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“Em termos
de obras 

públicas, o pMDB 
praticamente 

construiu Itabuna!”

Entrevista com Pedro 
Arnaldo Martins, 

presidente do 
diretório do PMDB

de Itabuna. 

Câmara aprova sociedade 
individual de advogados

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto 
de lei número 166, que altera o Estatuto da Advocacia, de 1994, e passa a permitir que 
advogados se reúnam em “sociedade simples de prestação de serviços de advocacia 
ou constituir sociedade unipessoal de advocacia”. A aprovação é terminativa e o texto 
agora segue para o Senado.

Dr. Antônio Hygino 
é homenageado 
pelo Tribunal de 
Justiça da Bahia

ELEIÇÕES OAB - ILHÉUS

Marcos Flávio é 
reeleito presidente 
da OAB de Ilhéus

Dr. Martone Maciel
é eleito presidente 

da ASBAp

FUNDAÇÃO

Fo
to

-A
nt

ôn
io

 C
ru

z 
A

gê
nc

ia
 B

ra
si

l



1º Caderno
02

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VII - n° 84 - SUL DA BAHIA - dezembro de 2015

O DIREITOS é publicado pela DIREITOS EDITORIA E PUBLICIDADE LTDA, 
sob o CNPJ  de  Nº 11.463.667/0001-47 e Inscrição Municipal de Nº 18.506

Endereço: Avenida Félix Mendonça, 358, Residencial Zelito Fontes, Aptº. 103, 1º Andar, Bairro Conceição, 
Itabuna – Bahia, CEP 45.605-000
Fundado: 15 de janeiro de 2009
Diretor-Editor: Vercil Rodrigues (Vercil5@hotmail.com)
Jornalista Responsável: Joselito dos Reis Santos - DRT/BA Nº. 113 
Diagramação e Execução Gráfica: Arnold Coelho
Revisão: Viviane Teixeira Rodrigues.
Deptº. de Marketing e Publicidade/Venda: V.A. Produção/Rodrigues (73) 9134 5375.
Conselho Editorial: Mateus Maurício Santos e Giovani G. de Albuquerque.
Departamento Jurídico: Dr. Vercil Rodrigues – OAB/BA. Nº 36.712
Circulação: Itabuna - Ilhéus e Sul, Extremo e Baixo Sul da Bahia, Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória da 
Conquista, Teixeira de Freitas, Eunapólis, Itamarajú, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Barreiras.
Responsável pela Distribuição em Itabuna/BA.: Angélica S. da Silva (73) 8106 9737.
Responsável pela Distribuição em Ilhéus/BA.: J. R. Distribuidor (73) 3613 5363

Críticas, sugestões e postar artigos: Vercil5@hotmail.com  
Tiragem: 6.000 exemplares mensais.            -          Edições Anteriores: R$ 5,00

 * Todos os artigos contidos neste Jornal são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores

Home Page: http://www.jornaldireitos.com      E-mail: direitos@jornaldireitos.com
Telefones: (73) 9134 5375 e 9131 7932

12º Dica - Não deves usar recur-
sos abusivos, protelatórios, obstruir 
propositadamente o andamento do 
processo. Do contrário, estarás indo 
de encontro ao que preceituam a Cons-
tituição, O Estatuto da Advocacia e o 
seu Código de Ética. Agindo de forma a 
se tornares prejudicial “à administra-
ção da Justiça”.

13º Dica - Antes da outorga da 
procuração, é do todo recomendável 
que o advogados ajuste com o cliente, 
mediante contrato escrito, com clare-
za e pormenorizadamente, os serviços 
a que se obriga. O valor e a forma de 
pagamento de seus honorários, não es-
quecendo de explicitar se destes serão 
deduzidos, ou não, imposto de renda e 
outros encargos.

14º Dica - A lealdade e a probidade 
recomendam que o advogado previna o 
cliente da morosidade da Justiça, evite 

fazer previsão de prazo para o término 
do feito, afi m de que ele não estranhe e 
inculpe o patrono pela demora da tra-
mitação da causa, como não amiúde 
sucede.

15º Dica - O exercício da advoca-
cia pressupõe confi ança. Se algum dia o 
mandatário perceber que essa confi an-
ça deixou de existir, compete-lhe expor 
esse sentimento ou impressão ao cons-
tituinte, e dizer-lhes que quão difícil 
se torna, nessas condições, continuara 
como seu patrono. É de toda conveni-
ência deixar o cliente à vontade para 
acertar o valor de seus serviços já pres-
tados e constituir outro advogado em 
que confi e. Nada mais desconfortável e 
desestimulante do que sentir que não 
mais dispõe de crédito do constituinte.

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.

1 – Sou aposentado pelo regime 
próprio federal, mas consegui um 
emprego na iniciativa privada. Gos-
taria de saber quais são os meus di-
reitos previdenciários se eu poderei 
receber seguro desemprego em caso 
de desligamento. Nilton Carlos

Sendo aposentado como servidor fe-
deral, esta aposentadoria foi concedida 
conforme as normas do Regime Próprio 
de Previdência Social. Após ter sido apo-
sentado pelo RPPS, e continuando na vida 
laborativa exercendo cargo na iniciativa 
privada, estará como segurado obrigatório 
no Regime Geral de Previdência Social, 
fazendo jus a todos os benefícios conforme 
suas regras para concessão, uma vez que 
são regimes previdenciários diferentes. 
Quanto ao seguro desemprego, a ativida-
des exercidas na atividade privada que 
gerem vínculos empregatícios, as normas 
e diretrizes que norteiam a relação em-
pregador e empregado estão contidas na 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

2- Eu estou afastada da empre-
sa que trabalho a há mais de 6 anos. 
A Previdência Social está querendo 
que eu retorne em outra função (dis-
seram que o programa de reabilita-
ção). Será que se eu retornar, a fi rma 
poderá me demitir? Tatiane Lima.

A Previdência Social oferece benefí-
cios por incapacidade a título provisório 
(auxílio-doença e aposentadoria por in-
validez). Assim, o segurado que recupera 
a capacidade para o trabalho ou que se 
revela suscetível de reabilitação não tem 
direitos legais para continuar afastado do 
trabalho. A certifi cação desta recupera-
ção para o trabalho é feita pelo profi ssio-
nal especializado – o perito médico -, que 
tem conhecimento e sensibilidade para 
apreciar o seu estado de saúde. Desta de-
cisão caberá recurso administrativo. Com 
relação à proteção contra a despedida, o 
art. 118 da Lei nº 8.123, de 24 de julho de 
1991, in verbis: “O segurado que sofreu 
acidente do trabalho tem garantida, pelo 
prazo mínimo de doze meses, a manuten-
ção do seu contrato de trabalho na em-
presa, após a cessação do auxílio-doença 
acidentário, independentemente de per-
cepção de auxílio-acidente”, aponta-nos 
dois caminhos no caso em análise, que se 
a consulente tiver se afastado por causa 
ocupacional fará jus. Se for  por motivo 
não acidentário, não haverá, proteção ju-
rídica contra a despedida. 

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário,  
Diretor Fundador Conrado – Advocacia & Consul-

toria e Membro da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (Aljusba). Itabuna – Bahia.

marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

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

Em certa ocasião, quando lecionava direito fi nanceiro, pedi numa avalia-
ção escrita, que os alunos diferenciassem divida fl utuante de dívida fundada, 
quando então colhi a seguinte “perola”:

“– Dívida fl utuante é aquela que fl utua pelos burocráticos corredores da 
administração pública e, divida fundada, como o nome sugere, é aquela dívi-
da que afunda qualquer país.”

Dr. Evandro Moreira, da Saito Advocacia Empresarial.

Dívida Flutuante e dívida fundada

O advogado com seus 12 fi lhos não conseguia alugar uma casa 
para morar, pois os proprietários sabiam que a criançada destruiria 
o imóvel. Advogado não pode mentir! Assim, ele não poderia dizer 
que não tinha fi lhos...

Desesperado, pois o prazo de sua mudança se esgotava, certa 
manhã pediu à esposa que fosse passear no cemitério com seus 11 
fi lhos. Pegou o que sobrou e foi à imobiliária.

Quando o corretor perguntou-lhe quantos fi lhos tinha, respon-
deu sem demorar — 12!

— Mas onde estão os outros?!
Eis que o advogado respondeu:
— Estão no cemitério, junto com a mãe deles.
E conseguiu alugar a casa... sem mentir!

*Moral: Não é preciso mentir se souber escolher as palavras certas.

O advogado 
que não 
queria mentir! 
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O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-
-BA), em solenidade realizada na terça-
-feira (01/12), homenageou os juízes que 
ingressaram na magistratura no ano de 
1990. Ou seja, a 25 anos. É a conhecida 
Turma de 1990. Dela saíram, o Desem-
bargador Mario Albiani Júnior, a atual 
Presidente da Associação dos Magistra-
dos da Bahia (AMAB), Marielza Bran-
dão, juízes corregedores, dentre outros. 

Todos receberam Diploma de Honra ao 
Mérito, pelos 25 anos de dedicação, com-
prometimento e responsabilidade com o 
Tribunal de Justiça da Bahia.

Do sul da Bahia a honraria foi dada 
ao Dr. Antônio Carlos de Souza Hygino, 
que atualmente responde pela 5ª Vara de 
Feitos de Relação de Consumos, Cíveis e 
Comerciais da Comarca de Itabuna, onde 
tem feito um excelente trabalho.

Dr. Antônio Hygino é homenageado pelo Tribunal de Justiça da Bahia
HOMENAGEM
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Adquirir um imóvel (aparta-
mento ou casa) requer cuidados e 
planejamento. As ofertas do mer-
cado imobiliário são muitas e as 
tentações de comprar o imóvel dos 
sonhos sem pensar também. Mas, 
nesse caso, os riscos para a saúde 
fi nanceira são muitos.

Especialistas em mercado imo-
biliário entendem que esses são os 
principais pontos que devem ser 
analisados na compra de um imó-
vel: 1- Reúna a família e converse 
sobre este tema, defi nindo o lugar, 
valor e as reais condições que se en-
contram; 2- O melhor caminho para 
adquirir é poupar parte do dinheiro 
que se ganha, faça um simulação em 
qualquer banco de quanto custaria 
a prestação desse imóvel e comece 
a guardar em um investimento con-
servador como a poupança, CDB ou 
tesouro direto; 3- Analise o valor do 
aluguel que está pagando e se for o 
mesmo valor da prestação de um fi -
nanciamento, poderá ser uma opção 
fi nanciar o imóvel.

Outras dicas são: 4 - lembre-
-se de que o fi nanciamento de um 
imóvel é considerado dívida de va-
lor, por isso deve ser protegida e 
garantida antes de sair pagando as 
despesas mensais; 5 - Cuidado com 
o valor do imóvel que comprará e 
veja se o seu valor adequa-se a seu 
verdadeiro padrão de vida, muitas 
vezes não respeitamos nosso pa-
drão; 6 - Tenha sempre uma reser-
va estratégica, em caso de qualquer 
eventualidade não deixará de hon-
rar esse importante compromisso; 
7 - Caso não esteja conseguindo 
pagar a prestação da casa própria 
é preciso rever imediatamente os 

gastos, em especial as pequenas 
despesas que somadas podem le-
var uma família ao desequilíbrio 
fi nanceiro; 8 - Nunca se esqueça 
de que um novo imóvel demanda 
novos custos, com o imobiliário 
(esse item a maioria dos comprado-
res esquecem), condomínio, taxas, 
transferência, etc.. 9 - Outro ponto 
a ser levado em conta é o custo de 
vida da região em que irá mudar, 
este pode se elevar. E por último a 
dica 10 - Também se preocupe com 
gastos de transportes que poderá 
impactar o orçamento doméstico e 
difi cultar também o pagamento das 
prestações.

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-Graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados Pre-
videnciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas” e “Dicas de Direito Imobiliário” (Direitos Editora). Itabuna- Bahia 
(73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545.

Os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito 

Imobiliário para Dr. Vercil 
Rodrigues, encaminhar para os 
e-mails: vercil@jornaldireitos.

com e jornalocompasso@gmail.
com e vercil5@hotmail.com  

Cuidados ao adquirir um imóvel

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

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

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

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

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

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

CONFRATERNIZAÇÃO

Rotary Clube Itabuna Sul realiza confraternização

O Rotary Clube Itabuna Sul, en-
tidade fundada em 10 de fevereiro de 
1986, que presta relevantes serviços 
à sociedade itabunense, presidida por 
Hiromi Isozaki, na última quinta-feira 
(11/12), no Palace Hall, realizou jantar 

de confraternização de fi m de ano, com 
a participação dos rotarianos, familia-
res e convidados, com isso celebrando 
o ano rotário 2015, que foi profícuo.

O descontraído e animado jantar 
teve a animação musical da dupla Ted 

Moreno (vocal) e Armstrong (teclados), 
que com um repertório variado conse-
guiu agradar a todos. 

Ainda durante a confraterniza-
ção, foi realizado um momento re-
ligioso comemorando o nascimento 

de Jesus Cristo. Além disso, foram 
realizadas declamação de poemas/
poesias, descontraídas brincadeiras e 
mensagens natalinas. Foi realmente 
uma noite especial da família rotária 
itabunense.
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O processo Administrativo na 
imposição de penalidades de Trânsito
O trânsito é um fenômeno diretamente 

associado às noções de cidadania, organi-
zação e vida em sociedade, despertando 
assim uma atenção cada vez maior dos ju-
ristas, da Administração Pública e da popu-
lação em geral.

Se considerarmos a não incorporação, à 
cultura e ao modo de agir dos brasileiros, dos 
conceitos de educação e responsabilidade no 
Trânsito, concluímos que o Estado necessita 
se valer de ações que ultrapassem Engenha-
ria e Educação para lidar com a problemáti-
ca do trânsito, sendo imprescindível assim, a 
sua atuação nos âmbitos de normatização, 
fi scalização e repressão, com a devida aplica-
ção de penalidades.

As penalidades impostas pelo Código de 
trânsito brasileiro possuem natureza jurídi-
ca de sanção administrativa, modalidade de 
sanção que resulta de ato administrativo, 
seguido do respectivo processo administra-
tivo. Em respeito ao princípio constitucional 
da legalidade, o procedimento administrati-
vo sancionatório de aplicação de multas de 
trânsito deve seguir o iter determinado pelo 
Código de Trânsito Brasileiro:

O processo administrativo tem início 
com a lavratura do auto de infração. Logo 
após o auto de infração ter sua consistência 
revisada, é então expedida uma notifi cação 
de autuação, o que possibilita que o infra-
tor apresente a denominada defesa prévia. 

Analisada a defesa e sendo esta indeferida, 
a autoridade de trânsito aplicará a penali-
dade, expedindo a devida notifi cação. Caso 
o condutor não se conforme com a penali-
dade aplicada, poderá interpor recurso a ser 
apreciado pelas Juntas Administrativas de 
Recursos de Infrações (JARI), quando cole-
giado procederá com o reexame da decisão 
da autoridade de trânsito.

Por fi m, há ainda a previsão de recurso 
dirigido ao Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN) e aos Conselhos Estaduais de 
Transito (CETRAN e CONTRANDIFE), segunda 
instância recursal que encerra a instância ad-
ministrativa de aplicação de multas.

A obrigatoriedade da observância dessas 
normas de procedimento possibilita que seja 
assegurado ao autuado seu direito Consti-
tucional à ampla defesa e ao contraditório. 
Nem mesmo a premissa da garantia de paz 
social, de que se valem as normas de trân-
sito, podem servir de justifi cativa para uma 
atuação arbitrária da Administração Pública. 
Afi nal, para que haja efetiva paz social deve 
existir segurança jurídica, elemento funda-
mental para a confi guração de um Estado 
Democrático de Direito.

Por Emanuelle Sampaio 
Advogada Graduada pela Faculdade 

Ruy Barbosa. Salvador – Bahia. 
E-mail: emanuelle.sampaio@hotmail.com

A Lei de Direito de Resposta foi criticada 
pelo professor de comunicação Carlos Eduar-
do Lins da Silva em artigo publicado na Folha 
de S. Paulo. A tese dele é que caso a atual lei 
existisse durante a descoberta do mensalão, 
a cobertura da imprensa teria sido difi culta-
da. “Se a lei 13.188 estivesse em vigor e todas 

aquelas pessoas [citadas pelo então deputado 
Roberto Jefferson à Folha] tivessem se vali-
do dela, a Folha teria de ter dado manchetes 
em seis colunas em 15 edições subsequentes 
a declarações dessas pessoas, mesmo que na 
véspera houvesse morrido o papa ou a cura 
do câncer tivesse sido revelada”.

 Quatro anos após a aprovação da Lei de Acesso à Informação, as prefeituras 
brasileiras ainda têm dificuldade para ser transparentes. Avaliação feita pelo 
Ministério Público Federal em 5.569 cidades (incluindo Brasília), mostra que 
três de cada cinco tirariam nota menor que 5, numa escala que vai de 0 a 10. 
Além disso, uma de cada nove prefeituras do país tirou zero. 

Jornalismo 
difi cultado

Sem transparência

CONTEXTO 
JURÍDICO

                                        por Emanuelle Sampaio

Numa roda de viola, entre um 
trago e outro, contou-me um amigo 
que, naqueles tempos, no interior do 
nosso País, onde não havia estradas, 
a comunicação era feita de forma pri-
mitiva, basicamente através de tro-
pas e tropeiros. Consista a tropa em 
alguns burros treinados que trans-
portavam em seus lombos, normal-
mente de um centro comercial mais 
desenvolvido para o interior, gêneros 
de primeira necessidade, a exem-
plo 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, bilhetes, 
carta de amor, recados... enfi m, fa-
ziam uma integração regional.

Aqui no sul da Bahia não era di-
ferente. Havia vários tropeiros. Den-
tre eles o que mais se destacava era 
Valdomiro. Na linguagem de hoje se-
ria um empreendedor de sucesso, um 
emergente.

A sua tropa se destacava das 
demais. Os animais usam indumen-
tárias patronizadas, exatamente 
iguais. Todos eles tinham um cho-
calho dourado pendurado na coleira 
que, quando em marcha, tilintavam 
sons embalados pelo vento a anun-
ciar a aproximação da tropa. Era 
um acontecimento a aparição da 
tropa de Valdomiro.

Certo dia, pela estrada a fora, 
conduzia Valdomiro a sua tropa. 
Era perto das quatro horas da tarde, 
quando o céu de repente se enegre-
ceu anunciando chuva, forte chuva. 
Estrada deserta. Burros carregados 
de mercadorias. O que fazer? Pensou 
Valdomiro! E a chuva caiu em forma 
de tormenta... Sem alternativa, re-
volveu 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, perfeccio-
nista.

Na Fazenda, dirigiu-se a casa 
grande e pediu estada ao coronel. 
Envaidecido com a presença de Val-

domiro, não só o autorizou a montar 
acampamento, como também o con-
vidou para jantar. Afi nal, jantar com 
Valdomiro era sinal de prestígio.

Arranchada a tropa, momento 
depois foi Valdomiro jantar com o co-
ronel. Entre uma conserva e outras 
beberam algumas doses de aguar-
dente, licor de mel de cacau e de jeni-
papo. Mas Valdomiro sempre atento, 
desconfi ado de tamanha gentileza. 
O jantar foi ecológico. Servido foi 
ensopado de paca, de tatú, de teiú, 
galinha ao molho 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: “ami-
go, hoje você vai passar a noite aqui 
com Neném”. Valdomiro pensou con-
sigo: “Neném! Quem será? Pensando 
ser uma armadilha do coronel, decli-
nou do convite e foi ao rancho juntar-
-se aos seus ajudantes. Eram três.

E a chuva continuava.
Perto de o dia amanhecer, revol-

veu ir embora. Levantou acampa-
mento 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 penum-

bra uma mulher. Uma morena de 
olhos claros, cabelos negros e lisos 
na altura dos ombros, lábios da cor 
de jambo, dentes alvos, sorriso largo 
e um perfume de botão de laranjei-
ra espalhava-se pelo ar. Da camisola 
transparente 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 Ne-
ném. Você deve de ser o Valdomiro Tro-
peiro, não é?

 “Não, eu sou o burro! Valdomiro 
está ali amarrado no mourão”, res-
pondeu ele completamente desajei-
tado.

Alma gêmea

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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www.aguiabranca.com.br

Atravessamos o país inteiro para que você possa olhar de novo nos olhos de 
quem não vê há algum tempo, ganhar um abraço cheio de saudade e sentir a 
emoção bater forte no coração. Esse é o melhor presente. Neste fim de ano, 
a Águia Branca deseja Boas Festas e um Feliz Reencontro.



Na sexta-feira (11/12), em uma reu-
nião que durou pouco mais de cinco ho-
ras e com a participação de mais de duas 
dezenas de advogados previdenciaristas, 
o causídico Dr. Martone Costa Maciel foi 
eleito por aclamação o primeiro presiden-
te da Associação Sul Baiana de Advoga-
dos Previdenciaristas (Asbap), fundada 
na mesma oportunidade.

Formada por advogados que militam 
na área de Direito Previdenciário, a as-
sociação tem como objetivo maior o de 
fortalecer a Advocacia Previdenciária e 
auxiliar na melhoria da prestação juris-
dicional em causas relacionadas com a 
Seguridade Social.

A Asbap tem como área de abrangên-
cia a Mesorregião Sul Baiana, que é uma 
das sete mesorregiões do estado brasilei-
ro da Bahia e é formada pela união de se-
tenta municípios agrupados em três mi-
crorregiões, sendo as principais cidades: 
Itabuna, Ilhéus, Eunápolis, Porto Seguro, 
Teixeira de Freitas e Valença

A partir de conversas em redes so-
ciais, os advogados militantes na área de 
Direito Previdenciário identificaram os 
desafios da atividade bem como as espe-
cificidades da atuação na Justiça Federal 
e surgiu a necessidade de criação de uma 
instituição, no caso, associação que aten-
desse estes interesses. 

Após duas reuniões e muitas discus-

sões, sendo a última em uma churrasca-
ria da cidade de Itabuna foi aprovado o 
Estatuto Social e eleita a primeira direto-
ria, que é composta pelos advogados: Pre-
sidente Martone Maciel, vice-presidente 
Eduardo Barreto, Secretário geral Ramon 
Amaral, Secretária Adjunta Thiara Car-
valho, 1º Tesoureiro Waldinei Tranzilo e 
2ª Tesoureira Laudenice Andrade. Ainda 
compõe o Conselho Fiscal Edineude Oli-
veira, André Luiz Silva, Neviton Oliveira 
e os suplentes Joselito Silva, Marisane 
Mendes e Elizabeth Rosa.

Dr. Martone Maciel é eleito 
presidente da ASBAp
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FUNDAÇÃO

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara dos Deputados apro-
vou o projeto de lei número 166, que 
altera o Estatuto da Advocacia, de 
1994, e passa a permitir que advoga-
dos se reúnam em “sociedade simples 
de prestação de serviços de advocacia 
ou constituir sociedade unipessoal de 
advocacia”. A aprovação é terminativa 
e o texto agora segue para o Senado.

A OAB vinha defendendo a mudan-
ça, sob argumento de que ela beneficia 
todos os setores da sociedade, inclusive 
à própria União, pois vai aumentar a 
arrecadação de tributos ao formalizar 
mais contribuintes.

O projeto prevê que “nenhum ad-
vogado pode integrar mais de uma so-
ciedade de advogados, constituir mais 
de uma sociedade individual do advo-
gado, ou integrar, simultaneamente, 
uma sociedade de advogados e uma 
sociedade individual do advogado, com 
sede ou filial na mesma área territo-
rial do respectivo Conselho Seccional”.

“Trata-se de uma importante con-
quista que permitirá ao colega que 
atua sozinho aderir ao Simples Na-

cional, usufruindo de alíquotas tribu-
tárias mais favoráveis, além de pa-
gamento unificado de oito impostos 
federais, estaduais e municipais (ISS, 
PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI, ICMS 
e ISS) e da contribuição previdenci-
ária, facilitando e descomplicando a 
gestão de pequenos escritórios”, disse 
o presidente nacional da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Marcus Vinicius 
Coêlho.

Prevaleceu no texto final a redação 
dada pelo substitutivo do deputado 
Aelton Freitas (PR-MG), que alterou 
de “sociedade individual do advogado” 
para “sociedade unipessoal de advo-
cacia”. Como resultado, o tipo de con-
trato social permite organizações de 
somente um profissional.

O texto modifica o Estatuto do Ad-
vogado (Lei 8.906) para incluir a pre-
visão de escritórios com um advogado, 
o que permitirá às futuras sociedades 
unipessoais gozarão dos mesmos bene-
fícios concedidos às bancas atuais.

A aprovação na Câmara dos De-
putados é terminativa e o texto agora 
segue para o Senado.

Câmara aprova sociedade 
individual de advogados
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ENTREVISTA

O presidente do PMDB de Itabuna, 
Pedro Arnaldo Martins, tem um estilo 
próprio de fazer política. Adora dialo-
gar, é um especialista na arte de fazer 
amigos, está sempre de olhos e ouvidos 
abertos para tudo o que acontece ao seu 
redor, é extremamente cauteloso nas de-
cisões e, muito cioso, defende que acor-
dos são feitos para serem cumpridos. É 
esse estilo que faz dele uma grande reve-
lação da política Itabunense e regional. 
É impossível falar de política sem lem-
brar-se de Pedro Arnaldo. E não é para 
menos. Com ele, o PMDB de Itabuna se 
reinventa e ganha o respeito de novos 
admiradores, inclusive o reconhecimen-
to de adversários. Isso abre novas e boas 
perspectivas para o partido, que ganha 
uma nova cara e já pode sonhar mais 
alto. Na entrevista a seguir, Pedro Ar-
naldo fala sobre o PMDB, como o partido 
se encontra no momento e projeta 2016.

DIREITOS - Qual é o seu maior 
desafi o ao assumir a Presidência do 
PMDB?

Pedro Arnaldo - Olha (risos...), o 
maior desafi o é substituir o doutor Re-
nato Costa, um homem íntegro e res-
peitado não só por nós, peemedebistas, 
mas também por toda a comunidade Ita-
bunense e o seu jeito hábil e sereno de 
liderar; não é fácil substituí-lo. Por isso, 
eu tenho que mostrar serviço para hon-
rar a confi ança de meus pares. Mas aos 
poucos e, com o apoio do próprio Renato, 
as coisas vão acontecendo e hoje eu diria 
que está tudo bem, com o partido se fi r-
mando cada vez mais como opção para 
o eleitor.

DIREITOS - Como analisa o 
PMDB de Itabuna?

Pedro Arnaldo - O PMDB é a maior 
marca partidária deste País. Tem uma 
história de luta inquestionável. Aqui 
em Itabuna, o partido sempre teve uma 

atuação de destaque. Posso afi rmar que 
o PMDB foi a força político-partidária 
mais importante para o desenvolvimen-
to de Itabuna, elegendo prefeitos como 
José Oduque Teixeira, que fez uma 
grande reestruturação administrativa 
no Poder Executivo municipal; Ubal-
do Dantas, que valorizou toda a cidade 
como a execução de grandes obras como 
a abertura da Av. Aziz Maron e um pro-
fundo programa de macrodrenagem da 
área urbana; Fernando Gomes, que, 
no PMDB, foi o prefeito que nos legou 
o maior conjunto de obras públicas já 
deixadas por um prefeito, como  a Vila 
Olímpica;a duplicação da Avenida José 
Soares Pinheiro; os principais viadutos 
da cidade; a duplicação da ponte do São 
Caetano;  Grupos Escolares, Maternida-
de da Mãe Pobre, Hospital de Base Luiz 
Eduardo Magalhães, entre outros. Estes 

nomes honraram a sigla, foram muito 
operosos e tiveram o apoio do Partido no 
Estado e em Brasília para fazer obras 
estruturais para o município. Em ter-
mos de obras públicas, o PMDB pratica-
mente construiu Itabuna! 

Podemos sem dúvida afi rmar, que 
esse partido é forte e respeitado porque 
tem dado respostas concretas aos proble-
mas maiores da sociedade Itabunense. 
Olha o exemplo da cobertura do Canal 
Lava-pés, uma obra de fôlego, verdadei-
ra aspiração da comunidade local. O en-
tão Ministro Geddel Vieira Lima, nossa 
liderança no Estado, não mediu esforços 
em sua Pasta para aprovar o projeto e 
destinar os recursos que viabilizaram 
a obra, executada pela Secretaria de 

Infraestrutura de Itabuna, que tinha 
à frente o arquiteto Fernando Vita, do 
nosso PMDB. 

DIREITOS - Como o PMDB está 
se preparando para as eleições de 
2016?

Pedro Arnaldo - Todo partido polí-
tico tem que se preparar bastante para 
enfrentar um processo eleitoral e com 
o PMDB não é diferente. Pelo conjun-
to do nosso trabalho de discussão dos 
problemas e orientação aos militantes, 
considero o PMDB preparado para as 
próximas eleições. Estamos mantendo 
diálogo com outros partidos, estamos 
atraindo novos quadros e, aos poucos, 
estamos botando o nosso bloco na rua, 
visando às eleições do ano que vem. A 
propósito, devo dizer que os partidos 

têm que se preparar muito para estas 
eleições porque o Brasil está passan-
do por um processo muito grande de 
transformações e isso vai se refl etir no 
pleito eleitoral. O eleitor será muito 
mais exigente! No fi nal de novembro 
realizamos um seminário de capaci-
tação de pré-candidatos, vereadores e 
prefeitos, com a participação de dezoito 
cidades, os deputados estaduais Her-
zen Gusmão (Vitoria da Conquista), Pe-
dro Tavares (Salvador), do Secretário 
Geral do PMDB Bahia, João Santana, 
o Prefeito Almir Melo (Canavieiras), 
ex-prefeito José Raimundo Laudano 
Santos(Laudano de (Almadina) e Edson 
Neves (Ubatã), entre outras lideranças. 
Também presente os ex-prefeitos Fer-

nando Gomes e Capitão Azevedo (am-
bos doDemocratas).

DIREITOS -E a pré-candidatura 
de Fernando Vita?

Pedro Arnaldo - É pra valer! Um 
partido como o PMDB tem que ser al-
ternativa de poder. Precisamos colocar 
um nome como o de Fernando Vita no 
tabuleiro político-eleitoral porque o elei-
tor vai cobrar fi cha limpa, idoneidade 
moral, capacidade de trabalho, serviço 
prestado e, Fernando Vita preenche to-
dos esses requisitos. Tem uma história 
que o habilita a concorrer à prefeitura 
em condições reais de vitória, princi-
palmente pelo respaldo histórico que o 
PMDB dá a seus candidatos e seus Pla-
nos de Governo. Vita é um político capaz 
e é o nome que o PMDB oferece ao elei-
tor Itabunense em 2016.

DIREITOS - O PMDB já decidiu 
quem serão os pré-candidatos a ve-
reador?

Pedro Arnaldo - Já. Ainda falta es-
colhermos outros nomes para concluir-
mos a lista, mas já contamos com 20 
nomes para a disputa legislativa. Destes 
20, sete são mulheres.

DIREITOS - Você deu uma nova 
cara e uma maior dinâmica ao 
PMDB. Isso signifi ca dizer que no 
futuro você poderá vir a disputar 
um cargo eletivo ou ser candidato à 
reeleição no partido?

Pedro Arnaldo - Em política, é difí-
cil dizer não. Eu até que digo. Já dei uns 
“nãos” por aí. Mas o “não” não é regra, 
é exceção. Bem... mas você quer saber 
mesmo se eu serei candidato a alguma 
coisa, não é isso? Agora sou eu que per-
gunto: você já deve ter ouvido a clássica 
frase de que o futuro a Deus pertence, 
não é mesmo? Então, vamos pra diante...

“Em termos de obras 
públicas, o pMDB 

praticamente 
construiu Itabuna!”

Entrevista com Pedro Arnaldo Martins, 
presidente do diretório do PMDB de Itabuna. 

“Fernando Vita é um político e administra-
dor capaz; é o quadro que o pMDB oferece 

ao eleitor itabunense em 2016”.
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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

A Viação Águia Branca (VAB), promoveu na ter-
ça-feira (8/11), em uma churrascaria de Ita-
buna, o seu tradicional jantar de fim de ano 

dedicado à imprensa regional - escrita, radiofônica, 
televisada e blogueiros.

Além da imprensa, estiveram presentes também 
ao jantar-confraternização várias personalidades da 
sociedade grapiúna, autoridades, publicitários, em-
presários, bem como a diretoria da empresa, além 
da agência RCM, leia-se Ruy Carvalho, que cuida da 
imagem da empresa no Sul do estado.

O anfitrião Gilmar Abreu, Gerente Regional da 
VAB e sua equipe estavam recepcionando os convi-

dados. E a diretoria apresentou o novo designer de 
pintura dos ônibus da empresa, que foi criada por 
Hans Donner, responsável a mais de trinta anos pela 
imagem visual da Rede Globo.

Na oportunidade a direção da empresa home-
nageou o jornalista e editor do jornal AGORA José 
Adervan, pelos relevantes serviços jornalísticos pres-
tados a sociedade regional e a Charles Henry, o co-
lunista social a mais tempo em atividade no sul da 
Bahia.

O evento teve ainda a boa música do casal Silva-
no Gonzaga e Carla Valéria e brindes ofertados pela 
anfitriã.

Águia Branca
promove jantar de 
confraternização
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Lara Venâncio 
Oliveira Freitas

Quem aniversariou no último 
dia 13/12, na cidade de Salvador, foi 
Lara Venâncio Oliveira Freitas. Ela 
que completou 14 anos é fi lha do ca-
sal Nilton Carlos Ascari de Freitas e 
Mabel Venâncio Oliveira e neta do 
advogado almadinense, mas radica-
do no eixo Itabuna-Ilhéus, o advoga-
do militante Dr. José Carlos Oliveira. 

Nilton Carlos Ascari de Freitas (pai), Lara Venâncio 
Oliveira Freitas e Mabel Venâncio Oliveira (Mãe)

Maria Joselita 
da Silva 
Venâncio 
(avó), Nilton 
(pai), Mabel 
(mãe), Lara, 
José Carlos 
Oliveira (avô) 
e Victor 
(irmão).

A Ordem dos 
Advogados 
do Brasil
A OAB assim chamada a Ordem de 

Advogados dos Brasil é indiscutivel-
mente a entidade da sociedade civil mais 
relevante do país, No mês de novembro 
de dois mil e quinze completou oitenta 
e cinco anos, celebra conquistas para a 
classe que a representa e para a socie-
dade brasileira.

Várias conquistas a OAB tem atuado, 
com o papel de liderança, dos movimen-
tos de alcance político-social, defendeu a 
aprovação da lei da fi cha limpa e a proi-
bição do fi nanciamento das empresas às 
campanhas eleitorais. Um grande avanço 
para a democracia e o andar de um ambi-
ente eleitoral mais justo.

O papel da OAB é olhar para a classe 
que representa, pregando o bem comum, 
ela participou da elaboração do novo 
Código de Processo Civil e posicionou o 
advogado como parte precípua do proces-
so.  No ano passado, ela obteve grande 

avanço e foi um grande marco da advo-
cacia, a inclusão da classe no Simples 
Nacional. Como cidadã observo que ela 
evoluiu junto com a sociedade, já possui 
seucódigo de ética, possui regras mais 
sérias para seus próprios dirigentes.

Temos consciência de que a OAB na-
cional tem muito a fazer e não temer o de-
bate com a imprensa diante dos fatos que 
são nocivos ao povo. Pois o Brasil vive um 
péssimo momento, corrupção em todas as 
esferas, ausência de liderança, associada 
á crise de autoridade e tudo isso desani-
ma a todos. A organização dos advogados 
do Brasil nos seus oitenta e cinco anos 
tem muito o que refl etir sob o que a ad-
vocacia espera para a construção de um 
país mais justo e solidário. 

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Obra da Bahiagás, 
Gasoduto Itabuna-Ilhéus é 

inaugurado pelo governador

O governador Rui Costa inaugurou, 
na Segunda-feira (9/11), em Ilhéus, a 
maior obra já executada pela Bahiagás: 
o Gasoduto Itabuna-Ilhéus. Que é, tam-
bém, o maior investimento com participa-
ção do Governo do Estado na Região Sul 
da Bahia, desde 2013. Na oportunidade, 
foi assinada também a ordem de serviço 
para a construção do Hospital Regional 
da Costa do Cacau. E anunciada a reto-
mada das obras da Ponte do Pontal e da 
Barragem do Rio Colônia, além da dupli-
cação da BR-415, que liga as cidade de 
Ilhéus e Itabuna.

Em uma manhã de boas notícias para 
a região, o diretor-presidente da Bahia-
gás, Luiz Gavazza, destacou os benefícios 
para a cidade de Ilhéus com a chegada 
do gás natural. “A Bahiagás já atendia a 
vizinha cidade de Itabuna e também um 
parceiro do Distrito Industrial de Ilhéus, 
que recebia o combustível no modal GNC 
(Gás Natural Comprimido), transportado 
em carretas. Agora (desde junho deste 
ano), com a chegada do gás canalizado, 
outras indústrias já estão utilizando o 
energético. Com um combustível econo-
micamente mais vantajoso, as empresas 
crescem e geram mais desenvolvimento 
para a região”. pontuou Gavazza.

Com previsão de conclusão para o últi-
mo mês de setembro, o gasoduto entrou em 
operação desde junho deste ano. O objeti-
vo da Companhia é ampliar a sua rede no 
município e abastecer a região urbana da 
Ilhéus com o gás natural para os segmentos 
industrial, veicular, residencial e comercial.

Investimentos
A Bahiagás investiu um total de R$ 

56 milhões na construção do gasoduto. 
Produzido em aço carbono, a obra possui 
37 km de extensão. “A Companhia cum-
pre, com este investimento, uma das suas 
diretrizes estratégicas, que é a interiori-

zação do gás natural. E cumpre também 
uma deliberação do Governo do Estado, 
que é a de espraiar o desenvolvimento 
por todas as regiões da Bahia”, afirmou 
o diretor-presidente da Bahiagás, logo 
após descerrar, ao lado do governador, a 
placa alusiva à inauguração do gasoduto.

O novo gasoduto, que inicialmen-
te atenderá à demanda das indústrias 
instaladas no Distrito Industrial de 
Ilhéus, possui capacidade para escoar 
até 300.000 m³ de gás natural por dia. 
O governador parabenizou a direção da 
Bahiagás pela iniciativa, destacando 
as diversas e importantes intervenções 
que estão sendo feitas na região. Se-
gundo ele, são ações estruturantes que 
vão atender demandas estratégicas da 
região. “O gás natural é um energético 
competitivo, importante para a atra-
ção de investimentos e indústrias, com 
o novo gasoduto estamos garantindo 
energia mais limpa e mais barata. Tam-
bém buscamos saúde para a população, 
com o novo hospital; garantia de abas-
tecimento de água, com a construção 
da barragem; além dos investimentos 
em infraestrutura, com a duplicação da 
ponte e a duplicação da BR-415”, con-
cluiu o governador.

Gavazza anunciou ainda, durante o 
evento, o lançamento do Programa de In-
centivo para Conversão de Veículos para 
o uso do Gás Natural. Uma campanha 
promovida pela Companhia, que vai con-
templar mil proprietários de veículos em 
todo o estado da Bahia, com um bônus no 
valor de 800 reais para a instalação do 
Kit de Conversão. “Lançaremos a campa-
nha no mês de dezembro, para aplicar no 
início do ano seguinte. Os interessados se 
cadastrarão num canal a ser divulgado 
no lançamento da campanha e receberão 
o benefício na ocasião da realização do 
serviço”, explicou.

Em uma eleição bastante disputa-
da, ocorrida no último dia 25/11, o advo-
gado Edmilton Carneiro, representando 
o grupo Advogados em Ação, venceu a 
eleição para presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) - Subseção 
de Itabuna-Bahia para o triênio 2016 – 
2018.

 Dr. Edmilton Carneiro que passará 
a comandar os destinos dos advogados a 
partir de janeiro de 2016, venceu a elei-
ção com 297 votos, já o atual presidente 
Andirlei Nascimento obteve 256.

Durante os próximos três anos, Dr. 
Carneiro poderá colocar em prática to-
das as suas propostas de campanha, a 
exemplo, da reforma da sede da enti-
dade, adequando o prédio às necessi-
dades dos advogados; a busca junto ao 
Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) 
de mais juízes, mais servidores, a cons-
trução dos dois últimos módulos do fó-
rum novo e a reforma do antigo, dentre 
outros. 

Com a reeleição de Luiz Viana 
Queiroz para a OAB – Seção da Bahia, 

que contou com o apoio de Edmilton 
Carneiro, foram eleitos para Conselhei-
ros da OAB, os advogados Guilherme 
Scofield e José Henrique Chaves, que 
juntos estarão defendo os interesses dos 
advogados baianos, especialmente os da 
cidade itabunense.

Edmilton Carneiro é eleito 
presidente da OAB - Itabuna

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
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ELEIÇÕES OAB - ILHÉUS

CIDADELLE

Abertura do Clube Cidadelle 
contou com programação especial

Marcos Flávio é reeleito 
presidente da OAB 
Seccional de Ilhéus

Águia Branca vence prêmio 
ANTp/ABRATI de melhores 

práticas do transporte terrestre
de passageiros 2015

Com 336 votos dos 370 advogados 
aptos a votar, Marcos Flávio Rhem da 
Silva foi reeleito presidente a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) Seccional de 
Ilhéus, na quarta-feira (25/11), para o tri-
ênio 2016 – 2018.

O pleito em Ilhéus, um dos maiores 
colégios eleitorais da entidade, por abran-
ger as cidades de Una, Canavieiras, Ita-
caré e Marau, teve apenas o presidente e 
candidato à reeleição.

Dr. Marcos Flávio, que é advogado es-
pecialista do Direito do Trabalho, desen-
volveu um excelente trabalho no triênio 
2013 – 2015 frente a seccional de Ilhéus, 
inclusive realizando o sonho maior dos 
advogados filiados àquela instituição, 
que era ter sede própria.

A solenidade de entrega do prê-
mio foi realizada 1º de dezembro, em 
Brasília/DF, e contou com a presença 
da diretoria da Viação Águia Bran-
ca - Renan Chieppe, Walace Serafim, 
Paula Corrêa e Dacio Ferreira, e do 
gerente de Planejamento Operacio-
nal André Cerqueira, além de diver-
sas autoridades e executivos do setor.                                                                                         

O trabalho, que mostra a automa-
tização, o armazenamento e a melhor 
rastreabilidade do fluxo de informa-
ções do CCO em relação às ocorrên-
cias operacionais, ao videomonitora-
mento e ao controle de velocidade, é 
um reconhecimento do trabalho de 
excelência de segurança realizado 
pelo CCO, SESMT, Superintendên-
cias e NOPs. “Esta conquista é de 
toda equipe da operação”, comemo-

rou Walace Serafim.
  Para a diretoria da empre-

sa que esteve presente no evento de 
premiação, o reconhecimento pelo 
trabalho desenvolvido é muito grati-
ficante, já que a Águia Branca está 
sempre em busca de melhorias em 
seus processos como forma de man-
ter a excelência em sua prestação de 
serviço aos clientes e com segurança 
veicular no transporte de vidas hu-
manas.

  O diretor Renan Chieppe foi 
também reconhecido com homena-
gem da ABRATI por seu trabalho 
como Presidente da Instituição du-
rante 5 anos, contribuindo para o 
desenvolvimento e fortalecimento do 
Setor de Transporte de Passageiros 
do país.

Foi aberto no fim de semana, o Clu-
be Cidadelle, um complexo de lazer de 
primeiro mundo, somente comparado 
aos melhores do Brasil. Com o propósi-
to de recepcionar os clientes em grande 
estilo, a Cidadelle Empreendimentos 
preparou uma programação especial 
nos dias 12 e 13 deste mês.

Durante o evento, que foi realizado 
das 9 às 17 horas, houve DJ e progra-
mação exclusiva para crianças, com re-
creação, brincadeira e distribuição de 
lanches como acarajé, picolé e pipoca.

Clube de primeiro mundo
Com projeto inovador e moderno e 

infraestrutura invejável, o Clube Cida-
delle, localizado as margens da rodovia 
Ilhéus/Itabuna (km 24), possui mais de 
30 opções de lazer em suas instalações 
para tornar a vida dos condôminos mui-
to mais confortável.

Salões de festas, espaço gourmet, 
salas de ginástica e pilates, piscina co-
berta semiolímpica, piscinas e hidro-
massagens descobertas, três quadras 
de tênis e uma de vôlei de areia, salão 

de jogos infantil e adulto e academia, 
além de duas quadras de squash, Spa, 
garage band, anfiteatro ao ar livre e 
cinema, estas são algumas das alter-
nativas de entretenimento das quais o 
Clube dispõe.

pREMIAÇÃO

“Referencial de Excelência” na 
Categoria Inovação e Tecnologia!
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O nome do ex-secretário de Desenvolvimento 
Urbano de Itabuna, Fernando Vita, foi anunciado 
pelo diretório municipal do PMDB para disputar 
o cargo de prefeito nas eleições de 2016, durante 
seminário realizado pelo partido no (28/11), sobre 
legislação e estratégias para o pleito do próximo 
ano, no auditório da Câmara Municipal.

Coordenado pelo próprio Fernando Vita, o se-
minário contou com as presenças do secretário es-
tadual do PMDB, João Santana; deputados estadu-
ais Pedro Tavares e Herzem Gusmão; ex-deputado 
estadual e vice-prefeito de Itabuna, Renato Costa; 
vereador Antônio Cavalcante; presidente e vice-
-presidente do PMDB de Itabuna, respectivamente 
Pedro Arnaldo Martins e Moacir Smith Lima. 

Além do ato político de oficialização da pré-
-candidatura de Fernando Vita, a programação 
do seminário incluiu palestras com o advogado 
Franklin Souza (Reforma Política – Prática e Efi-
cácia) e a jornalista Vania Smith Lima (Marketing 
Político – Perspectiva Eleições 2016), solenidade 
de homenagens ao ex-diretor da Ceplac, Juvenal 

Maynart; presidente da AABB de Itabuna, Maru-
se Xavier e o presidente da Unimed Itabuna, Síl-
vio Porto.

Prestigiaram o evento, o prefeito de Canaviei-
ras, Almir Melo; ex-prefeitos Edson Neves (Uba-
tã), Laudano (Almadina), Fernando Gomes (Ita-
buna), Capitão Azevedo (Itabuna); pré-candidatos, 
presidentes de partidos, autoridades municipais, 
líderes comunitários e militância peemedebista.
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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e 

religiosas,publicidade volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211-5852 – Itabuna-Bahia

pOLÍTICA

PMDB de Itabuna oficializa 
nome de Fernando Vita como 

pré-candidato a prefeito

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

Tel.: 98808-1810



Empório Bahia lança novo website e investe em estratégias digitais
A empresa ampliou a presença no meio online este ano, incluindo um site mais moderno e arrojado
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O Empório Bahia lançou recente-
mente um novo site, com proposta de 
layout mais elegante, institucional e de 
plataforma mais moderna e atrativa. De-
senvolvido pela Tags Web, agência digi-
tal de vasta experiência no segmento, a 
página da web traz muitas imagens, um 
tour virtual em 360 para o visitante ver 
todo espaço físico do local e área para 
contato. A supervisão de criação foi dire-
cionada pela atual gerente de marketing 

do Empório, Fernanda Sepúlveda. 
Empório Bahia, é uma casa especiali-

zada em Vinhos e Gastronomia, torna-se 
a primeira empresa, em Itabuna e Itaca-
ré, a estar inserida na ferramenta Street 
View com Tour Virtual em 360º oferecida 
pela tecnologia do Google Negócios, uma 
das maiores novidades do meio digital 
atualmente. O Google Business View foi 
lançado no final de 2014 no Brasil e ago-
ra, entre as poucas empresas inseridas, o 

Empório Bahia é uma delas. 
As imagens em 360º, feitas pelo fotogra-

fo Lupércio Oliveira, permitem que o usuá-
rio tenha a sensação de estar entrando no 
espaço, podendo percorrer todas as áreas da 
casa virtualmente. Além do Street View, o 
visitante pode acessar o Tour Virtual 360º 
através do novo site do Empório, acessando: 
www.emporiobahia.com 

A novidade fecha os projetos digitais 
do grupo em 2015, ano em que a empre-

sa direcionou grandes ações ao online, 
reconhecendo a importância deste meio 
em seu plano de mídia e a necessidade de 
uma equipe especializada no segmento 
para que cada um agregue suas experti-
ses. De acordo com a Fernanda, a profis-
sionalização das redes sociais do Empório, 
iniciada este ano com as agências digitais 
Kzullo e Tags Web, trouxe grandes resul-
tados e estimulou novos projetos no virtu-
al para 2016.

LANÇAMENTO
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Por Jairo Santiago Novaes*

O câncer e o 
fosfoetanolamina

73 3613-5562  |  98848-5562  |  98128-0705  |  77 98814-3787

Recentemente, divulgou-se pela im-
prensa a síntese de um novo medica-
mento usado no tratamento do câncer – o 
fosfoetanolamina. Qualquer medicamen-
to, inclusive os anti-neoplásicos ou anti-
cancerígenos, inicialmente são testados 
em animais. A nova droga, apresentando 
bons resultados nas cobaias, é submeti-
da a novos testes em humanos. Por fim, 
a agência reguladora autoriza-lhe a co-
mercialização. Os animais são muito im-
portantes, pois quem aceitaria usar uma 
substância desconhecida que pode curar, 
mas que pode também ser um veneno? 
Faz alguns anos que um anti-inflamatório 
foi sintetizado e após ter sido aprovado 
pelas agências reguladoras dos diversos 
países onde estava sendo comercializado, 
começou a apresentar um efeito colateral 
grave e vários pacientes foram ao óbito. 
Este medicamento teve sua produção e co-
mercialização proibidas. 

A fosfoetanolamina, sintetizada por 
um laboratório e testada só em cobaias, 
mas não em humanos, chegou às mãos de 
algumas pessoas com câncer que a usa-

ram, apresentando, segundo essas pesso-
as, bons resultados.

É importante afirmar que os testes de 
uma nova droga são realizados por pesqui-
sadores além de, reitera-se, ser aprovada 
pela agência reguladora que no nosso país 
é a Anvisa. Igualmente, deve-se ressal-
tar que os pacientes devem ser acompa-
nhados por médicos especializados – os 
oncologistas e não se tratarem por conta 
própria. Esses pacientes, não tendo mais 
acesso a fosfoetanolamina, entraram na 
Justiça para  obter o direito de recebê-la 
e tiveram seu pleito atendido.

O câncer é uma doença complexa e, 
portanto, tem tratamento complexo. Não 
se deve crer que foi descoberta um medica-
mento para a cura do câncer. Atualmente, 
várias substâncias, geralmente extraídas 
de plantas, estão sendo testadas com o 
objetivo de ser usadas no tratamento dos 
diversos tipos de neoplasia. O câncer, ain-
da deverá ser tratado por diversas subs-
tâncias, pela radioterapia e pela cirurgia.

 Por Jairo Santiago Novaes

CARTA ABERTA



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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por que 
precisamos ser 
dóceis à lei de Deus?

É feliz quem progride na lei do Senhor Deus
Há uma lei maravilhosa sobre a qual 

o próprio Jesus se expressou: “Aquele que 
tem terá mais, mas aquele que não tem até 
aquilo que ele supõe ter lhe será tirado”. 
Nós progredimos na prática, na vivência 
da lei do Senhor, nós fi camos para trás.

Feliz é quem progride na lei do Se-
nhor Deus, e nós precisamos progredir. 
Nós não podemos mais ser cristãos de 
“meia tigela”. Nós temos de ser cristãos 
para valer, dar nosso próprio sangue para 
sustentar nossa civilização e salvá-la.

Não podemos permitir que nossos ir-
mãos morram de morte súbita, por isso 
o Senhor nos escolheu para estarmos um 
pouco à frente. Não somos responsáveis 
apenas por nós mesmos, mas também por 
aqueles que fi caram para trás.

Deus o abençoe!

Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

Fundador da Comunidade Canção Nova. 
Cachoeira Paulista – Sâo Paulo.

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

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)

Agral realiza confraternização
A Academia Grapiúna de Leras (Agral), 

sediada na cidade de Itabuna, presidida 
por Ivann Krebs Montenegro, na noite da 
quinta-feira (10/12), na sede do Lions Clu-
be de Itabuna – Grapiúna, promoveu a sua 
tradicional festa de fi m de ano.

O evento foi prestigiado pelos membros 
da ‘Casa de Jorge Amado’ e também por 
membros das demais academias de letras 
da cidade, a exemplo da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e 
da Academia Maçônica de Letras Ciências 
e Artes da Região Grapiúna (Almacarg), fa-
miliares e convidados.

Na oportunidade o acadêmico-presi-
dente da Aljusba e membro da Agral Paulo 
Sérgio dos Santos Bomfi m, lançou seu livro 
“Elucubrações Esparsas – A Cotidianidade 

ontologicamente ressignifi cada”. 
A noite fi cou ainda mais bela, pois o 

casal Ivann Montenegro e a médica Zenai-
de Maria Gouveia Montenegro, estavam 
comemorando naquela data 57 anos de 
casados. Além disso, também foi lembrado 
que no próximo dia 11/1/2016, Ivann Krebs 
completará 79 anos de idade, mas com uma 
energia de servir ao outrem de 20.

Ainda dentro da confraternização, não 
faltaram as tradicionais mensagens de fi m 
de ano, com destaque para as mensagens-
-refl exivas sobre o Natal, declamada por 
Ivann Montenegro e pelo bispo diocesano 
de Itabuna e acadêmico da Agral, Dom Ces-
lau Stanula, além do “amigo doce”, versão 
moderna para o amigo secreto e culminan-
do com uma ceia natalina.




