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O Plenário do Senado apro-
vou projeto na quarta-feira 
(2/9) impedindo que pessoas 
jurídicas repassem dinheiro a 
candidatos e partidos políti-
cos. O texto-base aprovado ini-
cialmente fi xava limites para 
doações de empresas, mas 
passou uma emenda vetando 
totalmente esse tipo de auxí-
lio, com 36 votos favoráveis e 
31 contrários.

Senado aprova o fi m de fi nanciamentos
de empresas para campanhas eleitorais

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL

Madre Thais
vai promover 

ações no Dia de 
Responsabilidade 

Social 2015

“Tenho uma 
vida pública 
transparente 

pautada por ética, 
moral e por 

boas amizades”

Fórum dos Direitos 
das Pessoas com 
Defi ciência será 

nos dias 17 e 18/9

2a EDIÇÃO
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1º Ofício de Registro Civil 
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Cartório de Protesto
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Agosto é o mês dedicado ao advo-
gado, portanto, momento oportuno 
para se refl etir e debater acerca da 
indispensabilidade da advocacia para 
a promoção da Justiça, sobremaneira, 
no instante em que se tenta intimidar 
o advogado no exercício amplo e inde-
pendente da advocacia.

A Constituição Federal no art. 
133 assegura e garante que o advo-
gado é indispensável à administra-
ção da justiça, sendo inviolável por 
seus atos e manifestações no exercí-
cio da profi ssão.

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil, ao instituir o seu Código de Ética 
e Disciplina apregoa que o advogado 
além de ser indispensável à adminis-
tração da Justiça, é defensor do estado 
democrático de direito, da cidadania, 
da moralidade pública, da Justiça e da 
paz social.

A Lei Federal nº 8.906/94, ao esta-
tuir os direitos do advogado assegura 
que não há hierarquia nem subordi-
nação entre advogados, magistrados 
e membros do Ministério Público, de-

vendo todos tratar-se com considera-
ção e respeito recíprocos, devendo ser 
dispensado ao advogado, no exercício 
da profi ssão, tratamento compatível 
com a dignidade da advocacia.

Por esta razão, quando, por quais-
quer meios, se tenta intimidar a atu-
ação profi ssional do advogadoviolando 
suas prerrogativas asseguradas por 
lei, além de subverter a ordem jurídi-
ca, desvirtuao equilíbrio constitucio-
nal que deve existir entre Estado-acu-
sador e a defesa e, consequentemente, 
macula osprincípios do devido proces-
so legal, do contraditório e da ampla 
defesa, constituindo ato atentatório à 
dignidade da advocacia e ao Estado 
Democrático de Direito e, portanto, 
merece a reação de toda a sociedade e 
a intervenção imediatatanto da OAB 
como das Instituições Democráticas 
no sentido de rechaçar tais iniciativas 
reprováveis e repugnantes, que nos 
causam arrepios à luz do Texto Cons-
titucional.

Por Jadson Luiz dos Santos.
Advogado. Especialista em Direito do Estado. Salvador – Bahia.

E-mail: jadsonluiz2002@hotmail.com

CONTEXTO JURÍDICO

Tentar intimidar o Advogado 
no exercício da defesa é subverter
a ordem jurídica e afrontar o 
Estado Democrático de Direito

A editora itabunense Direitos que edita 
os jornais Direitos e O Compasso e sites de 
mesmos nomes, colocou no mercado no mês 
de julho o mais novo livro do advogado e 
professor Vercil Rodrigues Dicas de Direito 
Imobiliário.

Apesar do pouco tempo de lançada a 
obra já está em sua segunda edição, pro-
vavelmente por ser considerada como uma 
iniciativa inédita na literatura jurídica, 
pois é a primeira escrita neste formato, ou 
seja, trata-se de uma compilação de artigos 
seus, publicados em diversos jornais, in-
clusive no jornal e revista Direitos, de sua 
criação e propriedade, e,  revista Folha da 
Praia, em respostas a perguntas feitas por 
centenas de interlocutores a respeito do di-
reito imobiliário.

“Vercil Rodrigues como Dicas de Direi-
to Imobiliário une os profi ssionais do mer-
cado imobiliário, bem como do direito, com 
mais um instrumento útil, indispensável 
em suas mesas de trabalho. Aos síndicos de 
condomínios edilícios e aos que pretendam 
o correto procedimento com relação a qual-
quer matéria pertinente a direito condomi-
nial e a imóveis em suas diversas nuances 
o necessário livro de cabeceira”, declarou o 
advogado e auditor fi scal do trabalho apo-
sentando, Dr. José Carlos Oliveira.

“O Direito Imobiliário se destina a dis-
ciplinar os diversos aspectos de nossa vida 
particular no que se refere à posse e às vá-

rias formas de aquisição e perda da proprie-
dade; condomínio; aluguel; compra e venda; 
permuta; doação; cessão de direitos; usuca-
pião; fi nanciamentos da casa própria; di-
reito de construir e de vizinhança; registro 
de imóveis; adjudicação compulsória; enfi -
teuse; laudêmio e outros tantos institutos 
e assuntos concernentes ao bem imóvel, e 
o livro atende a esses e diversos institutos 
afi ns”, salientouVercil Rodrigues.

O Autor – Advogado, historiador e jor-
nalista. Pós-graduado em Direito Público e 
Privado, fundador dos jornais Direitos e O 
Compasso e da revista Direitos, e dos sites 
de mesmos nomes; idealizador-fundador e 
vice-presidente da Academia de Letras Ju-
rídicas do Sul da Bahia (Aljusba); membro-
-fundador da Academia Grapiúna de Letras 
(Agral), membro da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI) e do Instituto Histórico e Geo-
gráfi co de Ilhéus.

Livro: Dicas de Direito Imobiliário,
 2ª edição.
Páginas:  250.
Editora: Direitos.
Ano: 2015.
Tema: Jurídico.

Lançada a 2ª edição 
do livro Dicas de
Direito Imobiliário

O ministro do Supremo Tribu-
nal Federal e vice-presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar 
Mendes, afi rmou que o procurador-
-geral da República, Rodrigo Janot, 
feveria se “ater a cuidar da Procu-
radoria da República e não atuar 
como advogado da presidente”. A 
declaração do julgador é uma res-

posta ao pedido de arquivamento do 
processo contra Dilma na Justiça 
Eleitoral feito por Janot. No pedido, 
o procurador-geral afi rmava que a 
presidente não poderia mais ser jul-
gada, pois sua diplomação já teria 
ocorrido. Também afi rmou que o ex-
cessivo protagonismo da Justiça na 
democracia é prejudicial. 

Cuide da Procuradoria
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1ª Dica – Ao receber o cliente pela primeira vez, cumpre ao 
advogado perguntar-lhe, antes do mais, se outorgou procuração a 
outro causídico. Em caso afi rmativo, cabe-lhe explicar que a ética o 
impede de aceitar a causa, sem que o advogado anterior lhe substa-
beleça a procuração. Antes disso, deve abster-se mesmo de opinar 
sobre a questão, mesmo porque sua opinião pode ser contrária à da-
quele a quem está confi ada à causa. Segundo o Código de Ética da 
advocacia, o advogado não deve se pronunciar sobre caso que saiba 
entregue ao patrocínio de outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista em constituir novo patrono, 
deve o profi ssional consultado solicitar que ele acerte contas com 
seu advogado e, depois, traga um substabelecimento de procuração, 
só se justifi cando qualquer procedimento judicial, antes disso, em 
situações de urgência, inadiabilidade, ou recusa do substabeleci-
mento.

3ª Dica – Lembra-te de que constitui infração ética, passível de 
processo disciplinar ingressar o advogado com mandato em proces-
so no qual exista procuração válida outorgada a outro colega

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

1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os 

atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

A Corte Especial do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) vai defi nir a necessidade de com-
provação de má-fé na interpretação do pará-
grafo único do art. 42 do CDC, segundo o qual 
“o consumidor cobrado em quantia indevida 
tem direito à repetição do indébito, por valor 
igual ao dobro do que pagou em excesso, acres-
cido de correção monetária e juros legais, salvo 
hipótese de engano justifi cável”. 

A relatora de embargos de divergência, mi-
nistra Maria Thereza de Assis Moura, concluiu 
que a expressão “salvo hipótese de engano jus-
tifi cável” diminui o alcance do texto legal em 
prejuízo do consumidor, parte vulnerável na 
relação de consumo. 

Sendo assim, deu provimento aos embargos 

para reformar o acórdão, no sentido de entendi-
mento da 1ª seção do STJ (de que basta a con-
fi guração de culpa para o cabimento da devolu-
ção em dobro dos valores pagos indevidamente 
pelo consumidor na cobrança indevida de servi-
ços públicos concedidos). 

E, assim, considerando não ser necessária 
a comprovação da má-fé, determinou no caso 
concreto a devolução em dobro dos valores 
indevidamente cobrados por serviço de tele-
fonia. Logo após, o ministro Noronha pediu 
vista dos autos. 

O ministro Luís Felipe Salomão destacou 
a relevância do julgado, que tem o condão de 
alterar “substancialmente e com grande reper-
cussão a jurisprudência no Direito Privado”. 

STJ defi nirá necessidade de 
comprovação de má-fé para 

repetição de indébito em dobro

Em editorial, a Folha de 
S.Paulo afi rmou que o Supre-
mo Tribunal Federal mostrou 
seu compromisso com as in-
vestigações que ocorrem no 
Brasil ao considerar válidas 
as delações premiadas feitas 
pelo doleiro Alberto Youssef. O 
veículo ressalta entendimento 

do relator do processo, minis-
tro Dias Toffoli, que classifi cou 
as delações como instrumento 
para pesquisa de prova, e não 
prova propriamente dita. Os 
outros ministros afi rmaram 
ainda que ninguém pode ser 
condenado apenas com base 
em delações premiadas.

Para o jornal O Globo, a possível descrimina-
lização do porte de drogas pelo Supremo Tribunal 
Federal deve seguir o sentido de racionalização da 
política de drogas, que afetará o sistema prisional 
e a discussão do problema no âmbito da saúde e da 
segurança pública. “Adotar um protocolo mais co-
nectado com a realidade da guerra contra as dro-
gas passa pela reorientação das ações de políticas 
públicas, delas afastando o viés unicamente poli-
cial e, em lugar disso, adotando uma abordagem 
no âmbito da saúde pública”.

Pesquisa de provas
Racionalização política

O parecer elaborado pelos técnicos do Tribunal de Contas da União 
aponta que o governo federal liberou créditos suplementares por decre-
to, sem passar pelo Congresso. A medida é proibida pela Constituição.

A Folha de S.Paulo traz re-
portagem sobre a Lei da Morda-
ça, instituída na Espanha no dia 
1º de julho deste ano. O norma, 
criada pelo partido PP, inviabili-

za protestos em frente a prédios 
governamentais e críticas ao po-
der público. Também é proibido 
impedir despejos e fotografar po-
liciais.

Créditos suplementares

Lei da “mordaça”

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

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

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

O artigo 151 da Lei n. 8.213 de 1991, indica 
diversas doenças consideradas de segregação, 
que não é exigido à carência, apenas a inscri-
ção na Previdência Social e a manutenção de 
qualidade de segurado. Essas doenças devem 
ser comprovadas por laudos médico: tubercu-
lose ativa; hanseníase; alienação mental; neo-
plasia maligna; cegueira; paralisia irreversível 
e incapacitante; cardiopatia grave; doença de 
Parkinson; espondiloartrose anquilosante; ne-
fropatia grave; doença de Paget; AIDS; e hepa-
topatia grave.

Quando a incapacidade laboral acontece por 
acidente do trabalho, ou originado de uma en-
fermidade que tem nexo com o trabalho, fará 

jus o segurado-trabalhador ao benefício de Au-
xílio-Doença por Acidente do Trabalho.

O benefício de Auxílio-Doença é temporá-
rio, é devido pelo período em que o segurado 
estiver impossibilitado de exercer a atividade 
profi ssional que tem aptidão, será cessado com 
recuperação da capacidade e retornar ao traba-
lho, ou com a conversão em Aposentadoria por 
Invalidez fi cando constatado que em função da 
doença, se encontra defi nitivamente incapaci-
tado para qualquer atividade laborativa.

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

O trabalhador que recebe o benefício de 
auxílio-doença é obrigado a se submeter perio-
dicamente a Perícia Médica pelo INSS, se fi car 
constatado que ainda se mantém incapacitado, 
o benefício é prorrogado, fi cando constatado a 
existência de incapacidade parcial, ou seja, esta 
inapto para atividade que tem aptidão, mais 
poderá ser reabilitado em atividade diversa da 
que exercia, deverá participar do Programa de 
Reabilitação Profi ssional de Obrigação da Pre-
vidência Social e terá o benefício ativo até que 
se encontre reabilitado. E fi cando constatado 
que a incapacidade é total, e estando insuscep-
tível de reabilitação, fará jus o segurado a Apo-
sentadoria por Invalidez.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário, Diretor 
Fundador da Conrado Advocacia – Membro da Academia de 

Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba).
Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Auxílio-Doença
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Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós Graduado em Direito Público e Privado. Membro-idealizador-fundador 
e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e autor dos livros “Breves Análise Jurídicas” 
e “Dicas de Direito Imobiliário”, Direitos Editora. Itabuna – Bahia.  (73) 8852 2006 – 9134 5375 e 3613 2545.

Os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito 

Condominial para 
Dr. Vercil Rodrigues, 

encaminhar para os E-mails: 
vercil@jornaldireitos.com,  

jornalocompasso@gmail.com e 
vercil5@hotmail.com

Dicas para vender imóveis em tempos difíceis
Em um cenário econômico com 

baixo crescimento, aumento dos juros 
e da inadimplência, a venda de imóveis 
tende a se tornar um pouco mais difí-
cil. Juntamente com aumento de taxa 
básica de juros da economia sobem os 
juros cobrados pelas instituições fi -
nanceiras. Soma-se a isso o aumento 
da inadimplência, que leva os bancos 
a cobrarem mais dos bons pagadores, 
havendo o aumento dos tributos inci-
dentes sobre essas transações. Assim, 
o fi nanciamento bancário muitas ve-
zes pode não suprir as necessidades do 
mercado.

Nesses casos, uma das opções para 
se efetivar uma boa venda é o parcela-
mento do preço diretamente com o ven-
dedor. Para concretizar esses negócios 
existem algumas fi guras jurídicas que 
podem ser utilizadas.

A primeira dessas fi guras é a alie-
nação fi duciária, amplamente utilizada 
no fi nanciamento bancário, mas que 
também pode ser contratada entre par-
ticulares, sem a intervenção de institui-
ções fi nanceiras.

Nesse caso, o imóvel fi ca em 
nome do credor-vendedor, mas este 
não poderá aliená-lo a terceiro, pois o 
mesmo fi ca destinado à transferência 
para o comprador. Os benefícios da 
alienação fi duciária são a impossi-
bilidade de débitos do vendedor e do 
comprador recaírem sobre o imóvel 
dado em garantia, bem como a pos-

sibilidade de cobrança por meios ex-
trajudiciais (sem a intervenção do po-
der judiciário), tornando mais célere 
a recuperação do crédito em caso de 
inadimplência.

Outra fi gura muito utilizada para 
o parcelamento do preço do negócio é 
a cláusula resolutiva expressa. Nessa 
forma de contrato, o imóvel é trans-
ferido para o comprador, mas a efeti-
vação da venda fi ca condicionada ao 
pagamento do preço, pois se houver 
inadimplemento, desfaz-se a venda. 
O ponto positivo desta modalidade é 
uma diminuição dos custos da escritu-
ra e registro. Por outro lado, existe a 
possibilidade de débitos do comprador 
com maior preferência (tais como tra-
balhistas) recaírem sobre o imóvel que 
serve de garantia, o que pode deixar o 
vendedor com difi culdade de recupe-
rar seu crédito em caso de inadimple-
mento. Outra questão importante em 
relação à cláusula resolutiva é o en-
tendimento de alguns juristas de que 
o desfazimento do negócio depende de 
intervenção do poder judiciário, o que 
torna mais custosa e muito mais de-
morada a retomada do crédito.

Outro instrumento que pode ser-
vir para o parcelamento do preço é o 
compromisso de compra e venda, pelo 
qual as partes se comprometem a fa-
zer a posterior transferência do imó-
vel com o pagamento total do preço. 
O maior inconveniente desta forma 

de contratar é a não transferência do 
imóvel para o comprador. Sendo as-
sim, o vendedor pode alienar o imóvel 
a terceiros deixando o compromissá-
rio comprador apenas com direito a 
perda e danos (e não com direito ao 
imóvel). Além disso, eventual débito 
em nome do vendedor pode recair so-
bre o imóvel, levando defesa do com-
prador para as dispendiosas e demo-
radas contendas judiciais, por meio 
dos embargos de terceiros.

Esses são os instrumentos mais 
importantes em que o imóvel serve 
de garantia para o pagamento do pre-
ço, lembrando que em toda transação 
imobiliária deve-se sempre consultar 
um advogado especialista nessa área 
ou um tabelião, sendo que este último 
é profi ssional especializado em transa-
ções imobiliárias e, que por ser apro-
vado e concurso público e fi scalizado 
pelo Poder Judiciário, tem todas as 
condições de esclarecer suas dúvidas 
e indicar a melhor alternativa para o 
seu caso.

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

Em um prédio novo, pastilhado, com garagem com pisos de alta resistência e pintado com tinta de 1ª 
qualidade, vendemos um apartamento padrão classe A, 1º andar, poente, todo em massa corrida, pintado 
com tinta toque de seda, granito bege Bahia por quase todo o imóvel, incluindo os rodapés, porcelanato, 
luxuosos lustres, teto rebaixado e boa localização, na Av. Félix Mendonça – divisa do Góes Calmon/
Conceição, contendo 1 suíte c/ 16m2 + ¼ quarto amplo com 16m2, com armários nos quartos e cozinha, 
banheiro e sala amplos, copa-cozinha, com 4 áreas de luz, área de serviços e 1 vaga ampla na garagem e 
condomínio de R$ 200,00. Preço de oportunidade - Telefone (73) 3613.2545 – 8856.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

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

Email: vilmacorretora@hotmail.com   |   Itabuna

73 3613-7474 | 9981-2020 | 9141-2120 | 8821-2020

Vilma
Rodrigues
Corretora de Imóveis

CRECI-7075

EDVALDO CEDRO
CORRETOR DE IMÓVEIS-CRECI 14734
AVALIADOR - CRAI 07030

Pça. Otávio Mangabeira, 94
Edf. Marabá Center
Loja 6 - Itabuna-BA

www.imobiliariadomo.com.br   |   domoimoveis@gmail.com

8177-9911
8826-3963
9159-8889
9982-3662

Ema i l : ma iade rva l@gma i l . com

73 8815-2906   73 9180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

Site: http://www.franciscoimoveis.cim.br   |   Email: franciscoimoveis@ig.com.br

Rua Antonio Muniz, 152 - Pontalzinho - Itabuna-BA - CEP: 45600-625
Tel.: 73 3211-6485  |  Cel.: 73 9983-8846  | 73  9981-1674  |  73 8837-1007

Francisco Carlos B. Bôa Morte
Corretor - CRECI 6.155 / CNAI 01554

CORRETOR
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 9156-2379
    8856-6577
    9983-6766

Av. Cinquentenário, nº 312 -Centro - Galeria 3
Edf. Irmãos Magno - Itabuna-BA - Cep: 45.600-002

Email:
carvalhoevandro@ig.com.br

Tv. Ilhéus, 06 - Térreo - Centro - Itabuna-BA

heitor_imoveis@hotmail.com

HEITOR e KÁTIA
CORRETOR DE IMÓVEIS

3211-9213  |  9131-3248  |  8826-627773

HEITOR 
ABIJAUDE
CRECI 5.528
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Professor em licença médica 
deve continuar a receber gratifica-
ção pela regência de classe. Esse é 
o entendimento da 5ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
Goiás (TJ-GO), que por unanimida-
de manteve condenação ao municí-
pio de Luziânia para que pague a 
gratificação a uma docente munici-
pal durante o período no qual ela fi-
cou afastada por motivos médicos. O 
relator do processo foi o desembar-
gador Geraldo Gonçalves da Costa.

O município recorreu ao alegar 
que a professora não tem direito 
de receber a gratificação, “já que 
o professor deve estar em efetivo 
exercício da atividade do magisté-

rio, ou seja, em exercício na sala de 
aula, de acordo com a Lei Municipal 
2.894/2005”.

No entanto, ao analisar a referida 
lei, o desembargador entendeu que, 
uma vez que o docente cumpra os 
requisitos legais, a vantagem passa 
a integrar a remuneração do cargo, 
“não sendo possível ser suprimida, 
pois passa a integrar o patrimônio 
funcional e pessoal do servidor”.

Geraldo Gonçalves frisou que a 
professora comprovou que recebia a 
gratificação de regência que lhe foi 
suprimida em razão do afastamento 
por licença médica e, por isso, o mu-
nicípio tem de pagar o valor devido. 
(Ascom TJ-GO).

Professor em licença médica 
deve receber gratificação 

por regência de classe

DECISÕES

Senado aprova o fim de 
financiamentos de empresas 
para campanhas eleitorais

O Plenário do Senado aprovou projeto 
na quarta-feira (2/9) impedindo que pesso-
as jurídicas repassem dinheiro a candidatos 
e partidos políticos. O texto-base aprovado 
inicialmente fixava limites para doações de 
empresas, mas passou uma emenda vetan-
do totalmente esse tipo de auxílio, com 36 
votos favoráveis e 31 contrários.

Conforme o Projeto de Lei Comple-
mentar 75/2015, qualquer pessoa física 
poderá doar para partidos e candidatos 
até o limite de seus rendimentos anuais. 
O assunto gerou muito debate no Ple-
nário, opondo senadores que preferiam 
a permissão para doações de empresas 
àqueles que queriam a total proibição de 
doações privadas, mas que apoiaram a 
restrição a pessoas físicas.

“O PT defende o financiamento pú-
blico exclusivo de campanha, mas vo-
tamos a favor da emenda, porque con-
sideramos que esse já é um passo para 
corrigirmos os vícios que temos visto ao 
longo dos anos”, afirmou a senador Fáti-
ma Bezerra (PT-RN).

A maior parte dos oposicionistas se 
manifestou contrário à proposta. “Não 
vamos confundir sinais dizendo que do-
ação legal com transparência é o mesmo 
que extorsão contra o empresariado”, dis-
se o senador Ronaldo Caiado (DEM-GO).

Janela e barreira – Os senadores 
também decidiram por criar uma janela 

para permitir que candidatos com man-
datos de deputados ou vereadores mu-
dem de partido sem perder o mandato. 
A emenda concede prazo de 30 dias para 
os interessados formalizarem a troca de 
partido. A chance será aberta um mês 
antes do fim do período de filiação par-
tidária, ou 13 meses antes das eleições.

Pelas regras atuais, deputados e ve-
readores só podem mudar de partido sem 
correr risco de perder o mandato se fo-
rem para uma legenda recém-criada. O 
objetivo da proposta é evitar que sejam 
criados partidos políticos apenas para 
abrigar parlamentares insatisfeitos com 
seus atuais partidos.

Também foi aprovada outra emenda 
que impõe uma cláusula de barreira para 
participação de candidatos em debates mi-
diáticos promovidos no período eleitoral. 

O texto prevê que, a partir de 2020, 
passa a ser obrigatório o convite apenas 
para candidatos de partidos com pelo me-
nos nove deputados na Câmara.

A votação do projeto e outras emen-
das ainda estava em andamento durante 
a publicação desta notícia. 

Em agosto, a Câmara dos Deputados 
aprovou outra propostacom tema seme-
lhante, por meio da Proposta de Emenda 
à Constituição 182/2007. Lá, acabou pas-
sando o financiamento de empresas, mas 
só a partidos políticos.  (Agência Brasil)

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

Direitos Humanos
1- A Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos é competen-
te para examinar comunica-
ções encaminhadas por indiví-
duos ou grupos de indivíduos 
que contenham denúncia de 
violação de direitos previstos 
na Convenção Americana de 
Direitos Humanos, violação 
essa que tenha sido cometida 
por um Estado-parte. Após re-
ceber a denúncia e considerá-la 
admissível, a Comissão deverá 
requerer mais informações e 
buscar uma solução amistosa. 
Em não ocorrendo tal solução, 
enviará um informe ao Esta-
do, concedendo-lhe três meses 
para cumprir suas exigências.

 Caso o Estado não atenda às 
exigências deliberadas pela Co-
missão, esta poderá

a) encaminhar o caso para deliberação 
pela Assembleia Geral da OEA.

b) proceder ao desligamento do Esta-
do violador da Organização dos Es-
tados Americanos.

c) enviar o caso à Corte Interamerica-
na de Justiça ou à Corte Interna-
cional de Haia, desde que escolha 
apenas uma das duas Cortes para 
evitar litispendência no sistema in-
ternacional de proteção dos Direi-
tos Humanos.

d) elaborar um segundo informe ao 
Estado ou enviar o caso à Corte In-
teramericana de Justiça.

2 - A Lei nº 12.986/14 transformou o 
antigo Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana - 
CDDPH - em Conselho Nacional 
dos Direitos Humanos - CNDH.

A respeito da finalidade desse Conse-
lho, de acordo com a lei menciona-
da, assinale a afirmativa correta.

a) Deve apresentar as demandas 
brasileiras relativas aos direitos 
humanos junto aos organismos in-
ternacionais e multilaterais de pro-
teção dos Direitos Humanos.

b) Deve representar o Estado brasi-
leiro em todas as notificações que 
este venha a receber em função de 
procedimentos, como parte da Co-
missão Interamericana de Direitos 
Humanos, ou de processos movidos 
contra o Brasil na Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos.

c) Deve elaborar um projeto nacional 
deEducação para os Direitos Hu-
manos.

d) Deve promover e defender os direi-
tos humanos mediante ações pre-
ventivas, protetivas, reparadoras 
e sancionadoras das condutas e si-
tuações de ameaça ou da violação 
desses direitos.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE AgOSTO DE 2015. 1-C e 2-B.
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“O juiz deve colocar a sua atuação a serviço da cidadania, 
pretendendo construir uma sociedade que dignifique a 
pessoa, estimule a solidariedade, diminua as diferenças 
regionais, que colabore na erradicação da miséria, da 

pobreza e do analfabetismo”.

Urbano Ruiz

Frases do mês

Um advogado dirigia distraído quando, num sinal PARE, passa sem parar, 
mesmo em frente a uma viatura policial. Ao ser mandado parar, toma uma atitude 
de espertalhão.

Policial – Boa tarde. Documento do carro e habilitação.
Advogado – Mas por quê, policial?
Policial – Não parou no sinal de PARE ali atrás.
Advogado – Eu diminuí, e como não vinha ninguém…
Policial – Exato. Documentos do carro e habilitação.
Advogado – Você sabe qual é a diferença jurídica entre diminuir e parar?
Policial – A diferença é que a lei diz que num sinal de PARE deve parar com-

pletamente. Documento e habilitação.
Advogado – Ouça policial, eu sou Advogado e sei de suas limitações na inter-

pretação de texto de lei, proponho-lhe o seguinte: se você conseguir me explicar a 
diferença legal entre diminuir e parar eu lhe dou os documentos e você pode me 
multar. Senão, vou embora sem multa.

Policial – Muito bem, aceito. Pode fazer o favor de sair do veículo, Sr. Advogado?
O Advogado desce e é então que os policiais baixam o cacete, é porrada pra tudo 

quanto é lado, tapa, botinada, cassetete, cotovelada, etc.
O Advogado grita por socorro, e pede pra pararem pelo amor de Deus.
E o Policial pergunta – Quer que a gente PARE ou só DIMINUA?

Diferença de 
PARE e DIMINUA!

Assim como fi zeram sobre a crise 
a vivida pelo Brasil, a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil e as confederações 
de indústria, saúde e transporte tam-
bém elaboraram um manifesto contra 

a volta da CMPF, que estava sendo co-
gitada pelo governo federal, mas já foi 
descartada. As entidades afi rmariam 
no manifesto que o governo promove-
ria uma “solução simplista”. 

Para Paulo Lins, advogado es-
pecialista em Direito da Família, 
a demora inerente ao Estatuto da 
Família se dá pela morosidade do 
legislativo. “O Direito de família 
não pode fi car estático, tem de sem-

pre estar mudando”, afi rmou o ad-
vogado, ressaltando a jurisprudên-
cia sobre o tema no Brasil é a mais 
avançada que existe. “Já virou cul-
tura que muitas vezes o poder judi-
ciário legisle”.

O deputado federal Osmar Terra (PMDB-RS) afi rma que a descriminaliza-
ção do porte de drogas resultará na livre circulação das drogas, no aumento da 
dependência química e no número de vítimas da violência. Segundo ele, o tráfi co 
se fortalecerá em tamanho e poder de fogo. “Será liberada a compra, mas quem 
venderá”, questiona.

OAB e confederações

Atraso do Legislativo

Incentivo ao crime

Teresina receberá nos dias 17 e 18 de 
setembro o I Fórum Nacional dos Direi-
tos das Pessoas com Defi ciência, no qual 
serão debatidas ações para garantir o 
respeito a esses cidadãos. Também será 
realizado, nas mesmas datas, o terceiro 
encontro dos presidentes de comissões de 
todo o Brasil que tratam do tema.

Realizado pela OAB Nacional e pela 
Seccional do Piauí, o fórum reunirá lide-
ranças ligada à área de direitos huma-
nos. Os painéis abordarão a efetivação 
dos direitos da pessoa com defi ciência, 
o Estatuto da Inclusão e outras legisla-
ções, a empregabilidade desses cidadãos, 
acessibilidade e mobilidade, entre outros 
temas.

“Tornar o mundo mais acessível é 
uma necessidade social. Os direitos que 
uma pessoa sem defi ciência tem devem 
ser garantidos, também, àqueles que têm 
algum tipo de limitação. É uma garantia 
constitucional”, afi rma o presidente na-
cional da OAB, Marcus Vinicius Furtado 
Coêlho, que fará a conferência magna de 
abertura do evento.

O presidente da OAB-PI, Willian 
Guimarães, lembrou que a Seccional foi 
pioneira entre as Seccionais do país na 
criação de uma comissão para tratar ex-

clusivamente sobre esse tema e tem de-
senvolvimento um trabalho de grande re-
levância para a população piauiense. “O 
fórum possibilitará a troca de informa-
ções entre as comissões das seccionais, 
a fi m de que promovam um trabalho ali-
nhado e efetivo em todos os estados bra-
sileiros”, explicou.

Tênio do Prado, presidente da Comis-
são Especial dos Direitos da Pessoa com 
Defi ciência, adianta que o objetivo do 
evento é difundir, consolidar e promover 
os direitos. “Busca-se ter os direitos apli-
cados na prática. O Brasil tem uma das 
legislações mais completas, mas ainda há 
problemas em sua efetivação. É impor-
tante divulgar, disseminar e fazer valer 
essas garantias”, explica.

A programação completa do evento, 
sujeita a alterações e inscrições podem 
ser www.oabpi.org.br

Fórum dos Direitos das Pessoas com 
Defi ciência será nos dias 17 e 18/9

Excelente a edição em homenagem 
ao Dia do Advogado (ed. 80, DIREI-
TOS). Como advogado não poderia me 
sentir mais valorizado com as homena-
gens prestadas pelo Jornal DIREITOS 
e pela maioria de seus anunciantes. 
Obrigado a todos.
Wanderlei Mitre. Advogado. Teixeira de 
Freitas – Bahia.

Memorável a edição do jor-
nal DIREITOS (ed. nº 80), pela 
passagem do Dia do Advogado 
– 11 de Agosto. Textos e men-
sagens que valorizam a nobre 
profi ssão dos defensores das leis 
e normas. Lamentável mesmo 
foram as ausências das facul-
dades FTC/Itabuna e Faculdade 
de Ilhéus nas mensagens aos 
seus professores-advogados e 
alunos de Direito.
Mariana Rebelo. Acadêmica de Di-
reito. Itabuna – Bahia.

Parabenizo o jornal DIREITOS e sua di-
retoria pela qualidade das edições, especial-
mente, as de homenagens, a exemplo, do Dia 
da Cidade – 28 de Julho e a do Dia do Advo-
gado – 11 de agosto. Continuem assim.
Letícia Nobre. Administradora de Empresa. 
Ilhéus – Bahia.
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DIREITOS - A entrada de Fernando 
Gomes no partido Democratas (DEM), 
faz dele o seu mais novo adversário 
para próxima eleição. Sua relação de 
anos com ele atrapalha ou ajuda uma 
futura composição? 

Fernando Vita - É do jogo politico-
-democrático o direito do cidadão pleitear 
um cargo público ou disputar uma eleição.

Minha primeira oportunidade de servir 
Itabuna foi dada por José Oduque, então 
prefeito, de quem fui secretário de Desen-
volvimento Urbano e Obras, e realizamos 
um excelente trabalho, a exemplo da cons-
trução do Centro Administrativo, onde 
hoje funciona a FTC, e realizamos também 
um conjunto de obras que marcaram a his-
tória de nosso município e que até hoje são 
reconhecidas pelos munícipes.

Estou em um partido forte, o PMDB, te-
nho uma boa equipe, conheço bem Itabuna, 
tenho a confi ança dos dirigentes da execu-
tiva estadual do meu partido, sou delegado 
nacional do PMDB da Bahia e, minha can-
didatura começa a crescer, não tenho por-
que cogitar ser vice de ninguém. Quem vier 
ajudar será bem-vindo. Todas as lideranças 
têm seus votos e eu preciso dos votos de 
todos para me eleger. Além disso, conheço 
bem Itabuna. Minha candidatura vai con-
tinuar crescendo e o meu partido é grande 
e irá disputar as eleições no próximo ano. 
E lá adiante quem quiser compor conosco, 
estaremos de portas abertas.

DIREITOS - Seu partido está visa-
do pela operação “lava-jato”. Qual sua 
posição sobre o PMDB nacional nesse 
momento?

Fernando Vita - O partido é grande e 
forte. Pode sobreviver a qualquer contra-
tempo e vai continuar grande e forte. Pen-
so que quem tiver seus envolvimentos com 
corrupção que a justiça apure e, uma vez 
condenado que se pague por seus erros. O 
Brasil tem que ser um país onde a lei seja 

igual para todos.  Só te digo uma coisa, na 
minha politica-histórica não existiu cor-
rupção. Tenho uma vida pública transpa-
rente pautada por ética, moral e por boas 
amizades. Não há caso de corrupção na 
minha trajetória política e nem na pessoal.

DIREITOS - Qual sua avaliação do 
Prefeito Claudevane Leite (Vane)?

Fernando Vita – Bom sujeito, bom 
vereador. Como prefeito não demonstrou 
gosto pelo cargo executivo.  Não o avalio, 
não dou notas, Quem dá nota ao político é 
o povo! A administração de Vane tem pon-
tos positivos e negativos, acredito que um 
dos pontos mais negativos do governo seja 
a gestão das licitações, objeto fundamental 
para o regular exercício de uma adminis-
tração pública e que, na condição atual en-
gessa o governo.

DIREITOS - O que faria no lugar dele? 

Fernando Vita - Eleito prefeito, eu 
quero permanecer o máximo possível na 
prefeitura. Para atender o maior número 
pessoas. Ouvindo o povo e seus anseios, 
evidentemente, cabe ao prefeito à busca 
incansável de obras recursos, nesse senti-
do o PMDB será imprescindível. O prefeito 
tem que está presente em todo e qualquer 
ato público, seja, religioso, civil, político ou 
de lazer, serei prefeito de todos. Voltare-
mos a realizar as festas públicas, São João, 
Carnaval, etc., tanto para oportunizar pes-
soas com menos recursos ao lazer, desen-
volver o turismo, como, alavancar nossa 
economia, hoje fragilizada.

DIREITOS - Recentemente tivemos 
um aumento da tarifa de água em Ita-
buna feito pela Empresa Municipal 
de Água e Saneamento (Emasa), o que 
tem a dizer sobre isso?

Fernando Vita - Foi promessa, tanto 
de campanha de Vane como do governo 

do estado, a construção da barragem que 
ampliaria o fornecimento de água para de 
Itabuna. O que observamos, no entanto 
é um governo que fi naliza e que mesmo 
com o suposto apoio dos governos federal 
e estadual não consegue articular projetos 
de importância para o desenvolvimento 
da cidade, dentre eles, fornecimento de 
água e rede de esgoto compatível. Sequer, 
apresenta-se um projeto que possa respal-
dar aumento da tarifa. Meu compromisso 
é com a modernização do abastecimento 
de água com qualidade em Itabuna e a 
manutenção da condição da Emasa como 
empresa municipal, tendo em vista, rumo-
res de que alguns pré-candidatos estarem 
negociando a venda dessa empresa que é 
do povo de Itabuna e, no meu governo con-
tinuará assim.

DIREITOS - Como você enxerga os 
problemas da educação no município?

Fernando Vita – Itabuna é um polo 
regional educacional, principalmente com 
relação ao ensino superior, isso graças aos 
investimentos feitos pelas faculdades parti-
culares, mas também é sabido que o nosso 
município não tem umade educação públi-
ca de qualidade, estima-se que hoje mais 
de dez mil crianças estão fora da escola. E 
para reverter tal situação é preciso que seja 
revisto o projeto politico pedagógico de nos-
sa cidade. É preciso também que seja de-
senvolvida uma política mais efi caz de valo-
rização dos profi ssionais da educação e em 
projetos atraentes e efi cazes que realmente 
atendam os anseios da comunidade.

DIREITOS – Quais são as suas pro-
postas para desenvolvimento de Ita-
buna?

Fernando Vita - Percebo um descom-
passo entre as ações dos investimentos 
privados e as ofertas dos serviços públi-
cos. A iniciativa privada, nós últimos vinte 
anos teve e tem um papel extraordinário, 

investindo muito. A exemplo, recebemos o 
shopping Jequitibá, de Helenilson Chaves, 
chegaram as faculdades privadas, tivemos 
a construção de vários empreendimentos 
imobiliários e grandes condomínios resi-
denciais se instalaram, abriram redes de 
atacadões e hipermercados, também em-
presas de comércio em todos os segmentos, 
tivemos uma revolução nas empresas de 
saúde privada, inauguração de várias no-
vas concessionarias de veículos, e por aí vai. 

Perceba você que há um enorme des-
compasso com os serviços públicos: o mu-
nicípio não realizou investimento no for-
necimento de água, na infraestrutura, no 
desenvolvimento social, nada de educação 
pública de qualidade, esqueceu o Centro 
Comercial e as feiras livres, abandonou 
completamente os bairros, não tratou 
seus esgotos, o que gerou a quase mor-
te do nosso rio Cachoeira, esqueceram-se 
da rede de atenção básica de saúde e dos 
hospitais públicos que hoje se encontram 
completamente sucateados e distantes da 
modernidade em que deveriam estar, im-
possibilitando o acesso da população de 
baixa renda, esqueceram também a ime-
diata modernização dos serviços do sis-
tema público municipal, inclusive com a 
valorização e capacitação dos servidores 
municipais e ainda faltou vontade política 
na materialização do Plano Municipal de 
Resíduos Sólidos.

Além disso, para um prefeito acabar, 
defi nitivamente, com esse descompasso é 
necessário, conhecer bem Itabuna e a má-
quina pública, ter soluções rápidas basea-
das em experiência de vida pública e, um 
partido com força para viabilizar todos os 
projetos necessários. Alguns pré-candida-
tos, que já tiveram essa oportunidade, e se 
colocaram como possíveis solucionadores 
desses problemas, não o fi zeram, outros 
ainda não passaram por lá, faltam-lhes 
experiências. Nossa candidatura das que 
hoje se apresentam, é a única que tem to-
dos os ingredientes para realizar uma ges-
tão moderna e efetiva.

“Tenho uma vida pública 
transparente pautada por ética, 

moral e por boas amizades”

Entrevista com FERNANDO GOMES VITA, 
pré-candidato a prefeito de Itabuna pelo PMDB

O entrevistado desta edição do DIREITOS é 
o arquiteto e urbanista Fernando Gomes 
Vita, pré-candidato do Partido do Movi-

mento  Democrático Brasileiro (PMDB), à pre-
feitura de Itabuna.

Fernando Vita traz uma trajetória histó-
rica e bons serviços prestados à cidade, como 
secretário de Desenvolvimento Urbano nas 
gestões dos ex-prefeitos José Oduque Teixei-

ra, Fernando Gomes e José Nilton Azevedo. 
Foi também subsecretário de Desenvolvimen-
to Urbano da Bahia, superintendente Regio-
nal da Ceplac (1986); presidente do Consórcio 
Rodoviário Intermunicipal da Bahia (1987 a 
1989) e presidente da Urbis (1989  a 1990).  O 
que faz dele um profundo conhecedor da má-
quina pública e dos problemas pelos quais pas-
sam a cidade de Itabuna. 

 

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

religiosas,publicidade volante, exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-BahiaRua São Vicente de Paula, 187 - sala 201 - Centro
CEP: 45600-105 - Itabuna-BA - 73 3211.5363 e 3613.5363
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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

Colégio Félix Mendonça 
promove palestra sobre 

Defensoria Pública
O Colégio Estadual Félix Men-

donça (CEFM), da cidade de 
Itabuna, aderiu ao 1º Concur-

so da Defensoria Pública da União 
(DPU), e como parte integrante das 
ações desenvolvidas pela equipe es-
colar, promoveu uma importante 
palestra sobre o papel da Defensoria 
Pública, proferida pelo advogado e 
subcoordenador-geral da 4ª Região 
da Defensoria Pública do Estado 
da Bahia (DPE), Dr. George Santos 
Araújo.

Em memorável palestra, Dr. 
George Araújo de forma leve e bem 
clara pôde mostrar aos estudantes, 
funcionários, pais e professores da 
unidade escolar, qual a importância 
e o papel, os requisitos e como ter 
aceso a Defensoria Pública.

O professor de história e ad-
vogado Vercil Rodrigues, fez a 
abertura das atividades e falou 
quão importante é aproximar os 
estudantes do sistema Judiciário 
e de defesa. Na verdade, ao fazer 
a adesão a esse projeto que prima 
pelo conhecimento, debate e estu-
do, procurou-se mostrar para cada 
aluno o que é a Defensoria Públi-
ca, o que ela representa no âmbito 
municipal, estadual e da união, seu 

papel para garantir e viabilizar os 
direitos do povo. Os discentes mos-
traram envolvimento e interesse 
pelos temas e fizeram perguntas 
ligadas as competências e as inter-
venções que podem ser realizadas 
pelo órgão. 

A diretora do CEFM, professo-
ra Rosemeire Guerra, declarou que 
o objetivo do projeto é despertar nos 
estudantes o interesse pelos temas 
relacionados à educação, direitos e 
cidadania, por meio do incentivo à 
reflexão e ao debate nos ambientes 
educacionais, além de possibilitar 
aos alunos revelar suas experiên-
cias e expectativas, ou de familiares 
e conhecidos, em relação aos servi-
ços jurídicos prestados pela Defen-
soria Pública da União. 

Ao final Dr. George Araújo pa-
rabenizou a direção pela iniciativa 
e pelas ações de humanização que 
são paulatinamente desenvolvidas 
pela equipe escolar, acreditando na 
educação e na transformação que ela 
proporciona a cada pessoa. O encon-
tro foi encerrado com o estudante do 
2º ano do ensino médio, João Vitor, 
que apresentou o rap de sua autoria 
“A DPU está comigo e eu conheço 
meus direitos”!
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BAHIAGÁS

PATROCÍNIO

Um pouco de história

Patrocínio de
revista cultural 

é mais uma 
ação da Conlar

A Companhia de Gás da 
Bahia (Bahiagás), presidi-
da por Luiz Gavazza (foto), 
concessionária estadual dos 
serviços de distribuição de 
gás natural canalizado, é uma 
empresa de economia mista, 
controlada pelo Governo do 
Estado, vinculada à Secreta-
ria de Infraestrutura. Tem 
como acionistas o Estado da 
Bahia, a Gaspetro, subsidiária 
da Petrobras, e a Bahiapart, 
empresa do grupo Mitsui Gás 
e Energia do Brasil. Foi cria-
da em 26 de fevereiro de 1991 
e iniciou suas operações em 
agosto de 1994. Desde então, 
é responsável pelo armazena-
mento e distribuição de Gás 
Natural canalizado em toda a 
Bahia, tendo concessão para 
atuar neste Estado por 50 
anos.

A Bahia é uma grande 
produtora de Gás Natural, 
fator que fortalece o mercado 
local, com reservas da ordem 
de 32 bilhões de m³ de gás, 
localizadas próximas dos cen-
tros de abastecimento. O gás 
natural representa 15% da 
matriz energética do Estado, 
sendo utilizado nos segmentos 
industrial, automotivo, comer-
cial, residencial e co-geração 
de energia.

Atualmente, o volume de 
gás produzido na Bahia é de 

6,3 milhões de m³/dia, par-
te dessa produção é enviada 
para os Estados de Sergipe e 
Alagoas, parte consumida pela 
Bahiagás e outra parte pela 
Petrobras.

Até maio de 2009, a Bahia-
gás atingiu a marca de 569 km 
de gasodutos construídos, per-
mitindo o atendimento não só 
na capital baiana e região me-
tropolitana, como também em 
cidades do interior do Estado.

Em sua trajetória de 15 
anos, a Bahiagás, em função 
da garantia de fornecimen-
to de gás natural para todos 
os segmentos consumidores 
bateu recorde de vendas em 
2008 com a distribuição de 4,3 
milhões de m³/dia. E, a partir 
do segundo semestre de 2009, 
mesmo em meio à crise econô-
mica mundial, a companhia 
recuperou o volume de vendas 
alcançando uma média de 3,8 
milhões de m³/dia no mês de 
novembro, chegando próximo 
ao recorde conquistado no ano 
anterior.

A Bahiagás é a maior dis-
tribuidora de gás do Norte-
-Nordeste possuindo mais de 
50% do mercado regional e 
ocupando a quarta posição no 
país em volume de gás distri-
buído, fi cando atrás apenas 
das companhias do Rio de Ja-
neiro e São Paulo.

A empresa CONLAR, especializada no comér-
cio de materiais de construção, hidráulicos e elé-
tricos, vem tomando uma série de atitudes que 
mostram a interatividade do empreendimento 
com as coisas da cidade onde está instalada com 
duas lojas.

Depois de fazer uma ação social levando crian-
ças de escolas da periferia, carentes de qualquer 
atividade lúdica em seus bairros, para se diverti-
rem (a maioria pela primeira vez) na roda gigante 
instalada pela empresa no pátio de sua loja, agora 
apoiou através de patrocínio a primeira edição da 
revista Guriatã, editada pela Academia de Letras 
de Itabuna (Alita), presidida por Sonia Maron.

Ação cultural - “Não entendemos ver as em-
presas de uma cidade sem essa interação com 
a comunidade, quer apoiando ou patrocinando 
eventos culturais, sociais ou esportivos”, afi rmou 
o empresário Rafael Peixoto, que com a também 
administradora da loja Thais Peixoto, prestigia-
ram o evento de lançamento da revista, ocorrido 
na quarta-feira, dia 19/8, no auditório da FTC.

A revista, que é coordenada pelo escritor Cyro 
de Mattos, traz artigos, discursos e produção cul-
tural dos imortais da academia, mostrando a face-
ta intelectual dos seus membros.

A presidente Sonia Maron destacou a sen-
sibilidade dos empresários do Grupo Peixoto em 
apoiar uma iniciativa dessa ordem, “que servirá de 
exemplo para que outras instituições e empresas 
procedam da mesma forma, incentivando a cultu-
ra regional”, disse.

Deficiência 
intelectual, precisa de 
autorização para casar?

Recentemente, o caderno de 
debates da Folha de São Paulo 
apresentou tal questionamento. 
Talvez a verdadeira pergunta seja 
mais inquietante nós os “intelec-
tualmente efi cientes” temos esta 
condição? O que se vê é o volume 
de divórcios que engorda as esta-
tísticas do IBGE. 

A legislação brasileira impõe 
que as pessoas com defi ciência in-
telectual necessitam de tal autori-
zação. Retirar da pessoa o direito 
de amar não seria mais um dos 
múltiplos processos de desumani-
zação? O direito a afetividade, ao 
voto, sofrem o processo de inter-
dição, otexto chega a afi rmar que 
o Código Civil não é claro quanto 
a esta situação e acaba entregan-
do ao curador (a) do defi ciente 
tais decisões. O problema é que o 
Brasil é signatário da ONU no to-
cante as questões dos Direitos das 

Pessoas com Defi ciência, ele afi r-
ma que a pessoa com (de)fi ciência 
– odeio este termo - tem capacida-
de legal com as mesmas condições 
com as demais pessoas nos mais 
diversos aspectos.

Há tentativas de mudança 
neste cenário tramita no Congres-
so Nacional o Estatuto da Pessoa 
com Defi ciência que propõe alte-
rações ao Código Civil, restringin-
do a ação do curador. Vamos dar 
asas a imaginação, um casal com 
DI com contas a pagar, faxina a 
fazer, comida a preparar. Entre-
tanto, o direito a apaixonar-se e 
daí a contrair matrimônio há uma 
longa e larga diferença.A pre-
sença de alguém mediando o ca-
samento permite que chamemos 
isso de matrimônio?

Não se pretende negar-lhes 
o direito à família, mas o fato é 
que tais pessoas tem limitações 

de fala de relacionamento com 
o dinheiro, pode provocar não o 
surgimento de uma vida a dois 
mas sim a três, quatro ou cinco. 
Quanto a defi ciência é leve o que 
se apresenta é um baixo nível de 
discussão, ocorrendo uma unani-
midade velada, mas e as situações 
mais graves? Quais os critérios de 
avaliação? Questionar de quem 
partiu a ideia para casar?

Sei que nosso texto tem 
mais perguntas que respostas. 
Mas Fernando Pessoa afi rmava: 
“quando você acha que tem todas 
as respostas, vem a vida e muda 
todas as perguntas.” Portanto, 
não se pretende aqui polemizar 
mas contribuir com o debate e 
quem sabe buscar respostas.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Sonia Maron, entre os empresários 
Rafael e Thais Peixoto
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Você sabe o 
que é pioca?

Pois bem, se não sabes, permita-me lhe contar.
Serra das Onças é uma Área de Proteção Ambiental 

localizada em terras do Município e Comarca de Tururim, 
cujo nome homenageia um belo pássaro que habitava as 
matas da região, hoje ameaçado de extinção. Trata-se de 
um verdadeiro santuário ecológico. Rica é a sua fauna e 
exuberante a sua fl ora. Recentemente, para alegria dos 
ambientalistas e antropólogos de um modo geral, foram 
encontrados índios descendentes dos tupiniquim-boroco-
xôs, etnia tida por extinta há muitos anos. A descoberta 
contagiou de alegria os habitantes da pacata cidade, que 
saiu do ostracismo e passou a ser conhecida nacionalmen-
te, através dos meios de comunicação.

Certa feita, em blitz rotineira, foi apreendido um ca-
minhão transportando madeiras nativas, extraídas ilegal-
mente da referida área de proteção ambiental.

Adotando procedimento normal, lavrou-se auto de pri-
são em fl agrante do motorista do caminhão e os autos de 
apreensão do caminhão e das madeiras. A papelada foi 
encaminhada ao Juiz de Direito da Comarca para as pro-
vidências de estilo. Processado o feito, foi aplicada ao mo-
torista a sanção cabível. Caminhão liberado. As madeiras, 
no entanto, colocadas à disposição do juízo permaneciam 
no galpão de um órgão público, a céu aberto, expostas à 
ação do tempo.

Anos depois da apreensão, uma dessas instituições de 
caridade, solicitou ao Juiz da Comarca a liberação das ma-
deiras para execução de trabalhos sociais.

O Juiz, de posse dos autos, ordenou ao Ofi cial de Jus-
tiça que fosse ao local onde as mesmas se encontravam 
e de tudo lavrasse certidão circunstanciada, sobretudo a 
respeito do estado em encontrava o material apreendido.

A diligência coube ao meirinho Genésio de Souza, mais 
conhecido por “Souzão”. Souzão era, como se diz, “pau p’ra 
toda obra”. Sujeito desconfi ado e cismado feito cão. Para 
se ter uma ideia, desconfi ava até da própria sombra. Per-
feccionista igual a ele, nem pensar. Detalhista ao extremo. 

Feita a diligência, nos autos lavrou ele a seguinte 
certidão.

Certifi co

Certifi co Eu, Genésio de Souza, mais conhecido por 
“Souzão”, Ofi cial de Justiça deste Juízo e Comarca de Tu-
rurim, designado através da Portaria nº 12, de 05 de outu-
bro 2010, baixada pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz 
de Direto desta Comarca, publicada no átrio do Fórum lo-
cal e Diário Ofi cial da mesma data, que em cumprimento 
ao mandado retro, extraído dos autos do pedido de libera-
ção (Proc. nº 001205/2010), em curso na Vara Cível desta 
Comarca, envolvendo as partes ali nominadas, desloquei-
-me ao local da diligência e, lá chegando, verifi quei que as 
madeiras estavam piocas. Para quem entende de madeira, 
pioca é pau podre por dentro. O referido é verdade. Dou fé. 
Ass. Genésio de Souza, ofi cial de 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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Nesse mês de setembro de 2015 
lembraremos os artigos de dezem-
bro de 2013 e de janeiro de 2014. 
Em dezembro de 2013 lembráva-
mos que, quando realizamos um 
trabalho, temos a necessidade de 
um reconhecimento, uma maneira 
de nos sentirmos importantes no 
contexto geral da empresa. Quando 
isso não acontece, criamos meca-
nismos de defesa e, naquele artigo, 
destacamos os sociológicos, quími-
cos e tecnológicos. 

Mecanismos de defesa socioló-
gicos: dizem respeito ao estar em 
sociedade; se nos sentimos depri-
midos, podemos ir ao shopping cen-
ter e comprar roupas; consumismo 
exacerbado é, pois, um mecanismo 
de defesa psicológico. 

Mecanismos de defesa quími-
cos: são concernentes aos consu-
mos de fumo, drogas e álcool.

Mecanismos de defesa tecnoló-
gicos: são aqueles que se valem da 
tecnologia; por exemplo: pessoas 
que não conseguem sair da frente 
de um computador.

Os mecanismos de defesa não 
são deliberados, são quase sempre 
inconscientes. Quando intencio-
nais, fazem parte de outra esfera 
conceitual. O importante é saber 
que os comportamentos das pesso-
as fazem parte de diferentes moti-
vações. O que motiva uma pessoa 
pode não motivar a outra, e mais: 
o que nos motiva em determinado 

momento, pode não motivar em 
outros. 

No artigo de janeiro de 2014 
destacamos os sentimentos mais 
abstratos que nos conduzem a rea-
lizar coisas que jamais poderíamos 
imaginar que faríamos. Destacamos 
as energias biológicas, psicológicas 
e espirituais, que são estímulos in-
ternos com que somos providos ao 
nascer e ao crescer. Ambientes va-
lorados por esses sentimentos são 
importantes no contexto motiva-
cional. Pessoas que pregam o amor 
sempre se sentirão motivadas, não 
por serem consideradas bobas, mas 
por terem coração puro e livre dos 
males da mente, até mesmo de bens 
materiais. 

Biológica: manifesta-se pelo 
desejo de alimento, água, sexo, de 
se movimentar, ou seja, aquilo que 
Maslow denomina como necessida-
des fi siológicas. 

Psicológica: manifesta-se atra-
vés dos sentimentos mais abs-
tratos ou passionais como ciúme, 
esperança, inveja, orgulho, senti-
mento de culpa, remorso, desejo 
de justiça, vaidade, generosidade, 
senso moral... Algumas dessas 
forças - como a inveja, por exem-
plo – destroem a nós mesmos. Há 
também um comportamento social 
instável, não importa se for num 
ambiente corporativo, familiar ou 
político. Enfi m, qualquer que seja 
o ambiente em que estejamos in-

seridos, há uma inconsistência, 
uma ausência de propósitos, uma 
fragilidade no caráter das pessoas, 
tomados por um senso de urgência 
do imediatismo com a desculpa da 
sobrevivência. Isso leva a um des-
controle do organismo social e aca-
bamos fazendo acordos ímprobos 

Espiritual: como o amor univer-
sal ou amor ágape que Jesus citou 
em um dos seus sermões, a compai-
xão, por assim dizer, o que muitos 
também chamam de intuição. 

Muitas de nossas forças energé-
ticas vêm da nossa célula familiar, 
por isso muitos de nossos compor-
tamentos na empresa têm origem 
em nossas famílias. Sobre isso, 
Laurent La Pierre conceitua a he-
reditariedade biológica: “Ela tem 
uma infl uência e deve ser reconhe-
cida em seu justo valor; do mesmo 
modo, a herança sociocultural dos 
diferentes meios no seio dos quais 
o sujeito é criado, educado e civili-
zado tem uma infl uência inegável 
sobe o psiquismo”. 

No próximo artigo iremos re-
lembrar as funções psíquicas bá-
sicas, responsáveis pelo modo de 
conhecer, e das quais outras deri-
vam: o pensamento; a percepção/
sensação; o sentimento e a intui-
ção. Além de autodesenvolvimen-
to, artigo exibido aqui no Jornal 
Direitos em abril de 2014.

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

Inovação e 
Criatividade Como 
Fatores Motivacionais 
– Síntese III.

Para conquistar 
relacionamentos profundos 
precisamos usar a chave 
de ouro da fidelidade

É essa a palavra que o Senhor 
quer nos dizer quando O encontrar-
mos face a face: “Muito bem, servo 
fi el, já que foste fi el no pouco, eu te 
confi arei muito. Vem regozijar-te 
com o teu Senhor!” (cf. Mt 25,21)

Já nesta vida o Senhor realiza 
essa Palavra que está na parábola 
dos talentos. Quando alguém é fi el, 

mesmo que seja no pouco, Ele lhe 
confi a mais e mais, sempre à medi-
da da fi delidade.A chave para essa 
realização está em sermos fi éis! 

Precisamos ser fi éis em tudo e 
com todos. Essa é a chave de ouro 
para conquistarmos relacionamen-
tos profundos, para conquistarmos 
a confi ança das pessoas e para vi-

vermos bem o matrimônio… En-
fi m, a fi delidade é uma peça fun-
damental na vida do ser humano.

Por seu Irmão

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Chave de ouro para conquistar 
relacionamentos profundos
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ZONA LIVREITABUNA

Carlos Leahy recebe apoio da 
senadora Lídice da Mata

X Conferência Municipal 
de Assistência Social

Tudo por ela terá única
apresentação em Ilhéus

Mais de R$ 200 milhões investidos 
em moradias dignas em Itabuna O pré-candidato a pre-

feito de Itabuna Carlos Le-
ahy, junto com dirigentes do 
Partido Socialista Brasilei-
ro (PSB) regional, almoçou 
com a senadora Lídice da 
Mata no último dia 31/8, em 

Itabuna, quando a senado-
ra reafirmou o apoio a can-
didatura do empresário em 
2016. “Com Carlos Leahy 
chegaremos a uma grande 
vitória”, declarou a senado-
ra baiana.

Nos dias 15 e 16/8, acontecerá a X Conferência Municipal de 
Assistência Social de Itabuna, o evento que será realizado no au-
ditório Gervásio Oliveira da Faculdade de Ciências e Tecnologia 
(FTC/Itabuna), acontece a cada dois anos, será aberto ao público.

No próximo dia 13/9, no Centro de Convenções de Ilhéus, 
será apresentada em única apresentação a peça “Tudo por 
ela”, com Júlio Rocha interpretando o pop star Eddie Cosby. 
Os ingressos custam inteira R$ 50 e meia R$ 25.

O sonho de trocar o barraco 
de tábua, terra batida e ilumi-
nação precária por um imóvel 
confortável está cada vez mais 
perto de se tornar realidade 
para cerca 3.500 famílias cadas-
tradas pela Prefeitura de Itabu-
na no Programa Minha Casa, 
Minha Vida, executado em par-
ceria com o Governo Federal. Os 
imóveis serão destinados princi-
palmente às pessoas que moram 
em áreas ribeirinhas, como Ma-
ria Matos (Rua de Palha) e Rua 
da Bananeira.

As condições habitacionais 
dessas famílias em situação de 
vulnerabilidade social começam 
a mudar a partir de dezembro, 
quando está prevista a entrega 
de 2.052 imóveis dos conjuntos 
habitacionais Gabriela e Jubia-
bá, na região de Nova Ferradas. 
Os dois empreendimentos estão 
com todos os apartamentos cons-
truídos e em fase de acabamento, 
faltando apenas pequenos reto-
ques, instalação de vasos sanitá-
rios e piso em 50% deles.

Do total de apartamentos 
construídos, em mais de mil uni-
dades falta somente concluir os 
serviços ligação de energia elé-
trica e de água potável. Nos dois 
conjuntos habitacionais estão 
sendo investidos R$ 126 milhões 
nas moradias e em equipamen-
tos como quadra poliesportiva, 
campo de areia, creche, quios-
que e um Centro de Referência 
Especializado de Assistência So-
cial (CREAS).

Mais investimentos
Ao lado do Jubiabá e Ga-

briela, no conjunto habitacional 
São José, o ritmo de trabalho 
também segue acelerado para 
colocação de piso e pintura 
nos 900 apartamentos recém-
-construídos. Cerca de 70% das 
ruas já foram pavimentadas e 
a construção dos equipamentos 
de lazer está sendo concluída. O 
investimento total no empreen-
dimento é de R$ 54 milhões.

Nesta sexta-feira o prefeito 
de Itabuna, Claudevane Leite, 

foi acompanhar de perto o an-
damento das obras. “Aqui as fa-
mílias vão contar com todos os 
serviços públicos mantidos pelos 
governos municipal, estadual e 
federal. Estou muito feliz por-
que vamos garantir moradias 
dignas e confortáveis para mais 
de 10 mil pessoas, após a con-
clusão também do conjunto ha-
bitacional Itabuna Parque, no 
bairro São Roque”, afirma Vane.

Nesse empreendimento es-
tão sendo investidos cerca R$ 
30 milhões e a previsão é que as 
obras sejam concluídas até julho 
de 2016. Nos quatro conjuntos 
habitacionais, que juntos, so-
mam 3.448 unidades habitacio-
nais estão sendo investidos R$ 
210 milhões no total. “Além de 
reduzir o déficit habitacional 
histórico no município, vamos 
aumentar o índice de esgoto sa-
nitário tratado, porque todos es-
ses empreendimentos vão con-
tar com estação de tratamento”, 
explica o secretário de Planeja-
mento, Wenceslau Júnior.

Recentemente, a imprensa 
divulgou a síntese da vacina con-
tra a malária. Essa é uma notícia 
auspiciosa que enche de felicidade 
a todos nós. A vacina contra a ma-
lária é esperada há décadas pela 
comunidade científica. A malária 
tem, em partes da África, da Ásia, 
da América Central e do Sul, ca-
ráter endêmico. É oportuno lem-
brar que na Europa a malária já 
foi endêmica, tendo sido erradi-
cada em virtude da melhoria das 
condições sanitárias. Enfermida-
de que quando não leva ao óbito, 
deixa o doente incapacitado por 
vários dias, causando milhares de 
ausências ao trabalho.

Transmitida por um mosquito 
do gênero Anopheles, que é vetor 
de quatro protozoários causado-
res da doença do gênero Plasmo-
dium; (P. vivax, P. malariae, P. 
falciparum e P. ovale, este último 
não ocorrendo no Brasil. A fêmea 
do anofelino, buscando sangue, ao 

picar o Homem, injeta-lhe o plas-
módio que vai se alojar no fígado. 
Posteriormente, os plasmódios in-
vadem a corrente sanguinea onde 
há a eclosão de milhares de novos 
protozoários. Quando isso aconte-
ce, aparece a febre que pode ser 
de 24 horas, 48 horas, 72 horas de 
acordo com o organismo infectan-
te. Fora desse período, o enfermo 
sente-se bem para logo apresen-
tar febre, calafrios, sudorese, po-
dendo evoluir para o coma e óbito. 
A febre pode aparecer todo dia.

O advento da vacina terá um 
efeito no mundo científico tão 
importante quando Waksman e 
colaboradores sintetizaram em 1 
948, a estreptomicina, o primeiro 
antibiótico a ser usado no trata-
mento da tuberculose. Por esse 
feito, Waksman ganhou o prêmio 
Nobel de Medicina e Fisiologia.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Vacina 
contra 
malária
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BRASÍLIAPLANSUL

Davidson Magalhães
garante R$ 1 milhão para

a saúde de Itabuna e região

Centro Médico Plansul 
garante serviços de 

psicologia aos seus usuários

Parte do corpo médico 
e estudantes residentes do 
Hospital de Base Luís Edu-
ardo Magalhães de Itabuna, 
acompanhados pelo dire-
tor do hospital, Paulo Me-
dauar, vice-prefeito Wen-
ceslau Junior, presidente 
da Câmara, Aldenes Meira 
e vereadores, receberam na 
manhã de hoje (4/09), uma 
boa notícia para a saúde de 
Itabuna e do sul da Bahia.

O deputado federal Da-
vidson Magalhães (PCdoB-
-Ba), depois de visitar as 
dependências do hospital, 
anunciou duas emendas 
parlamentares que totali-
zam R$ 1 milhão, R$ 750 
mil para reforma de insta-
lações e R$ 250 mil para 

equipamentos.  Cabe agora 
ao hospital a apresentação 
do projeto para ser empe-
nhado até o próximo dia 10, 
para que seja liberado.  

Na rápida apresenta-
ção, o deputado falou do 
empenho de seu mandato 
em contribuir para a melho-
ria da saúde: “Estes recur-

sos vem num momento de 
crise do país, e são impor-
tantes, uma conquista de 
todos,para melhorar a in-
fraestrutura e as condições 
de atendimento do Hospital 
de Base. Isto terá reflexos 
na melhoria da saúde do sul 
da Bahia, pois nosso hospi-
tal é referência”.

No local os pacientes 
têm acesso a serviços 
médicos, onde a intenção é 
promover um atendimento 
humanizado e de qualidade.

A psicologia é a ciência do com-
portamento e dos processos men-
tais, estuda e procura compreender 
a complexidade do comportamento 
humano que é vasto e variado. Com 
mais agilidade e satisfação, o Centro 
Médico Plansul, segue em crescente 
funcionamento, sendo mais uma de-
monstração de que a nova gestão do 
plano de saúde está sempre buscan-
do soluções em orientação, prevenção 
e tratamento em um único lugar.

Com profissionais altamente ca-
pacitadas, como as psicólogas clíni-

cas Dra. Luciana Santafé e Valeria 
Falcão, o atendimento no centro mé-
dico busca trabalhar a psicoterapia, 
os conflitos e problemas emocionais 
e psíquicos. Psicólogo e paciente, jun-
tos, buscam aprender, através de re-
latos, observações e técnicas, o como 
e por que  do comportamento, em re-
lação a si mesmo e ao mundo em toda 
sua complexidade.  A conversação te-
rapêutica auxilia o paciente a olhar 
de forma mais ampliada para seus 
problemas e para si mesmo.

O Centro Médico Plansul está si-
tuado em um prédio anexo ao Hos-
pital Manoel Novaes. Ligue, marque 
seu horário e veja como está mais fá-
cil e rápido cuidar da sua saúde. E o 
melhor: é só para você, cliente Plan-
sul. O telefone para contato é (73) 
3214-3800.
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Programação abrange 
atendimentos gratuitos a 
população e aos idosos do 
Abrigo São Vicente

Atividades gratuitas e abertas 
à população vão acontecer durante 
todo o dia 19 (sábado), na Faculda-
de Madre Thaís (FMT), integrando o 
dia de Responsabilidade Social 2015, 
com diversas atividades e atendimen-
tos à comunidade. As ações, além de 
concentradas na sede da Faculdade, 
à avenida Itabuna nº 1491 (Gabriela 
Center), em Ilhéus-Bahia, também 
vão se estender aos idosos internados 
no Abrigo São Vicente de Paulo.

Os alunos e professores de Biome-
dicina farão testes de glicemia e tipa-
gem sanguínea e a turma de Fisiotera-
pia vai promover banho de sol, oficina 
de jogos,contação de histórias e alon-
gamento. Os dois cursos vão atender 
na sede da FMT e aos idosos do Abrigo 
São Vicente de Paula.

O curso de Enfermagem vai está 
aferindo pressão arterial e realizando 
testes de glicemia. O atendimento jurí-
dico ficará por conta do curso de Direito, 
enquanto as turmas de Administração 
e Recursos Humanosvão elaborar cur-
rículos e apresentar palestras sobre di-
versos temas . Os alunos e professores 
de Engenharia Civil estarão realizando 
um diagnóstico habitacional para gerar 
dados que possibilitem a elaboração de 
projetos de extensão voltados para a po-
pulação carente da cidade. Ao pessoal 
de Logística caberá a divulgação.

A iniciativa faz parte do Dia da 
Responsabilidade Social do Ensino 
Superior Particular, uma ação na-
cional desenvolvida pela Associação 
Brasileira de Mantenedoras de Ensi-
no Superior (ABMES) cujo objetivo é 
mostrar atividades resultantes dos 
projetos de ensino, pesquisa e exten-
são desenvolvidos pelas Instituições 
de Ensino Superior de todo o Brasil. O 
evento contará com o apoio e partici-
pação de estudantes e professores que 
vão atuar como voluntários na promo-
ção de atividades e atendimentos em 
diversas áreas.

A Campanha - A Campanha da 
Responsabilidade Social do Ensino 
Superior foi criada em 2005 com pro-
pósito de estabelecer uma ponte entre 
os setores acadêmico privado e público 
com a comunidade geral. Inicialmen-
te, as ações eram realizadas em um só 
dia, porém, desde 2014, a programa-
ção foi estendida para uma semana. 
Por meio de ações nas áreas da saú-
de, educação, cultura, cidadania, meio 
ambiente e outras, já foram realizados 
mais de 10 milhões de atendimentos 
ao longo de 10 edições.

A iniciativa foi concretizada depois 
da Lei 10.861/2004, que institui o Sis-
tema Nacional de Avaliação da Educa-
ção Superior (Sinaes). Pela legislação, a 
contribuição à inclusão social, ao desen-
volvimento econômico, à defesa do meio 
ambiente, da memória e patrimônio cul-
tural, da produção artística passou a fa-
zer parte da avaliação das IES. Quando 
mal avaliadas, as instituições de ensino 
podem sofrer sanções.

Gilvan Cruz competiu com os 
melhores canoístas do Brasil 
no Campeonato Brasileiro de 
Canoagem Velocidade, em Curitiba

Com a presença de 372 atletas de 42 clu-
bes e associações de canoagem de 12 estados 
do país ocorreu, na última semana do dia 27 

de Agosto, o Campeonato Brasileiro de Cano-
agem Velocidade e Paracanoagem de 2015. 
Dentre eles, estava o atleta Gilvan Cruz, da 
cidade de Itacaré (BA), representando a Re-
gião com o apoio da empresa local Empório 
Bahia Restaurante. 

Após treinamentos intensivos e anos de 
competições, Gilvan alcançou os resultados 
esperados levando para casa 02 medalhas: 
prata na categoria C2 (canoagem dupla) 500 
m e ouro na categoria C2 (canoagem dupla) 
200 m. Com a aproximação dos Jogos Olím-
picos do Rio 2016, é bom ficar de olho nos 
atletas regionais que, a cada vitória, provam 
que não existem limites para quem acredita 
e trabalha duro.  

A artista plástica Ana Karina Moreira 
Dias está expondo no Espaço Cidadelle, na 
rodovia Jorge Amado, km 24, sete trabalhos 
em tela onde revela a sua paixão pela ve-
getação natural da Mata Atlântica às mar-
gens da estrada e pelos seus personagens.

Karina começou a sua exposição em 7 
de agosto e a mostra está aberta à visitação 
até outubro, sempre no horário comercial 
das 8 às 17 horas. Nas obras da artista es-
tão exibidos temas como “No acostamento”, 
“Dia de chuva”, “No ponto da UESC”, “Car-
roça”, “Tarrafa”, “Orquídeas” e “Encontro”, 
nomes atribuídos por Karina às sete telas 
que estão expostas.

A artista - ana Karina nominou a sua 

mostra como “Rodovia Ilhéus-Itabuna” e é 
uma apaixonada pelas cores e pela energia 
que a tinta acrílica canaliza e que são re-
produzidas em seu trabalho. Ela também 
trabalha com aquarela e mosaicos.

A pintora estudou com o artista Wal-
do Robatto em Salvador, pelos idos do ano 
2000 e logo no primeiro ano deste século ela 
fez estudos com o pintor americano Bruce 
Collins, no Boston Art Post Road, em Mas-
sachusetts, nos Estados Unidos. Mas não 
parou por aí, pois continua fazendo cursos 
para aperfeiçoar o seu talento e moderni-
zar as técnicas de pintura.

Vale a pena conhecer o trabalho de Ana 
Karina, no Espaço Cidadelle, até 7 de outubro.

RESPONSABILIDADE SOCIALESPORTES

EXPOSIÇÃO

Madre Thais vai 
promover ações no Dia de 

Responsabilidade Social 2015

Ouro para 
atleta de Itacaré 
em Campeonato 

de Canoagem

Rodovia Jorge Amado, em telas, 
tem exposição no Espaço Cidadelle
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O altíssimo índice de acidentes de 
trânsito envolvendo motocicletas levou 
o deputado estadual Augusto Castro 
(PSDB) a apresentar indicação ao Go-
verno da Bahia, na qual propõe des-
contos no Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) para 
aqueles condutores que demonstrarem 
bom comportamento nas vias públicas. 
A ideia é estabelecer um desconto pro-
gressivo, variando de 7 a 10% do valor 
total do tributo.

Conforme a proposta, para ter di-
reito ao abatimento no valor do IPVA, 
o motociclista teria que passar um ano 
inteiro sem cometer qualquer das in-
frações previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro (CTB). Para o deputado, “o 
valor do qual o Estado abriria mão se-
ria compensado por um trânsito mais 
humano, com a redução do número de 
acidentes e mortes”.

Na justifi cativa à indicação, Augus-
to Castro apresenta números relaciona-
dos aos acidentes de trânsito com moto-
ciclistas, que representaram gastos de 
R$ 5,1 milhões para o Sistema Único 

de Saúde na Bahia em 2014. Esse valor 
corresponde à metade das despesas do 
SUS com pacientes que se envolveram 
em ocorrências com veículos no Estado.

O número de atendimentos de mo-
tociclistas acidentados no mesmo ano 
em unidades hospitalares baianas che-
gou a 5.073, com registro de 602 mortes. 
“É uma verdadeira guerra, que precisa 
ter um freio imediatamente”, afi rma o 
deputado. Segundo ele, é “fundamental 
que o Estado adote mecanismos para es-
timular o respeito e a paz no trânsito”.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi 
autorizada a abrir concurso com 150 vagas para os ní-
veis médio, técnico e superior. O edital deve ser publi-
cado até dezembro deste ano.

Serão 15 oportunidades de nível médio para o car-
go de Técnico Administrativo, com remuneração de R$ 
6.334,52. E 45 vagas de nível técnico na função de Téc-
nico em Regulação de Aviação Civil, com salário de R$ 
6.669,52.

Para o nível superior a oferta será de 65 vagas 
para Especialista em Regulação de Aviação Civil, e 25 
para Analista Administrativo. As remunerações são de 
R$ 13.593,69 e R$ 12.464,69, respectivamente.
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POLÍTICA

CONCURSOS

Augusto Castro propõe 
descontos de IPVA para 

motociclista responsável

ANAC abrirá 150 vagas para os 
níveis médio, técnico e superior
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A DÉCIMA SEXTA EDIÇÃO DO
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Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos 
livros “Breves Análises Jurídicas”, “Dicas de 
Direito Imobiliário” e “Análises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro do Instituto 
Histórico e Geográfi co de Ilhéus; Membro-
fundador e Vice-presidente da Academia 
Grapiúna de Letras (Agral), Membro 
Idealizador-fundador e Vice-presidente da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Membro-Diretor de Comunicação da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS

Agral promove reunião 
ordinária com jantar

O presidente da Academia Grapiúna 
de Letras (Agral), sediada em Itabuna e a 
primeira academia a ser fundada na cida-
de, presidida pelo acadêmico Ivann Krebs 
Montenegro (foto), convoca os Confrades e 
Confreiras para reunião ordinária do mês, 
que acontecerá na próxima quinta-feira 
(10/9), na Rua Espanha, nº 19, Bairro São 
Judas, com a realização de um jantar.

O acadêmico da Agral poderá trazer 
convidados, desde que comunique atra-
vés do e-mail ivannkmontenegro@yahoo.
com.br ou por telefone (73) 9199-8337 com 
antecedência a sua intencionalidade até 
o dia 5/9, bem como o número de pessoas 
que deseja levar

Na oportunidade haverá distribuição 
de Claviculários (chaveiros), artisticamen-
te preparados, com o emblema da Agral e 
o nome do acadêmico, bem como sorteio 
de um exemplar do livro Brasil – Hinos e 
Bandeiras  Nacionais e Estaduais. 

O presidente Ivann Montenegro pede 
também que quaisquer manifestações 
orais ou poéticas deverão ser previa e 
verbalmente comunicadas à diretoria da 

casa, por questão do tempo já que a reu-
nião está prevista para encerrar no máxi-
mo às 21 horas e o traje deverá será o de 
passeio com pelerine.
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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
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