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Leia nas páginas 8 e 9

Leia na página 14

Projeto de lei 
criminaliza divulgação 
de delação premiada

 A Câmara dos Depu-
tados está analisando um 
projeto de lei que crimina-
liza a divulgação do conte-
údo dos depoimentos toma-
dos no âmbito da delação 
premiada. A pena previs-
ta varia de 1 a 4 anos de 
reclusão, além de multa. 
O deputado autor do PL 
4.372/16 é o advogado Wa-
dih Damous (PT-RJ).

Leia mais na página 7
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Leia na página 2
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A investigação contra o ex-ministro da 
chefi	a	de	gabinete	da	Presidência	da	Repú-
blica Jaques Wagner tramitará na 13ª Vara 
Federal de Curitiba (PR). Em razão da per-
da do foro privilegiado, o ministro Celso de 
Mello, do Supremo Tribunal Federal, deter-
minou a remessa da petição na qual o Mi-
nistério Público Federal pediu a apuração 
contra o político para as mãos do juiz Sergio 
Moro.

Na decisão, proferida nesta quarta-feira 
(8/6),	o	ministro	afi	rma	que	“a	prerrogativa	
de foro perde a sua razão de ser, deixando 

de incidir e de prevalecer, se aquele contra 
quem foi instaurada a persecução penal não 
mais detém o ofício público cujo exercício 
representava o único fator de legitimação 
constitucional	 da	 competência	 penal	 origi-
nária do Supremo Tribunal”.

O ministro atendeu à manifestação do 
procurador-geral da República, Rodrigo Ja-
not, que se pronunciou pelo envio dos autos 
para a Justiça Federal no Paraná, para que 
seja	verifi	cada	a	conexão	entre	os	fatos	nar-
rados e o objeto investigativo da operação 
“lava	jato”.

Consulta 
Previdenciária

Afastei-me do serviço durante 
quatro meses no ano de 2008 por 
conta de uma hérnia de disco. Na 
ocasião, recebi auxílio-doença 
acidentário. A minha emprega-
dora, entretanto, não recolheu o 
FGTS correspondente a este perí-
odo. Ele é devido? Carlos Castro

Tendo o Sr. Carlos Castro se afas-
tado por quatro meses do ano de 
2008 do trabalho, para tratamento 
médico em razão de acidente do tra-
balho, são devidos os recolhimentos 
das parcelas do FGTS, pois a Lei nº. 
8.036/90, em seu artigo 15, parágra-
fo 5º, preconiza que o depósito de 
FGTS, correspondente a 8% (oito por 
cento) da remuneração paga ou devi-
da a cada trabalhador, é obrigatória, 
inclusive por licença por acidente do 
trabalho.

Antes da defi nição de um re-
curso oposto à decisão que indefe-
riu meu pedido de aposentadoria, 

eu solicitei novamente o benefício 
à Previdência Social, porque ad-
quiri novos documentos. Existe 
algum impedimento neste proce-
dimento? Pedro Martins.

Não existe nenhum impedimento 
de novo requerimento administra-
tivo nestas condições, uma vez que 
este novo pedido estará instruído com 
mais elementos probatórios que iram 
caracterizar os requisitos necessários 
para concessão do benefício pleiteado. 
Podendo, também, com a comunica-
ção de decisão do primeiro requeri-
mento, na via judicial com estes novos 
documentos	ter	êxito	na	concessão	do	
benefício de aposentadoria. Entendo, 
ser este o melhor caminho, pois o Sr. 
Pedro Martins poderá pleitear além 
da concessão do benefício de aposen-
tadoria, o pagamento de todas as par-
celas mensais vencidas acrescidas de 
atualização monetária e juros legais 
desde o dia do primeiro requerimento 
administrativo.

E-mail:  marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

DECISÕES

STF envia 
investigação contra 
Jaques Wagner para 
juiz Sergio Moro

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

Aumento via gratifi cação

Juiz abre mão de aumento

Nas negociações entre o Planal-
to e o Judiciário para evitar o efei-
to cascata do aumento aprovado na 
Câmara para ministros do Supremo 
Tribunal Federal, surgiu a proposta 
de transformar o reajuste em uma 
gratifi	cação	 dada	 a	 todos	 os	 minis-
tros de tribunais superiores. Segun-

do um auxiliar do presidente interi-
no, Michel Temer, a sugestão partiu 
do próprio Supremo, diante da reper-
cussão negativa que a elevação dos 
salários dos juízes gerou. Essa alter-
nativa, na visão dos autores da pro-
posta, evitaria o efeito cascata para 
outras categorias. 

Titular da 2ª Vara Cível de 
Juiz de Fora (MG), Luiz Guilher-
me Marques pediu ao TJ de Minas 
para abrir mão do reajuste salarial 
enquanto o país permanecer em 
crise	econômica.	“Por	isso,	fui	criti-
cado por magistrados do país, sem 

uma voz sequer na categoria que 
me defendesse”, disse. Marques 
diz, porém, não ser contra o reajus-
te,	“pois	o	trabalho	de	juiz	é	digno	e	
importante”.	“Mas	no	momento	isso	
signifi	caria	 o	 empobrecimento	 de	
outras pessoas.”

“As leis inglesas punem as faltas; as leis chinesas 
fazem mais do que isso: recompensam os méritos”.

Oliver Goldsmith

Frase do mês

Mais novo réu a celebrar um acordo 
de delação premiada com a força-tarefa 
da	 operação	 “lava	 jato”,	 o	 engenheiro	
Zwi Skornicki, representante no Brasil 
do estaleiro Keppel Fels, contou à for-
ça-tarefa que o então tesoureiro do PT, 
João Vaccari Neto, lhe pediu US$ 4,5 

milhões (R$ 15,2 milhões) para ajudar 
a	fi	nanciar	a	campanha	pela	reeleição	
de Dilma Rousseff, em 2014. O paga-
mento foi feito diretamente em uma 
conta do marqueteiro João Santana 
na Suíça, e não foi declarado à Justiça 
Eleitoral. 

Dinheiro para Dilma

Como Wagner perdeu foro especial, investigação irá na 13ª Vara Federal de Curitiba

Por Marcos Antônio Conrado Moreira.
Advogado, Especialista em Direito Previdenciário, Diretor Fundador da Conrado Advocacia e 
Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia - (Alj Nas negociações entre o Planalto 
e o Judiciário para evitar o efeito cascata do aumento aprovado na Câmara para ministros do 
Supremo Tribunal Federal, surgiu a proposta de transformar o reajuste em uma gratifi cação 
dada a todos os ministros de tribunais superiores. Segundo um auxiliar do presidente interino, 
Michel Temer, a sugestão partiu do próprio Supremo, diante da repercussão negativa que a ele-
vação dos salários dos juízes gerou. Essa alternativa, na visão dos autores da proposta, evitaria 

o efeito cascata para outras categorias. usba). Itabuna – Bahia.





As	 regras	de	 convivência,	 es-
pecialmente nas áreas comuns, 
em condomínios são muitas, e es-
tas são só algumas situações vivi-
das, quase que diariamente, por 
quem mora em condomínios.

Não pode copos de vidros na 
área da piscina nem entrar na 
mesma com bronzeador. Animais 
devem ser conduzidos devi-
damente pela coleira. O som 
alto –, dentro de casa ou no 
salão de festas -, nunca é 
demais lembrar, não pode 
passar das 22h. E na hora 
de estacionar o carro na ga-
ragem o cuidado para não 
invadir a vaga do vizinho. 

Segundo os especialis-
tas, porém, para uma boa 
convivência	 e	 evitar	 come-
ter algum episódio indese-
jável onde se mora bastam 
duas preocupações: aten-
tar sempre para o bom senso e 
bons modos, além da convenção 
condominial e regimento inter-
no, importante instrumentos que 
defi	nem	os	direitos	e	deveres	dos	
condôminos. 

Ainda segundo especialistas o 
uso de placas informativas insta-
ladas em locais comuns dão uma 
noção ao novo morador ou visitan-
te como são as regras daquele con-

domínio. Elas servem como guias. 
E são possíveis, por exemplo, como 
a indicação da profundidade da 
piscina e a de que não é permitido 
pular na mesma; a informação de 
que não é permitido jogar bola no 
playground, ou praticar outra mo-
dalidade esportiva na quadra de 
tênis,	que	não	seja	tênis.

As regras do condomínio de-
vem estar presentes em sua con-
venção e poderá ser alterada por 
2/3 dos condôminos em reunião 
especifi	ca	para	tal	fi	nalidade.

Algumas dicas que podemos 
dar além do respeito às regras 
condominiais e o bom senso para 
uma	a	boa	convivência,	são:	baru-
lho: para evitar barulho excessivo 
e não haver perturbação entre os 

moradores, é bom estabelecer ho-
rários de funcionamentos de uso 
das	 dependências	 comuns,	 além	
é claro de na unidade individual/
particular usar os equipamentos 
audiovisuais em volume que não 
ultrapasse os limites do seu apar-
tamento, pois poderá gerar multas 
e processos por poluição sonora 

que	está	defi	nida	na	Lei	
de Crimes Ambientais. 
Quanto aos elevadores: o 
equipamento não é brin-
quedo. Atenção é impor-
tante para evitar danos. 
Outro item que precisa 
ter regras claras quanto 
aos reais cuidados e uso 
que um morador dever 
ter é a piscina. As regras 
quanto ao seu uso são 
para que todos tenham 
direito de se divertir, 
sem ferir o regulamen-

to. Crianças, por exemplo, devem 
estar sempre acompanhadas por 
um adulto. E por último, o uso da 
academia deve ser permitido ape-
nas para os condôminos e não por 
visitantes.

 No mais, respeito às regras 
contribui	 para	 a	 boa	 convivência	
em condomínio sempre. Não faça 
ao vizinho o que não gostaria que 
o	mesmo	fi	zesse	com	você.
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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

Dicas para uma convivência
harmoniosa em condomínio

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
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Direito Processual Civil
1- Martina constatou que sua gara-

gem vem sofrendo rachaduras no 
teto com risco iminente de ruína, 
após seu vizinho Henrique iniciar 
obras de levantamento do terceiro 
pavimento em sua residência, sem 
observância dos parâmetros de 
construção previstos em várias leis 
municipais.

Assinale a afirmativa correta.

a) Na hipótese narrada somente a munici-
palidade possui legitimidade para ajui-
zamento de demanda em face de Henri-
que.

b) De acordo com o enunciado, Martina 
não possui legitimidade ativa para ajui-
zar ação de nunciação de obra nova.

c)	 Diante	 da	 urgência	 flagrante,	 antes	
de ajuizar a ação de nunciação de obra 
nova, Martina poderá promover o em-
bargo extrajudicial da obra iniciada por 
Henrique,	 notificando-o	 verbalmente	
perante duas testemunhas para não 
continuar a obra.

d) Quando a ação de nunciação de obra 
nova estiver no Tribunal de Justiça 
para julgamento da apelação, a presta-
ção de caução perante o tribunal será 
suficiente	para	afastar	o	embargo	judi-
cial liminar concedido pelo juízo de ori-
gem, podendo Henrique prosseguir com 
a obra nova.

2- A conduta praticada pelo emprega-
dor de Maria pode ser caracteriza-
da como

a) ato moralmente reprovável mas plena-
mente lícito, uma vez que o empregador 
agiu na sua esfera de autonomia e den-
tro do exercício de seu direito potestati-
vo.

b) violação à Convenção sobre a Elimi-
nação de Todas as Formas de Discri-
minação contra a Mulher, porém sem 
ensejar	 consequência	 jurídica	 de	 res-
ponsabilização do empregador, uma vez 
que não há nenhuma outra lei nacional 
que proteja a mulher trabalhadora em 
casos como esse.

c) abuso de direito que sujeita o emprega-
dor, única e exclusivamente, ao paga-
mento de indenização pelo dano moral 
causado à funcionária.

d) violação à Convenção sobre a Elimina-

ção de Todas as Formas de Discrimina-
ção contra a Mulher e, também, um cri-
me que pode acarretar ao empregador 
infrator multa administrativa e proibi-
ção de empréstimo, além de ser possível 
a readmissão da funcionária, desde que 
ela assim deseje.

2 - Brenda, atualmente com 20 anos de 
idade, estudante do 2º período de 
direito, percebe mensalmente pen-
são decorrente da morte de seu pai. 
Sucede, contudo, que ela recebeu 
uma correspondência do fundo 
que lhe paga a pensão, notifican-
doa de que, no dia 20 do próximo 
mês, quando completará 21- anos, 
seu benefício será extinto. Incon-
formada, Brenda ajuizou ação ju-
dicial, requerendo em antecipação 
de tutela a continuidade dos paga-
mentos e, por sentença, a manuten-
ção desse direito até, pelo menos, 
completar 24 anos de idade, quan-
do deverá terminar a faculdade. 
Tal demanda, contudo, é rejeitada 
liminarmente pelo juiz da 3ª Vara, 
sob o argumento de que aquela ma-
téria de direito já está pacificada 
de forma contrária aos interesses 
da Autora na jurisprudência dos 
Tribunais Superiores e, ainda, por 
ele já ter proferido, em outros ca-
sos com a mesma questão de direi-
to, diversas sentenças de impro-
cedência. Sobre os fatos descritos, 
assinale a afirmativa correta.

a) A decisão acima mencionada, se transi-
tada em julgado, não faz coisa julgada 
material,	na	medida	em	que	a	ausência	
de citação do Réu impede a formação re-
gular do processo.

b) No caso de eventual recurso de Brenda, 
o juízo que proferiu a sentença poderá, 
se assim entender, retratar-se.

c)	 Se	a	matéria	de	mérito	estivesse	pacifi-
cada nos Tribunais Superiores em favor 
da autora, poderia o magistrado, ao re-
ceber a petição inicial, sentenciar o feito 
e julgar desde logo procedente o pedido.

d) Mesmo que a demanda envolvesse ne-
cessidade de produção de prova peri-
cial, o magistrado poderia se valer da 
improcedência	liminar,	tendo	em	vista	
a força dos precedentes dos Tribunais 
Superiores.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE MAIO DE 2016. D E 2- A.

01 - A Integro = Estado originário;
02 - Animus Falsandi = Intenção de falsear a verdade;
03 - Dessuentudo = Desuso;
04 - Ex Jure = Conforme o direito;
05 - In Albis = Em branco;
06 - Lana Caprina = Expressões indicativas de assunto irrelevantes;
07 - Lex = Lei;
08 - De Rato = Para o mandato (dizia da caução);
09 - Ad Litteratum = Para efeito;
10 - Ad Effectum = Do mérito;
11 - Ex Adverso = Do lado contrário;
12 - Pro Diviso = Divisível (diz-se dos bens);
13 - Apud = Junto;
14 - In Capita = Por cabeça;
15 - Vis Maior = Força maior

Encontro Nacional de Estudantes 
de Direito acontece em Salvador

Salvador sediará, de 10 a 16 de julho, 
o 37º Encontro Nacional de Estudantes 
de Direito, ENED, evento anualmente 
realizado pela Federação Nacional dos 
Estudantes de Direito, que, este ano, é 
organizado pelo Coletivo ENED Bahia - 
grupo composto por estudantes das Fa-
culdades de Direito da UFBA, UNEB, 
UESB e UCSal.

Com	o	tema	“Direito(s)	em	crise:	diá-

logos	de	resistência”,	o	evento	reunirá	es-
tudantes e juristas de diversos estados e 
contará	com	palestras,	oficinas	culturais	
e debates de empoderamento com as Se-
toriais de Mulheres, Negras/os e LGBT.

Os lotes já estão à venda e os valo-
res são bastante acessíveis. Inscrições e 
demais informações na página do Ened 
2016 no Facebook e no  site www.ene-
dbahia.com.br

36- Tenha sempre presente o advo-
gado novo que deve tolerar a verdade da 
parte adversa da mesma forma que quer 
seja tolerada a verdade de seu cliente.

37- Estudar deve ser uma constante 
na vida do advogado. Quem não o faz, 
atrasa-se em relação à evolução do di-
reito, desatualiza-se, inferioriza-se em 
nível de informação e conhecimento. 
Com razão maior há de se entender as-
sim, se se considerar que o Direito, ao 
contrário da Lei, estática, cristalizada, 
é dinâmico, sempre em movimento, em 
transformação.

38-	 Busquem	 o	 jovem	 profissional	
da advocacia distinguir sempre entre le-
galidade e legitimidade, entre lei e direi-

to, justiça e injustiça. Saiba diferenciar 
entre estado de direito autoritário, não 
democrático, ilegítimo, portanto.

39- O jovem advogado que, em seu 
aprendizado e falta de familiaridade 
com as práticas forenses, tende a agir 
emocionalmente, e, como tal, se descon-
trola,	fica	à	mercê	do	patrono	da	parte	
contrária que, percebendo sua instabi-
lidade emocional, pode confundi-lo com 
maliciosas provocações. Aconselha-se 
nesse caso a dominar os nervos e agir 
com serenidade.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim
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O juiz Gigli Cattabriga 
Júnior vai responder proces-
so disciplinar por falsidade 
ideológica no Conselho Na-
cional de Justiça. A investi-
gação do magistrado do Tri-
bunal Regional do Trabalho 
da 3ª Região (MG) será feita a 
pedido da corregedora nacio-
nal de Justiça, ministra Nan-
cy Andrighi, que considerou 
a pena de censura imposta 
pelo TRT-3 muito branda.

O magistrado foi denun-
ciado pelo Ministério Público 
Federal e respondeu a pro-
cesso disciplinar no TRT-3 
por ter mentido ser mestre 
e doutor pela Universida-
de Federal de Minas Gerais 

(UFMG) para dar aulas de 
Direito do Trabalho e Pro-
cesso do Trabalho no Centro 
Universitário de Lavras.

Depois de diversos pedi-
dos de comprovação dos títu-
los, a UFMG informou a ou-
tra instituição de ensino que 
não há qualquer conclusão 
de pós-graduação por Cat-
tabriga em seus registros. 
O	 Pedido	 de	 Providências	
0003689-96.2011.2.00.0000, 
apresentado pela correge-
dora nacional, sugere aber-
tura de revisão disciplinar, 
instaurada pelo Plenário do 
CNJ por maioria de votos du-
rante a 13ª Sessão Virtual. 

(Ascom CNJ)

Prestigiado por confra-
des da ALI, alunos do curso 
de Direito, advogados, pro-
fessores e juristas, assim foi 
o lançamento do livro Fun-
damentos de Direito Penal 
- Institutos Fundamentais 
do Delito e da Sanção Pe-
nal (Mondrongo editora), 
do professor Josevandro 
Nascimento, que aconteceu 
na Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI), na quarta-feira 
(2/6), na cidade de Ilhéus.

O autor – Josevandro 
Nascimento é mestre em Di-
reito, professor aposentado 
da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC), da 
Faculdade	de	Ciências	e	Tec-
nologia de Itabuna (FTC), 
Coordenador do Curso de 
Direito da Faculdade Ma-
dre Thais (FMT). Jornalista 

militante. Membro da Aca-
demia de Letras de Ilhéus 
(ALI), ocupando a cadeira 
nº 14, que pertenceu ao po-
eta Haikaista Abel Pereira 
e membro da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (Aljusba), onde ocupa 
a cadeira de nº 16 – que tem 
como patrono Aurelino Leal 
e atual presidente da Acade-
mia de Letras de Ilhéus.

Juiz do trabalho será 
processado pelo CNJ por 

mentir sobre sua formação

Professor Josevandro 
Nascimento lança

ENTREVISTACONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

DIREITOS - Qual a sua análi-
se do quadro político de Itabuna 
hoje?

Pedro Arnaldo – As coisas estão 
mais claras, mas ainda há muita inde-
fi	nição.	Mais	da	metade	do	eleitorado	
ainda não sabe em quem votar, segun-
do pesquisas. Creio que esta eleição 
está mais para partidos e candidatos 
situados à centro-direita. Mas há bons 
nomes, alguns, ameaçados de não re-
gistrar candidaturas e isso pode me-
xer muito no cenário político. Ainda 
há	forte	indefi	nição	jurídica	e	eleitoral	
por conta das recentes mudanças na 
legislação pertinente. Percebo todos os 
partidos se movimentando bem, toda-
via, não há favoritos.

DIREITOS - Nesse quadro, 
como está o PMDB?

Pedro Arnaldo – Atento aos 
movimentos políticos, trabalhando a 
coesão partidária, aprofundando os 
laços e os compromissos com a socie-
dade Itabunense e estudando soluções 
para	desafi	os	da	cidade	e	da	região,	já	
estamos com o Programa de Governo 
pronto para ser apresentado e debati-
do com nosso eleitorado.

DIREITOS - Quais considera 
os principais desafi os?

Pedro Arnaldo -	A	situação	fi	scal	
da Prefeitura de Itabuna é muito gra-
ve. O município está endividado e, de 
débitos de execução imediata, não tem 
a menor capacidade de investimen-
to, o gravíssimo problema da oferta 
de água à população não está sequer 

equacionado, o tratamento de esgotos, 
a recuperação do Rio Cachoeira, uma 
solução para melhorar a mobilidade 
urbana. O trânsito de Itabuna está 
cada dia mais truncado e isto prejudi-
ca	o	cidadão	e	o	comércio	local.	Enfi	m,	
problemas que vão se eternizando.

DIREITOS - Qual a posição do 
PMDB sobre a questão da água? 
A prefeitura está privatizando a 
EMASA. É por aí?

Pedro Arnaldo – Decididamente 
não. Num grave momento de falta de 
água, propor a privatização da Emasa 
como solução é uma espécie de chanta-
gem com o Itabunense. Esse governo 
que ai esta não desejará entrar para 
história	com	o	rotulo	de	 “negociador”	
de um patrimônio de tamanha impor-
tância para nossa Cidade, não creio 
que Vane se prestará a esse papel no 
fi	nal	do	seu	governo.	O	novo	Governo	
em 2017 poderá apresentar propostas 
com a de Uberlândia (MG), que tem os 
melhores índices de tratamento de es-
goto e água, sendo administrada por 
um departamento de uma das suas 
secretarias, conheço bem esse modelo, 
estive lá, pode ser feito aqui também.

DIREITOS - Em outra entre-
vista, o Senhor afi rmou que o 
PMDB foi o partido que mais con-
tribuiu com o desenvolvimento de 
Itabuna em termos de obras...

Pedro Arnaldo – Se olharmos as 
principais obras públicas de Itabuna, 
foram realizadas por prefeitos que es-
tavam no PMDB. A começar de José 
Oduque, passando por Ubaldo Dantas 

e	Fernando	Gomes,	todos	eles	fi	zeram	
grandes obras em gestões nas quais 
estavam no PMDB. Por isso vamos 
manter o compromisso com Itabuna 
de sempre dar respostas às nossas 
maiores necessidades.

DIREITOS - O pré-candidato 
do PMDB, engenheiro Fernando 
Vita, não decolou. Como o Partido 
está vendo isso?

Pedro Arnaldo – Na verdade, 
Fernando Vita é um grande nome 
que o PMDB oferece à cidade. Homem 
público	honrado,	sério,	fi	cha	limpa,	fi	-
gura democrática e acessível, conhece 
Itabuna e tem folha de serviço pres-
tado. O eleitor decide. Se chegarmos 
à conclusão de que Itabuna reclama 
por novas propostas, novos caminhos 
e o PMDB concluir que tem outras 
maneiras de colaborar com o desen-
volvimento da cidade, tomaremos as 
decisões necessárias. Fernando Vita 
honra o PMDB.

DIREITOS – Se Fernando Vita 
mantiver um desempenho eleito-
ral não satisfatório, o PMDB coli-
ga? E com quem?

Pedro Arnaldo – Muita gente 
tem perguntado isto. Há muito parti-
do interessado, esforços para engajar 
o PMDB em determinadas direções, 
mas a executiva do partido está fecha-
da com o compromisso de tomar uma 
decisão coletiva, democrática, bem dis-
cutida, forte, no sentido de apresentar 
desempenho político consistente, deci-
sivo	 na	 eleição	 e	 fi	rmemente	 compro-
missada com a sociedade Itabunense. 

“PMDB será 
decisivo na 

eleição de Itabuna”

Entrevista com o presidente do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) 

de Itabuna, Pedro Arnaldo Martins.

O entrevistado dessa edição do DIREITOS, 
é o empresário e presidente do Partido 
do Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB) de Itabuna, Pedro Arnaldo Martins, 
que		vê	o	cenário	eleitoral	ainda	marcado	por	in-
defi	nições	políticas,	 jurídicas	e	 eleitorais.	Entre-
tanto vem desenvolvendo esforços para que o seu 
partido esteja cada vez mais unido objetivando jo-

gar papel decisivo nestas eleições. Pedro Arnal-
do analisa que essa eleição está se desenrolando 
em um quadro bastante complexo, a partir das ex-
pectativas	do	eleitorado.	“O	eleitor	está	mais	exi-
gente,	quer	fi	cha	 limpa	e	propostas	viáveis	para	
resolver problemas concretos do município”. Para 
ele, a política deve dar respostas decisivas para a 
resolução dos problemas sociais mais básicos.

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

A	Lei	Anticorrupção	e	a	operação	“lava	jato”	fi	zeram	empre-
sas se atentarem para riscos relacionados à ética e a criarem 
áreas dedicadas ao compliance. No entanto, um levantamento 
da consultoria Wiabiliza mostra que ainda falta a elas adotar in-
dicadores	para	medir	sua	efi	ciência.	De	acordo	com	o	estudo,	me-
nos	da	metade	das	companhias	analisa	a	efi	cácia	das	práticas.	

Compliance sem verifi cação
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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

Projeto de lei 
criminaliza divulgação 
de delação premiada

 A Câmara dos Deputados está ana-
lisando um projeto de lei que criminaliza 
a divulgação do conteúdo dos depoimen-
tos tomados no âmbito da delação pre-
miada. A pena prevista varia de 1 a 4 
anos de reclusão, além de multa. O de-
putado autor do PL 4.372/16 é o advoga-
do Wadih Damous (PT-RJ).

Segundo o deputado, o objetivo é 
“evitar	 que	 os	 vazamentos	 destruam	
a honra e a intimidade de pessoas so-
bre as quais não pesam acusações for-
mais”.	Ele	afirma	que,	ao	aumentar	a	
proteção do conteúdo da colaboração, o 
projeto	dificulta	a	destruição	de	provas	
ou o acobertamento de atos ilícitos.

A proposta também altera a lei da 
delação premiada (Lei 12.850/13), para 
permitir a homologação judicial do acor-
do apenas quando o acusado ou indicia-
do estiver respondendo ao processo ou 
à investigação em liberdade. A medida, 
diz Damous, preserva o caráter volun-

tário da delação e evita que a prisão 
cautelar seja usada como instrumento 
de	 pressão	 psicológica.	 “A	 colaboração	
premiada pressupõe para sua validade 
ausência	de	coação,	impondo	uma	clara	
liberdade do colaborador para querer 
contribuir com a Justiça.”

Ele observa que medida semelhan-
te já é prevista na lei que trata da pro-
teção de vítimas e testemunhas (Lei 
9.807/99). O projeto garante ainda a 
proteção dos nomes de pessoas mencio-
nadas no depoimento, mas que não fa-
zem parte da investigação.

A proposta será analisada de forma 
conclusiva pelas comissões de Seguran-
ça Pública e Combate ao Crime Orga-
nizado e de Constituição e Justiça e de 
Cidadania. Isto é, o projeto será votado 
apenas pelas comissões designadas para 
analisá-lo, dispensada a deliberação do 
Plenário. 

(Ascom da Câmara)

O presidente nacional da OAB, Claudio 
Lamachia, participou na sexta-feira (10/6), 
da	I	Feira	Nacional	das	Caixas	de	Assistên-
cia, ocorrida em Porto Alegre (RS).

Na ocasião o presidente destacou a im-
portância da atuação conjunta entre o Con-
selho Federal e a Concad, que por meio do 
Clube de Serviços aos Advogados tem reali-
zado parcerias que oferecem uma excelente 
gama de produtos e serviços a preços sem 
igual no mercado.

O presidente também ressaltou a im-
portância do trabalho realizado pelas Cai-
xas	 de	 Assistência,	 que	 segundo	 ele,	 “de-
sempenham papel absolutamente essencial 

no fortalecimento da advocacia brasileira. 
São responsáveis por fortalecer o lado so-
cial que a Ordem faz questão de manter 
junto aos advogados”, aponta Lamachia.

O evento contou ainda com a presença 
do presidente nacional da Concad, Ricardo 
Peres,	da	presidente	da	CAA/RS	e	anfitriã,	
Rosane Ramos, do presidente da seccional 
gaúcha da OAB, Ricardo Breier, além de 
inúmeros dirigentes de Ordens e Caixas de 
todo o país.

Lamachia ressaltou a importância da 
parceria entre Conselho Federal e Concad 
para	a	abertura	de	convênios	nacionais	por	
meio do Clube de Serviços aos Advogados.

As eleições municipais deste ano serão 
tema do Congresso Sul-baiano de Estraté-
gias Eleitorais e Marketing Político, dia 1 de 
Julho, em Itabuna, no Auditório da FTC. O 
evento reunirá especialistas em legislação, 
estratégia e marketing eleitoral, como Hu-
rick Marinho, Allah Góes, Gabriel Gomes e 
Manuela Berbert, professor Rodrigo Muniz e 
Fábio Santos.

Entre	os	temas	abordados	estão	“Ética	no	
direito	político”,	“Eleição	e	internet”,	“Novas	
ferramentas digitais para as eleições 2016”, 
“Marketing	político	e	planejamento	de	cam-
panhas”,	“Lei	da	Ficha	Limpa”	e	“Prestação	

de contas de campanha”.
O objetivo é promover um diálogo entre 

candidatos,	profissionais	liberais,	profissionais	
da comunicação e estudantes e oportunizar aos 
participantes acerca dos avanços do Direito e 
de novas ferramentas de comunicação política.

O público alvo é composto por candidatos, 
prefeitos, vereadores, coordenadores de cam-
panha, assessores, chefes de gabinete, secre-
tários de governo, jornalistas, publicitários, 
redatores, radialistas, advogados, contado-
res, cientistas  sociais  e estudantes.

O congresso é organizado por Wilson Al-
varenga, Fabrício Borges e Fábio Santos 

“Caixas de Assistência 
desempenham papel essencial 

para a advocacia”, afirma Lamachia

Congresso Sul-baiano de Estratégias 
Eleitorais e Marketing Político
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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

CDL promove Feijão 
Imprensa 2016

Consagrado como o maior 
evento de homenagem à imprensa 
que acontece em todo o país, a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas (CDL) 
de Itabuna promoveu no último 
domingo, 5/6, a 23ª edição do Fei-
jão Imprensa, no Espaço Espora 
de Ouro. 

A data, originalmente dia 1º de 
junho, Dia da Imprensa, mas por 
ser quarta-feira, a CDL resolveu 
promover o seu tradicional evento 
no domingo (5/6).

Com as características de sem-
pre: organizada, sem qualquer con-
fusão, comida e bebida fartas e ani-

mação musical, o FI 2016 reuniu 
um	público	 seleto	 de	 profi	ssionais	
de comunicação (jornalistas, radia-
listas, blogueiros...) e convidados. 

O presidente Jorge Braga 
aproveitou a oportunidade para 
agradecer aos patrocinadores, 
a sua diretoria, colaboradores, 
funcionários e a todos que con-
tribuíram para o sucesso da fes-
ta. E ainda ressaltou a parceria 
com a imprensa e o papel desem-
penhado pelos comunicadores 
em todas as promoções da CDL. 
“Esse	apoio	merece	o	nosso	reco-
nhecimento”, disse.  
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Rotary Club promove a
7ª Feijoada Beneficente 

 Prestigiado o evento do Rotary 
Club Itabuna Sul, presidido por Hi-
romi Isozaki, no Ano Rotário 2015-
2016, que promoveu no sábado (4/6), 
na Associação Atlética Banco do Bra-
sil - AABB de Itabuna, denomina-

do		7ª	edição	da	feijoada	benefi	cente,	
onde os recursos arrecadados com as 
vendas serão destinados às entidades 
Núcleo Cuidar, Lar Fabiano de Cristo 
e Grupo de Apoio ao Paciente Oncoló-
gico (GAPO).

73 98106.2239 73 99963.2187

   Rose Guerra aniversaria
No domingo (5/6), quem comemorou aniversário 

foi a professora de língua inglesa e atual diretora 
do Colégio Estadual Félix Mendonça (CEFM), na 
cidade de Itabuna, a prestigiada Rosemeire dos 
Santos Guerra (foto).

Quem convive com ela no dia a dia sabe de sua ca-
pacidade intelectual e gestacional, além da sincerida-
de	e	transparência	que	são	as	suas	maiores	virtudes.

O sucesso do trabalho que Rose Guerra, como é 
mais conhecida, tem desenvolvido nos últimos anos 

na direção do Félix Mendonça ultrapassa a frontei-
ra do nosso município, ou seja, é reconhecido em 
toda a Bahia e até em outros Estados.

O Diretor-presidente do grupo DIREITOS (jor-
nais – O Compasso e Direitos,  editora e revista Di-
reitos), jornalista e advogado Vercil Rodrigues, que 
inclusive é professor de História daquela unidade 
educacional a duas décadas, parabeniza a amiga 
gestora por importante data, rogando ao Grande 
Arquiteto do Universo, Paz, Saúde e Harmonia.
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Para muitos, sucesso é fazer o que gos-
ta/ama e conquistar bens materiais, o que 
desejar, o que quiser, a qualquer hora e 
local, com um simples estalar de dedos. 
Nesse sentido, Faustão é bastante próspe-
ro, assim como Neymar Jr. e Paulo Leman, 
para	falar	de	três	vencedores	brasileiros	de	
categorias distintas. 

Mas há gente que não faz o que gosta e, 
ainda assim, obtém prosperidade material, 
como	é	o	caso	de	alguns	profi	ssionais	da	medi-
cina, do direito e da política. Escolhem traba-
lhar nessas áreas apenas pelo status e ganhos. 

A escala, dessa forma, é interminável!
Tem muitos seres humanos, por exem-

plo, que amam o que fazem e nada ganham, 
ou	ganham	pouco,	do	ponto	de	vista	fi	nan-
ceiro,	 tais	 são	 os	 professores,	 farmacêuti-
cos, enfermeiros, entre outros. 

Assim como tem gente que não gosta do 
que faz e também não ganham dinheiro, tipo 
garis, coletores de resíduos, desentupidores 
de fossa, coveiros, etc. Não é corriqueiro ler 
ou assistir a algum dizendo que ama o que 
faz	ou	que	fi	cou	rico	fazendo	tais	atividades!

Enfi	m,	o	que	gostaria	de	destacar	é	que	
existiram, existem e existirão lutadores que 
vêm	à	Terra	cumprir	um	papel,	uma	missão,	
entre nós, seja micro ou macro sua atuação. 
Muitos acham que eles não passam de ide-
ólogos, de sonhadores, de utópicos; para ou-
tros, são exemplos a serem seguidos do que 
há de mais puro e belo da Criação Divina. 

Alguns paupérrimos aos olhos do 
mundo, vivendo da caridade alheia, como 
Francisco de Assis ou o Profeta Gentileza. 
Outros vivendo frugalmente, sem luxo ou 
qualquer forma de ostentação, a exemplo 
de Gandhi e Teresa de Calcutá. Aquelou-
tros, doaram sua vida ao próximo, fazendo 
da sua própria um arsenal para diminuir a 
dor do semelhante, aí se encontram Irmã 

Dulce e Chico Xavier. 
Será que fazem parte do rol do sucesso 

e da fama ilusórios, da ideia de vencer na 
vida que as grandes corporações adotam? 
Eles mostram que não e que o liame do 
existir tem algo mais! Uma espécie de su-
cesso que é transcendental, eterno e verda-
deiramente engrandecedor. 

Ah, muitos falarão que se trata de san-
tos, grandes espíritos, almas iluminadas, 
homens abençoados, anjos, negando o sen-
tindo	 genial	 das	 palavras:	 “vós	 sois	 deu-
ses!”, ditas há mais de 2016 anos e ainda 
não bem sentidas ou entendidas por boa 
parte de nós outros. 

É,	 então,	 que,	 estarrecidos,	 percebemos	
que pululam anônimos nas engrenagens da 
existência,	movidos	pelo	bem	comum	e	pela	
melhoria íntima. Não ganham notoriedade 
na mídia, rios de dinheiro ou legião de fãs. 
Silenciosos, porém, dão-nos lições imorredou-
ras de que o maior sucesso que alguém pode 
aspirar é a de não necessitar de coisas fuga-
zes, passageiras e transitórias! Que o homem 
será tanto mais livre quando apender a se 
desapegar do seu egoísmo, orgulho e vaidade! 

Aí a vida só terá sentido quando a felici-
dade de outrem for a sua felicidade, quando 
a dor do vizinho for a sua dor, quando o per-
dão ao ofensor for o perdão de que também 
carece como ser minúsculo e errante, quan-
do o que se quer para o próximo for o que se 
deseja para si mesmo! 

O que se tem ou se busca é sucesso real, é 
vencer	na	vida?	Afi	nal	de	contas,	o	que	é	isso?	
O que é ser vencedor e ter sucesso? Do ponto 
de vista físico ou do ponto de vista espiritual? 

Aos vencedores, as perguntas; aos ven-
cidos, as respostas!

O que é 
sucesso?                    Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

Por Gustavo Atallah Haun.
Professor, formado em Letras (UESC), 

editor de oblogderedacao.blogspot.com.br.  Itabuna – Bahia.
E-mail: g_a_haun@hotmail.com

Ela descomplicava a Geometria. A 
professora de Desenho Geométrico era 
do tipo que levava os alunos a sair na 
porta da sala quando passava pelos cor-
redores. Loira, linda e inteligente. Ela 
era a contradição de tudo que um dia 
possam ter criado sobre a coloração dos 
cabelos femininos. Se ela caiu ou não de 
pára-quedas	 na	 greve,	 ela	 foi	 a	 fi	gura	
que	manteve	a	calma	quando	o	confl	ito	
ocorreu. Chorou copiosamente quan-
do soube que tinha sido demitida. Foi 
uma das que encabeçou a paralisação 
de agosto dos professores por melhores 
salários. Seu discurso tinha como ponto 
de partida o diálogo. Decerto, colocava 
sempre	 em	 evidência	 conceitos	
imutáveis da Geometria, como o 
fato de que o caminho mais cur-
to entre dois pontos nem sem-
pre podia ser uma linha reta.

É	 provável	 que	 se	 tratas-
se de uma questão rudimentar 
só pelo fato de provocar outros 
questionamentos. Entretanto, 
ela nunca conseguiu provar que 
o princípio geométrico estivesse 
errado.

Na sala de aula não gosta-
va de ver seus alunos estáticos. 
Cada assunto gerava uma série 
de exercícios que só termina-
vam quando a turma compreen-
dia a questão. Entre polígonos, 
hipotenusas, ângulos e cálculos, a pro-
fessora de Desenho Geométrico, sacudia 
seus longos cabelos ondulados, causan-
do suspiros nos mais afoitos. Os óculos 
que mais lembravam uma professora de 
inglês	de	um	daqueles	fi	lmes	de	sessão	
da tarde americano acrescentavam um 
charme todo especial. 

Apesar de brincalhona com os cole-
gas, na sala de aula era uma mulher sé-
ria e respeitada que estimulou paixões 
entre	os	alunos	do	Curso	Científi	co.	Nu-
tria uma amizade especial pelo profes-
sor	de	Geografi	a.	As	meninas	do	Curso	
de Magistério juravam que eles tinham 
um caso. Conhecia o Desenho Geomé-
trico como a palma da mão. Enquanto 
se preocupava em explicar a razão dos 
ângulos de um quadrilátero, alguns alu-
nos discutiam com mais profundidade a 

simetria dos seus quadris, a sinuosidade 
de suas coxas, o perfume de seus cabe-
los. Mas, qual era o aluno que deixaria 
escapar sua admiração? Ela era do tipo 
que primeiro a geometria, segundo a 
geometria e em terceiro lugar, a geome-
tria. Ela não se preocupava apenas com 
questões de forma, tamanho e posição 
relativa	de	fi	guras,	mas	também	com	as	
propriedades dos espaços. 

Ai do aluno que confundisse liber-
dade com libertinagem, pois, teria que 
resolver a quadratura do círculo ou a 
duplicação do cubo – dois problemas 
clássicos	de	sua	disciplina	-	que	não	fi	-
cavam isentos na prova de recuperação.

Ela não queria ser mais uma profes-
sora de Desenho Geométrico. Queria ser 
a	geômetra.	Afi	nal,	“todas	as	coisas	têm	
solução trivial por meio da álgebra,” di-
zia ela. E este sentimento era externado 
a cada início de semestre.

-	 Não	 pense	 vocês	 que	 estou	 aqui	
porque sou gostosa. Estou aqui por que 
sou um teorema vivo. Eu lutei por isso. 
Não queira ser mais um na multidão. 
Queira	ser	você,	queira	ser	único,	queira	
ser especial. E todos nós podemos ser. 
Coloque	isso	na	cabeça	de	vocês.	 	 (Tre-
cho	do	livro	“O	Santo	de	Mármore”,	a	ser	
publicado em breve).

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro, dramaturgo, escritor e membro 

da Academia de Letras de Ilhéus (AII). 
Ilhéus – Bahia.

E-mail: pawlocidade@msn.com 

Por Pawlo Cidade*

CULTURANão 
queria ser 
mais um

“Ela não se preocupava apenas com questões de 
forma, tamanho e posição relativa de fi guras, mas 

também com as propriedades dos espaços.”  
P.C.
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O Brasil e o voto
Tem sido difícil viver no 

século vinte e um. O mundo 
está tornando-se incrivelmen-
te volátil. Apesar dos avanços 
sem precedentes na tecnolo-
gia,	 ciência	 e	 educação,	 nos-
sa sociedade vai tornando-se 
mais frágil a cada ano que 
passa. Os alicerces institucio-
nais, culturais e morais sobre 
os quais viemos a apoiar-nos 
estão decaindo rapidamente, 
e pressões dentro e fora do lar 
muitas vezes nos oprimem.

Você	 parece	 está	 lutando	
contra forças que estão fora 
do seu controle? Seu dia a dia 
é como uma roda-viva giran-
do	mais	 rápido	 que	 você?	 Se	
a resposta é sim, como mui-
tas	 pessoas	 hoje,	 você	 está	
vivendo a sua própria vida, 
passando de crise a crise sem 
diminuir o ritmo.  Até que 
em determinado momento da 
vida, somos estimulados a fa-
zer escolhas, tanto como pes-
soa como cidadão. 

Dessa forma, o país se 
alegra com a participação 
política, que inclui também 
a disputa eleitoral em vista 
do exercício de um mandato. 
É	bom	lembrar	que	a	campa-
nha eleitoral deve ter um tom 
positivo. Já é hora de acabar 
com a troca de acusações en-
tre os candidatos. Às vezes 
recorrendo à calúnia, difama-
ção e à mentira. O candidato 
que só sabe acusar talvez te-
nha uma fraca proposta pes-
soal ou partidária para apre-
sentar.

A compra de votos, a troca 
de favores, o abuso do poder 
econômico são práticas ilícitas 
que corroem e contaminam o 
processo	 eleitoral.	 É	 preciso	
quebrar o círculo vicioso de 
candidato corrompendo elei-
tor e eleitor corrompendo can-
didato. 

O próprio candidato ajude 
o eleitor a conhecer as funções 
e	 competências	 das	 diversas	
instâncias do poder, e não 
prometa aquilo que está fora 
de seu alcance. O eleitorado 
não pode ser enganado com 
promessas falsas. Como diz o 
ex-senador Pedro Simon que 
é possível conseguir a gover-
nabilidade sem ceder à troca 
de favores. E é necessário que 
o gestor público precisa desde 
cedo, mostrar a sua postura 
diante do Congresso.

É	 de	 fundamental	 impor-
tância que os eleitores conhe-
çam os candidatos, seu passa-
do, seus compromissos, suas 
propostas, quem os apoia, 
quem	fi	nancia	sua	campanha,	
bem como os partidos políticos 
e seus programas.

O voto deve ser conscien-
te e responsável. O povo não 
pode se deixar levar simples-
mente pelos resultados das 
pesquisas de opinião, nem 
pela	 aparência	 do	 candidato,	
nem se iludir com promessas, 
nem pela onda da maioria. 
Busque formar a sua própria 
opinião e votar naquele que 
julga ser digno do seu voto.

O eleitor consciente não 
pode	se	omitir.	É	convocado	a	
sair da atitude de indiferença, 
passividade e descrença dian-
te das eleições. Não devemos 
votar em branco ou anular o 
voto. Dessa forma, acaba-se 
até	 benefi	ciando	 alguém	 que	
não merecia receber o voto. 
Isso também contribui para 
manter as coisas como estão. 
Não podemos abrir mão do 
direito	de	votar.	A	fi	m	de	 co-
laborar para a transformação 
da sociedade.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

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 
de Letras
de Ilhéus 

(ALI)

Em concorrida solenidade no 
dia 18/3, presidida pelo Prof. Jo-
sevandro Nascimento, Presidente 
da Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI),	 foi	 entregue	 ofi	cialmente	 o	
título de Cidadã Ilheense a cronis-
ta	Paloma	Amado,	 fi	lha	 de	 Jorge	
Amado e Zélia Gattai. 

O título foi de autoria do então 
Vereador Alcides Kruschewsky 
já tendo sido entregue em gestão 
passada, quando Paloma não pode 
comparecer, sendo representada 
pela	acadêmica	Eliane	Saboia.

A	entrega	ofi	cial	do	título	con-
tou	com	as	presenças	de	acadêmi-
cos, amigos da família de Jorge 
Amado e o irmão de Paloma, João 
Jorge e senhora. 

Paloma estava muito emocio-
nada e no seu discurso de agra-
decimento fez uma retrospectiva 
de sua história de vida, se consi-
derando verdadeiramente uma 
tcheka, soteropolitana e agora 
ilheense de coração.
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Estou muito surpreso com a grande 
procura	que	tem	tido	pelos	espumantes,	fi	co	
muito feliz, pois acho realmente que pelas 
características climáticas da região é a be-
bida perfeita para consumidores a qualquer 
momento e levando em conta ainda que se 
trate de produtos que temos produzido no 
Brasil com alta qualidade.

Os espumantes são aqueles com boa 
quantidade de dióxido de carbono (C0²) dis-
solvido em sua composição. Essa substancia 
fará com que o vinho ganhe sua perlage (bor-
bulhas) formando espuma em sua superfície.

Os espumantes devem sofrer duas fer-
mentações sendo que na ultima deve se 
prender o C0² na garrafa para se conseguir 
o perlage. Assim na primeira fase consegue 
se um vinho normal ou tranquilo geralmen-
te seco e acido. Para que se obtenha a se-
gunda fermentação, adiciona se açucares e 
leveduras ao vinho tranquilo.

Temos ai duas formas de se conseguir 
a fermentação, na garrafa ou em grandes 
tanques.

Primeira: Métodos Champenoise –que é 
o método tradicional que se produz os gran-
des champagnes do mundo, a fermentação 
é individual dentro de cada garrafa e se tem 

vinhos	mais	fi	nos	e	de	maior	complexidade.
Segunda: Método Charmat – A fermen-

tação é desenvolvida em grandes tanques, 
geralmente utilizado para os espumantes 
mais simples e baratos jovens e frutados 
para consumo em curto prazo. 

Existem ainda os espumantes que se 
consegue	pelo	perlage	artifi	cial	com	a	injeção	
de C0² sem fermentação, ou por uma única 
fermentação alcoólica ou maloática, são de 
qualidade bem inferior aos já mencionados e 
é ai que o consumidor tem que se atentar na 
compra,	desconfi	e	dos	produtos	muito	mais	
baratos e veja porque a diferença no preço.

Tive	 um	 grande	mestre	 que	 dizia	 “so-
mos aquilo que comemos e bebemos” e por 
este motivo preocupe se com a qualidade 
daquilo do que ingere, pois na mesma for-
ma que lhe pode trazer grande prazer, pode 
te levar ao hospital.

Bebam com moderação e saúde. 

Por Fernando Costa.
Enófi lo. 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

                                  Por Fernando Costa  

Prepare se 
para uma 
nova safra

Andam a falar
Que estavas com outra no mar
E que estás a amar
Sem pouco importar
Se estava eu a sofrer ou a chorar.

Andam a falar
Mentiras, espero
Que andas de mim a sorrir.. a zombar. 
Não posso crer!
Que do amor que tanto dei, 
Mais do que Alice chorei, 
Nada	restou	em	você,
De tudo o que vivemos
O tanto que me importei
Do impossível que foi possível
Transformar	em	você.

E no vazio que de mim se apossou 
Comprendi...
Não me deste a mão,
Não me deste a proteção, 
Só me deste desilusão.

Para mim foi poesia, 
Foi paixão, fantasia, revolução.
Na vastidão do azul do mar
Joguei-me
Um barco à deriva em agonia
Tornei-me
E no meu coração de Mulher,

Poesias
Um novo 
começo

ARTES

Por Lucrécia Rocha*

Território de quem ama,
Ainda que distante,
Sinto	você
Singrando e sangrando.

Andam a falar... 
Da indiferença que por mim traduz
Mas não me importa mais
Agora me refaço
Do meu cansaço,
E sem disfarce,
Encaro e desarmo
Armadilhas de um futuro triste(?).
Mas quem somos nós
Para do futuro sabermos?

Ainda bem que existem outros amores, 
Prá compensar todas as dores 
De amores que trazem
Felicidades,alegrias,afetos
Tranformados em mágoas, tormentos e lágrimas.
Elegias!
E hoje perdidas
Em meio ao perdão virtuoso.

Ainda bem que existem 
Novos desejos,
Novos caminhos,
Novos começos. 

* Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.
E-mail lucreciarocha@gmail.com 

O Brasil em chamas

Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

O estrago causado pelo petismo so-
bre sociedade brasileira é mais do que 
um golpe... é uma abominável irrespon-
sabilidade! O Brasil está em chamas, 
pagando um alto preço (os mais pobres, 
especialmente) pelos desatinos cometi-
dos pelo PT e seu projeto político, que 
pretendia se perpetuar no poder. O 
Brasil vai demorar a sair dessa misé-
ria. O estrago é grande. Mas o Brasil é 
forte também e vai se recuperar. 

Resumidamente, vejamos alguns 
dados socioeconômicos que ilustram, 
sob	medida,	a	indigência	na	qual	esta-
mos mergulhados e, ao mesmo tempo, 
desmascaram as propagandas do go-
verno de que vivemos no melhor dos 
mundos. Então temos o seguinte: 33 
milhões de brasileiros vivem abaixo da 
linha da pobreza; 39,5% da população 
não	têm	sequer	o	ensino	fundamental	
completo (13% são de analfabetos); 35 
milhões	não	têm	acesso	à	água	trata-
da;	100	milhões	não	têm	acesso	a	sis-
temas de coleta de esgoto (4 milhões 
de pessoas sequer contam com banhei-
ro em suas casas); apenas 5% dos estu-
dantes da rede pública saem do ensino 
médio com conhecimentos básicos em 
matemática; 23,5 mil leitos do SUS fo-
ram extintos nos últimos 5 anos (equi-
valente a 7% do total); o país ocupa a 
vergonhosa 5º posição em um ranking 
global de assassinatos de mulheres. 

Os problemas continuam: o Bra-
sil ocupa a 120º posição no ranking de 
qualidade de infraestrutura; a 112º 
posição no ranking de liberdade eco-
nômica; a 75° posição no ranking de 
desenvolvimento humano; a Petrobras 
tornou-se a empresa mais endividada 
do mundo e os 60 mil assassinatos por 
ano colocam o país no topo do ranking 
mundial	de	violência	urbana.	Há	tam-
bém 14 milhões de desempregados e 
a recessão prevista é da ordem de 4% 
para esse ano. A dívida bruta do país 
está próxima de 70% do Produto Inter-
no Bruto (PIB). 

E ainda tem muito mais... O Mi-
nistério da Cultura, por exemplo, 
aprovou captação de verbas para os 
seguintes projetos: R$ 1,5 milhão para 
um documentário sobre José Dirceu; 
R$ 1,3 milhão para Maria Bethania 
declamar poesias; R$ 4,1 milhão para 
a	turnê	de	Luan	Santana;	R$	1	milhão	
para	 a	 turnê	dos	Detonautas;	R$	5,8	
milhão para Claudia Leitte; R$ 1,9 

milhão	para	um	fi	lme	sobre	Brizola	e	
R$ 1,9 milhão para que Peppa Pig, a 
porquinha britânica, percorra o país...

Não acabou ainda: o governo sa-
cou do Tesouro Nacional R$ 45 bilhões 
para dar fôlego às estatais, ou seja, R$ 
15 bilhões para capitalizar o BNDES, 
que elevou seus empréstimos em 60% 
até abril, R$ 15 bilhões para a Conta 
de Desenvolvimento Energético (CDE) 
e R$ 15 bilhões para a Valec Engenha-
ria, Construções e Ferrovias. 

O estrago é ainda maior do que se 
dizia. Por exemplo, a dívida do Orça-
mento, antes anunciada em R$ 96 bi-
lhões,	agora	fi	cou	em	R$	170,5	bilhões,	
sendo o pior resultado da série históri-
ca, que teve início em 1997. Os saques 
da caderneta de poupança chegaram a 
32,2 bilhões de reais no acumulado do 
ano. E, recentemente, a Polícia Fede-
ral apontou que os pagamentos indevi-
dos feitos pela Petrobras, entre 2004 e 
2014, para 27 empresas alvos da Ope-
ração Lava Jato, podem atingir a cifra 
dos R$ 42 bilhões! 

Para piorar o que já está muito 
ruim... As exportações deverão fechar 
o ano com queda de 15%, em relação 
ao ano passado e a economia brasilei-
ra	deve	chegar	ao	fi	nal	do	ano	com	o	
segundo pior desempenho do mundo. 
O PIB brasileiro encolherá 3,5%, em 
média, um resultado melhor apenas 
que o da Venezuela! E a lista segue 
sem	fi	m...		

Tudo isso acontecendo na econo-
mia e, simultaneamente, ainda en-
frentamos os graves e obscenos proble-
mas políticos envolvendo a cúpula do 
poder. E apesar de tudo, no entanto, 
o povo continua na luta por um Brasil 
melhor.	Por	isso,	a	primeira	providên-
cia da retomada dos nossos destinos 
é dar um chute nos traseiros de todos 
os maus políticos, pondo-os na lata do 
lixo!	O	mês	de	outubro	está	chegando	
e junto com ele, as eleições. Vamos, 
portanto, às urnas, botar pra fora essa 
política atrasada e perversa. Não dá 
pra defender quem nos roubam. Seria 
o mesmo que rezar pelo diabo, pedin-
do que o dito cujo tenha cada vez mais 
forças para nos escravizar. Chega!

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



Recordo-me bem das alvaradas e, com 
mais nitidez, do por do sol no velho cais banha-
do pelas águas do Rio Buranhém que se mes-
clavam com as vindas do oceano, separados, o 
rio e o mar, por um colossal recife em barreira 
esculpido pela natureza, a desenhar uma das 
mais belas paisagens por ela criadas.

Vejo-me na Ponta de Areia, local próxi-
mo ao cais. Na beira da praia, havia a tarifa 
– ponto de comércio de mariscos -. Ao lado, 
uma amendoeira antiga cercada por espé-
cie de banco de madeira, meio desforme e 
rústico, onde as pessoas se reuniam para 
conversar, jogar dominó, tomar um trago e 
também	confi	denciar	juras	de	amor.

Próximo dali, na Praia do Cruzeiro, 
misturam-se pitangueiras, mangabeiras, 
cajueiros e, na areia branca, os pés de gurus 
se espalhavam entrelaçados e ofertavam 
frutos roxeados de sabor inesquecível, sem 
igual. A eles se misturavam os pés de cocos 
de caxandó. Eu era menino e, juntamente 
com meus amigos, desfrutava daquilo tudo.

Adorava ir à tarifa com o meu avô com-
prar peixe. O preferido dele era Guaricema. 
Minha avó fazia uma moqueca de Guarice-
ma frita, servida com mangabas, que até 
hoje guardo na lembrança.

Numa dessas idas e vindas à tarifa, ou-
vir um marujo, em tom zombador, de de-
boche, contar ao meu avô o que houvera se 
passado	 com	 “Beijinho”,	 um	 pescador,	 ho-
mem do mar.

Assim o chamavam porque era de baixa 
estatura. Seu nome era Benjamim. Sujeito 
forte, valente, destemido. Beijinho era pai 
de Maciel e de Otávio, frutos do seu casa-
mento com Ana, conhecida por Donana, a 
mulher de sua vida. Havia duas coisas que 
realmente amava Ana e o mar.

Eram pescadores, mestres na arte de 
navegar. Não tinham estudo, mas experi-
ência	não	lhes	faltava.		Tinham	um	saveiro	
batizado	de	“Marujo”.	Da	embarcação	tira-
vam o sustento.

O	casamento	de	mais	de	40	anos	fi	nda-
ra com a morte de Donana. A dor da perda 
da	mulher	amada,	mundifi	cou-lhe	comple-
mente a vida. Beijinho não mais saia de 
casa. Fez-se triste. Nada mais fazia sentido. 
Desde o passamento, há um ano, a solidão e 
a tristeza passaram a lhe fazer companhia.

Certo	 dia,	 seus	 fi	lhos	 convenceram-no	
a	 visitar	 “Marujo”.	 Estava	 o	 saveiro	 com-
pletamente	reformado.	Convencido	pelos	fi	-
lhos, resolveu, então, voltar ao mar. O bar-
co	foi	guarnecido	do	necessário	à	fi	nalidade.

No dia seguinte, bem cedinho, deixaram 
o cais. O veleiro rompeu a barra e rasgou o 
mar.	A	previsão	de	retorno	era	no	fi	nal	da	
tarde. A depender da pescaria, dormiriam 
no mar e voltariam no dia seguinte.

A pesca era artesanal. Não havia ins-
trumentos de navegação, salvo a bússola. 

Falava	mais	alto	a	experiência,	até	mesmo	
na localização dos chamados pesqueiros em 
alto mar.

Naquele dia tudo estava correndo mui-
to bem. Haviam localizado um pesqueiro e 
farta era a pesca. Animados, resolveram 
pernoitar.

Caia a tarde. As estrelas, ainda meio 
tímidas,	começam	a	piscar	no	fi	rmamento.

De repente, o tempo se transformou. O 
vento sul soprava impiedosamente, cujas 
rajadas violentas despertaram a ira de Ne-
tuno, deixando o mar revolto. A natureza 
chorava em forma de tormenta e seus gritos 
se revelavam no estrondo estarrecedor dos 
trovões. Por vezes cuspia labaredas de fogo 
a iluminar, por breves segundos, o breu da 
noite.  Em meio a esse cenário, o saveiro 
desgovernado bailava, ora para a esquer-
da, ora para a direita, ora para cima, ora 
para baixo, sem saber ao certo para onde 
ir.  Dentro dele, os homens desesperados, 
rogavam a Deus a salvação.

A chuva apagou as duas lamparinas 
que se encontram do lado de fora do convés. 
Tudo	 fi	cou	 turvo.	 Tateando	 em	 busca	 de	
uma delas, Beijinho desequilibrou-se e caiu 
ao mar. Desesperado, mestre Otávio lançou-
se ao mar em fúria para socorrer seu velho 
pai. Seu guia era a intuição. Do saveiro, com 
uma lanterna, Maciel norteava a Otávio.  

Os	gritos	afl	itos	deram	a	Otávio	a	loca-
lização de Beijinho. Agarrado ao pai, ten-
tava bravamente levá-lo a bordo, mas não 
conseguia, devido não só às circunstâncias, 
mas	à	resistência	dele	em	querer	morrer	no	
mar. Sem alternativa, deferiu-lhe um soco, 
vindo ele a desmaiar. Maciel arremessou-
lhe uma boia amarrada numa corda. Agar-
rou-se	 à	 boia	 e	 puxado	 por	 Maciel,	 fi	nal-
mente veio a bordo trazendo consigo o pai.

Exausto, no convés, agarrado ao seu pai, 
viu a noite lentamente passar.  O dia ama-
nheceu. O tempo havia melhorado. Beijinho 
acordou. Ainda assustado, o mestre Otávio 
lhe	 pergunta:	 “meu	 pai,	 por	 que	 o	 senhor	
dizia aos gritos que queria morrer”?  Ao que 
ele	respondeu:	“porque	não	cumprir	a	jura	
que	fi	z	a	Ana,	a	mulher	que	sempre	amei	
e amo, de partir antes dela para esperá-la 
no céu, na casa de Deus e, num cantinho, 
revivermos o nosso grande amor”.

Em	 silêncio,	 atentamente,	 meu	 avô	 a	
tudo ouviu. Apaixonado por minha avó, não 
fez qualquer comentário.  Pensei comigo 
como podia àquele homem desdenhar do 
amor?		Afi	nal,	quem	nunca	quis	morrer	por	
amor? E tenho, até hoje, que só desdenha 
do amor quem não conhece o amor. Amar é 
preciso. Viver não é preciso.

73 99134-5375 | 3613-2545 | 98856-2006
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Por amor
Abono Junino 
dos Radialistas 
ilheenses será 

pago até dia 20

CRÔNICA

    Por Antônio Carlos de Souza Higyno*

Por Antônio Carlos de Souza Higyno.
Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Itabuna – Bahia.
Email: hyginoantonio@bol.com.br

Acordo	coletivo	de	trabalho	fi	rma-
do entre o Sindicato dos Radialistas 
de Ilhéus (STERT-I) e emissoras de 
rádios, conforme ato jurídico celebra-
do estabelece regras na relação traba-
lhista existente entre ambas às par-
tes, inclusive cláusula que determina 
que as empresas concedam a todos os 
funcionários um Abono Junino de 20% 
(vinte) por cento sobre o salário base, 
que deverá ser pago até o dia 20 deste 
mês	de	junho,	a	título	de	gratifi	cação.

Para o Ministério do Trabalho e 
Administração, por meio do ACT, po-
dem ser negociadas cláusulas de natu-
reza econômica e social, que versam, 
por exemplo, sobre reajuste de salário, 
valor do adicional de horas extras, 
duração da jornada de trabalho e es-
tabilidade e, mesmo gatilho salarial, 
Abono junino ou outras conquistas 
pleiteadas e celebradas.

O Acordo Coletivo de Trabalho 
está disposto no § 1º do artigo 611 da 
Consolidação das Leis do Trabalho e 
é ato jurídico celebrado entre uma 
entidade sindical laboral de certa ca-
tegoria	 profi	ssional	 e	 uma	 ou	 mais	
empresas da correspondente catego-
ria econômica, no qual se estabelecem 
regras próprias na relação trabalhista 
existente entre a empresa e seus em-
pregados.

O Sindicato dos Radialistas de 
Ilhéus é a única entidade sindical na 
Bahia que garante este tipo de bene-
fício	 aos	 seus	 associados.	 “Este	 é	um	
direito já consagrado dos radialistas 
ilheenses, e vamos já a partir de 2017, 
junto com a Força Sindical e a FI-
TERT, buscar pleitear e negociar com 
o patronato o Auxílio-Educação para 
benefi	ciar	 todos	 os	 dependentes	 dos	
radialistas, menores de até 14 anos,” 
garante o presidente Elias Reis.

SINDICATO



Simpósio multidisciplinar 
e orientações sobre a 
importância da doação de 
órgãos marcaram a data

Os	 profi	ssionais	 da	 enfermagem	 exer-
cem um papel essencial para a sociedade. 
Eles funcionam como um elo entre o cui-
dado e a vida do paciente. Esse é um dos 
conceitos que norteiam o curso de Enfer-
magem da Faculdade Madre Thaís (FMT), 
em Ilhéus. Foi um dos motivos para que o 
dia 12 de maio, reconhecido mundialmen-
te	 como	 o	 dia	 do	 enfermeiro,	 fosse	 refl	eti-
do com palestras e atividades sobre as cir-
cunstâncias	 nas	 quais	 o	 profi	ssional	 está	
inserido e relacionadas às necessidades 
fundamentais da sociedade.

“O	 enfermeiro	 atua	muito	 próximo	 ao	
paciente. Ele cuida e acompanha todas as 
etapas do tratamento e isso representa uma 
atenção e um cuidado muito maior a vida,” 
aponta a professora e mestra Sara Oliveira, 
coordenadora do curso. Nos dias 12, 13 e 14 
de maio foi realizado, pela Faculdade Ma-
dre Thaís, o Simpósio Multidisciplinar em 
Saúde com a participação dos professores 
Alberto Kruschewsky, Dr. Osni Jacó da Sil-
va, Renato Gonzaga e Dr. Arivan Gomes.

Ainda em comemoração ao Dia do En-

fermeiro, o curso da FMT realizou palestra 
sobre	 “Transplantes:	 processo,	 doadores	 e	
transplantados” com a participação das En-
fermeiras Anna Aragão, Silvana Batista, 
Adriana Malta, Luzimar, Patrícia Batier 
componentes da Organização de procura 
de Órgãos (OPS/SUL). A Enfermeira Ilka 
Santos responsável da Comissão Intra Hos-
pitalar de Doação de Órgãos e Transplante 
(CIHDOT), do Hospital Geral Luiz Vianna 
Filho relatou depoimentos de transplanta-
dos	e	em	fi	la	de	espera	para	transplante	de	
órgãos.	 “Fechamos	 o	 mês	 da	 Enfermagem	
com um brinde de esclarecimentos e orienta-
ções aos nossos alunos sobre a importância 
da doação de órgãos,”concluiu a professora.

FMT destaca a 
importância do profi ssional 

de enfermagem

Nomeado novo secretário
de Educação de Ilhéus

EDUCAÇÃO ILHÉUS
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Em	decorrência	da	exoneração	da	
professora Marlúcia Mendes do cargo 
de secretária municipal de Educação, 
feita a pedido da mesma, que alegou 
motivos pessoais, foi nomeado nesta 
sexta-feira, 10, para a função o pro-
fessor e empresário Paulo Moreira. A 
nomeação foi assinada pelo prefeito 
em exercício, Carlos Machado (Cacá), 
e pelo secretário de Administração, 
Ricardo Machado.

Na oportunidade, o prefeito Cacá 
reconheceu e agradeceu à ex-secre-
tária por seu trabalho em prol da 
reorganização da rede municipal de 

educação desde 2013, quando foi no-
meada para a função, e desejou suces-
so ao novo ocupante do cargo.

Currículo - Paulo Moreira, de 62 
anos,	é	licenciado	em	ciências	Físicas	
e Biológicas pela Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (Uesc), estudou 
Administração Pública no Instituto 
Brasileiro de Administração Munici-
pal (RJ). Atuou, entre outras funções, 
como vereador do município (1983-
1988), diretor da Empresa Municipal 
de Turismo de Ilhéus (antiga Ilhéus-
Tur) e Secretário Municipal de Turis-
mo de Ilhéus.
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Faz mais ou menos uns dois meses, um pa-
ciente,	que	sofria	de	insufi	ciência	cardíaca	e	 já	
fazia	uso	da	medicação	específi	ca,	me	procurou,	
mostrando-me um eletrocardiograma que infor-
mava não ser ele portador de arritmia.

O paciente estava feliz, pois, segundo ele, 
não precisaria mais fazer uso do remédio. 

Essas duas doenças são diferentes. Enquan-
to a arritmia diz respeito à parte elétrica do cora-
ção,	a	insufi	ciência	se	relaciona	com	a	estrutura	
do músculo cardíaco. Geralmente, na arritmia, o 
paciente queixa-se de uma dor no peito, tontura, 
taquicardia	etc.	 e	na	 insufi	ciência,	 ele	 se	quei-
xa de cansaço, pernas inchadas etc. Arrumar os 
livros na estante, varrer a casa, lavar pratos, 
enfi	m,	 aos	mínimos	 esforços,	 ele	 fi	ca	 ofegante,	
como tivesse praticado uma grande tarefa.

Em continuação, as pernas começam a ede-
maciar, ele as pressiona fazendo bossa, o abdô-
men	se	distende	como	conseqüência	do	aumento	
do fígado e do baço. Fisiologicamente, isso tem 
uma explicação. O coração é uma bomba que lan-
ça sangue para todas as partes do corpo e puxa 
–o	de	volta.	O	coração	fi	cando	insufi	ciente,	os	lí-
quidos vão se acumular nos membros inferiores, 
fato que leva o doente ao consultório médico.

Vamos supor que ele não procure o médico. 

Numa noite, deitado, o sangue encharca-lhe os 
pulmões,	 difi	cultando	 as	 trocas	 gasosas.	O	 pa-
ciente, não suportando tanta falta de ar, levan-
ta-se.  Ao levantar-se, a congestão dos pulmões 
diminui, e ele sente alívio. Abre a janela e aspi-
ra o ar fresco da noite e assim passa o resto da 
madrugada. Pela manhã está exausto, pálido, os 
olhos desmesuradamente abertos, como estives-
se escapado da morte. E escapou mesmo!

A descrição acima se refere ao edema agudo 
do pulmão.

Aquela situação difícil do doente teria sido 
evitada se ele estivesse compensado, usando 
a medicação corretamente. O paciente que me 
procurou, poderia ter chegado ao edema agudo 
do pulmão se não tivesse notado a volta da in-
chação de suas pernas e buscado ajuda médica.

Nem	todo	cardíaco	com	insufi	ciência	apresen-
ta arritmia ou vice-versa, porém pode ocorrer ele 
apresentar simultaneamente as duas condições.

Para concluir, a arritmia é diagnosticada 
pelo	 eletrocardiograma	 e	 a	 insufi	ciência	 pelo	
Raio X do tórax e os tratamentos são distintos 
para as duas doenças.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Arritmias e 
insuficiência 
cardíaca congestiva

Em todas as situações, aconteça o que 
acontecer, apresentemos ao Senhor todas as 
nossas preocupações. Ao fazermos isso, não 
seremos mais atormentados; ao contrário, se-
remos envolvidos pela paz de Deus.

Preocupar-se é sofrer antes do tempo. 
“Pré-ocupar-se”	é	ruim,	pois	nisso	vamos	per-
dendo a força.

Não sofra antes do tempo!
Deixamo-nos envolver demais pelas emo-

ções, por isso as preocupações também nos 
envolvem.

A preocupação é como uma mangueira 
que está furada, ela perde a pressão, porque 
está vazando água no meio do caminho. Pre-
cisamos concentrar nossas forças para a hora 
em que precisarmos usá-las.

A cobra se concentra e, na hora certa, dá 
o	bote.	Você	não	quer	ser	cobra,	mas	precisa	
agir como ela, usar as forças na hora certa.

Deus não quer que o seu coração adoeça, 
vivendo as coisas antes do tempo e enfraque-
cendo-se. Ele quer ver o seu coração saudável, 
bom.

Por Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib.

- Fundador da 
Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)
- Cachoeira Paulista - São Paulo.

Vencendo 
as preocupações

As preocupações 
adoecem nosso coração

As	fl	ores	são	beleza	que	vem	de	
Deus, presente da mãe natureza. 
Trata-se do Belo, luz, perfeição, 
equilíbrio. Como é bom contem-
plar	 a	 beleza	 das	 fl	ores!	 Sentir	 o	
aroma	 e	 observar	 a	 cor	 especifi	ca	
de	cada	fl	or.

Veja como elas despertam ca-
rinho, gratidão, admiração, onde 
quer que estejam: no jardim, no 
vaso, em casa e no escritório.  Nas 
Igrejas e nas solenidades festivas 
estão sempre presentes.

Quando passamos diante de 
um jardim, numa casa, ou em um 
passeio	 público,	 onde	 as	 fl	ores	
estão presentes, tudo encanta o 
nosso olhar; e o nosso coração, en-
grandecendo e enobrecendo 
os nossos sentimentos. 

Contemple	as	fl	ores...	Elas	
são presentes da Natureza ao 
nosso Coração.

Ofereça	 fl	ores...	 Ofereça	
em cada encontro, em come-
moração, em aniversario, em 
comemoração ao amor à vida.

Veja a beleza e perfeição 
das	fl	ores	em	sua	simplicida-
de... Desabroche!

Veja	 a	 vida	 das	fl	ores.	 .E	
tenha	uma	fl	or	em	seu	cami-
nho. Flor sem espinho. Flor que 
encanta. Flor expressão de amor. 
Flor expressão de verdade, bem e 
belo. Flor expressão de Deus e da 
Boa Amizade.

A	vida	é	um	paraíso	com	as	fl	o-
res, pássaros, animais e torna a 
gente mais feliz.

Sempre acreditei e concordei 
que	 a	 fl	or	 é	 como	 a	 bondade;	 fi	ca	
bem em qualquer lugar. Então, 
seja	 a	 fl	or	mais	 bela	 do	meu	 jar-
dim, ou do seu jardim, na sua casa, 
na sua comunidade, no seu traba-
lho, no seu lazer. Na entrada ou na 
saída	da	vida	as	fl	ores	são	sempre	
bem vindas.

Vamos nos associar aos jardi-
neiros,	aos	beija-fl	ores	e	aos	aman-
tes da beleza que vem da natureza.

Ornamente sua vida colocando 
uma	fl	or	 natural,	 uma	 rosa,	 num	
pequeno vaso na mesa, ou decoran-

do sua sala de estar, no banheiro, 
no quarto, na escrivaninha, na co-
zinha, na entrada principal de sua 
casa ou apartamento.

Veja a reação de quem olhar 
para elas, a admiração, o encanta-
mento, é como se estivessem irra-
diando amor e luz. Elas irradiam 
sim, porque seu sentimento tam-
bém	é	belo,	porque	você	também	é	
amado e amada de Deus.

Ofereça uma rosa com amor; e 
fi	que	sempre	ao	lado	de	quem	você	
ama	 e	 gosta.	 O	 mundo	 fi	ca	 mais	
colorido, feliz, em paz, com grati-
dão	e	beleza	com	as	fl	ores	do	dia-a-
dia.	Ofereça	fl	ores	para	um	mundo	
melhor.

Você	 é	 um	 presente	 de	 Deus	
para	nós.	Você	é	à	fl	or	do	Dia.

Flor presente que elimina inve-
ja,	raiva,	rancor,	maledicências	e	a	
coisa feia.

Flor Oração, porque desperta 
nosso sentimento bom e elimina a 
maldade do coração.

Flor agradecimento, porque te-
mos que despertar a gratidão das 
pessoas.

Flor sentimento, porque deve-
mos oferecer o que é bom e belo.

Flor beleza que vem de Deus, 
porque gera o amor e felicidade. 

Flor	sempre	Viva,	porque	você	
é especial, único, amigo, maravi-
lhoso, talentoso. Presente de Deus. 
Beleza que vem de Deus.  

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

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Flores para um mundo melhor

ESPAÇO
LIVRE

Por João Batista de Paula*
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

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

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

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

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

No	 último	mês	 de	março,	 a	 Compa-
nhia de Gás da Bahia – Bahiagás supe-
rou a marca de 40 mil clientes, nos diver-
sos segmentos que atende, consumindo o 
gás	natural.	Neste	mês	de	maio,	a	Com-
panhia acaba de suplantar este número 
(40 mil clientes) e alcançar esta marca 
apenas com o segmento residencial.

O setor residencial está em franca 
expansão no quadro de usuários de gás 
natural,	 entendendo	 esta	 tendência	 a	
Bahiagás concentrou atenção e investi-
mentos	 para	 massifi	car	 a	 utilização	 do	
gás natural neste segmento, tanto em 
Salvador, como nas cidades de Lauro de 
Freitas e Feira de Santana. Segundo o 
diretor-presidente da Companhia, Luiz 
Gavazza, a Bahiagás vai continuar in-
vestindo na capilarização da sua rede de 
distribuição,	 visando	 à	massifi	cação	 e	 a	
interiorização do uso do energético, com o 
objetivo de alcançar um número cada vez 
maior de baianos.

Para a gerente Comercial e Varejo da 
Bahiagás,	Luciene	Lopo,	“esse	é	o	resul-
tado do trabalho de uma equipe integrada 
e alinhada às diretrizes da Companhia, 
e comprova a progressiva consolidação 
deste segmento de mercado”. Ela destaca 

ainda, a economia alcançada pelo consu-
midor que utiliza o gás natural canaliza-
do em sua cozinha, que chega a ser de até 
30%, em relação ao uso do Gás Liquefei-
to de Petróleo (GLP), conforme dados da 
Agência	Nacional	de	Petróleo,	Gás	Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP).

Segmentos – A Bahiagás atendia 
1.300 clientes em 2006, e, em 10 anos, 
elevou exponencialmente esta marca. O 
crescimento colocou a Companhia na po-
sição de maior fornecedora de gás natural 
do Nordeste.

Mais de 40 mil residências 
já são abastecidas 
com gás natural

BAHIAGÁS Apesar do número expressivo de 
clientes residenciais, é o setor industrial 
que concentra o maior volume de consu-
mo do energético, com média de vendas 
de 3,4 milhões de m³/dia. Ao todo, 109 
indústrias já utilizam o combustível. O 
estado ocupa o primeiro lugar nacional 
em participação do gás natural na matriz 
energética industrial. 

A Companhia também ocupa um lu-

gar de destaque no segmento veicular. Ao 
todo, 62 postos de combustível são abas-
tecidos com Gás Natural Veicular (GNV). 
As unidades estão distribuídas por Sal-
vador e também por mais 14 municípios: 
Alagoinhas, Camaçari, Candeias, Catu, 
Conceição de Jacuípe, Cruz das Almas, 
Dias D’Ávilla, Feira de Santana, Itabe-
raba, Itabuna, Pojuca, Santo Antônio de 
Jesus, Simões Filho e Valença.


