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Entrevista com o Advogado militante e candi-
dato a Ordem dos Advogados do Brasil/OAB – Se-
ção da Bahia, para o triênio 2016 – 2018, Dr. José 
Nélis de Jesus Araújo (Nélis Araújo), ex-presidente 
da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado 
da Bahia (CAAB), encabeçando a Chapa 17.

Leia na página 2

ELEIÇÕES NA BAHIA

LANÇAmENtO

OAB da Bahia
em clima de eleição

Assinada a lei que regula publicidade de 
produtos que interferem na amamentação

Na terça-feira (3/11), a presidente Dil-
ma Rousseff assinou a regulamentação da 
Lei nº 11.265, de 2006, que ficou conhecida 
como “Lei da Amamentação”. A medida 
pretende reduzir a interferência de produ-
tos comerciais, como leite artificial, mama-
deira, chupeta e papinhas, entre outros, no 
sucesso do aleitamento materno. A partir 
de agora, a comercialização e a publicidade 

destes itens direcionados a crianças de até 
3 anos, ganhará uma regulamentação res-
trita. Os itens não poderão ser promovidos 
pelos meios de comunicação.

Estamos salvando vidas ao orientar, 
proteger e incentivar o aleitamento ma-
terno”, diz o ministro da Saúde, Marcelo 
Castro (foto).
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Dr. Edmilton 
Carneiro lança 
candidatura a
presidência da 
OAB – Itabuna
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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

Todo proprietário de veículo conhece o 
indigesto tributo de nome IPVA. Muitos re-
clamam quando chega o momento de pagá-
-lo, pois julgam tratar-se de uma obrigação 
sem retorno, uma vez que a aplicação deste 
recurso não é transparente e impede a vi-
sualização de benefícios. O fato é que ele foi 
instituído por nossa Constituição e é uma 
das formas de incrementar a receita, tanto 
dos estados, quanto dos municípios. Como 
ainda não existe uma regulamentação sobre 
as alíquotas (percentuais) mínimas a serem 
cobradas, abriu-se uma brecha para que os 
estados briguem entre si em busca do maior 
número de contribuintes possíveis. 

Isso acontece porque em alguns esta-
dos se paga mais caro do que em outros 
pelo mesmo fato gerador do imposto, que 
no caso é o fato de se possuir veículo auto-
motor. Como o contribuinte busca sempre 
a economia, ele pode licenciar seu veículo 
no estado que cobre o IPVA mais “vanta-
joso”, ou seja, o mais barato. Como ainda 
não há uma defi nição absoluta sobre qual 
deva ser o local de pagamento do tributo, 
se no estado em que se encontra domicilia-
do o contribuinte ou se onde foi registrado 
e licenciado o veículo, essa situação é per-
feitamente possível e acontece com muita 
frequência. É por esse motivo, que nota-
mos vários carros de uma mesma locadora 
licenciados num único município.

O problema surge quando o contri-
buinte paga o IPVA em um estado mas, na 
prática, utiliza os bens e serviços de outro. 
A consequência disso é o enfraquecimen-
to da localidade que de fato o contribuinte 
utiliza, ou seja, do estado que em tese lhe 

devolveria em benefícios o recurso que lhe 
foi cobrado. Quanto menos veículos regis-
trados no âmbito de determinado estado, 
menos contribuintes de IPVA e, conse-
quentemente, menos receita nos cofres. 
Essa transferência de registro da proprie-
dade de veículos buscando a alíquota mais 
baixa acaba indiretamente gerando tam-
bém prejuízos.

Ao contrário do que muitos imaginam, 
os recursos advindos das contribuições do 
IPVA não obrigatoriamente devem ser utili-
zados somente no reparo e manutenção das 
vias públicas. Não há destinação específi ca. 
Podem ser utilizados pelos estados e muni-
cípios de diversas outras formas, entre eles 
construção de escolas, hospitais, compra de 
remédios etc. Essa “brecha” acaba compro-
metendo o equilíbrio fi nanceiro e o próprio 
modo federativo de nossa república. Esta 
espécie de guerra fi scal acaba causando 
um desequilíbrio fi nanceiro e orçamentário 
entre os estados, podendo comprometer o 
exercício de serviços públicos indispensá-
veis, como a saúde e a educação. 

Mostra-se gritante a necessidade de 
estipulação de um valor mínimo da alíquo-
ta do IPVA, de forma a uniformizar a co-
brança para todos os estados. Desta forma 
será possível planejar investimentos base-
ados em uma média de receita que poderá 
vir desta arrecadação e também afastar o 
risco iminente de evasão e perda de recei-
tas causadas pela transferência súbita de 
veículos para outros estados brasileiros.

A reta fi nal da campanha para eleição 
do novo presidente da Seccional Bahia e 
dos 33 presidentes de Subseções dos mu-
nicípios baianos, vem fazendo com que 
candidatos e chapas percorram o Estado 
de norte a sul à procura de apoio e votos. 

A eleição OAB – 2015 acontecerá no 
próximo dia 25/11, das 9 às 18 horas, 
defi nirão os novos rumos da Ordem dos 
Advogados da Bahia (OAB/BA.) em sua 
Seção e nas mais de três dezenas de Sub-
seções para o triênio 2016 a 2018.

Concorrem a Seccional da Bahia três 
candidatos, sendo que pela situação Dr. 
Luiz Viana Queiroz – a reeleição e que 
traz como candidatos ao Conselho por 
Itabuna os advogados Dr. Guilherme 
Scofi eld e Dr. José Henrique Chaves; 
pela oposição são dois os candidatos: Dr. 
José Nélis de Jesus Araújo (Nélis Araú-
jo), ex-presidente da Caixa de Assistên-
cia dos Advogados do Estado da Bahia 
(CAAB), encabeçando a Chapa 17, que 
tem em sua composição cinco represen-
tantes do sul da Bahia, incluindo os 
advogados Iruman Contreiras, Rubem 
Patury e Lucílio Bastos, de Itabuna e 
Claudia Patrícia de Farias Bastos Pe-

reira, da cidade de Ilhéus e Saulo Cos-
ta dos Santos, da cidade de Coaraci. O 
outro candidato da oposição é Dr. Carlos 
Rátis, que conta o apoio do ex-presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil/OAB 
- Secção Bahia, gestões 2007 - 2009 – 
2010 - 2012, Saul Quadros Filho.

Quanto às duas principais cidades do 
sul da Bahia, teremos confronto na cida-
de de Itabuna entre Andirley Nascimento, 
que busca o seu terceiro mandato e a cha-
pa de oposição liderado por Edmilton Car-
neiro, representando Advogados em Ação, 
grupo fundado a mais de uma década, in-
clusive com a participação do atual gestor, 
com o intuito da não perpetuação de um 
presidente na administração da OAB Sub-
seção de Itabuna, com isso pregando o re-
vezamento presidencial. A chapa de oposi-
ção conta com os apoios do Dr. Oduvaldo 
Carvalho de Souza, ex-presidente da OAB 
entre os anos 2004 – 2006 e 2007 – 2009 e 
de Dr. Luiz Viana Queiroz. Já com relação 
à cidade de Ilhéus, a chapa única é lidera-
da por Dr. Marcos Flávio Rhem da Silva, 
que pelo bom trabalho realizado e satisfa-
ção da maioria dos advogados, é candidato 
a reeleição.

O advogado especialista em Direito Previ-
denciário, do Trabalho e Administrativo Dr. 
Martone Costa Maciel, sócio da Maciel e Ma-
ciel Advogados Associados, sediado na cidade 
de Ilhéus, é candidato ao Conselho Estadu-
al da OAB – BA. na chapa liderada por Luiz 
Viana, nas eleições de 2015, para o triênio 
2016 – 2018.

Dr. Martone Costa Maciel é formado pela 
Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc) 
no ano 1998 e com aprovação aos quadros da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB- BA.) 
no ano de 1999, com atuação no sul da Bahia 
e é também fundador da instituição “Advoga-
dos por uma nova Justiça (Anjus)”. 

A briga dos
estados pelo seu IPVA

Supremo tribunal Federal vai decidir 
se a Venezuela é um estado de direito

E-mail:  alexsilva@hotmail.com

CONTEXTO JURÍDICO

Por alex da Silva andrade.
Advogado. Pós graduandoem Advocacia Tributária, Previdenciária 

e Fiscal pela Universidade Cândido Mendes. Ilhéus – Bahia.

O advogado Marcelo Leonardo, que defen-
de o ex-vice-presidente da Mendes Júnior, dis-
se que a condenação do seu cliente a 19 anos 
e quatro meses de prisão na operação “lava 
jato” é “injusta e desproporcional em relação a 
tudo”. Ele disse que vai recorrer da condenação 
no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 

Condenação 
desproporcional

Processo
de cassação

O Conselho de Ética da Câ-
mara abriu processo que pode 
cassar o mandato do presidente 
da casa, Eduardo Cunha, sus-
peito de mentir sobre contas na 
Suíça. O relator será escolhido 
entre três: Fausto Pinato (PRB-
-SP), Vinícius Gurgel (PR-AP) e 
Zé Geraldo (PTPA). 

ELEIÇÕES NA BAHIA

ELEIÇÕES

OAB da Bahia
em clima de eleição

Dr. martone maciel é candidato a 
Conselheiro Estadual da OAB–BA
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8º Dica 
É desaconselhável o advogado iniciar a profi ssão dedicando-se a especialida-

de em qualquer ramo do direito, porque tal implica óbice ao bom desempenho 
de seu ofício e difi culdade na formação de clientela. Não que a especialização, 
tendência universal de todas as profi ssões, não seja necessárias, imprescindível. 
Se exercício, contudo, pressupõe perícia, aperfeiçoamento técnico, efi ciência, ex-
periência, reputação, que só se conquista com o tempo.

9º Dica 
A especialização, que, em regra, constitui a culminância da carreira, é ge-

ralmente adquirida numa segunda ou última etapa da profi ssão. Ele há de ser 
antecedida de uma base multidisciplinar, teórica e prática, haurida em outros 
ramos da disciplina, abrangentes de variadas atividades judiciais.

10º Dica 
Na vida, nossos atos e a materialização de nossa vocação e sonhos estão condi-

cionados por fatores materiais e econômicos. Muitas e muitas vezes, na profi ssão 
não fazemos o que desejamos. Somos escravos de nossas necessidades materiais. 
Por isso mesmo, sem arbítrio e sem liberdade para opções ou escolhas.

11º Dica 
Inadmissível é que, sob especiosa alegação de amplo direito de defesa e de 

que ninguém é obrigado a autoincriminar, o profi ssional instrua patrocinado a 
distorcer fatos, mude a versão realmente ocorrida, como o que confunde e des-
serve à Justiça e comete infrações éticas. 

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

1- Actio Communi Dividundo = Ação a fi m de dividir a coisa comum.
2- Ad Domun = Em casa
3- Ad Instar = À semelhança de, à medida de, à maneira de
4-Ad tempus = De modo temporário; por algum tempo.
5-Animus adiuvandi = Intenção de ajudar.
6- Animus falsifi candi = Intenção de falsifi car.
7- Busillis = O ponto inteligível de uma questão.
8- Corpus iuris canonici = Código de direito canônico
9- Dominus negoti = Senhor do negócio jurídico
10- Et alli = E outros
11- Ex Lege = De acordo com a lei (diz-se das custas)
12-Facies = Forma exterior
13- Fraus legis = raude à lei.
14- In = Em
15- Ius variandi = Direito de mudar.

devolveria em benefícios o recurso que lhe 
foi cobrado. Quanto menos veículos regis-
trados no âmbito de determinado estado, 
menos contribuintes de IPVA e, conse-
quentemente, menos receita nos cofres. 
Essa transferência de registro da proprie-
dade de veículos buscando a alíquota mais 
baixa acaba indiretamente gerando tam-
bém prejuízos.

Ao contrário do que muitos imaginam, 
os recursos advindos das contribuições do 
IPVA não obrigatoriamente devem ser utili-
zados somente no reparo e manutenção das 
vias públicas. Não há destinação específi ca. 
Podem ser utilizados pelos estados e muni-
cípios de diversas outras formas, entre eles 
construção de escolas, hospitais, compra de 
remédios etc. Essa “brecha” acaba compro-
metendo o equilíbrio fi nanceiro e o próprio 
modo federativo de nossa república. Esta 
espécie de guerra fi scal acaba causando 
um desequilíbrio fi nanceiro e orçamentário 
entre os estados, podendo comprometer o 
exercício de serviços públicos indispensá-
veis, como a saúde e a educação. 

Mostra-se gritante a necessidade de 
estipulação de um valor mínimo da alíquo-
ta do IPVA, de forma a uniformizar a co-
brança para todos os estados. Desta forma 
será possível planejar investimentos base-
ados em uma média de receita que poderá 
vir desta arrecadação e também afastar o 
risco iminente de evasão e perda de recei-
tas causadas pela transferência súbita de 
veículos para outros estados brasileiros.

Programa de
reabilitação profi ssional

O Supremo Tribunal Federal vai deci-
dir se a Venezuela é um estado de direito, 
capaz de julgar os cidadãos com garan-
tias de defesa e independência perante o 
governo. A decisão será tomada no caso 
de George Owen Kew Prince, executivo 
venezuelano que trabalha para uma em-
presa inglesa (Gold Star) e foi preso em 
São Paulo, há três semanas, sob a acusa-

ção de comercialização de produtos com o 
suposto objetivo de obter dólares, o que é 
proibido naquele país. O julgamento no 
STF poderá ser o primeiro passo do Ju-
diciário brasileiro para pressionar o Exe-
cutivo e o Congresso a adotarem posição 
mais dura contra o governo venezuelano, 
constantemente acusado de violar direi-
tos humanos. 

Supremo tribunal Federal vai decidir 
se a Venezuela é um estado de direito

A reabilitação profi ssional é uma le-
gislação da Previdência Social, prevista 
na Lei nº 8.213, de 1991, segundo a qual 
os segurados podem exigir, a qualquer 
tempo, na via administrativa ou judicial, 
serviços de grande valor. Isso porque o 
objetivo é colocar o infortunado no limi-
te de sua possibilidade física tornando-
-se condições de retornar validamente ao 
mercado de trabalho, e em condições de 
manter a si próprio e à sua família com 
os rendimentos de seu trabalho.

A legislação previdenciária estabe-
lece que a prestação relativa à reabili-
tação profi ssional é devida em caráter 
obrigatório aos segurados, inclusive aos 
aposentados.

Estando concluído o processo de reabi-
litação, ordem as normas previdenciárias 
do que o INSS emita certifi cado individu-
al, indicando as atividades que poderão 
ser exercidas pelo segurado.

Entretanto, estas normas geralmen-
te são descumpridas pelo INSS. Assim, 
dentre os segurados da Previdência Social 
com prioridade para serem encaminhados 
ao Programa de Reabilitação Profi ssional 
estão os benefi ciários que estão em gozo 
do Auxílio-Doença Previdenciário (31) e o 
Auxílio-doença Por Acidente de Trabalho 
(91). O atendimento aos benefi ciários pas-
siveis de reabilitação profi ssional deverá 
ser descentralizados, funcionando condu-
zido por equipes técnicas constituídas por 
peritos médicos e por servidores de nível 
superior em atribuições de avaliação e 
orientação profi ssional.

Para o desenvolvimento da Reabi-
litação Profi ssional do segurado, é ne-
cessário que a Previdência social for-

neça os seguintes recursos materiais: 
órteses (aparelhos para correção ou  
complementação de funcionalidade); 
próteses (aparelhos para substituição 
de membros ou partes destes); auxilio-
-transporte urbano, intermunicipal e 
interestadual); auxilio-alimentação, di-
árias; implemento profi ssional e instru-
mento de trabalho. Para o trabalhador 
que tiver alguma alteração patológica, 
proveniente de doença ou acidente, que 
estiver impossibilitado de desenvolver 
atividade profi ssional para qual tem 
aptidão, a legislação previdenciária lhe 
garante o benefício Auxílio-Doença. Fi-
cando constatado que a capacidade é to-
tal e defi nitiva para a vida laborativa, 
fará jus à Aposentadoria por Invalidez, 
entretanto, se a capacidade for parcial, 
o trabalhador segurado estará inapto 
para a sua atividade profi ssional, po-
rém, poderá exercer outras atividades. 
Assim, deve ser inserido pela Previdên-
cia Social no Programa de Reabilitação 
Profi ssional, visando lhe habilitar em 
atividade diversa da que exercia.

Desse modo, poderá viver dignamente 
com os rendimentos de seu trabalho. Se 
mesmo passando pelo Programa de Rea-
bilitação Profi ssional, não houver possi-
bilidade de habilitação em outra ativida-
de, estará insuscetível de reabilitação, o 
que fará jus à conversão de Auxílio-Doen-
ça em Aposentadoria por Invalidez, como 
determina a legislação previdenciária.

Por marcos antônio Conrado moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário, Di-
retor Fundador da Conrado Advocacia – Membro da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba).

Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

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

Processo
de cassação



Quando pensamos cartório, logo vem a cabeça a pala-
vra burocracia. Mas o que muitos desconhecem é a impor-
tância de cada serviço prestado pelos cartórios. Com efi ci-
ência, os profi ssionais dessas instituições garantem ampa-
ro e seguranças jurídica, e justamente por isso é necessária 
a apresentação da documentação legalmente exigida.

É claro que, para tudo isso. Alguma burocracia e sem-
pre necessária, como por exemplo, na escritura de compra 
e venda de um imóvel, em que é preciso apresentar os do-
cumentos de identifi cação (RG, CNH, Carteiras profi ssio-
nais), bem como do seu estado civil (certidão de casamento 
ou nascimento), identifi cação do imóvel objeto do negócio 
jurídico (certidão da matrícula do imóvel) e as certidões 
negativas de débitos (tributários, trabalhistas, previden-
ciárias, cível, protestos, criminal), que tem por fi nalidade 
evitar futura desconstituição do negócio jurídico efetua-
do pelas partes. Essas exigências devem sempre visar ao 
atendimento dos preceitos legais e, acima de tudo, à segu-
rança jurídica, que é o verdadeiro objetivo dos “cartórios”.

Quando o usuário do serviço solicita a dispensa de al-
guma documentação legalmente exigível, não imagina que 
pode estar realizando um compra de alguém que, em ver-
dade, não é o dono do imóvel, ou até mesmo que pode sofrer 
perda da propriedade que está prestes a adquirir. Sendo as-
sim, vejamos a seguir porque alguns documentos são indis-
pensáveis no momento de fi nalizar a compra de um imóvel.

Os documentos de identifi cação são necessários para 
comprovar que as pessoas que comparecem ao cartório 
mesmo vendedor, comprador e eventual anuente. A apre-

sentação da certidão de casamento ou nascimento é neces-
sária para averiguar o estado civil, regime de bens e as 
suas consequências, por exemplo, a necessidade de anuên-
cia do cônjuge para alienação de um imóvel se não for casa-
do no regime de separação total de bens; ou a comunicação 
ao cônjuge da aquisição se casados pelos regimes da comu-
nhão parcial, comunhão universal e separação obrigatória, 
nos termos da Súmula 377 do STF.

A certidão de matricula é o documento expedido 
pelo Ofi cial de Registro de Imóveis, que, dentre outros, 
comprova a propriedade (ou domínio), pois, nos termos 
do artigo 1245, do Código Civil, a propriedade apenas se 
transfere com o registro. Além disso, é por meio deste do-
cumento que o Tabelião de Notas vai averiguar se há ônus 
sobre o imóvel (hipoteca, alienação fi duciária ou penhora, 
dentre outros). As certidões negativas visam comprovar 
que o vendedor não possui débitos que possam recair so-
bre o imóvel.

Sendo assim, para uma boa compra, consulte sempre 
um advogado de sua confi ança, preferencialmente especia-
lista nessa área do direito, para que ele oriente sobre a do-
cumentação necessária, bem como a respeito das cautelas 
a serem tomadas. Pois, como diz o ditado popular: “melhor 
prevenir do que remediar”.

1º Caderno
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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

Documentos necessários à compra de imóvel

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, nascente, 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

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

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 8873-0814 | 9136-2672 | 9831-1281

Email: bispo.fazenda@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

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

AQUIAQUI

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
ABERTURA DE CONTA
EMPRÉSTIMO CDC

Imóveis
Financiamento
Compra, Venda e Avaliação

Horário de Funcionamento: 
08:30 às 12:00 e das 13:30 às 18:00h

Também aos Sábados das 09:00 âs 12:00h

Praça Otávio Mangabeira, 94 - Edf. Marabá Center - Loja 6 - Itabuna-BA
Fones: 73.3041-6565 | 98869-3334 |99148-2703 | 98129-7070

CORRESPONDENTE

Seu condomínio em boas mãos!

Tel.: 73 3041-3131

solar.adm@outlook.com.br

Alberto Júnior
Gerente Administrativo
73 99126-9273

Rafael Azevedo
Gerente Comercial
73 99126-9283

DJALMA LIMA
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI-BA 9522

www.centraldeimoveis.co

73 98881-8605 | 99985-2282

Rua Francisco Ribeiro Júnior, 198
Edf. Atlânta center, Térreo Sl 03,

Osvaldo Cruz, CEP 45.600-921 | Itabuna-Bahia
72 3211-0231

djalmaimoveis@hotmail.com djalma@centraldeimoveis.co

ANTONIO CARLOS
CORRETOR COMERCIAL
CRECI-BA 14466

73 98866-4829 | 99198-9119

TELMA BEHRMANN
CORRETORA DE IMÓVEIS
CRECI-BA 18369

73 98804-1800 | 99155-1015

    73 3613-4662oAv. Amélia Amado, n  26, Centro - Itabuna-BA

antoniocorretor@outlook.com telmapedra@hotmail.com
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Assinada a lei que regula 
publicidade de produtos que 
interferem na amamentação

Na terça-feira (3/11), a presidente 
Dilma Rousseff assinou a regulamenta-
ção da Lei nº 11.265, de 2006, que fi cou 
conhecida como “Lei da Amamentação”. 
A medida pretende reduzir a interferên-
cia de produtos comerciais, como leite ar-
tifi cial, mamadeira, chupeta e papinhas, 
entre outros, no sucesso do aleitamento 
materno. A partir de agora, a comercia-
lização e a publicidade destes itens di-
recionados a crianças de até 3 anos, ga-
nhará uma regulamentação restrita. Os 
itens não poderão ser promovidos pelos 
meios de comunicação.

Lei da amamentação: o que muda - 
Leites artifi ciais, produtos farináceos, 
fórmulas, papinhas, mamadeiras, bicos 
e chupetas não poderão ter ações pro-
mocionais, como publicidade, descontos, 
brindes e exposições especiais no super-
mercado, por exemplo. Além disso, um 
hábito comum entre empresas e pro-
fi ssionais de saúde também deverá ser 
modifi cado: a distribuição de amostras 
grátis só poderá acontecer 18 meses de-
pois do registro na Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa).

As embalagens também precisarão 
ser modifi cadas, já que o decreto veta o 
uso de fotos, desenhos, representações 
gráfi cas ou textos que induzam ao uso, 
como “baby”, “kids” e “ideal para o seu 
bebê”. A aplicação de personagens de 
fi lmes, desenhos animados e símbolos 

infantis também fi ca proibida. Os ró-
tulos deverão trazer um aviso sobre a 
idade correta para o consumo e um aler-
ta para a importância da amamentação 
para a saúde. Chupetas, mamadeiras e 
bicos precisarão vir um com uma adver-
tência informando sobre o prejuízo que 
a utilização pode causar ao aleitamento 
materno.

“Promover e proteger a amamenta-
ção é uma ação de saúde, de combate à 
desnutrição e mortalidade infantil. Que-
remos assegurar que todas as crianças 
sejam amamentadas sempre que possí-
vel e orientar mães e pais sobre a im-
portância do aleitamento para a saúde 
de seus fi lhos. Cerca de seis milhões de 
crianças são salvas em todo o mundo 
com o aumento das taxas de amamen-
tação, segundo a Organização das Na-
ções Unidas. Estamos salvando vidas ao 
orientar, proteger e incentivar o aleita-
mento materno”, diz o ministro da Saú-
de, Marcelo Castro (foto).

Prazo para empresas - As empresas 
terão um ano para se adaptarem à nova 
regulamentação, a partir da data de pu-
blicação no Diário Ofi cial (4 de novem-
bro de 2016). O descumprimento da lei 
pode levar à interdição e multa de até 
R$ 1,5 milhão. As secretarias estaduais 
de saúde devem determinar quais são os 
órgãos que fi carão responsáveis pela fi s-
calização.

Direito Administrativo
1- Carlos, brasileiro naturaliza-

do, tendo renunciado à sua an-
terior nacionalidade, casou-se 
com Tatiana, de nacionalidade 
alemã. Em razão do trabalho 
na iniciativa privada, Carlos 
foi transferido para o Chile, 
indo residir lá com sua mulher. 
Em 15/07/2011, em território 
chileno,nasceu a primeira fi lha 
do casal, Cláudia, que foi regis-
trada na Repartição Consular 
do Brasil.

 A teor das regras contidas na 
Constituição Brasileira de 
1988, assinale qual a situação 
de Cláudia quanto à sua nacio-
nalidade.

a) Cláudia não pode ser considerada 
brasileira nata, em virtude de a na-
cionalidade brasileira de seu pai ter 
sido adquirida de modo derivado e 
pelo fato de sua mãe ser estrangeira.

b) Cláudia é brasileira nata, pelo sim-
ples fato de o seu pai, brasileiro, ter 
se mudado por motivo de trabalho.

c) Cláudia somente será brasileira 
nata se vier a residir no Brasil e fi -
zer a opção pela nacionalidade bra-
sileira após atingir a maioridade.

d) Cláudia é brasileira nata, não cons-
tituindo óbice o fato de o seu pai ser 
brasileiro naturalizado e sua mãe, 
estrangeira.

2- A sociedade empresária brasi-
leira do ramo de comunicação, 

Personalidades, celebrou con-
trato internacional de presta-
ção de serviços de informática, 
no Brasil, com a sociedade em-
presária uruguaia Sacramen-
to. O contrato foi celebrado em 
Caracas, capital venezuelana, 
tendo sido estabelecido pelas 
partes, como foro de eleição, 
Montevidéu.

 Diante da situação exposta, à 
luz das regras do Direito Inter-
nacional Privado veiculadas na 
Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro (LINDB) e no 
Código de Processo Civil, assi-
nale a afi rmativa correta.

a) No tocante à regência das obriga-
ções previstas no contrato, aplica-
-se a legislação uruguaia, já que 
Montevidéu foi eleito o foro com-
petente para se dirimir eventual 
controvérsia.

b) Para qualifi car e reger as obriga-
ções do presente contrato, aplicar-
-se-á a lei venezuelana.

c) Como a execução da obrigação 
avençada entre as partes se dará no 
Brasil, aplica-se, obrigatoriamente, 
no tocante ao cumprimento do con-
trato, a legislação brasileira.

d) A Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro veda expressa-
mente o foro de eleição, razão pela 
qual é nula ipse jure a cláusula 
estabelecida pelas partes nesse 
sentido.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2015. 1-A E 2- C.

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

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

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 8873-0814 | 9136-2672 | 9831-1281

Email: bispo.fazenda@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

“A bem ver, a responsabilidade do juiz é dramática, visto 
como a sentença não se reduz a um simples juízo lógico, 
porquanto um juízo valorativo, como é o da sentença, 

não pode deixar de empenhar o juiz como ser humano. 
Lembrar-se dessa contingência talvez seja o primeiro 

dever do magistrado, em sua real e legítima aspiração 
de atingir o equitativo e o justo”. 

Miguel Reale

Frases do mês

DJALMA LIMA
CORRETOR DE IMÓVEIS

CRECI-BA 9522

www.centraldeimoveis.co

73 98881-8605 | 99985-2282

Rua Francisco Ribeiro Júnior, 198
Edf. Atlânta center, Térreo Sl 03,

Osvaldo Cruz, CEP 45.600-921 | Itabuna-Bahia
72 3211-0231

djalmaimoveis@hotmail.com djalma@centraldeimoveis.co
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Entrevista com 
Dr. EDmiLton CarnEiro, 

advogado e candidato a presidente 
da oaB - Subseção de itabuna-Bahia 

para o triênio 2016 – 2018.

LANÇAmENtO

CONSELHO FEDERAL DA OAB OAB ILHÉUS

Em noite festiva e prestigiada pela 
nata da advocacia itabunense e sulbaia-
na, na quinta-feira (5/11), no Palace Ho-
tel, o advogado Edmilton Carneiro lançou 
a sua candidatura a presidente da Ordem 
do Advogados do Brasil (OAB) - Subseção 
de Itabuna-Bahia para o triênio 2016 – 
2018, representando o grupo Advoga-
dos em Ação, que desde a sua fundação 
tem como proposta a de não perpetua-
ção de um presidente na administração 

da OAB, com isso prega o revezamento 
presidencial.

A solenidade de lançamento da Cha-
pa nº 8600, encabeçada por Edmilton 
Carneiro, que conta com o apoio do ad-
vogado Oduvaldo Carvalho de Souza, 
ex-presidente da OAB - Subseção de Ita-
buna nos anos anos 2004–2006 e 2007 
– 2009, contou com ilustres presenças, 
a exemplo do Vice-presidente da OAB 
Seção Bahia, Dr. Fabrício de Castro Oli-

veira, do presidente da OAB - Subseção 
de Ilhéus, Marcos Flávio Rhem, que é 
candidato a reeleição, e pelos advoga-
dos ilheense Martone Costa Maciel e 
Luiz Eduardo, candidatos  ao Conselho 
Estadual da OAB – Seção do Estado da 
Bahia, pela chapa de Luiz Viana.

A eleição para a escolha dos presiden-
tes da OAB para o triênio 2016 – 2018, 
acontecerá no próximo dia 25/11 (quarta-
-feira), das 9 às 18 horas e terão direito 

a votos todos os advogados em dia com 
as suas obrigações financeiras e estatu-
tárias.

Edmilton Carneiro - é advogado mi-
litante, nascido na cidade de Valente na 
Bahia, morando na cidade de Itabuna des-
de a década de 80, onde tem escritório pro-
fissional, e que durante três anos exerceu 
a função de Conselheiro da OAB/Bahia, 
representando os advogados sulbaianos, 
especialmente de Itabuna. 

Dr. Edmilton Carneiro
lança candidatura a

presidência da OAB – Itabuna

Publicado o Novo 
Código de Ética e 

Disciplina da Advocacia

marcos Flávio
é candidato único 

a eleição da 
OAB de Ilhéus

A edição de quarta-feira (4/11) 
do Diário Oficial da União traz pu-
blicado o Novo Código de Ética e 
Disciplina da Advocacia. “Trata-se 
da concretização de três anos de 
trabalho dos conselheiros federais, 
dos presidentes de seccionais e dos 
advogados brasileiros. A ética va-
loriza a profissão. O advogado deve 
ter o comportamento digno aguar-
dado das pessoas de bem. Nos 85 
anos da OAB, a entidade oferece 
esse presente para a advocacia e 
para a sociedade, um revigorado e 
atualizado Código de Ética para o 
exercício da profissão”, afirmou o 
presidente nacional da OAB, Mar-
cus Vinicius Furtado Coêlho.

Uma das principais inovações 
do novo código é a advocacia pro 
bono, que possibilita a advocacia 
gratuita aos necessitados economi-
camente, vedada no código antigo, 
que vigorou por vinte anos.

O novo Código também estabe-
lece maior rigor ético aos dirigen-
tes da OAB. “Cortando na própria 
carne, a OAB faz constar no seu 
código de ética regras rigorosas 
de conduta para seus dirigentes, 

incluindo presidentes e conselhei-
ros”, explica Marcus Vinicius.

Todos os que exercem cargos ou 
funções na Ordem dos Advogados e 
na representação da classe passa-
rão a se submeter a um expresso 
regramento quanto à conduta a ser 
observada. No âmbito do processo 
disciplinar, foi estabelecido o prazo 
máximo de 30 dias para o relator 
emitir decisão  pela instauração ou 
não de processo, agilizando assim 
as punições disciplinares.

“A ética é fundamental para a 
valorização da advocacia e o res-
peito da classe e o advogado deve 
ter o comportamento digno que se 
aguarda das pessoas de bem”, afir-
ma o presidente Marcus Vinicius.

Outra inovação é a permissão 
de publicidade dos serviços dos 
advogados por meios eletrônicos, 
como redes sociais, desde que de 
forma moderada, sem tentativa de 
captação de clientela.

Passa a ser princípio ético do 
advogado o estímulo aos meios 
extrajudiciais de resolução de lití-
gios, como  mediação e conciliação, 
prevenindo a instauração de pro-

cessos judiciais.
“Temos que contribuir com o 

Brasil na contenção da escalada 
do número de processos na Justi-
ça,  hoje já com 100 milhões de lití-
gios”, explica o presidente da OAB 
nacional.

Para Marcus Vinicius, “há 
duas formas complementares de 
valorizar a advocacia: a defesa das 
prerrogativas do exercício da pro-
fissão e o comportamento ético do 
advogado.”

O advogado e atual presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil/OAB Seccional de Ilhéus, Dr. Marcos 
Flávio Rhem da Silva, é candidato único a (Re) eleição 
da OAB, que ocorrerá no próximo dia 25/11, das 9 às 18 
horas, para o triênio 2016 – 2018.

Dr. Marcos Flávio Rhem da Silva, advogado espe-
cialista em Direito do Trabalho, desenvolveu um exce-
lente trabalho no triênio 2013 – 2015 frente a seccional 
de Ilhéus, inclusive realizando o sonho maior dos cau-
sídicos da vizinha cidade, que era a sede própria, sem 
esquecer também da luta em prol das prerrogativas dos 
advogados filiados ao seu quadro. Diante disso, não foi 
difícil construir uma candidatura única.
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DIREITOS - como você se defi ne?

Edmilton Carneiro - Sou um ho-
mem simples, nascido no sertão, no Po-
voado de São Domingos, em Valente,  
Região sisaleira.  Amo a vida, sei ser 
amigo, procuro ser prestativo. Aprendi 
isto com a minha família, ser amigo e 
trabalhador. Meu pai e minha mãe eram 
rurícolas, pessoas e trabalhadoras. Cres-
ci num ambiente humilde, mas honesto. 
Estudava em Valente e para isso andava 
seis quilômetros para chegar à escola e 
outros seis no retorno ao lar. Estudava à 
noite à luz de candeeiro. Aos nove anos 
fui para Campo Formoso, área de garim-
po e algumas indústrias. Fiquei ali até os 
23 anos. Precisei sair de perto da minha 
família para tentar alcançar os meus so-
nhos. Aportei em Itabuna e aqui aprendi 
a amar esta cidade, o seu povo. Trabalhei 
na Ford com José Oduque Teixeira, para 
quem advogado ainda hoje, e José Soares 
Pinheiro. Homens corretos, inteligentes e 
excelentes administradores, com os quais 
aprendi grandes lições que levo comigo. 
Aqui estudei Direito. Aqui me tornei um 
Advogado e amo demais esta profi ssão. 
Em Itabuna estão as minhas bases. Mi-
nha família, meus três fi lhos são daqui. 
Não há dúvidas que hoje eu sou um Ita-

bunense. A advocacia tem um segredo: 
nela você cuida do próximo, das suas afl i-
ções, dos seus problemas. O Advogado é a 
última “tábua de salvação” para quem já 
esgotou todas as possibilidades. É certo 
que vivemos no meio dos confl itos. É pre-
ciso ter uma preparação para não deixar-
-se envolver pela a emoção muito comum 
nesses casos.   A advocacia é a minha 
vida. Claro que enfrentamos problemas, 
batalhas, greves, mas a advocacia eno-
brece o ser humano.

DIREITOS - Aproveitando, já que 
a advocacia é a sua vida, como foram 
estes três anos em que você atuou 
como Conselheiro da OAB/BA?

Edmilton Carneiro - Este período 
foi marcante para mim, não apenas no 
aspecto da profi ssão, mas também foi 
enriquecedor no aprendizado de vida. 
Em 3 anos representando a minha cate-
goria profi ssional no Conselho da OAB/
BA pude compreender que somos muito 
mais do que um escritório e salas de au-
diência. Pude ver o respeito que é dirigi-
do à instituição OAB, como é importante 
lutar, dedicar parte de meu tempo e de 
minha vida para defender a nossa clas-
se. Vi embates grandiosos em favor da 

“A alternancia
administrativa é 
o principio maior 
na democracia”

Entrevista com 
Dr. EDmiLton CarnEiro, 

advogado e candidato a presidente 
da oaB - Subseção de itabuna-Bahia 

para o triênio 2016 – 2018.

 

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

 
DIREITOS - Neste particular, o 

seu nome foi apresentado por cole-
gas para a presidência da Subseção 
da OAB em Itabuna. Qual foi a sua 
decisão?

 
Edmilton Carneiro - Realmente, fo-

mos procurados por muitos colegas que 
buscavam uma chapa de consenso para a 
OAB local, isto muito nos honrou e con-
versamos com estes colegas que pondera-
vam a necessidade de uma renovação na 
Subseção de Itabuna. A alternância ad-
ministrativa é fundamente em qualquer 
instituição, lutamos muito num passado 
recente contra o encastelamento e a mes-
mice. Alternar é o principio maior na de-
mocracia.

DIREITOS - Sendo assim, quais 
seriam os projetos prioritários para 
a OAB de Itabuna?

 
Edmilton Carneiro - OAB Mais 

Jovem. O jovem advogado ingressa no 
mercado sem apoio, sem uma base, sem 
uma direção. A OAB tem a obrigação de 
prestar este apoio ao jovem advogado, 
promovendo cursos, orientando profi ssio-
nalmente, promovendo a sua integração 
ao corpo de advogados. Advogado Sênior. 
É outra grande preocupação nossa. O ad-
vogado sênior muitas vezes não está fa-
miliarizado com as novas tecnologias, as 
inovações de processo judicial eletrônico 
e seus diversos sistemas (PJe, Projudi, e-
-SAJ, e-Proc). Precisamos oferecer a tais 
profi ssionais a condição de permanecer 
em atividade, ofertando aos mesmos não 
o ensino, mas a condição de atuar. É pre-
ciso colocar na sede da OAB funcionários 
que cuidarão da digitalização dos docu-
mentos, da inserção de tais documentos 
nos sistemas, de forma que os profi ssio-
nais possam atuar, ou melhor, permane-
cer em atividade. Se não cuidarmos de 
tais profi ssionais, aos poucos os mesmos 
serão excluídos do mercado, o que é uma 
perda para todos nós e a OAB tem o de-
ver de se preocupar com todos.

 
DIREITOS – Qual a mensagem fi -

nal que você gostaria de dizer para 
os advogados?

Edmilton Carneiro - Vou direcionar 
minha mensagem para os  Jovens Advo-
gados, para dizer-lhes que tenham paci-
ência e perseverança. A advocacia não é 
uma profi ssão que acontece de imediato, 
ainda mais quando o exercício da advoca-
cia acontece na Bahia que, segundo dados 
do CNJ, é o Estado que apresenta os pio-
res índices de celeridade e  produção, em 
um universo de cerca de 1,6 milhões de 
processos, dos quais 86% estão parados.  
Assim, devemos  ter Paixão, Coragem e 
Esperança. Paixão pelo que fazemos, Co-
ragem, para dizer o é preciso ser dito e 
Esperança em um futuro melhor para os 
advogados, para a advocacia e para  a so-
ciedade de um modo geral.  

advocacia. A OAB/BA capitaneada por 
seu presidente Dr. Luiz Viana Queiroz, 
sempre esteve na linha de frente da de-
fesa dos interesses dos advogados e dos 
cidadãos. A OAB/BA sempre foi respei-
tada nacionalmente, mas nestes últimos 
três anos a projeção foi ainda maior. 
Podemos destacar algumas destas lutas 
e embates: a defesa dos interesses dos 
advogados nas diversas greves e para-
lisações, onde, entendendo e respeitan-
do a justa luta daqueles que buscavam 
os seus direitos, sempre buscamos que 
os interesses dos advogados na sua 
atuação profi ssional e de seus clientes 
fossem respeitados; discutimos e apro-
vamos no Conselho o novo piso salário 
para os advogados; discutimos e aprova-
mos a Nova Tabela de Honorários Pro-
fi ssionais, combatendo o aviltamento da 
profi ssão; lutamos pelo fortalecimento 
da OAB Jovem, para que o novo advoga-
do, ao ingressar no mercado de trabalho, 
não estivesse tão desamparado; reduzir-
mos o valor da anuidade para os advo-
gados que tenham até cinco anos;  luta-
mos pelo respeito e conquista da Mulher 
Advogada, que a cada dia tem assumido 
mais e mais o seu espaço na profi ssão; 
criamos uma procuradoria das prerro-
gativas, para intentar toda e qualquer 
ação a favor do advogado quando seus 
direitos são violados, lutamos pela pro-
teção e respeito ao Advogado com mais 
tempo de estrada (Advogado Senior); 
discutimos e lutamos contra os aumen-
tos  excessivos de IPTU em Itabuna, 
Ilhéus e Salvador; participamos de algo 
nunca visto antes, o fortalecimento da 
advocacia do interior, novas sedes refor-
madas, construídas e adquiridas, a “in-
teriorização” da OAB foi observada em 
cada um destes três anos. Foram muitas 
outras conquistas e muito ainda há pra 
fazer. Por isso, estamos ao lado deste 
projeto para continuar a luta.
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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

Natal Luz 
em Gramado

Encravada na Serra Gaúcha e distante 120 qui-
lômetros de Porto Alegre, capital do Estado 
do Rio Grande do Sul, encontra-se a cidade 

de Gramado, que neste ano comemora os 30 anos do 
Natal Luz, onde a cidade (re) vive com os seus diver-
sos shows, sejam pagos, a exemplo, do “Nativitaten”, 
“Natal pelo Mundo”e “Grande Desfi le”, bem como os 
gratuitos “Acendimentos das Luzes” e “Árvore Can-
tante”, o clima natalino entre o fi m do mês de outu-
bro e o começo de janeiro.

Fantástico, mais que uma emoção, uma reno-
vação nos sentimentos dos adultos, e muita alegria 
nos olhos das crianças!!. Assim podemos defi nir o pe-
ríodo natalino comemorado na cidade de Gramado, 
cujo tema: “Aqui eu volto a acreditar na magia do 
natal – Natal Luz 30 anos”, foi aberta a temporada 
do Natal 2015.

E foi para reviver pela 4ª vez essa magia conta-
giante que eu e Vercil Rodrigues, diretor-presidente 
do grupo DIREITOS, voltamos a aprazível e sofi sti-
cada cidade gaúcha, entre os dias 26/10 a 03/11. 

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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EDUCAÇÃO

Professora Elba Karla com alunos de administração Dependências da Faculdade madre thais

Faculdade madre thaís realiza a
1ª Jornada Acadêmica de Administração

Com o tema “Superação 
e desafios da empregabi-
lidade” o evento ocorre 
no na Faculdade e no 
Centro de Convenções

O Curso de Administra-
ção da Faculdade Madre Thaís 
(FMT), da cidade de Ilhéus, vai 
realizar a 1ª Jornada Acadêmica 
de Administração. O evento, com 
o tema “Superação e desafios da 
empregabilidade”, vai ocorrer 
quinta-feira (12), no auditório 
Dr. Cid Gesteira, no térreo da 
Faculdade, na Avenida Itabu-
na, 1491 e, na sexta-feira(13), 
no Centro de Convenções Luís 
Eduardo Magalhães, na Aveni-
da Soares Lopes, em Ilhéus.

A jornada é voltada para os 
alunos do Curso de Adminis-
tração da FMT, para alunos de 
outras instituições de ensino su-
perior e demais interessados. O 
objetivo do evento é apresentar 
novas discussões e debater as 
novas perspectivas da adminis-
tração face às novas demandas 
do mercado e da própria socie-
dade. “Iremos também come-
morar o Jubileu de Ouro da Ad-
ministração no Brasil. O evento 
pretende lembrar os 50 anos da 
regulamentação da profissão de 
administrador com a criação dos 
conselhos federal e estaduais 
de Administração a partir de 
1965,” lembra a coordenadora 
do Curso, professora Elba Karla 

Leão Silva.
A abertura da I Jornada 

será no auditório da FMT, no 
dia 12 e da programação cons-
tam palestras do Analista de 
Sistemas, Professor do SENAI/
Ilhéus. Ramon Santos Costa, 
sobre “Gerenciamento de docu-
mentos digitais e os benefícios 
da computação na nuvem para 
empresas”; do Administrador, 
Colching e Psicanalista, Cled-
son Quinto dos Santos, “Coa-
ching para o sucesso”; o Prof. 
IFBA e Administrador Fabrício 
Longuinhos, fala sobre “Gestão 
de projetos”. 

“Selecionando oportunida-
des de carreira e trainees: ferra-
mentas e estratégias” é o tema do 
Professor da FMT e Economista 
Thiago Cavalcante; o tema “De-
sign gráfico” será apresentado 
pela bel. Administração de Em-
presas Técnico Design Gráfico, 
Luciana Roncarati dos Santos: 
“Gestão de eventos” será discor-
rido por Franklin Alves Bastos, 
formado em Ciências Contábeis 
pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz; pós-graduando em 
Gestão de Pessoas e Psicologia 
Organizacional pela Unigrad; 
Consultor Empresarial; Sócio-
-Diretor da Terceira Via For-
maturas e Eventos; também,” 
Ética no empreendedorismo: um 
gerador de excelência às práti-
cas organizacionais” tendo como 
palestrantes Prof. Marco Antô-
nio Bomfim, Samir Midlej dos 

Santos, Poliana Vicente, Jessica 
Lima, Jocélia Cardozo e Ilmária 
Ramos Botelho.

A mesa-redonda: “Onde estão 
os administradores?” terá a par-
ticipação dos professores Elba 
Karla Leão Silva, Coordenadora 
do curso de Administração/FMT; 
Josefa Sônia Pereira da Fonseca, 
Coordenadora do curso de Ad-
ministração da UESC; Luciano 
Dias, Coordenador do curso de 
RH Logística, Técnico em Es-
tética. Tec. em Reabilitação de 
dependentes Químicos e Técnico 
em Farmácia e Cristiane Nunes 
dos Santos, Coordenadora do 
curso de Administração da Fa-
culdade de Ilhéus. O ultimo dia 
(13) o evento terá lugar no Cen-
tro de Convenções, às 19h30min, 
com a palestra Empregabilidade: 
desafios e oportunidades, apre-
sentada por Delney Lima, segui-
do da entrega prêmio “Eusínio 
Gesteira”.

“Acreditamos que atividades 
dessa natureza possibilitam aos 
discentes e aos docentes refleti-
rem. Nos leva repensar nossas 
práticas cotidianas em sala de 
aula e também, no aperfeiço-
amento de nossas ações como 
profissionais. Esperamos que 
a Jornada possa trazer muitas 
contribuições para nossos alu-
nos que merecem o melhor que 
nossa Faculdade Madre Thaís 
pode oferecer,” frisa a coorde-
nadora do Curso, El Elba Karla 
Leão Silva.

Por doenças parasitárias ou 
parasitoses entende-se o agra-
vo cujo agente etiológico pode 
ser um ser microscópico como 
a ameba ou a tenia cujo verme 
na forma adulta pode medir vá-
rios centímetros. Essas doenças 
têm a ver com pouca higiene. 
Assim, mãos sujas, frutas que 
são consumidas sem serem la-
vadas, unhas mal cuidadas etc. 
representam condições para a 
transmissão.  A água contami-
nada, por conseguinte, é o meio 
transmissor ideal. Nos intesti-
nos, os agentes etiológicos vão 
encontrar as condições propícias 
para se nutrir e reproduzir. Al-
guns deles são comensais como 
as amebas, exceto a Entamoeba 
histolytica que causa enfermida-
de. A sintomatologia caracteri-
za-se por náuseas, cólicas, vômi-
tos, meteorismo, perda de peso, 
diarréias ou até abscessos. O 
tratamento seria, além dos cui-
dados higiênicos, usar medica-
mentos específicos Há remédios, 
os helmínticos polivalentes, que 
são utilizados para tratar várias 
espécies de verminoses. Para a 
amebíase, usam-se os amebici-
das, e para a giardíase, os giar-
dicidas.

Ainda neste capítulo, es-
tudam-se a doença de Chagas, 
A doença do sono, a malária, a 
leishmaniose. 

A doença de Chagas, cujo 
agente etiológico é o Tripanos-
soma cruzi, descoberto por Car-
los Chagas, causa agravo para o 
tubo digestivo e o coração. O T. 
cruzi se alojando neste último 
órgão, vai causar-lhe aumento. 
O transmissor do protozoário é 
um mosquito da subfamília dos 
triatomíneos, conhecidos por 
barbeiros. Esses vetores vivem 
em frestas de casas de taipa e, 
sendo hematófagos, à noite pi-
cam as pessoas, veiculando-lhe 
o parasita. A doença de Chagas, 
na forma crônica, apresenta a 
sintomatologia de uma insufici-
ência cardíaca. Ocorre, além do 
aumento do coração, aumento 
do fígado, baço, inchação das 

pernas. É a enfermidade cardía-
ca mais comum nas áreas infes-
tadas por babeiros. A prevenção 
seria habitar casas de tijolos 
com reboco, evitar armazenar 
nas habitações lenha, produtos 
agrícolas, pois o barbeiro facil-
mente se enconde entre eles. À 
noite, usar mosquiteiros e visto-
riar as dependências das mora-
dias. 

A leishmaniose é outra do-
ença causada por protozoário, 
infectando a pele causando-lhe 
feridas, ou órgãos internos como 
o fígado, baço. 

A malária é uma protozoose 
muita estudada e que tem pre-
ocupado as autoridades sanitá-
rias devido sua alta prevalência 
na região norte do Brasil e os cus-
tos econômicos que acarretam 
às populações que vivem nessa 
região. Os agentes transmisso-
res são protozoários de quatro 
espécies: P. malariae, P. vivax, 
P. ovale (não existe no Brasil) e 
o P. falciparum, este causando a 
malária na sua forma fulminan-
te. O doente pode passar um dia, 
dois dias, três dias sem febre, 
mas logo, ela retornará a depen-
der da espécie de plasmodium 
com o qual foi infectado. Por ou-
tro lado, ele pode ter febre todo 
dia se estiver contaminado pelas 
três espécies. A forma fulminan-
te pode levar ao óbito em 24 ho-
ras. O controle da malária tem 
representado um desafio para os 
pesquisadores. Há muito tempo 
tem se procurado sintetizar uma 
vacina. Entretanto as pesquisas 
continuam e é de prever que nos 
próximos anos a comunidade 
científica nos brinde com uma 
vacina que seria a redenção sa-
nitária para milhões de pessoas 
em todo mundo.

Para finalizar citaremos a 
Doença do Sono, comum em al-
gumas partes da África e cujo 
protozoário é transmitido ao ho-
mem pela mosca tse-tsé. O órgão 
acometido é o cérebro. 

* Jairo Santiago Novaes
médico em itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Doenças Parasitárias
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ENtREVIStA

DIREITOS – Porque você é candi-
dato a OAB – Seção da Bahia?

Nélis Araújo - Muitos colegas nos en-
corajaram à habilitação para Presidência 
da OAB/BA, por se sentirem prestigia-
dos pelas ações e propostas desenvolvi-
das pela CAAB na nossa gestão. Foram 
ações que impactaram de forma positiva 
no BEM ESTAR, na SAÚDE do advogado 
e no apoio ao exercício da ADVOCACIA. 

No mandato de Presidente da CAAB, 
a fi ndar-se em 31.12.2015, cumpri a 
missão institucional e os compromissos 
fi rmados com a nossa classe. Foram ofe-
recidos aos advogados serviços ímpares 
na história de nossa OAB, tais como: in-
teriorização dos serviços da CAAB atra-
vés do projeto “A CAAB NA SUA SUB-
SEÇÃO”; implementação dos Escritórios 
Virtuais; aproximação da CAAB para 
com os advogados através da “A VOZ 
E A VEZ DO ADVOGADO”; a necessá-
ria inclusão digital na Capital e em to-
das as Subseções (mantendo um técnico 
contratado em regime integral e doando 
computador e scanner); TRANSPORTE 
GRATUITO (cobrindo os principais des-
tinos dos advogados em Salvador, Lauro 
de Fretas e Camaçari, projeto este que 
também foi implantado nas Subseções 
de Vitória da Conquista, Feira de San-
tana e Itabuna (nas quais, além pagar 
os motoristas, a CAAB também custeia 
o combustível, manutenção, revisão e 
licenciamento dos veículos). Além de 
serviços visando à manutenção da saú-
de do classista por meio de SPA urbano, 
o qual conta com serviços de acupuntu-
ra; manicure; nutricionista; ampliação 
dos serviços odontológicos; ampliação de 
consulta médica com o programa ADV 
saúde (ações preventivas e campanhas 
de saúde); clube de corrida.

DIREITOS – Como você espera 
convencer os seus pares?

Nélis Araújo - Através de propos-

tas sólidas e de relevante necessidade 
para melhoria da atividade advocatícia, 
por isso visamos implementar: 01) a de-
fesa de nossas prerrogativas; 02) a ga-
rantia da implantação do piso salarial 
dos advogados; 03) a fi scalização dos 
cursos de Direito; 04) a reabilitação do 
cumprimento do convênio mediado pelo 
CNJ com assinatura dos 03 poderes e 
da OAB/BA para garantir funciona-
mento da Justiça Estadual; 05) a cons-
trução da sede da OAB no CAB, para 
que a doação do terreno não se reverta 
ao patrimônio do estado, ante a inércia 
do órgão; 06) o fortalecimento da ESA – 
Escola Superior de Advocacia, enquan-
to instrumento de formação e capacita-
ção profi ssional, com isenção de custos 
ao advogado com menos de cinco anos 
de registro de qualquer pagamento; 07) 
atuar fortemente na mediação das re-
lações entre advogados e magistrados, 
delegados e serventuários de modo a 
garantir a acessibilidade do advoga-
do; 08) a empreender a implantação da 
saúde suplementar; 09) contribuir com 
a CAAB para o aperfeiçoamento dos ser-
viços em benefício dos advogados; 10) 
rever o valor dos repasses fi nanceiros 
para as subseções, o qual atualmente 
é de montante muito pequeno e impos-
sibilita ações locais nos interiores; 11) 
implementar política de recuperação de 
crédito em razão da inadimplência das 
anuidades; 12) aperfeiçoamento jurídi-
co dos jovens advogados); 13) cursos de 
capacitação no novo CPC, gratuitamen-
te, com disponibilização de professores 
e monitores para atualização e adequa-
ção dos advogados à nova realidade do 
Processo Civil; 14) implementar políti-
ca em favor da mulher advogada, mor-
mente, no período da maternidade com 
suspensão de prazos processuais e isen-
ção de pagamento da anuidade da OAB; 
15) instalação de novas subseções, atri-
buindo mais independência da advoca-
cia no interior; 16)  derrubada das bar-
reiras que impedem os advogados em 

início de carreira a serem votados para 
as Diretorias e Conselhos Seccionais e 
Federal.

DIREITOS – Muito se fala em piso 
salarial para os advogados, porque 
ele ainda não foi implantado e o que 
pretende fazer?

Nélis Araújo - Acreditamos que falta 
pulso na consecução deste objetivo, mani-
festado pela inexistente vontade política 
do Conselho Federal da OAB para viabili-
zá-lo junto ao Congresso Nacional.

A nossa meta é liderar esta discussão 
com a bancada baiana para alteração do 
estatuto da advocacia. Outro entrave é 
à força das oligarquias da advocacia no 
país, que preferem a mão de obra barata, 
transformando uma carreira de grande 
relevância social em mendicância.

DIREITOS – Como você pretende 
melhorar as condições de trabalho 
do advogado?

Nélis Araújo - O desrespeito às prer-
rogativas é o maior constrangimento 
sofrido pela classe. Frise-se que viven-
ciamos um sistema de castas no qual a 
maioria dos profi ssionais é mal atendida 
e sofre com a lentidão dos processos, seja 
na área administrativa ou judicial, en-
quanto uma minoria, que representa os 
interesses de grandes grupos econômicos 
sobrevive a expensas do pseudo-prestígio 
e relacionamentos fundados em interes-
ses pessoais.

Assim, a falta de fi scalização do exer-
cício profi ssional pela OAB, leva à explo-
ração da mão de obra, sobretudo dos pro-
fi ssionais em início de carreira. Portanto, 
nossa meta é enfrentar o diálogo com as 
sociedades de advogados, para valoriza-
ção da advocacia, melhores remunera-
ções e um piso progressivo, que estimule 
o crescimento do jovem profi ssional. Além 
de atuar ante todos os órgãos nos quais 
necessária atuação do advogado, a fi m de 

que o mesmo seja tratado com a dignida-
de requerida pelo status da profi ssão.

DIREITOS – Como pretende de-
fender os interesses da advogada?

Nélis Araújo - Nós pretendemos 
implementara discussão em favor das 
advogadas através da nossa bancada no 
Conselho Federal, defendendo a suspen-
são dos prazos processuais e isenção de 
pagamento da anuidade da OAB no perí-
odo concernente à gestação e licença-ma-
ternidade. Repise-se que a nossa Chapa é 
composta por 40 mulheres, quando a Re-
solução do Conselho Eleitoral exige ape-
nas a inscrição no montante de 30% dos 
integrantes da chapa, qual seja o número 
de 30 profi ssionais.

DIREITOS – E pelo jovem advogado?

Nélis Araújo - O advogado jovem é 
credor de maior atenção de nossa Chapa 
visto sua necessidade de inserção no mer-
cado de trabalho. Para isso vamos garan-
tir a implantação do piso salarial dos ad-
vogados; transformar a Escola Superior 
da Advocacia em instrumento de forma-
ção, capacitação profi ssional e aperfeiçoa-
mento jurídico, com total isenção no valor 
dos cursos para os profi ssionais com re-
gistro na OAB inferior a cinco anos; dis-
ponibilizar apoio para orientação sobre a 
aplicação do novo CPC na Capital e nas 
Subseções também de forma gratuita.

DIREITOS – Em sua chapa tem 
advogados do sul da Bahia?

Nélis Araújo – Sim. O sul da Bahia 
está muito bem representado em nossa 
chapa, com Claudia Patrícia de Farias 
Bastos Pereira (Ilhéus), Iruman Ramos 
Contreiras (Itabuna), Lucilio Casas Bas-
to (Itabuna), Rubem Paulo de Carvalho 
Patury Filho (Itabuna) e Saulo Costa dos 
Santos (Coaraci), candidatos ao Conselho 
Seccional. 

“A nossa meta é liderar esta
discussão com a bancada baiana para 
alteração do estatuto da advocacia”

Entrevista com o advogado militante e candidato a ordem dos advogados do Brasil/
oaB – Seção da Bahia, para o triênio 2016 – 2018, Dr. JoSÉ nÉLiS DE JESUS araÚJo 
(nÉLiS araÚJo), ex-presidente da Caixa de assistência dos advogados do Estado da 

Bahia (CaaB), encabeçando a Chapa 17.
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BAHIAGÁS ILHEÚS

ZONA LIVRE

Workshop Geração
Distribuída resulta em novas

parcerias para a Bahiagás

Prefeitura de Ilhéus oferece oficina 
gratuita de preparação de bebidas

Empresas nacionais e multinacionais 
que comercializam equipamentos de mo-
togeração de energia e de climatização a 
gás natural, parceiros da Bahiagás que 
desenvolvem projetos de eficiência ener-
gética e sistemas de ecoeficiência e de fi-
nanciamento para projetos de energia com 
gás natural. Esta diversidade de temas foi 
apenas uma parte dos assuntos aborda-
dos no ‘Workshop Geração Distribuída e 
Projetos de Eficiência Energética com Gás 
Natural’, promovido pela Bahiagás.

O evento, realizado na quarta-feira 
(28/10), no Hotel Sheraton da Bahia (Cam-
po Grande), teve como objetivo reunir os 
principais stakeholders do setor, para 
discutir e apresentar novas técnicas, ex-
periências e perspectivas práticas acerca 
do uso do gás natural. Além de mostrar os 
benefícios da sua utilização em relação ao 
modelo tradicional da geração de energia 
elétrica na forma centralizada. Durante o 
encontro, foi assinado um termo de Coo-
peração Técnica entre a Caixa Econômica 
Federal (CEF) e a Bahiagás, com o obje-
tivo de elaborar propostas para financia-
mento de projetos de eficiência energética 
no estado.

Participando da mesa de encerramen-
to do workshop, o secretário de Infraes-
trutura do Estado da Bahia, Marcus Ca-
valcanti, destacou a mudança de postura 
da Bahiagás nos últimos anos, citando a 
realização do evento como mais um exem-
plo desta nova atitude. “A busca por alter-
nativas tecnológicas e pela divulgação da 
possibilidade de usos do gás natural na ge-
ração de energia são os principais marcos 
deste evento”, destacou Cavalcanti, que é 
também presidente do Conselho de Admi-
nistração da Companhia. Ele afirmou que 
a Bahiagás tem trabalhado para ampliar 
a sua rede de distribuição e base de clien-
tes e que isso gera desenvolvimento para 
o estado.

Para o diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza (foto), o encontro cumpre um 
papel importante, no sentido de promover 
a troca de experiências e de ampliar a rede 
de contatos dos participantes. “Juntamos 
neste evento os principais stakeholders da 
cadeia do gás natural. Isso possibilita a 
interação entre estes atores, mas também 
o fechamento de novos negócios”, avaliou 
Gavazza, que aproveitou para anunciar 

uma nova parceria firmada durante o 
evento. Em uma breve reunião, realizada 
com o diretor executivo do Hotel Sheraton, 
foi firmada uma proposta de fornecimento 
do energético para o empreendimento.

Política energética - Mostrar os be-
nefícios da geração de energia com o uso 
do gás natural e firmar o energético como 
uma alternativa capaz de dar segurança 
energética aos consumidores, foi, para o 
assessor de Tecnologia de Gás Natural da 
Bahiagás, Celestino Boente, os principais 
ganhos do workshop. “A autoprodução de 
energia é uma solução que já vem sendo 
utilizada em vários países do mundo e que 
no Brasil ainda é muito incipiente. A nos-
sa intenção é que o debate evolua e que 
possamos ter uma política energética que 
inclua a geração distribuída com o uso do 
gás natural no país”, afirmou Boente, o 
idealizador do evento.

Parceiros da Companhia que utilizam 
o gás natural também puderam apresentar 
as suas experiências durante o workshop. 
O administrador da Escola Girassol (Pitu-
ba) declarou não haver comparação entre 
os sistemas de climatização a gás natural 
e o convencional. “Sou usuário como pes-
soa física e jurídica. Consumo na minha 
casa e na escola, e posso assegurar, com 
propriedade, que o serviço prestado pela 
Bahiagás é de excelência”, avaliou. A sua 
opinião foi seguida pelo representante do 
Colégio Anchieta (Pituba), Rodrigo Conra-
do, para quem o “investimento vale muito 
a pena”. Conrado anunciou, inclusive, a 
ampliação do sistema de climatização na 
unidade Pituba e a instalação nas demais 
unidades da rede. 

Em coquetel realizado na quin-
ta, 5/11, no Auditório Milton Veloso, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Itabuna apresentou a Campanha de 
Natal 2015, denominada de “Super 
Natal no Comércio de Itabuna”. O 
evento reuniu diretores, patrocina-
dores, lojistas e imprensa e a apre-
sentação ficou a cargo da agência de 
publicidade RCM, que trabalha com 
os eventos da CDL há 22 anos. 

Os dirigentes da entidade lo-
jista estão otimistas acreditando 
numa promoção natalina vitoriosa. 
O Presidente Braga abriu os traba-
lhos e disse que manterá a campa-
nha em alto nível. “Sortearemos 50 
vales compras de R$500,00, duas 
motos Honda 125 e um automóvel 
Renault Clio, quatro portas”, afir-
mou. A promoção prevê que para 
cada R$30,00 em compras o consu-
midor terá direito a um cupom. To-
dos os sorteios da campanha acon-
tecerão em dezembro, a partir do 
dia 1º, exceto o carro que será sor-
teado no dia 7 de janeiro de 2016.

Stand - O próximo passo da 
campanha será a carreata que 
acontecerá dia 12 de novembro, às 
15h, com concentração no Jardim 
do Ó e que percorrerá as principais 
ruas da cidade e dos bairros, mos-
trando os prêmios da promoção. O 
Stand tradicionalmente armado na 
Praça Adami terá a grande urna 
que deverá recepcionar os 5 mi-

Campanha de Natal da CDL foi apresentada em coquetel

Serão ofertadas 30 vagas 
para o período da manhã e 
30 para o período da tarde 
para pessoas beneficiadas 
pelo programa federal Bolsa 
Família

A Prefeitura de Ilhéus, por 
meio da Secretaria de Desenvolvi-
mento Social (SDS) de Ilhéus e em 
parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac)
e o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas 
(Sebrae), realiza, no próximo dia 
17/11, oficina com o tema “A arte 
de preparar drinks”. A iniciativa é 
voltada para a qualificação de pes-
soas maiores de 18 anos que queiram aper-
feiçoar as técnicas, bem como para as que 
querem aprender esse tipo de trabalho.

Serão ofertadas 30 vagas para o período 
da manhã e 30 à tarde para pessoas benefi-
ciadas pelo programa federal Bolsa Família. 
As inscrições seguem até a próxima semana 
e podem ser realizadas na sede da SDS, loca-
lizada à Rua Mário Alfredo, s/n, Conquista 
das 7 às 14h, no Balcão do Empreendedor, 
no térreo do Anexo de Secretarias, loca-
lizado ao lado da Prefeitura de Ilhéus, das 
8h30min às 18h30min e também na Secreta-
ria de Esporte e Turismo, localizada na Praça 
Rui Barbosa.

Os interessados devem levar ao local de 
inscrição documentos pessoais, como CPF, 
RG, comprovantes de escolaridade e de re-
sidência.  A oficina será realizada na Sala de 
Capacitação da SDS, localizada à Rua Os-
valdo Ramos, nº 265, Conquista (em frente 

ao Colégio Osvaldo Ramos)
De acordo com o secretário de Desen-

volvimento Social de Ilhéus, Jamil Ocké, 
essa iniciativa está no âmbito de uma série 
de ações que busca “transformar pessoas 
favorecidas pelo Programa Bolsa Família 
em pequenas empreendedoras para que, 
no futuro, elas não precisem mais do bene-
fício oferecido, gerando a independência 
financeira”. 

Programa
O Bolsa Família é um programa de trans-

ferência direta de renda, direcionado às famí-
lias em situação de pobreza e de extrema po-
breza. O objetivo do governo federal é fazer 
com que elas consigam superar a vulnerabi-
lidade social e econômica. Busca garantir o 
direito à alimentação e o acesso à educação e 
à saúde. Em todo o Brasil, quase 14 milhões 
de famílias são atendidas pelo Bolsa Família, 
em Ilhéus, são cerca de 17 mil.

A Palavra nos mostra por que não devemos 
pagar o mal com mal. Quando praticamos o 
mal, prejudicamos a nós mesmos.

“Tendes ouvido o que foi dito: Olho por 
olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: 
não resistais ao mau. Se alguém te ferir a 
face direita, oferece-lhe também a outra. Se 
alguém te citar em justiça para tirar-te a tú-
nica, cede-lhe também a capa.” 

Jesus está se pondo como o Mestre e di-
zendo: “Eu não sou assim. Você, meu filho, 
não pode ser assim! Não resistais ao mal. 
Este é o segredo. Não aumente a fogueira 
dentro da sua casa, no nosso trabalho, no 
grupo de oração. Ceder, humanamente pare-

ANIVERSÁRIOS

thauane Oliveira,
primeiro aniversário
Quem aniversariou no último dia 26/10, foi a pe-

quena Thauane Oliveira dos Santos. Ela é filha do 
atencioso e competente garçom do Empório Bahia, 
Márcio Pereira dos Santos e de Satila Santos Oliveira.

A graciosa menina completou o seu primeiro ano 
de vida com uma festa especialmente preparada por 
seus pais.

O casal de diretores do grupo Direitos, leia-se jor-
nais Direitos e O Compasso, Angélica e Vercil Rodri-
gues, parabeniza a todos pela passagem de impor-
tante data e pela festividade.
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ZONA LIVRE

Prefeitura de Ilhéus oferece ofi cina 
gratuita de preparação de bebidas

Itabuna recebe Comitê Local
em Defesa da Educação Pública 

Em Ilhéus, ExpoIND Bahia
reúne ciência, tecnologia, 

inovação e empreendedorismo

Em coquetel realizado na quin-
ta, 5/11, no Auditório Milton Veloso, 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Itabuna apresentou a Campanha de 
Natal 2015, denominada de “Super 
Natal no Comércio de Itabuna”. O 
evento reuniu diretores, patrocina-
dores, lojistas e imprensa e a apre-
sentação fi cou a cargo da agência de 
publicidade RCM, que trabalha com 
os eventos da CDL há 22 anos. 

Os dirigentes da entidade lo-
jista estão otimistas acreditando 
numa promoção natalina vitoriosa. 
O Presidente Braga abriu os traba-
lhos e disse que manterá a campa-
nha em alto nível. “Sortearemos 50 
vales compras de R$500,00, duas 
motos Honda 125 e um automóvel 
Renault Clio, quatro portas”, afi r-
mou. A promoção prevê que para 
cada R$30,00 em compras o consu-
midor terá direito a um cupom. To-
dos os sorteios da campanha acon-
tecerão em dezembro, a partir do 
dia 1º, exceto o carro que será sor-
teado no dia 7 de janeiro de 2016.

Stand - O próximo passo da 
campanha será a carreata que 
acontecerá dia 12 de novembro, às 
15h, com concentração no Jardim 
do Ó e que percorrerá as principais 
ruas da cidade e dos bairros, mos-
trando os prêmios da promoção. O 
Stand tradicionalmente armado na 
Praça Adami terá a grande urna 
que deverá recepcionar os 5 mi-

Campanha de Natal da CDL foi apresentada em coquetel
CÂmARA DE DIRIGENtES LOJIStAS

ao Colégio Osvaldo Ramos)
De acordo com o secretário de Desen-

volvimento Social de Ilhéus, Jamil Ocké, 
essa iniciativa está no âmbito de uma série 
de ações que busca “transformar pessoas 
favorecidas pelo Programa Bolsa Família 
em pequenas empreendedoras para que, 
no futuro, elas não precisem mais do bene-
fício oferecido, gerando a independência 
fi nanceira”. 

Programa
O Bolsa Família é um programa de trans-

ferência direta de renda, direcionado às famí-
lias em situação de pobreza e de extrema po-
breza. O objetivo do governo federal é fazer 
com que elas consigam superar a vulnerabi-
lidade social e econômica. Busca garantir o 
direito à alimentação e o acesso à educação e 
à saúde. Em todo o Brasil, quase 14 milhões 
de famílias são atendidas pelo Bolsa Família, 
em Ilhéus, são cerca de 17 mil.

lhões de cupons da campanha. Na pró-
xima semana a estrutura estará total-
mente pronta e servirá como ponto de 
apoio para as atividades da CDL, tendo 
inclusive um posto de atendimento da 
entidade para consultas SPC/SERASA. 

A campanha é uma realização da 
CDL com a Prefeitura e os patrocina-
dores máster são a Conlar, Drogarias 
Letícia, Viação Rio Cachoeira e São Mi-
guel, Operadora Vivo, Supermercado 
Meira, Emasa, Sebrae, Jupará Motos e 
Jornal Agora.  

Diante do cenário de 
descaso e intensos ata-
ques à educação públi-
ca, movimentos sociais, 
sindicais, populares e 
estudantis lançarão um 
Comitê Local em Defesa 
da Educação Pública, em 
Itabuna. O evento ocorre 
na próxima quarta-feira 
(11), na sede do Sindicato 

do Magistério Público Ita-
bunense (SIMPI), às 14 
horas. A atividade ante-
cede a etapa estadual pre-
paratório para o II Encon-
tro Nacional da Educação 
(ENE 2016), que acontece 
entre os dias 11 e 13 de 
Dezembro, na Universi-
dade Estadual de Feira 
de Santana (UEFS).

Nos próximos dias 
18 a 21 de novembro, o 
Centro de Convenções 
de Ilhéus receberá a 
primeira feira multis-
setorial da indústria, 
a I ExpoIND Bahia. O 
evento tem o objetivo 
de promover a integra-
ção entre o setor pro-
dutivo e a comunidade 
acadêmica, além de di-
fundir o conhecimento 
científi co, tecnológico e 
empreendedor no Es-
tado da Bahia. A feira, na forma do 
I Salão Baiano da Indústria, contará 
com exposição de produtos e serviços 
de diversos segmentos, a exemplo de 
empresas dos polos de informática, 
de cacau e chocolate, através das 
representatividades sindicais e asso-

ciações de Ilhéus e Itabuna. O evento 
engloba ainda a promoção de painéis 
com temas estratégicos, palestras 
ministradas por personalidades na-
cionais da Economia, workshops, 
mesas redondas, rodadas de negócio 
e desafi o de ideias, além de atrações 
culturais.

A Palavra nos mostra por que não devemos 
pagar o mal com mal. Quando praticamos o 
mal, prejudicamos a nós mesmos.

“Tendes ouvido o que foi dito: Olho por 
olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: 
não resistais ao mau. Se alguém te ferir a 
face direita, oferece-lhe também a outra. Se 
alguém te citar em justiça para tirar-te a tú-
nica, cede-lhe também a capa.” 

Jesus está se pondo como o Mestre e di-
zendo: “Eu não sou assim. Você, meu fi lho, 
não pode ser assim! Não resistais ao mal. 
Este é o segredo. Não aumente a fogueira 
dentro da sua casa, no nosso trabalho, no 
grupo de oração. Ceder, humanamente pare-

ce absurdo, mas não é! Quando nos encon-
tramos com Jesus, algo muda dentro de nós.

Tudo pode ser mudado pela força da ora-
ção. Comece a fazer o bem na sua casa. O 
senhor está nos curando profundamente, ele 
está nos dando um coração novo, um coração 
humilde.

O Senhor nos mostra como devemos 
agir: 1) amai os vossos inimigos, 2) fazei o 
bem a eles, 3) orai por aqueles que vos mal-
tratam. Interessante: depois que você der 
o primeiro passo, vai chegar aos outros de-

graus; por isso, comece e faça isso, você pode 
e vai conseguir.

“Deste modo, sereis os fi lhos do vosso pai 
do céu, pois ele faz nascer o sol sobre os maus 
e sobre os bons, ele faz a chuva cair para os 
justos e para os injustos”, (Mateus 5, 45).

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)
- Cachoeira Paulista - São Paulo.



Mulher gosta 
é de carinho! Por manu Berbert*

PONTO 
DE VISTA
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Coordenador regional da Rio 
2016 faz visita técnica a Itabuna

O advogado Vercil Rodrigues 
recebe o IV Prêmio 

Qualidade Profi ssional

Depois de apresentar o projeto para 
a recepção na cidade do Revezamento 
da Tocha Olímpica Rio 2016 ao prefei-
to de Itabuna, Claudevane Leite, aos 
secretários municipais e outras autori-
dades, a Secretaria de Esportes e Re-
creação se prepara agora para a visi-
ta técnica do coordenador regional do 
evento Filippo Faria. O encontro pro-
gramado para as 14h30min de terça-
-feira, dia 10, na sala de reuniões do 
Gabinete do Prefeito no Centro Admi-
nistrativo Firmino Alves.

Na noite de quinta-feira, o secretá-
rio Evans Maxwel Silva, apresentou o 
projeto aos comerciantes durante reu-
nião ordinária da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Itabuna. A Secretaria está 
montando uma espécie de força-tarefa 
para a elaboração dos planos de contin-

O advogado e diretor do grupo Direi-
tos, que edita o jornais DIREITOS e O 
COMPASSO, Vercil Rodrigues foi home-
nageado no IV Prêmio Qualidade Profi s-
sional – ano 2015.

O Prêmio Qualidade Profi ssional, 
considerado o maior evento de homena-
gens do sul da Bahia - premia as empre-
sas e profi ssionais que priorizam a qua-
lidade em seus investimentos e serviços, 

No domingo, quando o Enem di-
vulgou o tema da redação após o fecha-
mento dos portões, confesso que fi quei 
em êxtase. Tornar necessário que sete 
milhões de estudantes refl itam sobre 
“A persistência da violência contra a 
mulher na sociedade brasileira” é um 
marco e deve ser comemorado por to-
dos. As relações interpessoais estão 
em colapso, e o Ministério da Educa-
ção entendeu, enfi m, que não basta 
decorar os assuntos do ensino médio 
para se tornar alguém apto a se re-
lacionar com outrem e suas futuras 
profi ssões.

Li que especialistas confi rmaram a 
pertinência do tema, e que neste ano 
só há um tipo de posicionamento: con-
trário à violência. Embora a liberdade 
de expressão seja o direito de qualquer 
indivíduo em manifestar suas opiniões 
e pensamentos, defender qualquer ato 
violento, seja ele qual for, é se colocar 
na contramão dos direitos humanos e, 
assim, ir de encontro às normas que 
regem o nosso país. Em resumo, só irá 
atingir uma pontuação signifi cante na 
prova quem escreveu abominando a 
violência física, verbal ou psicológica à 
mulher. “Bingo”, pensei!

Os índices de violência doméstica 
crescem assustadoramente no Bra-

sil, e não é necessário que se tenha 
acesso a ambientes judiciais para ter 
essa noção. Todos os dias, assistimos 
nos noticiários casos de atos grotes-
cos praticados no âmbito familiar, 
e isso inclui abuso sexual contra as 
crianças, maus tratos contra idosos, 
e principalmente a violência contra 
a mulher. Ou a escola debate normas 
comportamentais atuais que orien-
tem as interações entre os indivídu-
os, ou estaremos predestinados a um 
“apocalipse” social.

Colocar a violência contra a mulher 
em discussão não é punir o homem em 
si. Muito pelo contrário. É orienta-lo 
sobre sentimentos como o respeito, a 
compaixão, o amor e a amizade para 
com elas. Da mesma forma, a Lei Ma-
ria da Penha não tem como fi nalidade 
punir o homem, e sim punir o homem 
agressor. E antes que alguém pense 
“mais um texto de uma feminista do 
século XXI”, permitam-se um pouqui-
nho mais de clareza: Mulher gosta de 
carinho, seja ela feminista ou apenas 
FEMININA, como eu!

Por manu Berbert.
Publicitária e colunista do Jornal Diário Bahia.

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

Para outubro, vamos relembrar os 
artigos de abril e maio de 2014, a fór-
mula do autodesenvolvimento e o au-
toconhecimento respectivamente.

Autodesenvolvimento ou desen-
volvimento de si próprio é uma con-
centração de esforço individual na 
busca do próprio crescimento pessoal 
ou profi ssional, tende a ser u processo 
contínuo, pois parte do pressuposto de 
que, conhecendo-nos, descobrimos o 
que nos motiva. 

Em abril de 2014, para fazer uma 
analogia do sofrimento que é seguir 
as regras de uma organização, usei 
os grandes críticos da Administração 
como Murph e Christophe Dejours, 
mas dessa vez, peço licença para usar 
uma analogia do midiático médico, dr 
Dráuzio Varella. Em uma das suas 
apresentações no Fantástico, da Rede 
Globo, ele faz uma observação a res-
peito da obrigatoriedade de se fazer 
atividade física: “Ninguém sente praz-
er em fazer atividade física, a pessoa 
sente prazer em ver o resultado”. Isso 
é o que acontece com o autodesenvolvi-
mento, quase ninguém sente prazer 
em fi car horas e horas estudando; par-
ticipando de cursos; tendo que se atu-
alizar sempre e absorver responsabi-
lidades. O que nos dar prazer são os 
resultados do nosso emprego. Fazemos 
por obrigação e isso nos tira o prazer de 
entender o que é autodesenvolvimen-
to. Ser chamado para realizar uma 
tarefa que só você sabe desenvolvê-la 
é o que motiva um profi ssional, caso 
contrário, seu trabalho não apresenta 
nenhum signifi cado. 

Encontrar um signifi cado te ajuda 
a crescer, e crescendo, você passa a en-
trar num estado de consciência do tra-
balho, é quando você sai do caminho já 
trilhado, da chamada incompetência 
treinada, e começa a descobrir o sig-
nifi cado do seu trabalho e da empresa 
na sua vida. Mas lembre-se, para isso 
acontecer, se faz necessário compati-
bilizar seus interesses e competências 
profi ssionais com os objetivos, inter-
esses e competências da empresa. 

É imprescindível descobrir o sig-
nifi cado do trabalho que executamos, 
essa busca não é fácil, mas é muito 
compensadora, e a fórmula do auto-
desenvolvimento é encontrar o signifi -
cado que representa o seu trabalho em 
sua vida. 

Autoconhecimento. Primeiro te-
mos que entender e distinguir com-
petências pessoais de competências 
profi ssionais: competências pessoais 
se relacionam com as habilidades rel-
ativas ao comportamento e práticas 
possuídos por um profi ssional que o 
torna mais capaz de aplicar seus con-
hecimentos funcionais. Competências 
profi ssionais são habilidades relacio-
nadas à obtenção do sucesso e o alca-
nce do objetivo da organização. Lem-
brando que a segunda só acontece, 
em detrimento da primeira, ou seja, a 
personalidade profi ssional deve estar 
bem fornada, pois ao desenvolver suas 
habilidades relativo àquilo que gosta 
de fazer, ele terá em mente o signifi -
cado do seu trabalho, e será mais feliz 
dentro do contexto. 

Com tudo isso fi ca fácil afi rmar 
que suas experiências empíricas; os 
estudos; o aperfeiçoamento técnico; 
o ganho de conhecimento como fator 
cognitivo são bases para que se enten-
da e desenvolva o autoconhecimento. 
Tudo isso pode parecer muito amplo, 
mas não se desespere as peças desse 
grande quebra-cabeça vão se encaix-
ando com o tempo e você passa a ter 
domínio total dessas habilidades. 

Motivação é uma atitude, o auto-
conhecimento é um processo de fatos 
e habilidades que adquirimos, jun-
tas transformam cada pessoa em um 
profi ssional melhor, sendo assim fi ca 
a dica: seja feliz gerando situações de 
autoconhecimento; desenvolva carac-
terísticas como capacidade de obser-
vação (grandes negociadores), saber 
ouvir (melhores vendedores), a visão 
(dos empreendedores), o carisma (dos 
líderes), o sorriso, fl exibilidade, empa-
tia, ginga, drible, sonoridade, intelec-
to, a oratória, senso de humor... são 
habilidades que podem ser desenvolvi-
das, mas são naturais em algumas 
pessoas. Quem construir suas carrei-
ras com base nessas características 
terá melhores condições de desenvolv-
er seus talentos, se manter motivado, 
ter os melhores empregos, reconheci-
mento e - por que não? - mais dinheiro.

No próximo artigo relembraremos 
como fazer a diferença na empresa e 
técnicas de posturas profi ssionais de 
junho e Julho de 2014. Até lá.

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

Inovação e 
Criatividade 
Como Fatores 
motivacionais – Síntese IV.
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PREmIAÇÃO

Coordenador regional da Rio 
2016 faz visita técnica a Itabuna

O advogado Vercil Rodrigues 
recebe o IV Prêmio 

Qualidade Profi ssional

Depois de apresentar o projeto para 
a recepção na cidade do Revezamento 
da Tocha Olímpica Rio 2016 ao prefei-
to de Itabuna, Claudevane Leite, aos 
secretários municipais e outras autori-
dades, a Secretaria de Esportes e Re-
creação se prepara agora para a visi-
ta técnica do coordenador regional do 
evento Filippo Faria. O encontro pro-
gramado para as 14h30min de terça-
-feira, dia 10, na sala de reuniões do 
Gabinete do Prefeito no Centro Admi-
nistrativo Firmino Alves.

Na noite de quinta-feira, o secretá-
rio Evans Maxwel Silva, apresentou o 
projeto aos comerciantes durante reu-
nião ordinária da Câmara de Dirigentes 
Lojistas de Itabuna. A Secretaria está 
montando uma espécie de força-tarefa 
para a elaboração dos planos de contin-

gencia e logística da praça de celebra-
ção. Na reunião da próxima semana 
Filippo Faria vai fornecer mais infor-
mações, tirar dúvidas e prestar escla-
recimentos aos participantes do grupo, 
que inclui representantes dos órgãos de 
segurança pública. 

Maxwel explica que o revezamento 
da Tocha Olímpica Rio 2016 visa atin-
gir o maior número possível de pessoas, 
criando um sentimento de pertencimen-
to entre o povo e promover o Reveza-
mento como um meio de aumentar o in-
teresse, a participação e a união do povo 
brasileiro em torno dos Jogos Olímpi-
cos. Aproximadamente 300 cidades irão 
participar do Revezamento, que terá 
aproximadamente 12 mil Condutores 
da Tocha para permitir ampla partici-
pação da população.

O advogado e diretor do grupo Direi-
tos, que edita o jornais DIREITOS e O 
COMPASSO, Vercil Rodrigues foi home-
nageado no IV Prêmio Qualidade Profi s-
sional – ano 2015.

O Prêmio Qualidade Profi ssional, 
considerado o maior evento de homena-
gens do sul da Bahia - premia as empre-
sas e profi ssionais que priorizam a qua-
lidade em seus investimentos e serviços, 

aconteceu no sábado (24/10), no auditório 
Jorge Amado do Centro de Convenções 
na cidade praiana de Ilhéus. 

O organizado evento foi produzido 
pelo empresário Rodrigo Santana, da 
Faze Eventos & Shows, em parceria com 
a revista Folha da Praia, que na oportu-
nidade comemorou 25 anos de fundação e 
que tem como diretor-presidente o jorna-
lista e empresário Roberto Santana.

Sob a coordenação do prefeito Claudevane Leite, 
Prefeitura defi ne esquema da Tocha Olímpica

Secretário Evans maxwel apresenta ao  prefeito Claudevane 
Leite esquema do Revezamento da tocha Olímpica
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outro, contou-me um amigo que, naqueles 
tempos, no interior do nosso País, onde não 
havia estradas, a comunicação era feita de 
forma primitiva, basicamente através de 
tropas e tropeiros. Consista a tropa em 
alguns burros treinados que transporta-
vam em seus lombos, normalmente de um 
centro comercial mais desenvolvido para o 
interior, gêneros de primeira necessidade, 
a exemplo de feijão, arroz, banha de porco, 
carne seca, querosene, sal, fumo de rolo, 
etc... No retorno, traziam vários produtos 
das localidades por onde passaram, como 
farinha, carne de sol, requeijão… Mas não 
era só isso, levavam e traziam notícias, bi-
lhetes, carta de amor, recados... enfi m, fa-
ziam uma integração regional.

Aqui no sul da Bahia não era diferente. 
Havia vários tropeiros. Dentre eles o que 
mais se destacava era Valdomiro. Na lin-
guagem de hoje seria um empreendedor de 
sucesso, um emergente.

A sua tropa se destacava das demais. 
Os animais usam indumentárias patro-
nizadas, exatamente iguais. Todos eles 
tinham um chocalho dourado pendura-
do na coleira que, quando em marcha, 
tilintavam sons embalados pelo vento a 
anunciar a aproximação da tropa. Era um 
acontecimento a aparição da tropa de Val-
domiro.

Certo dia, pela estrada a fora, condu-
zia Valdomiro a sua tropa. Era perto das 
quatro horas da tarde, quando o céu de 
repente se enegreceu anunciando chuva, 
forte chuva. Estrada deserta. Burros car-
regados de mercadorias. O que fazer? Pen-
sou Valdomiro! E a chuva caiu em forma 
de tormenta... Sem alternativa, revolveu 
pedir rancho numa fazenda próxima, de 
propriedade de coronel do cacau.

Foi um constrangimento para ele pedir 
ajuda, isto porque era um sujeito cismado, 
casmurro, perfeccionista.

Na Fazenda, dirigiu-se a casa grande e 
pediu estada ao coronel. Envaidecido com 
a presença de Valdomiro, não só o autori-

zou a montar acampamento, como também 
o convidou para jantar. Afi nal, jantar com 
Valdomiro era sinal de prestígio.

Arranchada a tropa, momento depois 
foi Valdomiro jantar com o coronel. Entre 
uma conserva e outras beberam algumas 
doses de aguardente, licor de mel de ca-
cau e de jenipapo. Mas Valdomiro sempre 
atento, desconfi ado de tamanha gentileza. 
O jantar foi ecológico. Servido foi ensopado 
de paca, de tatú, de teiú, galinha ao mo-
lho pardo e moqueca de jiboia. Sobremesa, 
doce de coco verde e por fi m, um digestivo 
feito de laranja da terra.

Entusiasmado, o Coronel virou-se para 
Valdomiro e disse-lhe: “amigo, hoje você 
vai passar a noite aqui com Neném”. Val-
domiro pensou consigo: “Neném! Quem 
será? Pensando ser uma armadilha do co-
ronel, declinou do convite e foi ao rancho 
juntar-se aos seus ajudantes. Eram três.

E a chuva continuava.
Perto de o dia amanhecer, revolveu ir 

embora. Levantou acampamento e foi se 
despedir do anfi trião.

Chegando em frente à casa do Coronel, 
apeou do burro e o amarrou num mourão 
de jacarandá. 

Bateu à porta!
Ao ser aberta, surge na penumbra uma 

mulher. Uma morena de olhos claros, cabe-
los negros e lisos na altura dos ombros, lá-
bios da cor de jambo, dentes alvos, sorriso 
largo e um perfume de botão de laranjeira 
espalhava-se pelo ar. Da camisola transpa-
rente percebia-se a geografi a do seu corpo. 
Os seios em formato de pera, cujos bicos 
pareciam querer varar-lhe as vestes. Via-
-se o ventre, o umbigo e a fl or do amor. 

Sorrindo ela lhodisse: “Eu sou Neném. 
Você deve de ser o Valdomiro Tropeiro, não é?

 “Não, eu sou o burro! Valdomiro está 
ali amarrado no mourão”, respondeu ele 
completamente desajeitado.

O tropeiro
e o burro

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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mais perto de você.

Gasoduto Itabuna-Ilhéus

A Bahiagás traz mais crescimento para o nosso estado. Por isso, ampliou a rede de
distribuição do gás natural para o sul e extremo sul da Bahia, investindo R$ 56 milhões
na construção do Gasoduto Itabuna-Ilhéus. São 37 km de novos dutos fazendo
o desenvolvimento avançar ainda mais pelo interior. Bahiagás. Mais energia para toda a Bahia.
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