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Novo projeto de
lei quer instituir 

eleições diretas para 
a direção da OAB
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Com a intenção de tornar mais democrática a escolha dos 
dirigentes da Ordem dos Advogados do Brasil, o deputado fe-
deral Fausto Pinato, PP-SP (foto) apresentou o Projeto de Lei 
4.684/2016, que institui a eleição direta na OAB, com a partici-
pação de todos os filiados.

Pinato afirma que a mudança é necessária, pois o sistema 
de eleição indireta da OAB é ultrapassado. “Nós vivemos numa 
democracia plena e é impossível que nós, advogados, não tenha-
mos um sistema de representação eleito diretamente, onde cada 
advogado tenha um voto”, afirmou. 

PMDB anuncia
novas filiações 

no encerramento 
do prazo da 

justiça eleitoral

POLÍTICAEDUCAÇÃO

Engenharia Elétrica, Arquitetura 
e Urbanismo serão os novos 

cursos da Faculdade Madre Thaís

NOTÍCIAS DA ORDEM

Reforma da Sede: Presidente da 
OAB-BA vistoria Subseção de Itabuna
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27 - Se, mesmo vencido no pleito, o cliente reconhece o zelo, o esforço, 
o senso de responsabilidade, a competência com que, jovem advogado, te 
houveste no patrocínio da causa, podes te envaidecer e se dar por com-
pensado do trabalho desempenhado, certo de que bem cumpristes teu 
dever profissional.

28 - Antes, ou já com a ação em curso, não é correto nem ético insistir 
ou, muito menos, pressionar o cliente a aceitar ou propor acordo à parte 
contrária.

29 - Não consintas, advogado novo em comparecer à Justiça do Tra-
balho, concomitantemente, como patrono e preposto. Tal acumulação é 
vedada pelo Código de Ética Profissional (que integra o Estatuto da Ad-
vocacia), e constitui infração passível de processo disciplinar.

30 - Existindo antinomia ou conflito entre à lei e o direito, entre direi-
to e a Justiça, não hesite o advogado e optar e batalhar pela Justiça, que 
é a distinção final do direito.

31 - Não ceda o advogado moço à tentação, à sedução de aceitar o 
patrocínio de causa de grande repercussão movido, tão-só, pela busca da 
notoriedade, da fama ou dos lucros.

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

A crise ética e moral que en-
frentamos atualmente em nosso 
país nos trouxe a uma encruzilha-
da. O caminho que vamos seguir 
daqui pra frente determinará se 
chegaremos, ou não, a um lugar 
melhor do que o que deixamos 
para trás. Em poucas palavras: ou 
acabamos com a corrupção, ou ela 
acaba com o Brasil.

Passar o Brasil a limpo e de-
purar a classe política depende de 
um amadurecimento urgente de 
cada um de nós. Não nos é mais 
permitido apontar o dedo sem fa-
zer uma análise profunda da res-
ponsabilidade que temos ao eleger 
quem nos representa.

É inaceitável a postura de 
agentes políticos que traem seus 
eleitores e é igualmente conde-
nável que a democracia e o voto 
sejam tratados com displicência. 
Cada um de nós é responsável 
pelo seu voto e pela defesa de seus 
ideais. Precisamos de homens que 
sirvam à política e não daqueles 
que se sirvam dela.

Se, a cada dia em que abrimos os 
jornais, ouvimos o rádio e assistimos 
ao noticiário, nos incomodamos e nos 
revoltamos com a crise ética sem 
precedentes que estamos enfren-
tando, não tenhamos dúvida: esta é 
uma oportunidade ímpar para esta-
belecermos um novo padrão ético em 
nossa política e sociedade.

Se, mais do que nunca, pode-

mos dizer que sobram recursos 
para a corrupção e faltam para po-
líticas públicas básicas, como saú-
de, educação, segurança e sanea-
mento básico, é justamente neste 
momento que cada um de nós deve 
repensar o modelo de nação que 
pretende e o que vem fazendo para 
que ele seja possível.

O funcionamento pleno das 
instituições deve ser respeitado, 
sem que haja qualquer tipo de in-
terferência indevida de agentes 
políticos que pretendam negar o 
papel institucional do Poder Ju-
diciário e do Ministério Público. A 
atuação dessas instituições deve 
ser desenvolvida em nome da so-
ciedade, para a sociedade e em 
respeito à sociedade, como deve 
ser nas democracias.

A OAB não deixará, de manei-
ra alguma, de lutar por um novo 
patamar ético na política brasilei-
ra e cobrará do governo e do Con-
gresso medidas efetivas no comba-
te ao fisiologismo e às concertações 
de gabinetes.

Sem bandeiras partidárias, de-
fendendo o interesse da sociedade e 
respeitando a Constituição, estare-
mos mais atentos e atuantes do que 
nunca. É o que a sociedade espera 
de nós. Esse é o nosso compromisso.

Por Claudio Lamachia.
Advogado e presidente do Conselho Federal da 

OAB. Brasília - Distrito Federal.
E-mail: informativo@oab.com.br

Quem possui propriedade ou posse de 
avião responde por danos causados pela aero-
nave. Com esse entendimento, a 4ª Vara Cível 
de Santos (SP) condenou quarta-feira (30/3) o 
PSB e dois empresários a pagarem R$ 7,5 mil 
ao dono de um imóvel danificado em acidente 
aéreo ocorrido em agosto de 2014, que matou o 
candidato à presidência pela legenda, Eduar-
do Campos, e mais seis pessoas.

 Segundo o juiz Frederico dos Santos 
Messias, ficou demonstrado que os empresá-
rios detinham a posse e a exploração da aero-
nave, ainda que indiretas. Eram responsáveis 
pela tripulação, pagavam seus salários e cui-
davam da hospedagem do comandante e copi-
loto durante as viagens de campanha.

Já o partido, de acordo com o juiz, detinha 
a exploração direta do veículo, pois ele foi ce-
dido para uso exclusivo da campanha. “Ainda 

que se admita que a utilização do avião tenha 
sido oferecida de forma gratuita, através de 
doação de horas de voo, por certo que a aero-
nave era utilizada exclusivamente pelo PSB, 
que determinava a agenda de viagens e tinha 
alguma ingerência sobre a tripulação.”

Por isso, Messias entendeu que “todos os 
réus são responsáveis objetivamente e soli-
dariamente pelos danos causados a terceiros, 
seja pela exploração direta ou indireta da ae-
ronave”.

A ação pedia o ressarcimento de R$ 15 mil, 
referentes aos danos causados ao imóvel e em 
eletrodomésticos. No entanto, o juiz explicou 
que, como o autor é proprietário de apenas me-
tade do imóvel, não possui legitimidade para 
pleitear a integralidade da indenização. Cabe 
recurso da decisão.

(AscomTJSP)

Os beneficiários que receberam precató-
rios ou requisições de pequeno valor (RPV) 
em 2015 devem guardar o comprovante do 
pagamento, pois o documento será usado para 
informar os rendimentos na declaração do Im-
posto de Renda.

O contribuinte que recebeu precatórios 
ou RPVs também deverá colocar como fon-
te pagadora na declaração de rendimentos o 

banco onde o montante foi sacado. Os bene-
fícios podem ser recebidos nas agências da 
Caixa Econômica Federal ou do Banco do 
Brasil.

O CNPJ da instituição financeira também 
deve ser informado. O número de cadastro da 
Caixa Econômica Federal é o 00.360.305/0001-
04. Já a identificação do Banco do Brasil é 
00.000.000/0001-91.  (Ascom TRF-5)

Representantes de mais de 60 entidades 
civis entregaram na terça-feira ao presiden-
te da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
documentos com 2.028.263 assinaturas de 
apoio ao pacote de dez medidas de combate à 
corrupção elaborado pelo Ministério Público 

Federal, especialmente por procuradores da 
força- tarefa da operação “lava jato”. Antes de 
o pacote ser encaminhado ao Congresso, uma 
solenidade na Procuradoria-Geral da Repúbli-
ca reuniu os representantes de entidades civis 
e integrantes do MPF. 

Integrantes do Conselho de 
Ética querem se encontrar com o 
juiz Sergio Moro. A ideia é pedir 
agilidade na liberação de quatro 
réus da “lava jato” para que de-

ponham no caso do presidente da 
Câmara, Eduardo Cunha. Entre 
os depoentes esperados estão o 
doleiro Alberto Youssef e o lobis-
ta Júlio Camargo.

Depuração política

E-mail: informativo@oab.com.br

CONTEXTO 
JURÍDICO

DECISÕES

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

PSB indenizará por danos
causados em acidente que
matou Eduardo Campos

Precatórios e RPVs recebidos
em 2015 devem constar na

declaração do Imposto de Renda

Pacote do MPF

Compasso de espera



www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VIII - n° 88 - SUL DA BAHIA - Abril de 2016

1º Caderno
03

Casais homossexuais já podem 
entrar na fila da adoção em Portugal. 
Lei que permite aos gays adotar uma 
criança ou mesmo registrar como seu 
o filho biológico de um dos companhei-
ros entrou em vigor no país no início 
do mês.

A legislação foi promulgada pelo 
presidente da República, Cavaco Sil-
va, em fevereiro. A adoção por casais 
do mesmo sexo já havia sido vetada 
por Silva no ano passado, mas o Parla-
mento derrubou o veto, e o presidente 
foi obrigado a promulgar a lei.

“Constituição tem prazo de validade?”, 
pergunta Jose Eduardo Faria, professor 
titular do Departamento de Filosofia e 
Teoria Geral do Direito da USP e FGV, 
em artigo publicado no jornal O Estado 
de S. Paulo. Para ele, a Carta Magna bra-
sileira “avançou no plano social, mas não 
forjou bases materiais para sustentar um 
sistema público universal em matéria de 

previdência e saúde. Com isso, a expansão 
dos direitos previdenciários comprimiu os 
recursos destinados aos serviços essen-
ciais, levando ao gargalo orçamentário”. 
Uma saída vista pelo professor é  adotar 
um modelo “constituinte evolutivo, apto a 
acompanhar a dinâmica da realidade so-
cioeconômica sem subjugar as atuais ge-
rações a determinações do passado”. 

1 – Afastei-me do serviço duran-
te quatro meses no ano de 2008 por 
conta de uma hérnia de disco. Na 
ocasião, recebi auxílio-doença aci-
dentário. A minha empregadora, 
entretanto, não recolheu o FGTS 
correspondente a este período. Ele é 
devido? Carlos Castro

Tendo o Sr. Carlos Castro se afasta-
do por quatro meses do ano de 2008 do 
trabalho, para tratamento médico em 
razão de acidente do trabalho, são de-
vidos os recolhimentos das parcelas do 
FGTS, pois a Lei nº. 8.036/90, em seu 
artigo 15, parágrafo 5º, preconiza que o 
depósito de FGTS, correspondente a 8% 
(oito por cento) da remuneração paga ou 
devida a cada trabalhador, é obrigató-
ria, inclusive por licença por acidente 
do trabalho.

2 – Antes da definição de um re-
curso oposto à decisão que indefe-
riu meu pedido de aposentadoria, 
eu solicitei novamente o benefício à 
Previdência Social, porque adquiri 

novos documentos. Existe algum im-
pedimento neste procedimento? Pe-
dro Martins.

Não existe nenhum impedimento de 
novo requerimento administrativo nes-
tas condições, uma vez que este novo pe-
dido estará instruído com mais elemen-
tos probatórios que iram caracterizar os 
requisitos necessários para concessão 
do benefício pleiteado. Podendo, tam-
bém, com a comunicação de decisão do 
primeiro requerimento, na via judicial 
com estes novos documentos ter êxito na 
concessão do benefício de aposentadoria. 
Entendo, ser este o melhor caminho, pois 
poderá pleitear além da concessão do be-
nefício de aposentadoria, o pagamento 
de todas as parcelas mensais vencidas 
acrescidas de atualização monetária e 
juros legais desde o dia do primeiro re-
querimento administrativo.

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário, Di-
retor Fundador da Conrado Advocacia e Membro da 

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

E-mail:  marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

Instituto de Urologia 
e Nefrologia de Itabuna
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Dr. Fernando Cruz
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Portugal passa a permitir
que casais homossexuais 

adotem crianças

Constituição em movimento
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Reforma da Sede:
Presidente da OAB-BA vistoria 

Subseção de Itabuna

Após a solenidade que empossou a 
nova Diretoria da OAB-Coaraci, o presi-
dente da Ordem dos Advogados do Brasil 
– Secção Bahia, Luiz Viana, visitou sede 
da OAB-Itabuna para conferir a real situ-
ação física das instalações. Acompanha-
do do secretário geral da OAB-BA, Carlos 
Medauar e de conselheiros estaduais que 
compõe o Conselho Pleno da Seccional 
baiana, Viana pode observar in loco que 
a sede itabunense da Ordem está total-
mente insalubre e que não oferece acessi-
bilidade aos advogados, precisando de in-
tervenção urgente. A vistoria aconteceu 
no final da tarde, da terça-feira, dia 22/3.

De acordo com Luiz Viana, “de fato a 
sede da OAB-Itabuna precisa ser refor-
mada urgentemente”, pois do jeito que 
está não atende as necessidades da clas-
se e ainda põe em risco à saúde dos que a 
frequentam todos os dias, principalmen-
te os funcionários. “O que temos que fa-
zer agora é nos reunir, fechar o projeto de 
reforma e em busca dos recursos necessá-
rios para revitalizar a sede de Itabuna e 

se não conseguirmos esse valor de outras 
fontes, vamos utilizar recursos próprios 
da Seccional para custear a reforma. O 
que não pode e ficar como está”, pon-
tuou Viana. A reunião com o presidente 
da OAB-Itabuna, Edmilton Carneiro e 
a diretoria local com a equipe de obras e 
presidência da OAB-Ba foi marcada para 
o próximo dia 06 de abril, um dia antes 
do próximo encontro do Conselho Pleno 
estadual.

“Iremos trabalhar junto com a OAB
-Ba para que a gente consiga iniciar a 
reforma de nossa sede ainda este ano. 
O projeto já está pronto e só precisa de 
alguns ajustes, a prefeitura também já 
liberou o alvará que nos autoriza a fazer 
as intervenções. Nosso próximo encontro 
agora é com a gerencia de obra da OAB 
estadual, onde fecharemos o projeto e or-
çaremos o seu custo, para assim buscar-
mos os recursos, ou do FIDA  (Fundo de 
Integração e Desenvolvimento Assisten-
cial dos Advogados) ou da própria OAB”, 
disse Dr. Edmilton.



O início da investigação acerca 
do imóvel objeto da alienação repor-
ta à emissão de certidões, devendo 
o comprador obter as seguintes cer-
tidões:

3 – Certidões dos Cartórios 
Distribuidores Cíveis e Crimi-
nais da Justiça Estadual, Fede-
ral e do Trabalho.

A análise destes documentos de-
mandam um conhecimento jurídico 
mais acurado visto que não trazem 
em seu bojo informações suficientes 
para o adquirente concluir que se 
trata de um negócio jurídico seguro.

Todas estas, apesar de poderem 
ser positivas – pois até mesmo uma 
demanda proposta pelo vendedor 
sem qualquer relação com o imóvel 
constará da mesma – necessitam de 
serem verificadas. Não quer dizer 
que o simples fato de saírem posi-
tiva – tal como as descritas no item 
anterior – resultem em empecilho à 
aquisição. É necessário verificar.

Esta verificação decorre da 
análise dos processos judiciais pro-
postos pelo e contra o vendedor, em 
especial as ações que já estão em 
fase de execução, cumprimento de 
sentença, ações reipersecutórias ou 
ações que digam respeito ao imóvel 
objeto da pretendida alienação.

Somente um advogado militan-
te na área imobiliária poderá afir-
mar, com conhecimentos técnicos 

necessários, se eventual demanda 
resulta em risco para a aquisição do 
imóvel.

Principalmente em se tratando 
de processos trabalhistas onde há 
grande semelhança no reconheci-
mento da fraude da alienação com 
a execução fiscal citada no item an-
terior.

Muito embora devam constar 
na matrícula do imóvel – com ex-
ceção das ações trabalhistas – a 
aquisição quando o vendedor possui 
inúmeras ações em seu desfavor que 
podem leva-lo à insolvência é bas-
tante arriscada.

4 – Certidão negativa dos 
Tabeliães de Protesto

Esta exigência decorre dos indi-
cativos de insolvência do vendedor. 
Se o mesmo possui inúmeros protes-
tos em seu desfavor, cujos poderão 
levar o vendedor à insolvência, prin-
cipalmente se houver a alienação 
dos seus bens, há o risco de o credor 
prejudicado no recebimento do seu 
crédito se valer da ação pauliana 
no intuito de anular a alienação em 
virtude de fraude contra credores.

5 – Certidão Negativa de Dé-
bitos Condominiais

Tais como alguns tributos, os 
débitos condominiais estão vincu-
ladas à titularidade da coisa. Se o 

imóvel é transferido a terceiro, este 
assume todas as obrigações condo-
miniais, ainda que anteriores à sua 
aquisição.

Destaca-se, por fim, a necessi-
dade de reconhecimento de firma do 
síndico na declaração de inexistên-
cia dos débitos condominiais.

Em arremate, a extração destes 
documentos é importante indepen-
dentemente se se trata de pessoa 
física ou jurídica. Além disto, as 
certidões descritas no item 2 (esta-
dual), 3 e 4 basta a da localidade do 
imóvel (municipal), não sendo ne-
cessário emitir certidões de todos os 
cartórios de tabeliães do estado ou 
certidões de todos os distribuidores 
cíveis do país.

Outro fator importante, contra-
riando aos mais desavisados e ávi-
dos à concretização do negócio, ape-
sar da novel medida provisória 656 
de 7 de outubro de 2014 preconizar 
em seu artigo 10 a necessidade de 
fazer constar na matrícula do imó-
vel eventuais restrições ou ônus so-
bre o imóvel, excetuados os débitos 
tributários, não exclui, pelo menos 
até a consagração doutrinária e ju-
risprudencial da alteração, da aná-
lise tal como acima exposto.

Assim, procedendo com o acau-
telamento necessário, o comprador 
reduzirá drasticamente os riscos de 
ter o contrato declarado nulo ou per-
der o imóvel em virtude de constri-
ção judicial.
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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  

Os cuidados necessários na aquisição
de imóveis – documentos – Parte II

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

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.

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

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

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

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

ANTONIO CARLOS
CORRETOR COMERCIAL
CRECI-BA 14466

73 98866-4829 | 99198-9119

TELMA BEHRMANN
CORRETORA DE IMÓVEIS
CRECI-BA 18369

73 98804-1300 | 99155-1015

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

antoniocorretor@outlook.com telmapedra@hotmail.com

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

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

Ema i l : ma i a d e rva l @g ma i l . co m

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

73.99131-6285 / 99131-6343 /3617-2012

ALBERTO & FERNANDO
CORRETORES DE IMÓVEIS

CRECI: 6911 CRECI: 8923



www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VIII - n° 88 - SUL DA BAHIA - Abril de 2016

1º Caderno
05

Direito Tributário
1 - A União instituiu determinado tri-

buto federal e conferiu a uma au-
tarquia as tarefas de fiscalizá-lo e 
arrecadá-lo.

 Tendo em vista a situação narrada, 
assinale a opção correta.

a) A capacidade tributária ativa (reali-
zar atos de fiscalização e arrecadação) 
é delegável.

b) Trata-se de caso de delegação da com-
petência tributária da União.

c) Não é possível que a União revogue, a 
qualquer tempo e por ato unilateral, 
a atribuição que conferiu a tal autar-
quia.

d) Em eventual discussão judicial pro-
posta por um contribuinte do tributo, 
a autarquia não terá prazo em dobro 
para recorrer.

2 - Antônio, prestador de serviço de 
manutenção e reparo de instru-
mentos musicais, sujeito à inci-
dência do Imposto Sobre Servi-
ços (ISS), deixou de recolher o 
tributo incidente sobre fato ge-
rador consumado em janeiro de 
2013 (quando a alíquota do ISS 
era de 5% sobre o total auferido 
pelos serviços prestados e a mul-
ta pelo inadimplemento do tribu-
to era de 25% sobre o ISS devido e 
não recolhido).

Em 30 de agosto de 2013, o Município 
credor aprovou lei que:

(a) reduziu para 2% a alíquota do ISS 
sobre a atividade de manutenção e 
reparo de instrumentos musicais; e 
(b) reduziu a multa pelo inadimple-
mento do imposto incidente nessa 
mesma atividade, que passou a ser 
de 10% sobre o ISS devido e não re-
colhido.

Em fevereiro de 2014, o Município X pro-
moveu o lançamento do imposto, exi-
gindo do contribuinte o montante de 
R$ 25.000,00 – sendo R$ 20.000,00 
de imposto (5% sobre R$ 400.000,00, 
valor dos serviços prestados) e R$ 
5.000,00 a título de multa pela falta de 
pagamento (25% do imposto devido).

Sobre a hipótese apresentada, assinale a 
afirmativa correta.

a) O lançamento está correto em relação 
ao imposto e à multa.

b) O lançamento está incorreto tanto em 
relação ao imposto (que deveria ob-
servar a nova alíquota de 2%) quanto 
em relação à multa (que deveria ser 
de 10% sobre o ISS devido e não reco-
lhido).

c) O lançamento está correto em relação 
à multa, mas incorreto em relação ao 
imposto (que deveria observar a nova 
alíquota de 2%).

d) O lançamento está correto em relação 
ao imposto, mas incorreto em relação 
à multa (que deveria ser de 10% sobre 
o ISS devido e não recolhido).

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE MARÇO DE 2016. 1-D e 2-A.

“As autoridades estaduais - inclusive o promotor público 
e o juiz de direito - são removidas, se em conflito com o 

coronel. Até a supressão da comarca, seu desdobramento, 
elevação de entrância são expedientes hábeis para arredar 

a autoridade incômoda.”
Raymundo Faoro

in “Os Donos do Poder

Frase do mês

1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5- Animus confitendi = Intenção de confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8- Error facti = Erro de fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10- Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
11- Facies = Forma exterior
12- Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
13- Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15- In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.

A Procuradoria da República no 
Distrito Federal denunciou à Justiça o 
acionista majoritário do Grupo Safra, 
Joseph Safra, e o ex-diretor da insti-
tuição João Inácio Puga, acusados de 
negociar R$ 15,3 milhões de propina 
para dois servidores da Receita atua-
rem a favor da empresa no Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais. 

A peça do Ministério Público Fede-
ral, elaborada a partir da operação 
zelotes, mira em três processos da JS 
Administração de Recursos, um dos 
braços do grupo, em tramitação no 
colegiado. Juntas, essas ações envol-
viam cobranças de multas da Receita 
que somavam R$ 1,8 bilhão, em valo-
res atuais. 

Safra denunciado

ENCONTRO

Os juízes baianos se reunirão em um 
encontro realizado pela Associação dos 
Magistrados da Bahia (Amab) entre os 
dias 12 e 15 de maio, em um resort, na 
Praia do Forte, no litoral norte. 

De acordo com a associação, o even-
to integrará a magistratura, promoverá 
discussões de temas de relevância para o 
Poder Judiciário e incluirá atividades es-
portivas, como torneios tênis, de futebol, 
carteado, bingo. O evento será realizado 
no Tívoli Ecoresort Praia do Forte. As 
inscrições estão abertas e seguem até o 
dia 31 de março. A estadia dos magistra-
dos será custeada pelos próprios. 

A Amab firmou uma parceria com o 

hotel para que os inscritos obtenham um 
desconto nas diárias, que variam de R$ 
700 à R$ 2.207.
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OAB-Itabuna realiza posse 
festiva da nova diretoria

Marcos Flávio é reempossado
na OAB de Ilhéus

CAAB disponibiliza Van para
transporte de advogados

Os advogados itabunen-
ses se reuniram no auditório 
do Sest/Senat, na quinta-feira 
(25), para a posse festiva da 
nova diretoria da OAB Subse-
ção Itabuna eleita para o tri-
ênio 2016-2018, formada pelo 
presidente Edmilton Carneiro 
Almeida, vice-presidente Rai-
nêr dos Anjos Rehem, secretá-
ria-geral Alana Andrea Santos 
Alves, secretária adjunta Isa-
bele Primitivo de Oliveira e o 
diretor tesoureiro, Rui Carlos 
Rodrigues Miranda da Silva. 

“Edmilton Carneiro pos-
sui todas as qualidades para 
dirigir a OAB de Itabuna, jun-
to com os demais diretores. 
Faço votos de pleno sucesso 
na caminhada que se inicia”, 
declarou o presidente OAB da 
Bahia Luiz Viana, presente no 
evento.

O novo presidente da sub-
seção destacou que a sua ges-
tão será participativa, comba-
tiva e com maior autonomia 
para as comissões agirem na 
luta pelo exercício da profis-
são. “Vamos em busca de mui-
tas parcerias com instituições 
amigas, com o objetivo de di-
minuir os problemas que en-
frentamos no município, além 
de lutar pelo respeito às prer-
rogativas dos advogados, e 
pela manutenção de juízes na 
comarca de Itabuna”, disse.

Para Edmilton, o traba-
lho dos advogados seria mui-
to mais efetivo se os juízes 

empossados pelo Tribunal de 
Justiça ficassem no município 
por mais tempo do que aconte-
ce atualmente. “Muitos juízes 
não residem na cidade, ficam 
em trânsito nas segundas e 
sextas, saindo de suas cidades 
em direção à Itabuna, deixan-
do apenas terça, quarta e quin-
ta como dias de atendimento, 
e isso prejudica o andamento 
dos processos”, ressaltou.

A cerimônia contou tam-
bém com as presenças dos con-
selheiros federais Fabrício de 
Castro, André Godinho e Ilana 
Campos; o presidente da Caixa 
de Assistência dos Advogados 
da Bahia (CAAB), Luiz Cou-
tinho, dos conselheiros seccio-
nais Guilherme Scofield Souza 
Muniz e José Henrique Andra-
de Chaves; do presidente da 
OAB Subseção Ilhéus, Marcus 
Flávio Rhem da Silva; do pre-
sidente da OAB Subseção Ita-
petinga, Fabrício Moreira; do 
ex-presidente da subseção de 
Eunápolis, Apóstolo de Lima; 
do presidente da Câmara de 
Vereadores de Itabuna, vere-
ador Aldenes Meira; da defen-
sora pública Ivis Vasconcelos 
Guimarães; do diretor do Con-
junto Penal de Itabuna, Capi-
tão Adriano Valério Jacome e 
do diretor adjunto Bernardo 
Dutra; do comandante do 15º 
Batalhão da Polícia Militar, 
Capitão Gilvan Santos; e do su-
perintendente da Caixa, Mar-
cus Vinícius Nascimento.

OAB ITABUNA

Na sexta-feira (26), aconteceu 
a solenidade de posse da nova di-
retoria da OAB Subseção Ilhéus 
para o triênio 2016/2018. Foram 
empossados o presidente reelei-
to Marcos Flávio Rhem da Silva, 
a vice-presidente Cathia Regia 
Teles Nery, secretário-geral San-
zio Correa Peixoto, secretário 
adjunto Celso Vasques dos Reis 
Portella Filho e diretor tesourei-
ro, Regis Aragão Leite. O evento 
aconteceu no auditório da Justiça 
Federal de Ilhéus, no centro da ci-
dade, às 18h30. 

Marcos Flávio, presidente da 
subseção disse que dará conti-
nuidade ao trabalho que já vinha 
sendo feito durante sua primeira 
gestão, no triênio anterior, e nes-
ta reeleição, está mais fortalecido. 
“Agora com a nossa sede própria, 
uma vitória conquistada com o 
apoio do presidente Luiz Viana, 
a qualidade do atendimento aos 
advogados é muito maior, já que 
eles podem contar com a infra-
estrutura mais eficiente, com os 
espaços usados como centro de es-
tudos, debates, eventos, além dos 
cursos que antes só aconteciam na 
sede da ESA em Salvador, e que 

agora acontecerão na subseção de 
Ilhéus”, declarou.

Para Marcos Flávio, o forta-
lecimento das comissões e a luta 
pelas prerrogativas serão pontos 
importantes em sua gestão. “Com 
a criação da procuradoria de prer-
rogativas em nossa subseção, a 
luta pelos direitos dos advogados 
se tornará mais efetiva, porque 
reduz, por exemplo, o gasto com o 
deslocamento até a capital, além 
de estar mais próximo dos advo-
gados da região”, ressaltou. 

Na ocasião, o presidente da 
Caixa de Assistência dos Advoga-
dos da Bahia (CAAB), Luiz Cou-
tinho, entregou ao presidente da 
subseção uma van para o trans-
porte dos advogados.

A cerimônia contou a presença 
do presidente da OAB da Bahia, 
Luiz Viana Queiroz e ainda com a 
presença da vice-presidente Ana 
Patrícia Dantas Leão, do secretá-
rio geral Carlos Alberto Medauar 
Reis, do secretário adjunto Pedro 
Nizan Gurgel de Oliveira, dos con-
selheiros federais Fabrício de Cas-
tro, Antônio Adonias Aguiar Bastos 
e Ilana Campos; dos conselheiros 
seccionais Guilherme Scofield Sou-

za Muniz, José Henrique Andrade 
Chaves, Martone Costa Maciel e 
Luís Eduardo Lyra Lins; dos de-
sembargadores Raimundo Sér-
gio cafezeiro e Roberto Maynard 
Frank; do juiz federal Lincon Pi-
nheiro Costa; da juíza federal Kari-
ne Costa Carlos Rhem da Silva; dos 
delegados federais André Campos 
de Lavor e Mário Lima; e do juiz es-
tadual Benedito Alves Coelho. 

Também estiveram presen-
tes os comandantes dos 68º, 69º e 
70º batalhões da Polícia Militar; 
do comandante da Capitania dos 
Portos em Ilhéus; do coordenador 
da 18ª Circunscrição de Serviço 
Militar; dos veneráveis mestres 
das três lojas maçônicas de Ilhéus; 
dos presidentes dos 2Rotarys Club 
de Ilhéus; dos presidentes dos 3 
Lions Clube de Ilhéus; além de di-
retores da UESC, da Academia de 
Letras de Ilhéus, da Faculdade de 
Direito de Ilhéus e da Faculdade 
Madre Thaís; do Superintenden-
te Regional da Caixa, e gerentes 
das agências de Ilhéus; de repre-
sentantes do Ministério Público 
Estadual, da Advocacia Geral da 
União, delegados de polícia, advo-
gados e professores de direito.

Os advogados ilheenses 
assim como os de Itabuna e 
outras cidades onde a OAB da 
Bahia tem subseções já dis-
põem de transportes gratui-
tos, e a instituição através da 
Caixa de Assistência dos Ad-
vogados da OAB/BA disponibi-
lizou viatura própria (Van com 
motorista), conforme informou 
o presidente da entidade Luiz 
Coutinho.  A noticia foi trans-
mitida aos advogados ilheen-
ses pelo presidente da CAAB 
Luiz Coutinho, durante sole-
nidade de posse da nova dire-
toria da OAB/Subseção Ilhéus, 
realizada na noite da última 
sexta (26/02/16), no auditório 
da Justiça Federal.

O presidente da CAAB, Luiz 
Coutinho, no seu discurso na 
posse da diretoria da Subseção 
OAB/Ilhéus, deu ênfase à valori-
zação e assistência integral aos 
advogados visando dignificar a 
categoria, dizendo ‘’agora, não 
precisa o profissional do direito 
se dirigir à CAAB, é esta que vai 
à procura do advogado oferecer 
serviços e bem estar, a exemplo 
desse veículo’’. Na mesma sole-
nidade, o presidente da CAAB, 
Luiz Coutinho, fez a entrega 
das chaves da VAN ao dirigente 
Marcos Flávio, a qual conta com 
motorista para transportar os 
advogados na sua labuta forense 
diária, gratuitamente.

Registre-se que, a solenida-

de de posse da diretoria da OAB/
Ilhéus foi muito prestigiada por 
advogados, convidados, auto-
ridades, presente o presidente 
estadual da OAB, Luiz Viana 
e outros diretores da entidade, 
como o presidente da CAAB, 
Luiz Coutinho, conselheiros es-
taduais e federais da Ordem.  
Discursaram, ainda, Luiz Via-
na pela OAB/BA e Marcos Flá-
vio Rhem, presidente reeleito 
da OAB local, prometendo dig-
nificar e valorizar o advogado 
em qualquer situação, mas, no 
tocante ao transporte gratuito 
disse: ‘’o veiculo, já disponível, 
atende à finalidade e todos os 
advogados comemoram essa 
conquista histórica’’.

OAB ILHÉUS

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

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com
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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e religio-

sas,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

Novo projeto de lei quer 
instituir eleições diretas 
para a direção da OAB

Com a intenção de tornar 
mais democrática a escolha dos 
dirigentes da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, o deputado 
federal Fausto Pinato, PP-SP 
(foto) apresentou o Projeto de 
Lei 4.684/2016, que institui a 
eleição direta na OAB, com a 
participação de todos os filiados.

Pinato afirma que a mudan-
ça é necessária, pois o sistema 
de eleição indireta da OAB é ul-
trapassado. “Nós vivemos numa 
democracia plena e é impossível 
que nós, advogados, não tenha-
mos um sistema de represen-
tação eleito diretamente, onde 
cada advogado tenha um voto”, 
afirmou. 

O projeto altera a Lei 
8.906/94 (Estatuto da Advoca-
cia) para garantir que o presi-
dente e a diretoria do Conselho 
Federal e das seccionais sejam 
eleitos de forma direta pelo voto 
dos advogados.

Este não é o primeiro proje-
to sobre o tema que tramita na 
Câmara. Desde 2007, caminha 
a passos lentos o Projeto de Lei 
804, do deputado Lincoln Porte-
la (PR-MG), com o mesmo pro-
pósito. A este projeto de 2007 já 
foram apensados outros quatro 
que tratam de eleição na OAB 
(PLs 2916/2011; 3879/2012; 
4174/2012; e 1963/2015).

Ao justificar a necessidade 
de um novo projeto, o deputado 
Fausto Pinato afirmou que sua 
proposta é mais completa, pois 
detalha como deve ser a eleição 
para cada cargo e a composição 
de cada chapa. Além disso, seria 
permitido o voto de todos os ad-
vogados, incluindo os membros 
vitalícios. 

Conforme a proposta de Pi-
nato, as chapas serão apresen-
tadas com candidatos ao conse-
lho, à diretoria, à delegação do 
Conselho Federal e à Diretoria 
da Caixa de Assistência dos 
Advogados. As diretorias dos 
conselhos federal e das seccio-
nais, a delegação do Conselho 
Federal e a Diretoria da Caixa 
de Assistência dos Advogados 
serão eleitas de forma conjunta 
pelo sistema majoritário, saindo 
vencedora aquela que obtiver a 
maior votação.

Nos colégios eleitorais com 
mais de 100 mil inscritos aptos 
a votar, caso a chapa mais vota-
da não conquiste 50% mais um 
dos votos válidos, haverá segun-
do turno na primeira quinzena 
do mês de dezembro. 

Proposta incabível - O 
projeto será apreciado na Co-
missão de Constituição e Justi-
ça da Câmara dos Deputados, 

onde também aguarda análise 
o Projeto de Lei 804/2007. Esta 
proposta mais antiga já foi de-
sarquivada duas vezes e teve 
vários relatórios lidos na CCJ, 
mas nunca chegou a ser aprova-
da ou rejeitada.

Os votos e relatórios regis-
trados na tramitação da pro-
posta mostram que não há uma 
unanimidade sobre o tema. O 
projeto que num primeiro rela-
tório foi considerado constitu-
cional agora é inconstitucional, 
de acordo com o relatório mais 
recente.

Segundo o relator, deputado 
Veneziano Vital do Rêgo (PM-
DB-PB), o projeto é incabível, 
pois não é possível editar lei que 
trate de matéria estatutária da 
OAB. Segundo ele, o modo de se 
proceder às eleições na OAB se-
gue regras ditadas pela própria 
entidade, faltando ao Estado a 
competência para decidir sobre 
o tema.

O deputado Fausto Pinato 
discorda desse entendimento. 
Para ele, é possível a mudança 
por lei. O que não é possível, se-
gundo o parlamentar, é a OAB 
continuar com esse sistema ul-
trapassado. “Se exige tanto voto 
aberto, tanto voto direto, porque 
na OAB tem que ser diferente?”, 
questiona.

CONCURSOS

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TCE PA: Vagas para
salários de até R$ 6 mil

Reconhecimento de pênis

STJ definirá prazo de 
prescrição para cobrança 

de taxa condominial

Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE PA) publicou 
edital de concurso público com 95 vagas, mais cadastro de re-
serva, em cargos de níveis médio e superior. 

Para o nível médio o salário é de R$ 3.154,60 e para o nível 
superior a emuneração é de R$ 6.260,22. A jornada de traba-
lho será de 30 horas semanais para todos os cargos.

Nível superior – 83 vagas - Áreas: Pedagogia, Direito, 
Administração, Arquitetura, Medicina, Ciências Contábeis, 
Ciências Econômicas, Enfermagem, Engenharia (Civil, Elétri-
ca, Ambiental e Sanitária), Estatística, Fisioterapia, Gestão 
de Pessoas, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Publicida-
de, Jornalismo, Ciências Atuariais, Economia, Tecnologia da 
Informação.

Nível médio – 12 vagas - Auxiliar Técnico – Área: Admi-
nistrativa (nível médio completo).

- Auxiliar Técnico de Controle Externo – Área: Infor-
mática (nível médio técnico).

Inscrições - devem ser realizadas de 16 de março até 25 
de abril de 2016 pelo site da organizadora Cespe. 

Prova - A prova será aplicada no dia 19 de junho.

Em um caso de atentado 
violento ao pudor onde, por 
ineficácia absoluta dos meios 
(o sujeito é impotente, con-
forme laudo médico), jamais 
chegaria a ser um estupro, 
(embora fosse essa a intenção 
do autor) chegou-se ao absur-
do de ser determinado pelo 

juiz o “reconhecimento de pê-
nis” por parte da vítima.

Para tanto, o indigitado 
teve de ter suas partes foto-
grafadas, bem como as de ou-
tros três detentos da mesma 
cor de pele sua, para que a ví-
tima assim reconhecesse qual 
era seu agressor.

O Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) definirá o prazo 
de prescrição para cobrança de 
taxa condominial. O julgamento 
de um recurso repetitivo sobre 
o tema foi afetado pelo ministro 
Luís Felipe Salomão à Segunda 
Seção. O tema foi cadastrado 
sob o número 949.

A decisão do ministro ocor-
reu na análise de recurso espe-
cial encaminhado pelo Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal. 
No caso, é questionada decisão 
que permite a incidência dos 

juros de mora a partir do venci-
mento de cada taxa condominial 
não paga.

Uma vez afetada a matéria, 
o andamento dos recursos espe-
ciais idênticos deve ser suspen-
so na segunda instância. Depois 
que a tese for definida pelo STJ, 
ela servirá como base para o 
julgamento de todas as outras 
causas.

Além disso, novos recursos 
ao tribunal não serão admitidos 
quando sustentarem posição 
contrária. (Ascom STJ)
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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

Agenilda Palmeira 
aniversaria

Organizada e emocionante foi a fes-
ta que os familiares da professora 
Agenilda Palmeira promoveram 

para comemorar o seu aniversário, que 
apesar de ocorrido no dia 9/3, foi come-
morado no sábado (19/3), no restaurante 
Casarão, na cidade de Itabuna.

Na oportunidade amigos, ex-alunos, 
irmãos de religiosidade e familiares fo-
ram levar o fraternal abraço a educado-
ra que também é membro da Academia 
Grapiúna de Letras (Agral) e colabora-
dora do jornal Direitos, onde assina a 
coluna Expressões.

Estiveram presentes ao belíssimo 
almoço-homenagem, que teve a boa 
música de louvor cantada e tocada por 
Eliel Oliveira – genro da confreira, a 
vice-presidente do grupo DIREITOS – 
jornais O Compasso e Direitos, da edi-
tora e site de mesmo nome - Angélica 
Rodrigues, do vice-presidente da Aca-
demia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (Aljusba), jornalista e advogado 
Vercil Rodrigues e pelo presidente da 
Agral, Ivann Krebs Montenegro, que 
inclusive abriu a série de homenagens 
a aniversariante.

Nesse começo de abril regis-
tramos dois acontecimentos im-
portantes na vida social de Itabu-
na. No dia 1º/4 - o aniversário de 
nascimento da educadora Rejane 
Bussolar e no próximo dia 10/4 - o 
seu aniversário de casamento com 
Eraldo Bussolar.

A direção do jornal DIREITOS 
e o COMPASSO (leia-se Vercil e 
Angélica Rodrigues) parabeniza 
duplamente a amiga-irmã por da-
tas tão importante na vida huma-
na. E ao mesmo tempo rogamos ao 

Quem aniversariou no 
último dia 25/3, foi a compe-
tente secretaria de atendi-
mento do escritório Conrado 
Advocacia, Andreia Olivei-
ra, que aqui na foto aparece 
ao lado do filho. A equipe do 
jornal DIREITOS parabeni-
za a amiga Andreia por im-
portante data. 

Duplo Aniversário: 
Rejane e Eraldo Bussolar

Andreia Oliveira aniversaria

Grande Arquiteto do Universo que 
abençoe ainda mais o casal.



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

73 3211-3550 - Cel.: 73 99199-3597

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414

73 98106.2239 73 99963.2187
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A busca
da verdade Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Bastou que a 24ª etapa da Operação 
Lava Jato fosse anunciada, tendo como 
foco o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, para que o dólar recuasse, a Bolsa 
de Valores subisse e as ações da Petro-
bras (dilapidada pelo petismo) recuperas-
semboa parte de seu valor de mercado. 
Tais fatos, em si, já seriam bastante para 
evidenciar que apenasa possibilidade do 
governo petista se acabar, foi suficiente 
para que a economia brasileira reagisse 
positivamente. Ficou muito claro e trans-
parente (coisas que nem o Lula e nem o 
governo petista conseguem ser) que,de 
fato, é o petismo que obstrui nosso cresci-
mento econômico.

Ficar discutindo se a condução coer-
citiva do Lula foi ou não necessária, é in-
serir uma “cortina de fumaça” ao debate, 
para se desviar do fato central: o governo 
petista é o câncer que adoece gravemen-
te o Brasil, levando-o à beira da morte. 
E isso não é uma retórica a mais. Por 
exemplo, o Produto Interno Bruto (PIB) 
divulgado um dia antes dessa 24ª etapa 
da Operação Lava Jato, teve uma queda 
de quase 4%(!), a maior nos últimos vin-
te e cinco anos! Isso sim é relevante se 
discutir. O mais é perfumaria. O que o 
Lula quercom esses discursos grosseiros 
e exaltadinhos é desviar as atenções que 
recaem sobre ele e o governo, que, em am-
bos os casos, não conseguem explicarsuas 
ações de maneira minimamente objetiva 
e clara. Lula quer evitar que se busque a 
verdade – “Alethea”, denominação dessa 
etapa da Lava Jato – sobre seu extraor-
dinárioenriquecimento,possivelmente ilí-
cito, bem como sobre as ações do governo 
petista que resultaram na quebradeira 
econômica do Brasil.

O Ministério Público Federal (MPF)
em Curitiba emitiu uma nota para escla-
recero pedido da condução coercitiva do 
Lula. Baseado nas argumentações dos 
advogados de defesa do ex-presidente,que 
alertavam parao “grande risco de mani-
festações e confrontos”, o MPF, a fim de 
garantir a segurança e a ordem pública, 
solicitou a tal condução coercitiva.O juiz 
Sérgio Moro, também emitiu nota escla-
recendo que: “Houve, no âmbito das 24 
fases da operação Lava Jato, cerca de 
117 mandados de condução coercitiva...
Apenas nesta última fase e em relação 
a apenas uma das conduções coercitivas 

determinadas, a do senhor Luiz Inácio 
Lula da Silva, houve a manifestação de 
algumas opiniões contrárias à legalidade 
e constitucionalidade dessa medida, bem 
como de sua conveniência e oportunida-
de.Considerando que em outros 116 man-
dados de condução coercitiva não houve 
tal clamor, conclui-se que esses críticos 
insurgem-se não contra o instituto da 
condução coercitiva em si, mas sim pela 
condução coercitiva de um ex-presidente 
da República.Assim, apesar de todo res-
peito que o senhor Luiz Inácio Lula da 
Silva merece, esse respeito é-lhe devido 
na exata medida do respeito que se deve 
a qualquer outro cidadão brasileiro, pois 
hoje não é ele titular de nenhuma prer-
rogativa que o torne imune a ser inves-
tigado na operação Lava Jato...”Enfim: 
todos fazem questão de esclarecer, menos 
o Lula e o governo petista.

Na semana passada escrevi, e reitero, 
que: o discurso de “coitadinho do Lula”, 
traz embutido outra mensagem: investi-
gar o Lula é uma maneira de atacar os 
mais pobres. Pode?! Os aloprados defen-
sores de Lula tratam-no como um semi-
deus cheio de boas intenções e acreditam 
que por puro preconceito ele está sendo 
perseguido. Pode?! Imbuído de uma “au-
toridade” que, supostamente, o designa 
como o “defensor dos menos favorecidos”, 
Lula ataca a oposição, a Justiça, a Polícia 
Federal, as Igrejas, e o Ministério Público 
Federal. Ele, simplesmente, atira a esmo, 
na ilusão de que fazendo muito barulho, 
talvez consiga desviar as investigações e 
retarde, indefinidamente, o cerco que dia 
após dia aperta-o cada vez mais. Para 
Lula e seus seguidores, tudo é válido, me-
nos perder o poder e as mamatas que esse 
poder proporciona para ele e sua trupe. 

Chega! O Brasil quer o impeachment 
da Dilma e o fim do petismo! Não há ou-
tro jeito: ou o Brasil sepulta o populismo 
manipulador reimplantado por Lula, que 
afronta a democracia, dissemina o ódio, 
e destrói nossa economia, ou será o fim 
das nossas esperanças por um país que 
respeite a cidadania, a economia de mer-
cado, a Constituição e o povo!

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

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

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Engenharia Elétrica, Arquitetura 
e Urbanismo são os dois cursos que 
serão implantados na Faculdade Ma-
dre Thaís (FMT), em Ilhéus (BA). O 
anúncio foi feito pelo diretor geral da 
instituição de ensino superior, Eusí-
nio Lavigne Gesteira acrescentando 
que os projetos já foram protocolados 
no Ministério da Educação, em Brasí-
lia (DF). 

Na avaliação da professora Tatia-
na Barcelos, diretora Acadêmica da 
FMT “diante do trabalho que vem sen-
do desenvolvido na Faculdade, pelos 
coordenadores de cursos, professores, 
demais colaboradores e os resultados 
alcançados junto ao MEC, as expecta-
tivas são as melhores possíveis. Sabe-
mos que o momento de instabilidade 
que o país está vivendo termina por 
desencorajar as pessoas a investirem 

na sua formação, mas estamos cien-
tes dessa situação e sempre buscan-
do estratégias para contribuir com os 
nossos alunos. Com certeza 2016 será 
um ano de muito crescimento para a 
Faculdade Madre Thaís.”. 

Em janeiro deste ano foi autori-
zado, pelo MEC, a implantação do 
curso de Serviço Social. A data para 
realização do Vestibular será anun-
ciada, pela FMT, tão logo o Ministé-
rio da Educação promova a publica-
ção da portaria no Diário Oficial da 
União. Além dos cursos de Gradu-
ação e Pós-Graduação a Faculdade 
está ampliando as suas atividades de 
Extensão nos cursos de Biomedicina, 
Fisioterapia e Direito além de novos 
projetos que serão iniciados neste 
primeiro semestre de 2016 envolven-
do os demais cursos.

EDUCAÇÃO

Engenharia Elétrica, Arquitetura 
e Urbanismo serão os novos 

cursos da Faculdade Madre Thaís
Projetos foram protocolados
no Ministério da Educação
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A Companhia de Gás da Bahia- 
Bahiagás, que tem como diretor-presi-
dente Luiz Raimundo Gavazza (foto), 
propôs à fabricante de componentes de 
ignição automotiva alemã Robert Bosch, 
localizada no Centro Industrial de Aratu 
(CIA), em Simões Filho, a conversão dos 
seus geradores para o sistema bicombus-
tível e a empresa decidiu investir na pro-
posta. Passados seis meses de utilização 
do novo sistema, com a queima simultâ-
nea de óleo diesel e gás natural em cin-
co dos seus geradores, a empresa, que já 
consumia o energético nos seus fornos in-
dustriais, passou a utilizá-lo também na 
geração de energia no horário de ponta e 
já colhe os resultados da inovação. 

Cada um dos geradores convertidos, 
antes mantidos apenas a diesel, tem a po-
tência de 500 KVA (quilovolt-ampere) e 
passaram a operar também com o gás na-

tural, substituindo até 70% do óleo. Jun-
tos, os equipamentos possuem uma po-
tência nominal instalada de 2.500 KVA. 
A conversão já representa uma redução 
aproximada de 35% no custo total de 
combustíveis, já que o gás natural é mais 
barato que o diesel, além de contribuir 
com as metas de redução de emissões da 
empresa, em razão da queima deste ener-
gético ser menos poluente.

A operação dos geradores com a mis-
tura tem se mostrado dentro da norma-
lidade, na avaliação do engenheiro de 
Utilidades da Bosch, Marcelo Dorneles. 
Além da economia e do desempenho, a 
empresa leva em conta também o bônus 
ambiental, já que o gás natural é um 
combustível ecologicamente mais aceito.

Economia de combustível e também 
na conta de energia. A fábrica tem uma 
demanda de energia elétrica contrata-

O consumo residencial de gás na-
tural já é uma realidade em Feira de 
Santana, um dos mais importantes mu-
nicípios da região metropolitana de Sal-
vador. Situado no bairro Santa Mônica, 
o edifício Ville de Mônaco se tornou o 
primeiro cliente do segmento residen-
cial da Companhia de Gás da Bahia – 
Bahiagás na cidade.

Desde o dia 29 de fevereiro, duas 
torres do empreendimento, somando 
um total de 160 unidades, já utilizam o 

gás natural para cocção. Em Junho, se-
rão mais 696 clientes, com a entrada do 
Condomínio Parque Florença da Cons-
trutora MRV.

Segundo a gerente comercial e va-
rejo da Bahiagás, Luciene Lopo, Feira 
de Santana representa um importante 
mercado para o crescimento da empresa. 
“Apesar da retração do mercado imobili-
ário, Feira está com seu mercado imobi-
liário em franca expansão”, afirma.

Desde o ano 2000, o município con-

ta com uma lei que torna obrigatória a 
instalação para o fornecimento de gás 
natural para uso doméstico em edifícios 
residenciais com mais de dois pavimen-
tos. “Por causa do trabalho da Bahiagás 
de fornecer a infraestrutura necessária, 
essa lei poderá ser colocada em vigor de 
fato”, ressalta Luciene.

 Em ritmo acelerado - Em dezem-
bro de 2015, a Bahiagás deu início às 
obras de instalação para o fornecimen-
to de gás natural em Feira de Santana. 

A expectativa é a de que, até abril de 
2016, o município passe a contar com 
16 quilômetros de gasodutos que for-
necerão o combustível a vários bairros 
e avenidas. “Cerca de 50 profissionais 
trabalham na obra, que recebeu inves-
timentos da ordem de R$ 4,4 milhões”, 
ressalta Cristiano Stefanelli, coordena-
dor de engenharia e obra.

A empresa conta com 61 mil clientes 
contratados em todo o estado, sendo que 
mais de 39 mil já consomem o gás natural.

BAHIAGÁS

Bosch contabiliza 
benefícios da instalação 

do sistema bicombustível

Edifício Ville de Mônaco é o primeiro empreendimento 
residencial a utilizar gás natural em Feira de Santana

da de 950 kW, e consome em média 400 
MWh/mês. Acionando os geradores no 
período compreendido entre as 18h e às 
21h, a empresa se esquiva da tarifação da 
energia no horário de ponta, que na Bahia 
chega a ser até seis vezes maior do que no 
restante do dia.

Expansão – A conversão de gerado-
res para permitir a operação com os dois 
combustíveis está cada vez mais viável 
e começa a ser adotada por diversas em-
presas. A principal fornecedora e instala-
dora da área, a MOG – Marine Oil& Gás 
Energy Solutions do Brasil, que até 2014 

só havia feito uma conversão em caráter 
piloto, no Maceió Shopping, na capital de 
Alagoas, já instalou, desde então, mais de 
50 kits no Brasil, em indústrias e outros 
empreendimentos comerciais, como su-
permercados e shopping centers.

De acordo com João Paulo Paschoarelli, 
coordenador técnico da MOG, representan-
te no Brasil dos kits da norte-americana 
AltronicEngineSolutions, em muitos casos, 
os clientes estão estendendo a operação a 
mais horas do dia, por causa da instabili-
dade no fornecimento de energia, fator que 
favorece o cenário para o gás natural.
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MANIFESTO

Caros leitores, dedicarei esta coluna aos vi-
nhos espumantes. O principal motivo é a grande 
satisfação que tenho em poder trabalhar com pro-
dutos de alta qualidade e flanar nossa bandeira 
do Brasil. Atualmente, estamos entre os melho-
res produtores de espumantes do mundo, sem 
nada dever aos grandes “champanhes franceses”, 
sendo até mesmo igualados a eles. A propósito, 
gostaria de esclarecer que Champanhe é um vi-
nho espumante produzido na região francesa de 
Champanhe, e esta denominação de origem con-
trolada segue uma rígida legislação para a manu-
tenção da qualidade e a identificação do produto. 

Os espumantes estão classificados em: Brut; 
Rosé; Demi-Sec e Suave.

Existe muita confusão entre os consumidores 
quanto à sua classificação, pois temos no merca-
do produtos similares, mas produzidos de outras 
maneiras e matérias-primas, caso dos frizantes 
e lambruscos, na sua maioria, produtos de baixa 
qualidade, ma s agradável ao paladar pelo índice 
de açúcar, são bem “docinhos”. Assim como cha-
mar um espumante de Prosecco, pois Prosecco é 
uma variedade de uva proveniente da Itália, tam-
bém destinada à produção de espumantes.

No Brasil, os produtores perceberam que o 
nosso ‘terroir” é perfeito para a produção desta 
celebrada bebida, e  tem arrematado prêmios e 
importantes Classificações nas degustações ao 
redor do mundo, sempre entre os melhores.

A maioria dos espumantes é produzido com 
as variedades de uvas Chardonnay e Pinot Noir 
e os métodos mais utilizados são o Charmat e 
o Champenoise, assunto que aprofunadrei na 
próxima edição.

Esta bebida tem as características perfeitas 
para o Brasil, principalmente para o nosso Esta-
do, pois se consome a 6ºC, sendo altamente refres-
cante e ajudar na digestão, devida à sua acidez, 
harmonizando com quase todos os pratos. É ideal 
para o acompanhamento de petiscos e pratos à 
base de frutos-do-mar, ou simplesmente para um 
tintim para a celebração da vida.

Saúde a todos e bebam com moderação.

Por Fernando Costa.
Enófilo. Experiência de mais de 25 anos no ramo gastronômico 

Representante exclusivo na Bahia da Casa Valduga. Tem curso de 
Vinho e Degustações, com produtores de várias partes do mundo. 

Diretor-Proprietário do Empório Bahia em Itabuna e Itacaré.
E-mail: fernandocosta@emporio-bahia.com 
e emporiobahia@hotmail.com

O Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, Diretório de Ita-
buna/BA., vem a público manifestar sua posição frente à realidade política, eco-
nômica e institucional brasileira e seus desafios à compreensão e ao papel de 
todos os Cidadãos neste momento crítico.

O PMDB/Itabuna vem reafirmar a sua confiança numa legenda que vem 
sendo protagonista de todos os momentos da vida institucional republicana bra-
sileira, com destaque especial na luta temerária liderada, neste Partido, pelo 
valoroso e destemido político Ulysses Guimarães, contra a ditadura militar, 
pela redemocratização do nosso País.

Estamos, hoje e agora, frente a mais um momento delicado, que deixa apre-
ensiva e perplexa a nação brasileira diante dos fatos estarrecedores da realida-
de política, econômica e institucional que afetam todos os setores do País. Quem 
de nós não está agora preocupado com o rumo que tomará o Brasil mediante o 
desarranjo econômico e a consequente inflação, o desemprego e o desmonte do 
parque produtivo nacional? Quem de nós não está preocupado com os desencon-
tros que ora desviam o agente político da necessária função de legislar? Quem 
de nós, brasileiros, não está preocupado com o desarranjo institucional, onde os 
poderes Legislativo e Executivo não conseguem falar a linguagem da harmonia 
e da normalidade para tocar o desenvolvimento do País?

É justo destacar, que foi aqui, na Bahia, onde primeiro se levantou uma das 
mais atentas e combativas vozes deste Partido, contra os desvios na ação de 
governar que, continuadas, resultariam em graves problemas para o País. Ge-
ddel Vieira Lima já no ano de 2009 rompia e desligava corajosamente o PMDB 
da Bahia da base de sustentação política dos governos federal e estadual. De lá 
para cá, lamentavelmente, um verdadeiro caos veio se instalando, em que pese 
à patriótica contribuição do nosso Partido pela governabilidade do País.

Criamos alternativas econômicas diferentes das do governo atual e divul-
gamos a Nação o documento PMDB – Uma ponte para o futuro, oferecendo um 
rumo e quadros capazes de somar esforços para reconduzir o Brasil na direção 
que merecemos. Nada vingou. Agora, pela via Democrática, com o decisivo am-
paro legal, esboça-se no Congresso Nacional a união de siglas partidárias com 
o objetivo de construir um caminho para tirar o País da pasmaceira político-ad-
ministrativa. 

Nesta hora difícil, o PMDB de Itabuna, como Partido responsável e con-
sequente, exorta seus filiados, eleitores e sim-
patizantes em todo o Sul da Bahia à grandeza, 
coragem e à serenidade. À elevação do mais puro 
sentimento patriótico para darmos base social e 
política a nossos líderes em Brasília que desen-
volvem ações firmes para a recondução do nosso 
País, de forma pacífica e sem enfrentamentos 
incivilizados, ao caminho do desenvolvimento e 
de bons resultados em proveito de todo o povo 
brasileiro.

Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro – PMDB/Itabuna – Bahia.

Pedro Arnaldo Martins
Presidente

                                  Por Fernando Costa  

Prepare-se 
para uma 
nova safraPMDB/Itabuna

Tarde é o tempo em que não se aprecia a natureza, 
o correr das águas e o voo das borboletas.
Tarde é o tempo em que não se abraça um amigo, 
não se dão as mãos como  devem os  irmãos.
Tarde é o tempo em que não se  diz eu te amo
e se calam, 
privando-se de uma  brisa no  coração.

Poesias

Tarde
ARTES

Por Lucrécia Rocha*

Tarde é o tempo em que se deixa de sorrir;
É o tempo em que se deixa de sonhar;
É o tempo em que não se constrói a Paz.
Tarde é quando você se perde de Deus em sua devoção.
Tarde é viver na ingratidão.

Tarde é quando não se percebe a brevidade da vida;
É quando não se tem o discernimento do tempo;
É quando não se olha pra frente, e, descrente, 
Aprisiona-se  a um tempo que hoje já é passado.
Tarde é não perceber o quanto é livre  o seu caminhar!

* Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.
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ENTREVISTA

DIREITOS – O Senhor é candidato a 
prefeito ou lança a sua candidatura para 
negociar mais tarde uma vaga de vice?

Gilberto Santana – Não abro mão de 
minha pré-candidatura. Tenho o aval do 
partido, sou o pré-candidato a prefeito de 
Itabuna pelo PTN. Já teria recebi vários 
convites para formar alianças com outros 
pré-candidatos, mas na condição de vice. 

Em hipótese alguma serei vice de partido 
A ou B. Tenho credibilidade na sociedade, uma 
vida ilibada, e por isso coloco o meu nome à 
disposição da população como pré-candidato a 
prefeito. Posso até compor com outro partido, 
mas o meu compromisso é ser candidato. 

DIREITOS – O que leva Coronel San-
tana a ser pré-candidato de Itabuna?

Gilberto Santana – Tenho visto mui-
to na política a falta do compromisso com 
a administração e com a população. Muitos 
candidatos levam uma mensagem engano-
sa, usam da má-fé com os eleitores, e de-
pois fazem totalmente o contrário do que 
foi prometido. Quero fazer a diferença, ter 
a oportunidade de estabelecer uma gestão 
transparente e séria.

DIREITOS – Quando oficialmente 
lançará sua candidatura a prefeito?

Gilberto Santana – O lançamento ofi-
cial está agendadopara o dia 8 de Abril, às 
21 horas, no auditório da Faculdade de Tec-
nologia e Ciências (FTC), e que contará com 
a presença do presidente estadual do PTN, 
o deputado João Carlos Bacelar. E não vejo 
necessidade de pular etapas neste processo 
de consolidação do meu como pré-candidato.

Quero passar por todas as etapas. Pri-
meiro estou organizando o partido, meu gru-
po, para depois enfrentar a campanha. Com 
relação a aliança dependerá de uma sintonia 
de objetivos. O nosso grupo precisa de pesso-
as competentes, comprometidas, que venham 
somar, para termos realmente uma gestão 
vitoriosa.

DIREITOS – O senhor teve o seu 
trabalho parlamentar na Assembleia 
Legislativa (2011 – 2015) prejudicado 
por ser oposição ao governo estadual 
naquela época?

Gilberto Santana – Conquistei ex-
pressiva votação ao disputar uma vaga As-
sembleia Legislativa da Bahia, apesar de, 
na época, ser oposição ao governo. Fiz mui-

tas reivindicações para o povo de Itabuna, 
se não fui atendido, atribuo à condição de 
oposição em que me encontrava, pois depu-
tado da oposição vive no pão e água, justi-
ficou.

Sinto-me muito confortável, porque fui 
oposição, mas mesmo assim não deixei de 
reivindicar. Montei um escritório central 
em Itabuna durante os quatro anos para 
atender o povo, e mesmo na oposição estive 
durante todo tempo reivindicando melho-
rias para nossa região. Diferente de outros 
deputados, que foram da base do governo e 
nem sequer se pronunciaram. 

DIREITOS – Em seu programa de go-
verno o que elenca como prioridades?

Gilberto Santana – Tendo as áreas da 
saúde e segurança como uma das priorida-
des do seu programa de governo, é preciso 
reestruturar a saúde em Itabuna para que o 
setor funcione bem. Os postos, por exemplo, 
o ideal seria o seu funcionamento 24 horas, 
e de alguns que estivessem localizados em 
pontos estratégicos.

Isto para que os pacientes não se deslo-
quem para esperar uma consulta no Hospi-
tal de Base. Somente desta forma podemos 
desafogar os hospitais, e oferecer um me-
lhor atendimento à população.

Criar uma estrutura de Policlínica bem 
estruturada. Digo uma Policlínica que tenha 
condições de atender uma maior demanda, 
com um atendimento mais digno. Enfim, que 
venha realmente funcionar com a melhor 
condição possível.

DIREITOS – E como fica o Hospital 
de Base nesse reordenamento?

Gilberto Santana – O Hospital de 
Base Luiz Eduardo Magalhães (HBLEM), 
se apresenta mais como um hospital re-
gional do que municipal, por atender mais 
pacientes de outras regiões e até de outros 
estados, portanto, seria mais plausível colo-
car o Hospital de Base sob a responsabilida-
de do Estado. O HBLEM hoje é um compro-
misso muito pesado para Itabuna.

Como se trata de um serviço de alta 
complexidade, eu acho que deveria pas-
sar para o estado, que tem estrutura para 
atender essa demanda que existe na região. 
Se for analisar o volume de pacientes que 
chegam lá, Itabuna não representa 5%. Em 
minha opinião, o Base pertence ao municí-
pio, mas assume um compromisso regional, 
e isso termina aumentando os encargos, as 
obrigações, e como consequência, passa a 

funcionar precariamente. E ajuda do Go-
verno do Estado é simbólica se comparar-
mos com outros hospitais como o Regional 
de Ilhéus, que recebe quase R$ 6 milhões, e 
a Santa Casa de Itabuna, que recebe cerca 
de R$ 5 milhões.

DIREITOS – E a crise hídrica no 
nosso município tem solução? 

Gilberto Santana – Entendo que a 
Barragem Rio Colônia trata-se de uma obra 
que requer um investimento muito alto, e 
que não depende apenas do município, e 
sim do Governo do Estado. 

O governo pretende fazer essa barragem 
que está mais uma vez recomeçando, mas eu 
penso que eles poderiam trazer a água da 
Usina do Funil, onde já existe uma barragem. 
Não sei se há interesse em estudar isso, mas 
é uma alternativa mais econômica e viável, 
porque a Usina do Funil é muito potente. 

A Pedra do Cavalo, por exemplo, foi cria-
da para vários fins: água para Salvador, ge-
rar energia, irrigação e criação de peixes. 

DIREITOS – A amenização da crise 
hídrica passaria por um novo modelo 
de gestão da Emasa?

Gilberto Santana – É preciso prudên-
cia ao pensar em se desfazer de um patri-
mônio do município. Tem que ser analisado 
com bastante transparência com a socieda-
de, funcionários, e depois ver o melhor ca-
minho para vencer essa crise. Entregar a 
Emasa para terceiros pode trazer outros sé-
rios problemas, como por exemplo, aumen-
tos excessivos na conta de água.

DIREITOS – Como analisa a ques-
tão da segurança pública em Itabuna?

Gilberto Santana – Vejo a Guarda 
Municipal como uma grande aliada nas 
ações preventivas e ostensivas. Os gover-
nos estão estimulando as prefeituras para 
que tenham sua segurança própria. Em São 
Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, por exem-
plo, já existe uma Guarda Municipal muito 
bem estruturada, e nós podemos, também, 
pensar nessa melhoria de estrutura da Se-
gurança Pública em Itabuna.

Entendo também que a geração de em-
prego e renda é uma das formas de contri-
buir para reduzir os índices de violência na 
cidade. Penso em criar pequenas fábricas 
nos bairros para que possamos estimular a 
população a produzir, a criar o seu próprio 
meio de sobrevivência e sair da ociosidade.

Quero fazer a diferença, 
ter a oportunidade de 

estabelecer uma gestão 
transparente e séria

Entrevista com COROnEL GILBERTO SAnTAnA 
pré-candidato a prefeito de Itabuna

O entrevistado dessa edição do DIREITOS é o advo-
gado e coronel da reserva da Polícia Militar com 
quase quatro décadas de serviços prestados na área 

da Segurança Pública e com ampla experiência na política, 
tendo exercido inclusive um mandato de Deputado Estadu-
al (2011 – 2015), onde foi Vice-líder do Bloco Parlamentar 

PSC-PTN, Gilberto Cunha Santana Filho, mais conhecido 
como coronel Gilberto Santana, líder maior do Partido Tra-
balhista Nacional (PTN)na cidade, que entre outras coisas, 
disse que usará de sua credibilidade e prestígio conquista-
dos junto aos itabunenses, para tentar o mandato como ges-
tor do município.
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Com o objetivo de alcançar 
a meta que é vacinar cerca de 
33 mil cães e gatos das zonas 
urbana e rural, a Secretaria de 
Saúde de Ilhéus já deflagrou a 
campanha de vacinação antirrá-
bica. No dia de mobilização mu-
nicipal, que acontece em 16 de 
abril, das 8 às 17h, os animais 
com idade a partir de três meses 
devem receber a primeira dose 
da vacina. Após 30 dias, uma se-
gunda aplicação deve ser feita, 
e depois passa ser administrada 
anualmente.

De acordo com a coordena-
dora do setor de Imunização da 
Rede Frio do município, Wa-
lkíria Cardeal, é necessário os 
responsáveis levar carteira de 
vacinação do animal, caso a pos-
suam. A vacinação é o método 
mais eficiente para prevenir o 
surgimento da doença em ani-
mais e em seres humanos, que é 
contagiosa, provocada por vírus. 
A campanha é vinculada ao Mi-
nistério da Saúde e ao governo 
da Bahia e segue até fim do mês.

Cronograma – Durante a 
semana, a equipe estará na 
zona rural e em alguns bairros 

de Ilhéus. Na área indígena, o 
trabalho conta com o apoio de 
equipe vinculada à Sesai/Saúde 
Indígena. Nas terças e quintas-
feiras irá visitar o bairro Her-
nani Sá (Urbis), enquanto outro 
grupo de vacinadores atenderá 
no CAE III, que funciona do an-
tigo Sesp, localizado na Avenida 
Canavieiras, centro, de segunda 
a sexta-feira. Já no bairro do 
Iguape uma equipe de imuniza-
ção atuará sempre às terças-fei-
ras, das 8 às 11h30min.

No Dia de Mobilização Mu-
nicipal – 16 de abril, sábado –, 
das 8 às 17 horas, vão funcionar 

os postos de saúde do Programa 
Saúde da Família (PSFs) dos 
bairros Nossa Senhora da Vitó-
ria, Ilhéus II, Nelson Costa, Te-
otônio Vilela 3 e 4, Salobrinho 
e do alto do Basílio, os centros 
de saúde Herval Soledade, Dr. 
Euler Azaro, Almiro Vinhais 
e Sarah Kubistchek, além de 
unidades no bairro Banco da 
Vitoria, sede da associação de 
moradores do bairro Hernani Sá 
(Urbis), localidade denomina-
da Mangueira (prolongamento 
do bairro Nelson Costa), praça 
Santa Rita, alto da Conquista e 
Centro Social Urbano (CSU).

Duas mil cento e vinte novas 
residências populares, construí-
das através de parceria entre a 
Prefeitura de Ilhéus e o progra-
ma Minha Casa Minha Vida, do 
governo federal, estão em fase 
final de construção no bairro 
Nossa Senhora da Vitória, na 
zona sul. A atual fase das obras 
das unidades habitacionais foi 
vistoriada nesta sexta-
feira, dia 1º, pelo prefeito 
Jabes Ribeiro, o vice Car-
los Machado (Cacá) e téc-
nicos da Caixa Econômica 
Federal.

Os 2.120 apartamen-
tos são divididos em dois 
condomínios, denomina-
dos Sol e Mar I e II. Na 
oportunidade, o prefeito 
Jabes Ribeiro ressaltou 
que a obra representará 
um vetor de expansão urbana 
da cidade, já tendo sido realiza-
da a pavimentação asfáltica do 
acesso ao local, o que beneficia 
também o serviço de transporte 
coletivo.

O prefeito esteve acompa-
nhado também pelo presidente 
da Câmara Municipal, Tarcísio 
Paixão, pelos vereadores Ro-
que do Sesp, Gilmar Sodré, Ivo 
Evangelista e James Costa, ex
-presidente da Câmara, Dinho 
Gás, o representante da Caixa 
Econômica na Prefeitura de 
Ilhéus, Alexandre Pinheiro, pelo 
gerente regional de Governo da 
instituição, Alberto Catarino, o 
coordenador de Habitação, Luiz 

Carlos Vieira, além do o secretá-
rio de Comunicação Social, Va-
lério de Magalhães, superinten-
dente de Obras da Secretaria de 
Infraestrutura, Dernerval Fur-
tunato, o engenheiro Hermano 
Fahning, e outros assessores.

Investimento - As obras 
dos conjuntos habitacionais no 
Nossa Senhora da Vitória são 
realizadas pelas empresas Kubo 
Engenharia e Gráfico, geraram 
cerca de mil empregos diretos e 
indiretos, e devem ser concluí-
das até o final do mês de maio. 
O empreendimento representa 
um investimento de mais de 100 
milhões de reais.

O prefeito salienta que o 
empreendimento integra o pro-

grama municipal de habitação, 
em parceria com o governo fede-
ral. Na oportunidade, o gestor 
ressaltou o esforço da atual ad-
ministração, que proporcionou 
um salto na  captação de recur-
sos para essa finalidade, saindo 
de apenas 1.300 unidades, em 
2013, para 4.400 novas residên-
cias populares.

Além desses dois condomí-
nios Sol e Mar I e II, estão sendo 
realizadas construções de outras 
unidades do programa Minha 
Casa Minha Vida nos bairros 
de Banco da Vitória e Teotônio 
Vilela, que somam outras 2280 
residências populares. Ainda 
nesta sexta-feira, prefeito Jabes 
Ribeiro e o vice Cacá vistoria-
ram as obras de construção do 
Centro de Esporte e Artes Uni-
ficadas (CEU), no bairro Nossa 
Senhora da Vitória, e da Esco-
la Municipal da Vila Lídia, no 
bairro Iguape.

Ilhéus inicia campanha para
vacinar cães e gatos contra a raiva

Corretores de imóveis 
conhecem projeto de
retomada das obras 
do Jardim Gabriela

Prefeito e vereadores visitam
obras de habitações na zona sul

ILHÉUSIMOBILIÁRIO

Cerca de 50 corretores de 
imóveis de Itabuna partici-
param de um café da manhã 
para a apresentação do proje-
to de retomada das obras e da 
nova fase das vendas do Re-
sidencial Jardim Gabriela. O 
encontro aconteceu na entra-
da do empreendimento, locali-
zado às margens do semi-anel 
rodoviário, em Itabuna na sex-
ta-feira 25).

Os corretores foram recep-
cionados pelos diretores da 
AmSul, Consipi e MMarques, 
que assumiram o projeto. Eles 
fizeram uma apresentação do 
perfil de cada empresa, que 
tem atuação destacada em 
empreendimentos comerciais, 
industriais, rurais e habita-
cionais, além da realização de 
obras públicas, na Bahia e em 
ouros estados.

Em seguida, Augusto 
Chetto, diretor da AmSul, fez 
uma explanação sobre o an-
damento das obras de infraes-
trutura do Residencial Jardim 
Gabriela, que foram acelera-
das a partir da nova gestão e 
devem estar concluídas até o 
final do ano. Chetto também 
falou sobre os planos de venda 
para os corretores, que agra-
daram a todos.

“Vejo a retomada das 
obras com muito otimismo, o 
Jardim Gabriela possui uma 
infraestrutura excelente, ao 
lado da Universidade Federal 
do Sul da Bahia, que vai agre-
gar muito valor ao empreen-
dimento”, afirma a corretora 
Dedéu Correa. Para o corretor 

Celso Pinheiro, “a relação cus-
to-benefício torna o residen-
cial um grande investimento 
e uma ótima opção para quem 
quer morar bem”.

O corretor Antônio Carlos 
dos Santos destaca que “Ita-
buna hoje não tem um proje-
to nesse padrão, com preços 
acessíveis à classe média, com 
segurança, estrutura e equi-
pamentos de lazer. Com certe-
za as vendas serão um grande 
sucesso”. A corretora Alcione 
Machado ressalta que “temos 
um projeto de primeira quali-
dade, que com certeza vai mo-
bilizar os corretores na capta-
ção de novos clientes”.

“Em momentos de crise, 
imóvel é sempre um ótimo in-
vestimento e o Jardim Gabrie-
la é garantia de valorização, 
pela estrutura e localização 
privilegiada”, diz o corretor 
Ademar Oliveira.  O delega-
do do Creci no Sul da Bahia, 
Nilton Borges, destacou que “a 
retomada das obras do Jardim 
Gabriela contribui para aque-
cer o mercado imobiliário, por-
que se constitui numa exce-
lente opção para quem deseja 
morar bem a um custo aces-
sível, além de ser um investi-
mento com, grande potencial 
de valorização. A Amsul, a 
Consipi e a MMarques estão 
de parabéns pela iniciativa”.

O encontro com os correto-
res contou com a presença do 
Superintendente Regional Sul 
da Bahia da Caixa Econômica 
Federal, Marcus Vinícius dos 
Santos Nascimento.
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Hoje, lavar as mãos é um hábito in-
tegrado ao nosso cotidiano. Quando nos 
ferimos, lavamos o ferimento e a seguir, 
usamos um antisséptico. Contudo, nem 
sempre foi assim. No passado, a antis-
sepsia era pouco utilizada.

Na metade do século dezenove, era 
muito frequente a mortalidade por fe-
bre puerperal, uma doença causada 
por bactérias logo após o parto. Havia, 
nessa época, em Viena, Áustria, duas 
maternidades. Na segunda maternida-
de, as mortes de puérperas era supe-
rior do que na primeira maternidade. 
Também nas mulheres que pariam 
em casa, ajudadas por parteiras, a in-
cidência de febre puerperal era menor  
do que na segunda maternidade. Esses 
dados chamaram a atenção do médico 
Ignaz Phillipe Semmelweis. Igualmen-
te, verificou Semmelweis que a segunda  
maternidade era anexa à sala de ana-
tomia, onde os acadêmicos de medicina,  
após dissecarem cadáveres,  iam, sem 
lavar as mãos,  à sala de parto parte-
jar. Semmelweis pensou que os acadê-
micos transportavam em suas mãos 
“algo” existente nos cadáveres da sala 
de anatomia para a sala de parto, ado-
ecendo as parturientes. Hoje, sabemos 
que aquele “algo” se chama  bactérias. 

Semmelweis começou a aconselhar os 
acadêmicos e os obstetras a lavar as 
mãos com uma solução de hipoclorito de 
sódio. O resultado foi a redução drástica 
da mortalidade das mulheres por febre 
puerperal.

Apesar da queda da mortalidade 
das puérperas,  muitos médicos não 
apoiaram Semmelweis e alguns deles 
se sentiram ofendidos por ter de lavar 
as mãos antes de fazer um parto(!!!) A 
chuva de críticas sobre Semmelweis foi 
intensa e terminaram por interná-lo 
num asilo, onde viria a falecer duas se-
manas após a internação. Somente tem-
pos depois, com os trabalhos de Louis 
Pasteur sobre a transmissão das doen-
ças infecto-contagiosas, Semmelweis foi 
reconhecido e seu conselho de que os 
médicos, antes das cirurgias, deveriam 
lavar as mãos, foi admitido pela comu-
nidade científica.

A ciência, o conhecimento humano 
se desenvolvem passo a passo. A seguir, 
ao uso dos desinfetantes, vieram as 
sulfas e posteriormente os antibióticos, 
aliviando a Humanidade de muitos so-
frimentos.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*Antissepsia

Desígnio é mais que um simples desejo, são as disposições de Deus, Seus 
planos, projetos e propósitos de amor para conosco. Ele tem desígnios de 
amor para a nossa vida, por isso, necessitamos entrar em Seus propósitos.

Se caminharmos segundo a vontade de Deus, a nossa vida seguirá como 
um rio: tortuoso sim, com muitos obstáculos no seu leito, mas seguro em seu 
curso natural. Por outro lado, se não formos dóceis à vontade d’Ele, não sere-
mos pessoas felizes e realizadas.

Uma árvore, mesmo não produzindo nenhum fruto ou flor já realiza seu 
papel, pois, durante a noite, transforma o gás carbônico e toda a poluição 

Qual é o 
desígnio de 
Deus para sua vida?

Ao Dr. Álvaro Andrade.
O médico e a vida: um gesto de amor:

A EDIÇÃO 19 DO JORNAL 
O COMPASSO ESTÁ CHEIO DE NOVIDADE.

em oxigênio. Todo ser que realiza a finalidade de sua 
existência é uma bênção para si e para os outros. Mas 
aquele que faz tudo ao contrário do que Deus lhe pede 
e foge da razão da sua própria existência, torna-se 
infeliz, frustrado, um verdadeiro desgraçado, porque 
fugiu da graça.

A criatura humana foi criada para Deus; e quan-
do ela se encaminha para Ele, torna-se felicidade e 

bênção para si e para os demais.
Por Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib.

- Fundador da Comunidade 
Canção Nova 

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

Manhã de segunda-feira. Por vol-
ta das 10h., chega ao hospital local D. 
Maria acompanhada de Gracinha, como 
era conhecida a sua filha Maria das Gra-
ças, de quatorze anos de idade. A mãe 
era o retrato da aflição. O olhar revela-
va tristeza, dor e desgosto profundos. 
Estava descontrolada. Agitada ao ex-
tremo. Chorava e aos gritos chamava 
pelo obstetra de plantão. Gracinha esta-
va perturbada, atônita, confusa, quase 
sem ação. Deixava-se conduzir por sua 
genitora pelos corredores do nosocômio. 
Estava absorvida pelo medo e dominada 
pela fúria materna. Os enfermeiros que 
ali se encontravam buscavam acalmá-la, 
mas ela estava indócil.

Conduzida à presença do plantonis-
ta e, de frente para dele, face a face, sem 
que houvesse qualquer diálogo, retirou 
da bolsa um escrito e o entregou dizen-
do-lhe: É urgente!

O médico, à medida que lia o docu-
mento, sua expressão facial se transfor-
mava. Afinal, o que estava ali escrito ia 
de encontro aos seus princípios éticos e 
religiosos. Tratava-se de autorização ju-
dicial para retirada do feto.

O conflito apoderou-se de seu ser. 
Não podia deixar de cumprir a deter-
minação judicial e, por outro lado, se a 
cumprisse estaria a violentar sua cons-
ciência.

Envolto nesse dilema, a insistência 
da genitora da adolescente na realiza-
ção imediata do aborto, consumia-lhe a 
mente e lhe feria a alma.

Buscando adiar a decisão, tentou 
acalmá-la pedindo que se sentasse.  En-
quanto isso, num cantinho do consul-
tório, acomodava a adolescente numa 
maca para examiná-la.

Voltando-se para a genitora, per-
guntou-lhe o que havia acontecido? Ela, 
então, debulhando-se em lágrimas, dis-
se que a sua filha havia sido violentada 
pelo padrasto e que dele encontrava-se 
grávida. Disse-lhe, também, que o fato 
foi comunicado à autoridade policial e 
que ele se encontrava preso.

Na justiça, confessou ele, despudora-
damente, o mal que houvera feito, acres-
centando que agiu sem o consentimento 
de sua enteada, desvirginando-a antes 
que outrem o fizesse. A horrenda confis-
são lhe arrancou do peito todo sentimen-
to que por ele nutria.

Foram conviver quando Gracinha 
contava com dois anos. Estavam juntos 
há cerca de dez anos, de cuja união nas-

ceram dois filhos. Daí, o seu sofrimento, 
dor e mágoa.   

Após ouvir o relato, decidiu pelo 
cumprimento da ordem judicial.

A menina chorava na maca. Instinti-
vamente sabia que o seu filho ser-lhe-ia 
arrancado do ventre.

Girando a cadeira na direção em 
que se encontrava a aflita menina, pen-
sou consigo: “É certo que a gestação de-
correu de uma violência contra aquela 
menina, mas por que responsabilizar a 
criança que ela carrega em seu ventre 
por um crime que ela não cometeu?”

Voltou-se, então, para D. Maria e ob-
jetivando despersuadi-la, argumentou: 
Antes de dar início aos trabalhos, eu vou 
colocar uma música para a Senhora ou-
vir. É uma música única. É uma músi-
ca que fala de Deus, do amor e da vida. 
Após ouvi-la, a Senhora irá me dizer se 
prossigo ou não, ok?  Ela consentiu.

Com suave ternura, pediu-lhe para 
fechar os olhos; relaxar e abrir a alma 
e espírito.

Aproximou-se da menina e delica-
damente pediu-lhe para ficar calma. 
Em seguida deu início ao exame de ul-
trassonografia, deixando o aparelho em 
vida voz…

Alguns segundos depois, todos ouvi-
ram a música. Era mais ou menos as-
sim: “tum.... tum.... tum.... tum.... tum.... 
tum.... tum... tum.... tum.... tum.... tum... 
tum... tum... tum”...

À medida que ouvia a melodia, o 
semblante da angustiada mãe se modi-
ficava, ficando mais leve… embora os 
olhos ainda estivessem fechados, lágri-
mas deslizavam mansamente no seu 
rosto...

Alguns minutos se passaram e, ain-
da com o aparelho ligado, o médico escla-
receu: “Essa música que a Senhora está 
a ouvir é o coração de seu neto ou neta 
a pulsar. Ela revela o amor e a bondade 
de Deus a oportunizar a um ser humano 
o dom vida”.

Diga-me, então, desligo ou não a 
música?

Sorrindo ternamente e com o ros-
to ainda molhado, ela respondeu: “meu 
neto não tem culpa. Deixe-o nascer”.

Enternecido, abraçando-as, em si-
lenciosa oração agradeceu a Deus por 
ter lhe permitido salvar mais uma vida.

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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SPA

Lago

Piscina
Coberta Quadra de Tenis Guarita

LOTES RESIDENCIAIS A PARTIR DE 405M² 
Mais de 30 itens de lazer:
Piscina coberta, Spa, Quadras, Brinquedoteca, Salão de jogos,
Espaço Fitness,  Espaço gourmet, Salão de festas, Cinema, Pilates 

O diretório do PMDB em Itabuna 
encerrou no sábado (2) o prazo para a 
filiação partidária daqueles que preten-
dem participar das eleições municipais 
com um café da manhã em sua sede, 
onde foram formalizadas a filiação do 
juiz aposentado Marcos Bandeira, do 
advogado Rafle Salume e do engenheiro 
Chico França. Segundo o presidente Pe-
dro Arnaldo Martins, o partido preten-
de concorrer na disputa com o pré-can-
didato ao governo municipal Fernando 
Vita e projeta formar uma bancada de 
vereadores nas eleições de outubro, 
com uma forte participação feminina de 
nove candidatas.

Na solenidade, que teve as presenças 
de todos os integrantes do diretório mu-
nicipal e de Fernando Vita, que partici-
pa do diretório estadual e do nacional do 
PMDB, além do vereador Antônio Caval-
cante e do mais antigo militante do par-
tido Farid Maron, que fez um balanço da 
sua participação na história do PMDB, 
bem como todos os pré-candidatos a uma 
vaga no legislativo. Outra presença foi a 
do pré-candidato do PSB à prefeitura de 
Itabuna, Carlos Leahy. O presidente de 
honra do partido, Renato Costa, que se 
recupera de uma cirurgia foi homenagea-
do na solenidade.

Segundo o presidente do diretório mu-
nicipal, Pedro Arnaldo, este é um dia de 
festa para o PMDB e encerra um ciclo de 
discussões internas com vistas à sucessão 
municipal. O diretório também vem dis-
cutindo as questões políticas No âmbito 
municipal, estadual e nacional, “também 
pretendemos participar das eleições como 
foco na ética e na qualidade dos nossos 
pré-candidatos, que representam os diver-
sos segmentos da sociedade itabunense”. 
Destacou ainda a preocupação em valori-
zar e incentivar a participação da mulher 
nestas eleições, elegendo se possível uma 
candidata do sexo feminino.

Ele salienta que agora começa uma 
nova etapa e que no dia 16, o partido 
realiza um seminário para discutir a 
proposta do Plano de Governo de Fer-
nando Vita, uma contribuição do PMDB 
com uma visão de futuro para Itabuna. 
Pedro Arnaldo Martins lamentou os 
problemas enfrentados por Itabuna que 
perdeu o seu aeroporto que está desati-
vado e enfrenta problemas com a preca-
riedade do abastecimento de água e com 
uma tríplice epidemia de dengue, zika 
e chikungunia, que afetou a mais de 30 
mil pessoas.

PMDB anuncia
novas filiações 

no encerramento 
do prazo da 

justiça eleitoral

POLÍTICA


