m de prevenir-se os 
casos de resistência bacteriana.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Doenças
respiratórias

O cristão
não pode ficar
na mediocridade

Nós, católicos brasileiros, 
geralmente somos da “coluna 
do meio”, não nos compromete-
mos com nenhum lado, ou seja, 
não servimos a Deus inteira-
mente nem ao mundo, fi camos 
“em cima do muro”.

Precisamos nos resolver, 
não podemos fi car nessa me-
diocridade, porque “mediocri-
dade” vem da palavra “média”; 
e como diz o Apocalipse: ”… ou 
sois frios, ou sois quentes; os 
mornos serão vomitados”.

Seu irmão, Monsenhor Jo-
nas Abib

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção	Nova	
(www.cancaonova.com)

O cristão deve, 
antes de tudo, 
deve decidir-se sair 
da mediocridade.

www.jornaldireitos.com   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 

73.3613-2545 | 9134-5375 | 8852 2006

Email: direitos@jornaldireitos.com

Somos amáveis fi lhos adoti-
vos de Itabuna, quem chegou e 
constituiu sua história de vida, 
valorizando a cidade, sendo ins-
trutor, educador, homens que 
edifi caram e edifi cam templos as 
virtudes, com suas ações empre-
endedoras por uma cidade me-
lhor. Amo Itabuna, sim.

Bravos são os homens e as 
mulheres que fazem desta cidade 
o melhor lugar do mundo para se 
viver, plantar e colher, fazer arte 
e cultura, ampliar os conhecimen-
tos e os bons amigos semear na 
igreja, na escola, na universidade, 
no Lions, no Rotary e na Maçona-
ria, na comunidade geral. E como 
é bom ser rico de amigos. Paz e 
bem para todos nós.

Viva nossa cidade! Viva Ita-
buna!. Quando cheguei nesta 
terra, em 1984, foi quando andei 
pela primeira vez de elevador, 
naquele edifício Módulo Center; 
e no prédio da Associação Co-
mercial de Itabuna, bem como, 
no prédio do CNPC, fi quei nas 
alturas. Fui entrevistado pelos 
Radialistas Vily Modesto e Cacá 
Ferreira, na Radio Jornal de Ita-
buna, além de algumas publica-
ções literárias no Jornal Diário 
de Itabuna e Diário do Cacau. 
Bons tempos! Por isso, tenho 
dito: Só faz boas recordações 
quem as tem. 

O meu ingresso na Federa-

ção das Escolas Superiores de 
Ilhéus Itabuna (FESPI), hoje 
UESC, no curso de Letras, foi 
uma das minhas maiores con-
quista, que pautou minha per-
manência nesta bela cidade 
Itabuna, porque tinha saído do 
Ceará para divulgar meu pri-
meiro livro intitulado “Você é 
Importante”.  E em 1999, o meu 
casamento com a poetisaExpe-
dita Maciel Viana, fi lha adotiva 
também de Itabuna. 

Na Praça Adami, o relógio 
tamanho grande que marcava 
a hora certa. Guardo em minha 
memória as festas e as exposi-
ções do Cacau, os lançamentos 
de folders e livros, enfi m, lembra-
mos tempos gloriosos da capital 
do cacau e sua gente próspera. 

Homem quem é você? Você é a 
Cidade. Muito fi quei honrado com 
o Titulo de Cidadania que recebi 
da Câmara de Vereadores. E aqui 
fui plantando minha arte, com o 
apoio de grandes personalidades 
da região, ao exemplo de jornalis-
tas e escritores, cito: Ottoni Silva 
e Ariston Caldas e Telmo Padilha, 
que me deram apoio nas publica-
ções literárias. Por isso, Amo Ita-
buna. Parabéns Itabuna por seu 
aniversário de emancipação!

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

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Amo 
Itabuna

OPINIÃO

Por João Batista de Paula*
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JÁ ESTAMOS PREPARANDO A EDIÇÃO
ESPECIAL DO MÊS DO MAÇOM. AGUARDEM!

ITABUNA

Cinco escolas reformadas 
serão entregues durante 
aniversário de Itabuna

Prefeitura de Itabuna apoia a 5ª Marcha das Margaridas à Brasília

Dentre os presentes que a cidade de 
Itabuna receberá durante as comemora-
ções pelos seus 105 anos de emancipação 
política e administrativa, que transcorre 
na terça-feira, dia 28, estão às reinaugu-
rações de cinco escolas da rede municipal 
de ensino. As unidades foram completa-
mente reformadas através do Programa 
de Melhoria e Requalificação da Infraes-
trutura Educacional, implementado pela 
Prefeitura de Itabuna, desde o ano de 
2013, com recursos próprios ou em con-
vênio com o Ministério da Educação. 

As solenidades, que integram a pro-
gramação oficial do aniversário da ci-
dade, começam na terça-feira, às 14 
horas, com a entrega do Grupo Escolar 
Professor Roberto Santos, no Caminho 3 
no bairro Jardim Primavera. Na quinta-
-feira, dia 30, às 15h30min, será a vez 
da comunidade do bairro Mangabinha 
comemorar a reforma da Escola Munici-
pal João Mangabinha Filho (antiga José 
Oduque Teixeira), na Rua Nossa Senho-
ra das Graças.

A programação terá sequencia na 
próxima sexta-feira, dia 31, quando será 
entregue aos moradores do bairro de Fer-
radas a Escola Municipal Brasília Baraú-
na de Almeida, na Rua dos Bandeirantes. 
Para a segunda-feira, dia 3 de agosto, 
estão programadas as reinaugurações da 

Mulheres representantes 
dos 19 municípios que integram 
aa base sindical da Federação 
de Trabalhadores na Agricul-
tura do Estado da Bahia (FE-
TAG-BA) participaram, na ma-
nhã do dia 24/7, em Itabuna da 
reunião preparatória para a 5ª 
Marcha das Margaridas 2015, 
que nos dias 11 e 12 de agos-
to vai à Brasília. Entre as pro-
postas da pauta estão: combate 
à pobreza, enfrentamento da 
violência contra as mulheres, defesa da 
soberania alimentar e nutricional e cons-
trução de uma sociedade sem preconcei-
tos de gênero, de cor, de raça e de etnia, 
sem homofobia e intolerância religiosa. 

Ao prestigiar o evento, o secretário mu-
nicipal de Agricultura e Meio Ambiente, 
Lanns Almeida Filho, disse que a Prefei-
tura não poderia deixar de apoiar a Mar-
cha por sua importância para as políticas 
públicas voltadas às mulheres e ao seg-
mento rural. A expectativa é que em cada 
município duas delegadas sejam eleitas, 

completando o quadro de 38 mulheres que 
representarão as regiões sul, extremo-sul e 
sudoeste baianos. “Este evento demonstra 
a força da mulher no campo e na cidade 
com participação ativa na construção das 
políticas públicas”, afirmou. 

Até às 14 horas as participantes tive-
ram palestras sobre a agricultura familiar, 
sob a responsabilidade do Centro Público 
de Economia Solidária (Cesol), e impor-
tância da mulher na política ministrada 
pelo vereador e presidente da Câmara de 
Vereadores, Aldenes Meira. De acordo 
com a secretária de Mulheres da FETAG-

Creche Elzo Pinho de Magalhães, na Rua 
“A”, no bairro Bananeira, e do Grupo Es-
colar Leonor Santos Pacheco, no bairro 
Maria Matos (Rua de Palha).

As intervenções da Prefeitura vão 
beneficiar diretamente mais de 650 estu-
dantes, além de dezenas de professores, 
monitores e pessoal de apoio que atuam 

como educadores nas unidades escola-
res. Incluíram pintura interna e externa, 
restauração de telhados e muros, repa-
ros nos sistemas elétrico e hidráulico, 
implantação de piso e de áreas de con-
vivência, inclusive com projeto paisagís-
tico. Até o momento 22 escolas da rede 
municipal de ensino já foram totalmente 
reformadas pelo Programa de Melhoria 

e Requalificação da Infraestrutura Edu-
cacional.

Executado pela Secretaria Muni-
cipal da Educação, o programa vem 
sendo executado já consumiu recursos 
próprios da ordem de mais de R$ 2,5 mi-
lhões e envolve, além de reforma total, 
intervenções como pintura geral e pe-
quenos reparos em outras 15 unidades 

escolares da rede municipal de ensino.  
Em dois anos e meio, a Prefeitura de 
Itabuna também promoveu a ampliação 
de escolas como a Sementeira, Everal-
do Cardoso e Luiz Viana Filho, com a 
construção de novas salas de aula, re-
feitórios, área de recreação e rampas de 
acessibilidade de acordo os padrões exi-
gidos pelo MEC. 

-BA, Maria Cristina Vitória, a construção 
da Marcha das Margaridas 2015 também 
debateu a realidade, as necessidades e an-

seios das comunidades rurais e municípios, 
aprofundando a reflexão sobre os proble-
mas enfrentados pelas mulheres. 
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

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

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

Quando o aniversariante é importante, fazemos questão de 

dar os parabéns em grande estilo. E pode preparar a festa, 

que nós levamos todos os seus convidados. 

Nossa homenagem aos 105 anos de Itabuna.


