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EVENTOS & ACONTECIMENTOS

ENTREVISTA

Sancionada a lei que regulamenta honorários 
sucumbenciais a advogados públicos
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Foi sancionada a Lei Federal 
13.327/16, que regulamenta o paga-
mento de honorários de sucumbên-
cia a advogados públicos federais. O 
assunto sempre foi tema de um his-
tórico debate dentro da OAB, tanto 
em âmbito nacional quanto nas sec-
cionais.

“O fortalecimento da advocacia 
pública é fundamental, inclusive, 
para o crescimento do Brasil. É im-

portante garantir que o advogado 
receba o que é seu por direito. O 
processo de valorização da advoca-
cia pública e de seus membros tem 
de continuar, pois trata-se de bem 
do Estado e não deste ou daquele 
governo. A OAB, por sua vez, tem 
como missão trabalhar por todas as 
carreiras da advocacia”, entende o 
presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia.

GAC homenageia personalidades 
nas comemorações dos 30 anos

Dr. Marcos Antônio 
Conrado Moreira, advogado 

especialista em Direito 
Previdenciário e fundador 

da Conrado Advocacia
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O Deputado Federal José Carlos Aleluia 
é o presidente regional do Partido Demo-
cratas - DEM, na Bahia. Deputado comba-
tivo, fez oposição responsável, tornando-se 
reconhecido crítico qualificado às adminis-
trações do PT, denunciando vigorosamente 
distorções na prática de governo e apon-
tando soluções. Aleluia também figura a 
prestigiosa lista do DIAP, dos “Cabeças do 
Congresso Nacional”, que são aqueles parla-
mentares que conseguem se diferenciar dos 
demais pelo exercício de qualidades políticas 
tais como conduzir debates, negociações, vo-
tações, articulações e formulações, seja pelo 
saber, senso de oportunidade, e, principal-
mente, aptidão para conceber ideias, cons-
tituir posições, elaborar propostas e projetá
-las para o centro do debate, liderando sua 
repercussão e tomada de decisão. Na entre-
vista jornal DIREITOS, Carlos Aleluia fala 
do País, do governo Temer, Administração 
ACM Neto e da política de Itabuna.

DIREITOS – Deputado, quando é que 
esse nosso País vai voltar a funcionar?

Aleluia - O Brasil começa a reagir à 
catástrofe petista. Os indicadores negati-
vos já estão desacelerando e estabilizando. 
Apesar do índice ainda alto, o desemprego 
parou de crescer. A equipe econômica está 
firme na missão de equilibrar as finanças 
públicas. Há sinais de que a gestão Michel 
Temer está ganhando a confiança do merca-
do. O empresariado já manifesta algum oti-
mismo. O Congresso Nacional demonstra 
disposição para dar andamento às reformas 
necessárias. O clima é outro daquele antes 
do afastamento da presidente Dilma Rou-
sseff, que deverá deixar definitivamente a 
presidência da República com a aprovação 
de seu impeachment pelo Senado Fede-
ral brevemente. Não tenho dúvida de que, 
quando houver a oficialização da saída da 
presidente e a posse em definitivo de Te-
mer, o ritmo da recuperação do país será 
ainda mais intenso.

DIREITOS – A presidente Dilma 
Rousseff volta?

Aleluia - As pesquisas indicam que a 
maioria da população brasileira não quer o 
retorno da presidente afastada. Se já não 
bastasse isso, existem provas contundentes 
para o impeachment de Dilma. Ela não se 
salva. Além de vários indícios de envolvi-
mento dela com malfeitos, Dilma não foi 
responsável na gestão financeira do país. O 
Senado Federal vai aprovar o impedimento 
dela em agosto. Dilma vai voltar, mas para 
Porto Alegre, cidade onde é radicada e resi-
dem seus familiares.

DIREITOS – A Câmara dos Depu-
tados deu uma consertada boa, agora 
com Rodrigo Maia...

Aleluia - A eleição do deputado Rodrigo 
Maia - DEM para a presidência da Câmara 
Federal estancou a crise interna da Casa. 
O Poder Legislativo retomou o equilíbrio e 
voltou ao seu funcionamento normal. Rodri-
go restabeleceu o respeito às oposições e à 
supremacia do plenário. Ele tem consciência 
de que o parlamento é convivência, diálogo 
e entendimento, onde, quando não se chega 
ao consenso, decide-se no voto. Rodrigo inau-
gura um tempo sem radicalismo, no qual os 
princípios democráticos prevalecerão.

DIREITOS – ACM Neto surge como 
bom nome da política brasileira no 
seu Partido. A) Quê qualidades vê nele 
como gestor, à frente da prefeitura de 
Salvador. B) Que projeção pode ser fei-
ta da carreira política dele?

Aleluia - O prefeito ACM Neto reúne 
qualidades inestimáveis a um gestor públi-
co. Ele é responsável com o trato da coisa 

pública, competente na gestão e compro-
metido com a vontade popular. ACM  Neto 
tem um futuro promissor pela frente. De 
atuação destacada no Congresso Nacional, 
como deputado federal, Neto é hoje o me-
lhor prefeito do Brasil, de acordo com todas 
as pesquisas de opinião.

DIREITOS – O Sr. foi votado em Ita-
buna. Está acompanhando os proble-
mas do município: escassez de água, 
investimentos, emprego, segurança 
etc.  O que a vontade política pode fa-
zer, nessa nova fase do poder central, 
para ajudar?

Aleluia - Sou grato pela confiança dos 
itabunenses que têm votado em mim nas 
eleições. Itabuna é uma das maiores e mais 
importantes cidades da Bahia. Seu povo 
não deveria estar passando por tanto sofri-
mento causado pela crise hídrica, que pode-
ria ser atenuado se tivessem sido tomadas 
as devidas precauções. Estiagens são fenô-
menos naturais que, se não podem ser evi-
tados, pelo menos, há possibilidade de de-
senvolver estratégias de convivência, o que 
não vem sendo feito. Em Brasília, tenho 
estado sempre ao lado de Itabuna na defesa 
de seus interesses. Com o governo de Mi-
chel Temer, do qual somos aliados, teremos 
mais condições de trabalhar por Itabuna, 
especialmente com o desfecho dessas elei-
ções municipais, com esta solução política 
poderosa que foi a união do DEM e PMDB.

DIREITOS – Esta eleição ainda 
está envolvida em insegurança jurídi-
ca. Qual a análise que faz do quadro 
em Itabuna?

Aleluia - As eleições de Itabuna devem 
ser bastante disputadas. O Democratas 
tem em seus quadros o nome de Fernando 
Gomes, que já foi prefeito e conhece os pro-
blemas da cidade como ninguém. As pes-
quisas indicam que ele é o preferido do elei-
torado. Está na dianteira nas intenções de 
voto para as eleições de outubro. Existem 
algumas pendências no Tribunal de Con-
tas da União (TCU) em relação a Fernando 
Gomes, mas são pequenas irregularidades, 
perfeitamente sanáveis e as providências já 
foram tomadas.

DIREITOS – Como o Democratas pre-
tende atuar nessa reta final de eleição?

Aleluia - O Democratas se esforçou 
pela unidade das oposições em torno de 
uma chapa de consenso para a disputa da 
prefeitura de Itabuna. Valeu a pena. Com 
esta coligação com o PMDB agora, esta 
convergência política extraordinária, for-
mamos uma chapa com dois partidos for-
tes, com dois candidatos experientes, com 
apoio total de seus partidos de cima a bai-
xo, estamos oferecendo uma opção confiá-
vel que, com certeza, vai ter a preferência 
do eleitorado em 2 de outubro e a cidade 
vai ganhar grande impulso em seu desen-
volvimento.

Irresponsabilidade fiscal do Judiciário
Em mais da metade dos estados, a des-

pesa do Ministério Público com pessoal ul-
trapassa o limite estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Nos relatórios de 
gestão de 23 estados, relativos aos primei-
ros quatro meses, em 12 deles os gastos ul-

trapassam 1,8% da receita corrente líqui-
da. Três estão acima do nível prudencial 
e um, o Rio Grande do Norte, já cruzou o 
limite máximo. Tribunais de Justiça, De-
fensorias e Tribunais de Conta também 
apresentam problemas semelhantes. 

ENTREVISTA

O Brasil começa a reagir





O início da investigação acer-
ca do imóvel objeto da alienação 
reporta à emissão de certidões, 
devendo o comprador obter: 1 – 
Certidão de Matrícula do Imóvel 
atualizada (no máximo 30 dias); 
2 – Certidões negativas de débitos 
tributários municipal, 
estadual e federal; 3 – 
Certidões dos Cartórios 
Distribuidores Cíveis 
e Criminais da Justiça 
Estadual, Federal e do 
Trabalho; 4 – Certidão 
negativa dos Tabeliães 
de Protesto e 5 – Certi-
dão Negativa de Débi-
tos Condominiais. 

Nesta edição e nas 
próximas falaremos um 
pouco de cada uma dela.

2 – Certidões ne-
gativas de débitos tributários 
municipal, estadual e federal

O artigo 185 do Código Tribu-
tário Nacional é bastante claro ao 
afirmar que presume-se fraudu-
lenta a alienação de bens por su-
jeito que possua débito para com a 
Fazenda Pública inscrito na dívi-
da ativa. O Superior Tribunal de 
Justiça, interpretando este dispo-
sitivo, destaca que esta presunção 

é jure et de jure, ou seja, de pleno 
direito. Isto significa que a aqui-
sição de um imóvel cujo vendedor 
possua débito tributário é presu-
midamente fraudulenta, podendo 
o imóvel ser objeto de constrição 
judicial independentemente de 

quem seja o atual proprietário.
Além disto, ressalta-se ainda 

a natureza de obrigação propter 
rem dos débitos municipais. Estes 
estão vinculados ao imóvel e são 
devidos pelo proprietário em de-
corrência da simples titularidade 
do bem. Bem entenda-se, o atual 
proprietário é o responsável pelo 
pagamento de toda a dívida, ain-
da que esta tenha fatos geradores 
anteriores à respectiva aquisição.

Em se tratando de pessoa ju-
rídica, destaca-se ainda a certidão 
negativa do INSS e do FGTS.

Portanto, a obtenção de cer-
tidões negativas de débitos junto 
aos entes públicos é curial rele-
vância para a segurança esperada 

pelo adquirente.
Demais disso, é 

forçoso ressaltar ainda 
que não é a certidão 
positiva, pura e sim-
plesmente, que orienta 
a não concretização do 
negócio. Pode ocorrer 
de o débito tributário 
ser de valor ínfimo ou 
o vendedor possuir ou-
tros bens suficientes 
para pagamento do 
débito à época da alie-
nação para que se pos-
sua a segurança alme-

jada. Desde que, em sugestão, no 
primeiro caso o comprador tenha 
certeza do valor do débito e abata 
do valor a ser pago ao vendedor o 
valor respectivo do débito, quitan-
do-o posteriormente e, no segundo 
caso, exija do vendedor certidões 
de matrícula e avaliações imobili-
árias de outros imóveis contempo-
râneas à alienação para demons-
trar a não insolvência do vendedor 
com aquela alienação.
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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 – 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

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   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 

73.3613-2545 | 99134-5375 | 98852-2006

Email: direitos@jornaldireitos.com
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Direito Penal
1 - Guilherme, funcionário público 

de determinada repartição públi-
ca do Estado do Paraná, enquanto 
organizava os arquivos de sua re-
partição, acabou, por desatenção, 
jogando ao lixo, juntamente com 
materiais inúteis, um importante 
livro oficial, que veio a se perder.

 Considerando apenas as informa-
ções narradas, é correto afirmar 
que a conduta de Guilherme

a) configura crime de prevaricação.
b) configura situação atípica.
c) configura crime de condescendência 

criminosa.
d) configura crime de extravio, sonega-

ção ou inutilização de livro ou docu-
mento.

2- Rafael foi condenado pela práti-
ca de crime a pena privativa de 
liberdade de 04 anos e 06 meses, 
tendo a sentença transitado em 
julgado em 10/02/2008. Após cum-

prir 02 anos e 06 meses de pena, 
obteve livramento condicional em 
10/08/2010, sendo o mesmo cum-
prido com correção e a pena ex-
tinta em 10/08/2012. Em 15/09/2015, 
Rafael pratica novo crime, dessa 
vez de roubo, tendo como víti-
ma senhora de 60 anos de idade, 
circunstância que era do seu co-
nhecimento. Dois dias depois, 
arrependido, antes da denúncia, 
reparou integralmente o dano 
causado. Na sentença, o magistra-
do condenou o acusado, reconhe-
cendo a existência de duas agra-
vantes pela reincidência e idade 
da vítima, além de não reconhecer 
o arrependimento posterior.

 O advogado de Rafael deve pleitear
a) reconhecimento do arrependimento 

posterior.
b) reconhecimento da tentativa.
c) afastamento da agravante pela idade 

da vítima.
d) afastamento da agravante da reinci-

dência.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE juLhO DE 2016. 1-B E 2- D

1- Accipiens = Pessoa que recebe pagamento; recebedor.
2- Ad Domus = Em casa.
3- Ad Litteram = Literalmente
4- Aliud = Outro
5- Animus Dolandi = Intenção de prejudicar
6- Communi Consensu = De comum acordo
7- De Lere Lata = Da lei criada
8- De vi = De vista
9- Dominus litis = Diz se daquele que tem comando sobre os atos jurídicos
10- Do ut des = Dou se dere
11- Facies = Exterior
12-Ex vi legis = Por efeito da lei
13- Ex Tunc = Que retroage. Desde então
14- Fictio Iuris = Ficção Jurídica
15- Pro soluto = Para o pagamento.

45 - É de toda confiança e prudên-
cia que, uma vez encerrada a causa, o 
advogado apresente ao cliente um de-
monstrativo das despesas processuais 
(preparo, custas, diligências que, para 
esses fim, recebeu, acompanhado do 
respectivo saldo, solicitando a concor-
dância e assinatura dele no respectivo 
documentos. No caso de discordância, 
deve o causídico ajuizar imediatamente 
a competente ação de prestação de con-
tas (CPC, art. 916).

46 - O advogado novato, logo sabe-
rás que teu trabalho não se restringe 
ao escritório e nem ao fórum. Escravo 
dos prazos, evita levar trabalho para 
teu lar. Ainda assim, à noite, deitado, 
nem sempre te desligará do tema de 
teus processos, lembrando de argu-
mento ou texto legal que poderá uti-

lizar ou que deixastes de usar em ar-
razoados.

47 - Por falta de experiência o pro-
fissional novato demora a aprender 
quando, por exemplo, na inquirição de 
testemunhas, deve calar. Se por exem-
plo, a prova já produzida é convicente, 
suficiente, não há por que inquirir mais 
testemunha, sua, se seu não é o ônus 
da prova, ou da parte contrária, se esta 
nada declarou de comprometedor, dado 
o risco de fazer prova contrária ao seu 
cliente. Quando souberes as ocasiões em 
que é mais proveitoso calar, podes ter 
certeza de que estás amadurecendo na 
profissão.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim

“Quem matou um ser humano, não pode ter direito a 
aplausos: pode invocar, unicamente, o sentimento humano 
da piedade e da justiça, que não se distingue da clemência. 

E é justo que eu implore de vós, para Carlos Cienfuegos, 
que tem um nome quase fatídico – porque, em espanhol, 
quer dizer, cem fogos – um julgamento sereno e objetivo, 

liberto de toda a retórica, quando a realidade humana 
palpita assim, viva e fremente, diante de nós”.

Fragmentos da defesa do jurista italiano Enrico Ferri a Carlos Cienfuegos, 
assassino da condessa Hamilton

Frase do mês

Em negociação com o governo interino sobre o teto de gastos, Defensoria, Mi-
nistério Público e Judiciário disseram que teriam de paralisar suas atividades por 
falta de recursos. O Planalto não quis pagar para ver. Poderia ser acusado de parar 
o MP e os tribunais durante a “lava jato”.

Teve que ceder

Operação turbulência
A Procuradoria da República, em 

Pernambuco, cita na denúncia contra 
18 alvos da operação turbulência, que 
o senador Fernando Coelho Bezerra 
(PSB-PE), pai do ministro das Minas 
e Energia do governo interino Michel 
Temer (PMDB), Fernando Filho, é 
‘cliente’ de um esquema de lavagem 
de dinheiro desviado dos cofres pú-

blicos supostamente liderado pelo 
empresário João Carlos Lyra. Ainda 
segundo a Procuradoria, o deputado 
federal Arthur Lira (PP-AL) e seu 
pai, o senador Benedito de Lira (PP
-AL), também teriam se favorecido da 
estrutura montada por João Carlos 
Lyra, apontado também como paga-
dor de propinas. 
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Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

FMT

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

Composição do STF em debate

A bela advogada

Aluno da FMT tem 
artigo aprovado 

no Congresso 
Internacional de 
Administração

A possibilidade de mudar a 
forma de escolha de ministros do 
Supremo Tribunal Federal, em 
discussão no Congresso Nacional, 
já gera reações na corte. Um dos 
magistrados chega a dizer que os 
deputados “desistiram de melhorar 
o parlamento e resolveram piorar o 
Supremo”. As principais propostas 

tiram da Presidência da República 
a exclusividade de fazer a indicação 
dos ministros. Uma delas determi-
na que também Ministério Públi-
co Federal, Conselho Nacional de 
Justiça, Ordem dos Advogados do 
Brasil e até a própria Câmara dos 
Deputados façam indicações para 
uma lista sêxtupla.

Quando Haroldo, um belo e pro-
missor jovem Advogado, descobriu 
que herdaria uma fortuna quando 
seu pai morresse devido a uma do-
ença terminal, decidiu que era uma 
boa hora para encontrar uma mu-
lher que fosse a sua companheira 
para a vida fácil que se avizinhava.

Assim, numa determinada noi-
te, ele foi até o bar da Ordem dos 
Advogados, onde conheceu uma Ad-
vogada, a mais bonita que já tinha 
visto em toda a sua vida.

Sua extraordinária beleza, o 

porte elegante, o corpo curvilíneo, 
a inteligência, a maneira de falar… 
Deixaram-no sem respiração.

Eu posso parecer um advogado 
comum – disse-lhe, enquanto ini-
ciava o diálogo para a conquista da 
musa – mas, dentro de dois ou três 
meses, o meu pai vai morrer, e eu 
herdarei 20 milhões de euros.

Impressionada, a bela Advoga-
da foi para casa com ele naquela 
noite.

Três dias depois, tornou-se sua 
madrasta.

O incentivo a produção acadêmica no cur-
so de Administração da Faculdade Madre 
Thaís (FMT) já demonstra um saldo positi-
vo na produção artigos aprovados e publica-
dos. Desta vez, o acadêmico Samir Midlej dos 
Santos, estudante do 8º semestre do curso de 
Administração teve o artigo aprovado para o 
“Congresso Internacional de Administração 
– ADM 2016”. O trabalho conta com a parti-
cipação também de Aniran Lins Cavalcante 
(UESC ),Antônio José Freitas Ramos Sam-
paio (FMT), Elba Leão Silva (FMT) e Jaqueli-
ne Barreto Ferraz (UESC).

O artigo, com o título “A descentralização 
dos processos de publicações web como estraté-
gia organizacional”, propõe a descentralização 
dos processos de publicação web na Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e as 
possíveis melhorias decorridas deste processo. 

O estudo foi delineado por uma pesquisa 
descritiva que visa correlacionar os dados co-
letados e o objeto de estudo, além do caráter 
qualitativo, através de livros, artigos e do ca-
ráter quantitativo, por meio de questionário 
semiestruturado aplicado junto aos colabora-
dores da instituição. 

O Congresso Internacional de Adminis-
tração é considerado o maior congresso de 

Administração da América Latina. Este ano 
tem como tema “Gestão Estratégica: da crise 
à oportunidade”. O ADM será realizado em 
Natal - RN, entre os dias 13 e 16 de setembro 
de 2016.

“Considero um dos motivos que mais entu-
siasma e dignifica nossa profissão de educador 
é ter resultados como estes. Nele, a certeza de 
preparar profissionais capazes de vencer os de-
safios buscando as oportunidades no mercado 
competitivo e estratégico,” relata a profª./Ms. 
Elba Karla, coordenadora do curso de Admi-
nistração da Faculdade Madre Thaís.

ADM-2016
Congresso Internacional de Administra-

ção é um evento de natureza acadêmico-em-
presarial que tem como objetivos tornar co-
nhecidas as pesquisas em Administração e 
áreas correlatas tais como Engenharia de 
Produção, Contabilidade e Economia, incen-
tivando acadêmicos de Iniciação Científica e 
pesquisadores a continuarem sua caminhada 
no aprofundamento das pesquisas; colocar 
seus resultados à disposição dos empresários 
nacionais para a integração ensino-pesquisa 
aplicação prática dos resultados da investiga-
ção na economia global.

Cooperação
entre operações

Diante da constatação de 
que alguns suspeitos apare-
cem na “lava jato”, acrônimo e 
zelotes, as três principais ope-
rações do país, investigadores 
decidiram dividir tarefas para 

evitar a duplicidade das apu-
rações e ganhar tempo. Quem 
tiver mais informações sobre 
um alvo receberá das outras 
operações todos os dados con-
tra ele e ficará responsável por 

concluir os trabalhos. Com a 
troca do governo Dilma para 
Temer, alguns investigados 
perderam foro, outros ganha-
ram. A cooperação vai ajudar a 
não atrasar as diligências. 
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Sancionada a lei que regulamenta 
honorários sucumbenciais 

a advogados públicos
Foi sancionada a Lei Fede-

ral 13.327/16, que regulamen-
ta o pagamento de honorários 
de sucumbência a advogados 
públicos federais. O assunto 
sempre foi tema de um históri-
co debate dentro da OAB, tan-
to em âmbito nacional quanto 
nas seccionais.

“O fortalecimento da advo-
cacia pública é fundamental, 
inclusive, para o crescimento 
do Brasil. É importante ga-
rantir que o advogado receba o 
que é seu por direito. O proces-
so de valorização da advocacia 
pública e de seus membros 
tem de continuar, pois trata-se 
de bem do Estado e não deste 
ou daquele governo. A OAB, 
por sua vez, tem como missão 
trabalhar por todas as carrei-
ras da advocacia”, entende o 
presidente nacional da OAB, 
Claudio Lamachia.

A lei diz que, nas causas 
judiciais em que a União sair 
vencedora, os honorários su-
cumbenciais serão encaminha-
dos a um fundo e o dinheiro 
será dividido entre os advo-
gados, de acordo com o tempo 
de serviço. Para administrar o 
dinheiro, foi criado o Conselho 
Curador dos Honorários Advo-
catícios (CCHA), de responsa-
bilidade da Advocacia-Geral 
da União.

O texto estabelece também 

a divisão em cotas-parte: os ad-
vogados ativos receberão 50% 
de suas cotas depois de um ano 
de atividade, valor que aumen-
tará 25 pontos percentuais a 
cada dois anos. Já os inativos 
receberão 100% de suas co-
tas durante o primeiro ano de 
aposentadoria. Esse valor será 
diminuído em sete pontos per-
centuais a cada nove anos até 
a cessação da aposentadoria, 
quando ocorre a estabilização. 

Outro ponto importante da 
nova lei é o que diz que os ho-

norários de sucumbência não 
integram a base de cálculo das 
contribuições previdenciárias 
e nem servirão de referência 
para o pagamento de auxílios 
e benefícios e para o cálculo de 
aumentos.

A divisão dos honorários 
será feita de maneira paritá-
ria, independentemente dos 
cargos ocupados pelos advo-
gados. O pagamento de verbas 
sucumbenciais começou na na 
segunda-feira (1º/8) e não re-
troagirá.
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A Secretaria de Estado da 
Saúde do Paraná (SESA PR) abriu 
concurso público com 969 vagas 
em diversos cargos, para os níveis 
médio, técnico e superior. Os salá-
rios podem chegar a R$ 3,8 mil e 
as inscrições iniciam no dia 4 de 
agosto de 2016.

As oportunidades de níveis 
médio e/ou técnico são no cargo de 
promotor de saúde – agente de 
execução, nas funções de assisten-
te de farmácia; inspetor de sane-
amento e técnico (administrativo, 
contabilidade, enfermagem, labo-
ratório, manutenção e segurança 
do trabalho). A remuneração é 
de R$ 1.826,09, acrescida de Gra-
tificação de Atividade de Saúde 
(R$ 874,05) para jornada semanal 
de 40 horas.

Já as vagas de nível superior 
são para promotor de saúde – 
agente profissional, nas funções 
de médico (especialidades angio-
logia, cardiologia, cirurgia toráci-
ca, clínica médica, dermatologia, 
endocrinologia, epidemiologia, ge-
riatria, hematologia hemoterapia, 
infectologia, intensivista, nefrolo-
gia, neurologia, neuropediatria, 
ortopedia, pediatria, pneumolo-
gia, psiquiatria, radiologia e uro-

logia); administrador; arquiteto; 
assistente social; bibliotecário; 
biólogo; contador; economista; en-
fermeiro; engenheiro (agrônomo, 
civil, eletricista, mecânico e sani-
tarista); farmacêutico; fisiotera-
peuta; fonoaudiólogo; médico do 
trabalho; médico veterinário; nu-
tricionista; odontólogo; psicólogo; 
químico e terapeuta ocupacional. 
O vencimento é de R$ 3.892,60, 
acrescido de Gratificação de Ati-
vidade de Saúde (R$ 874,05) para 
carga horária semanal de 20 a 40 
horas.

Inscrições - As inscrições 
iniciam no dia 4 de agosto e vão 
até 1.º de setembro de 2016 no site 
www.ibfc.org.br. As taxas custam 
de R$ 70,00 a R$ 120,00.

Provas - Os candidatos passa-
rão por prova de conhecimentos, 
prevista para o dia 25 de setem-
bro 2016 com aplicação nas cida-
des de Curitiba, Londrina, Marin-
gá ou Cascavel. Serão 40 questões 
divididas entre temas de Língua 
Portuguesa, Raciocínio Lógico e 
Matemático, Conhecimentos Ge-
rais e Conhecimentos Específi-
cos. O certame tem validade de 
dois anos, prorrogável por igual 
período. 

SESA PR abre concurso 
público com 969 vagas

CONCURSOS

Tel.: 98808-1810

Av. Cinquentenário, 650 - Centro
Itabuna-BA - Tel.: (73) 3212-2979
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GAC homenageia personalidades 
nas comemorações dos 30 anos
O GAC - Grupo de Ação Comunitária, 

realizou almoço na quarta, 3/8, no Palace 
Hotel, para comemorar os seus 30 anos 
de existência. Fundado em 28 de julho de 
1986, por iniciativa de nomes como Wagner 
Chieppe, Edmundo Dourado, Syneu Men-
des, dentre outros e que congrega os pre-
sidentes das entidades legalmente eleitas 
da sociedade civil organizada de Itabuna, 
é hoje coordenado por Jean Luiz Baraúna.

Após a saudação inicial do Coordena-
dor a cerimônia destacou o papel do GAC 
na comunidade em vídeo mostrado pelo 
ex-Coordenador Washington Cerqueira. 
Na oportunidade foram lembradas ações 
coordenadas pela entidade como a instala-
ção do 15º BPM, do Grupamento de Bom-
beiros, pela construção de um novo Fórum 
de Justiça e nomeação de juízes, pela 
conclusão do Centro de Convenções, da 
barragem do Rio Colônia e da duplicação 
da BR-415, além da luta em defesa da es-
tadualização da UESC, contra a extinção 
da Ceplac e a Caminhada pela Paz, movi-
mento que reuniu mais de 20 mil pessoas 
em passeata pela Avenida do Cinquente-
nário e que resultou na imediata nomea-
ção de novos delegados para Itabuna.

Homenageados - A lista de homena-
geados incluiu nomes como Alencar Pe-
reira da Silveira (Cabôco Alencar) que 

recebeu a homenagem das mãos de Ari 
Rodrigues, da ACATE, Baldoino Lopes 
Azevedo, por Jorge Braga, da CDL, Elia-
be Izabel de Moraes, homenageada pelo 
fundador e ex-Coordenador do GAC, Ed-
mundo Dourado, Ivann Montenegro, que 
recebeu homenagem de Duda Reis, do 
Sindicontasul, Jorge Ribeiro Carrilho, 
homenageado pelo ex-Coordenador Mar-
celo Andrade, José Adervan de Oliveira, 
homenageado por Vercil Rodrigues, da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (Aljusba), José Orleans do Nasci-
mento, que recebeu a homenagem por El-
vis Souza, da AETU, José Rebouças Sou-
za, pelo ex-Coordenador Antônio Costa, 
Maruse Dantas, homenageada por Ivone 
Montenegro, do Lions Grapiúna, Osvaldo 
Chaves, que recebeu a placa das mãos do 
ex-Coordenador Oduvaldo Souza, Rafael 
Andrade, homenageado por José Adauto 
Vieira, do Sindicom, Teresa Cristina Car-
doso, homenageada por Gersolita Almei-
da, do CIEE e Zélia Lessa, que recebeu a 
sua placa das mãos do presidente da ACI, 
Ronaldo Abude.

Três outras personalidades, Ailton de 
Melo Messias, José de Carvalho Peixoto 
e Vily Modesto, também foram homena-
geadas, mas justificaram suas ausências 
e receberão as placas em outra ocasião. 
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ZeCarlinhos Silva, 
aniversaria

Roberto Santana – Folha da Praia

Quem aniversariou no último dia 04/08, foi o 
jornalista e colunista social ZeCarlinhos Silva.

Zecarlinhos é um dos maiores jornalista e as-
sessor de comunicação da Bahia. E sua atuação 
profissional ultrapassa as fronteiras sul baiana 
e prima pela ética e coerência, além disso, seus 
textos primam pela leveza e respeito ao verná-
culo pátrio. Feliz a empresa que tem esse gaba-
ritado jornalista em seu departamento de comu-
nicação.

A direção do Direitos (site, editora, jornal e 
revista DIREITOS e do jornal O COMPASSO, 
o jornal do Maçom da Bahia), liderado pelo ca-
sal Vercil e Angélica Rodrigues, deseja ao amigo 
toda felicidade do universo.

Quem também aniversariou 
na primeira semana de agosto, 
mais precisamente no sábado 
(6/8), foi o jornalista e Diretor
-presidente da Folha da Praia, 
sem sombra de dúvida a melhor 
revista regional a mais de duas 
décadas, Roberto Santana. 

O casal Vercil e Angélica Ro-
drigues deseja ao amigo ilheense 
toda paz e harmonia do universo.
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O candidato Democratas Fernando Go-
mes (DEM), que disputa a Prefeitura de 
Itabuna, marchará nestas eleições com o 
arquiteto e urbanista Fernando Vita, mi-
litante de mais de 40 anos do PMDB. A 
aliança dos dois partidos foi oficializada na 
noite de quinta-feira (04), durante Conven-
ção realizada no Clube da Usemi. 

O nome de Fernando Vita foi anunciado 
como o vice-prefeito da Coligação “Unidos 
por Itabuna” e muito aplaudido por todos os 
presentes que sempre ressaltavam: “Nesta 
chapa a experiência faz toda diferença!”. 
O evento contou com a presença de várias 
autoridades políticas, empresários, candi-
datos a vereadores, além de políticos de ci-
dades vizinhas, militantes dos partidos co-
ligados e fieis eleitores de Fernando Gomes.

Eu seu discurso, Fernando Gomes des-
tacou a necessidade urgente de Itabuna 
voltar a crescer. “Estou voltando pela cida-
de e pelo povo de Itabuna. A cidade está um 
caos, precisamos mudar tudo que está er-
rado para Itabuna se transformar. O presi-
dente do Democratas na Bahia, o deputado 
José Carlos Aleluia, frisou que o retorno de 
Fernando Gomes para a política se deu pelo 
fato dele ter sido convocado pela população. 

“Ele não escolheu ser candidato. Ele foi 
convocado. Com a saída de Fernando da po-
lítica, Itabuna ficou uma cidade como um 
navio sem comandante, e agora ele retorna 
com o PMDB, para trazer o desenvolvimen-
to para Itabuna”. A presidente do Demo-
cratas em Itabuna, Maria Alice Araújo Pe-
reira, fez questão de agradecer o apoio dos 
deputados presentes e de todos que tem for-
talecido a Coligação “Unidos por Itabuna”. 

“Graças a essa união DEM e PMDB, 

não poderíamos ter um companheiro me-
lhor para caminharmos juntos do que o 
meu amigo e irmão Fernando Vita. Sabe-
mos do seu caráter e honradez.”. Os depu-
tados João Carlos Bacelar (PR) (Jonguinha) 
e o deputado Cláudio Cajado (DEM) tam-
bém prestigiaram a festa do Democratas, 
chamando a atenção para o perfil de gestor 
firme que Fernando Gomes possui.

 “Conhecemos o trabalho de Fernando 
Gomes, o seu valor, a sua capacidade e sa-
bemos que tudo que Itabuna tem hoje foi 
resultado do trabalho das mãos honestas 
e trabalhadoras de Fernando Gomes”, des-
tacou Cajado. “Fernando Gomes é a espe-
rança de um futuro melhor para esta terra, 
ao lado de Fernando Vita, que representa 
o PMDB, a força do deputado Lúcio Vieira 
Lima. Esta é uma chapa de dois homens 
competentes e experientes. E eu estarei em 
Brasília para fazer a minha parte”, comple-
tou o deputado João Carlos Bacelar.

DEMOCRATAS: 
Fernando Gomes e Vita 

marcham juntos em Itabuna 

CONVENÇÃO

Aliança PMDB
O presidente do Diretório Municipal do 

PMDB, o empresário Pedro Arnaldo, expli-
cou na oportunidade que o principal critério 
para compor chapa com o DEM foi a cidade 
de Itabuna. “Toda conjuntura política que 
envolve o PMDB local e Estadual foi levada 
em consideração, mas principalmente os re-
sultados positivos que essa coligação trará 
para o município”. 

O candidato a vice-prefeito, Fernando 
Vita, comentou que houve conversa com 
vários pré-candidatos a prefeito, entretan-
to, foi concluído e assim também era do seu 
desejo, que fosse uma aliança com o DEM. 
“Não só uma aliança com o partido, mas com 
Fernando Gomes, que é um dos maiores ex-
poentes políticos da nossa região. Um cara 
de coragem, determinado, inteligente, que 

já fez administrações maravilhosas em Ita-
buna, inclusive com a minha colaboração, e 
agora seguimos rumo a mais uma vitória”.

O POvO QuER
Morador do bairro de Fátima, José Pe-

reira, conhecido como Zé Zoinho, fez ques-
tão de lembrar das obras realizadas nas 
gestões anteriores de Fernando Gomes: “A 
Vila Olímpica, o Hospital de Base, a Mater-
nidade Esther Gomes, entre tantas outras”.

Ressaltando a necessidade de Fer-
nando voltar a ser prefeito de Itabuna, 
Ângela Alves dos Santos, moradora do 
bairro Califórnia, completou: “Deus ilu-
mine que ele ganhe porque Itabuna está 
necessitando de Fernando Gomes. A ci-
dade está morta. Com Fernando a cidade 
não era assim”.

Fernando Gomes confirma candidatura a prefeito de Itabuna

Os itabunenses compareceram em massa ao evento

Comitiva presente na 
Convenção do DEM

O presidente do DEM na Bahia, 
deputado José Carlos Aleluia



2º Caderno
11www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com 

- Ano VIII - n° 92 - SUL DA BAHIA - agosto de 2016

ENTREVISTA

(73)   3613.5565
(73) 99137.3577
(73) 98822.1022

DIREITOS - Dr. Marcos Conrado, 
o Senhor se firmou na Bahia como um 
dos maiores especialista em Direito 
Previdenciário. Porque a escolha des-
sa área da advocacia?

Marcos Conrado - Inicialmente me 
formei em Ciências Econômicas, entretanto, 
sentia que não era a profissão que tinha apti-
dão. E por influência do meu saudoso pai, re-
solvi fazer o Curso de Direito me graduando 
no ano de 1988 e logo em seguida me tornei 
Advogado. E realmente é atividade que me 
realiza profissionalmente, pois seguindo o 
pensamento do grande jurista Saulo Ramos, 
“A Advocacia é a suave obsessão, e o irresis-
tível fascínio de lutar pela defesa do direito 
de alguém. Salvar liberdades, honras, patri-
mônios de toda espécie, materiais e morais. 
Poder ajudar na cura de feridas abertas na 
alma dos injustiçados, pobres ou ricos”.  

Então esta é a minha advocacia de bus-
car corrigir as injustiças cometidas contra 
cidadãos, e dentro de minha especialidade 
as injustiças cometidas pela Previdência 
Social aos seus segurados trabalhadores.

DIREITOS – Como o doutor defi-
ne sua prática nas lides jurídicas e da 
equipe Conrado Advocacia, que por si-
nal é composta por seus filhos e daí ad-
vém o slogan do escritório: “Tradição 
que passa de pai para filho”?

Marcos Conrado – Somos profissio-
nais especializados em áreas especificas do 
Direito e dedicamos atenção especial a cada 
caso, como se fosse único, sempre em busca 
de resultados que assegurem os direitos de 
seus clientes. Em poucas palavras, assim 
pode ser definido os profissionais da advo-
cacia do escritório Conrado Advocacia, há 
14 anos instalado, no São Caetano, um dos 
bairros mais populoso e movimentado da 
cidade de Itabuna.  E a frente desse traba-
lho, tem eu, que respondo pela área Previ-
denciária, juntamente com o meu filho, Dr. 
Bruno Conrado.  E o outro meu filho, Dr. 

Marcos Antônio Conrado, atua nas áreas 
Trabalhista e Defesa do Consumidor.

DIREITOS – A que ou a quem Dr. 
Marcos Conrado credita o sucesso do 
escritório Conrado Advocacia?

Marcos Conrado – A credibilidade 
conquistada pelo escritório é fruto, indis-
cutível, da competência dos advogados que 
nele atuam. Além do amplo conhecimento 
na área jurídica, eles procuram respaldar 
na ética o trabalho desenvolvido. Não é à 
toa, portanto, que o local se tornou um dos 
mais procurados por clientes da cidade, 
bem como de outras regiões da Bahia e até 
mesmo de outros Estados, a exemplo, de 
Sergipe, Espirito Santos e Minas Gerais.

Além disso, aqui procuramos prestar o 
melhor serviço, informando, orientando e 
defendendo os clientes de violações de seus 
direitos, como as injustiças praticadas pela 
Previdência Social com seus segurados.

DIREITOS – As pessoas sempre 
perguntam o porquê de o escritório 
Conrado Advocacia ter optado pelo 
bairro São Caetano e não pelo centro 
da cidade?

Marcos Conrado - Por um período es-
tive advogado no extremo sul do Estado da 
Bahia, pois com o falecimento do meu pai, 
tive a obrigação de administrar uma pro-
priedade rural deixada por ele naquela re-
gião. Entretanto, tinha como objetivo mon-
tar um escritório em Itabuna assim que 
fosse possível. Não queria abrir um escri-
tório no centro da cidade, onde seria mais 
um advogado. Sempre tive o entendimen-
to que o bairro São Caetano era um bairro 
diferenciado, e um escritório de advocacia 
neste bairro de início poderia haver algu-
ma dificuldade, mais com um trabalho bem 
feito, com respeito e dignidade ao cliente e 
ética profissional, uma especialidade defi-
nida de atendimento, que no caso foi a ad-
vocacia previdenciária, poderia firmar uma 

referência e é o que tem acontecido.
O escritório funciona desde o ano de 

2002, está localizado em local de destaque 
do bairro, em frente à Praça Simão Firmam, 
e tem procurado no dia a dia aperfeiçoar o 
atendimento aos clientes, tanto na estrutu-
ra do escritório como na humanização dos 
serviços prestados.

DIREITOS - E a clientela tem cor-
respondido as expectativas? 

Marcos Conrado - O público tem 
correspondido muito além da expectativa, 
tanto na área previdenciária, como na tra-
balhista e defesa do consumidor. Sentimos 
que o público é muito carente de informa-
ções, principalmente em relação aos seus 
direitos. E nestas três áreas em que o es-
critório atua, procuramos independente de 
ser cliente, orientar, informar, transmitir 
elementos para que estas pessoas tenham 
consciência de seus direitos e possam exer-
cê-los. E diariamente recebemos pessoas 
de cidades do sul, extremo e baixo sul da 
Bahia, bem como do Sudoeste baiano.

DIREITOS – Como é sua atuação 
junto Sindicato dos Aposentados e 
Pensionistas do Estado da Bahia – Sin-
dapeb?

Marcos Conrado - Como Advogado 
Previdenciário, faço parte do corpo jurídico 
do Sindicato dos Aposentados e Pensionis-
tas do Estado da Bahia – Sindapeb, sempre 
com o objetivo de como advogado da causa 
previdenciária, orientar, transmitir aos 
segurados, aposentados e pensionistas do 
sistema previdenciário os seus direitos, e 
mantê-los informados e atualizados sobre 
sistemas de revisões de ato de concessão ou 
de renda mensal inicial que são possíveis e 
acatadas pelo Poder Judiciário.

DIREITOS – O que o profissional 
do Direito precisa para se tornar um 
profissional respeitado?

Marcos Conrado – Entendemos que 
o que vai ser determinante são o interesse 
e a dedicação, e cursos de especializações 
qualificados. Importante é analisar em que 
área do Direito o advogado mais se identi-
fica, e a partir daí construir sua trajetória, 
buscando sempre ser uma referência na es-
pecialidade que escolher.

Agora para o advogado atuar e ter o es-
critório como referência é um longo cami-
nho, que deve ser construído no dia a dia, 
e vários fatores serão determinantes: co-
nhecimento; ética; profissionalismo; atendi-
mento diferenciado ao seu público; aceita-
ção da comunidade, etc...

DIREITOS - O Direito Previden-
ciário está sempre em evolução e são 
constantes as modificações em suas 
normas e diretrizes, como o Dr. se 
mantém atualizado?

Marcos Conrado - Hoje como Advo-
gado Previdenciário tenho que estar no 
dia a dia estudando e me aperfeiçoando 
sobre o tema, visando a cada dia conso-
lidar minhas teses previdenciárias, para 
que estejam sempre aptas a derrubar to-
dos obstáculos criados pelo sistema para 
dificultar que os segurados da Previdên-
cia Social tenham acesso aos seus Direitos 
Previdenciários, ou corrigir os benefícios 
que foram concedidos de forma equivoca-
da, tanto no ato concessório quando na 
renda mensal.

Como associado do Instituto Brasileiro 
de Direito Previdenciário (IBDP), semanal-
mente recebo boletim informativo de todos 
os acontecimentos e decisões previdenciá-
rias ocorridas no período, portanto, sempre 
estou atualizado.

Também duas ou três vezes ao ano es-
tou participando dos eventos promovidos 
pelo Instituto, como congresso, seminários 
e cursos, que também é uma maneira de 
discutir o tema previdenciário, e também 
estar atualizado.

Dr. Marcos Antônio Conrado Moreira, advogado especialista 
em Direito Previdenciário e fundador da Conrado Advocacia

O entrevistado dessa edição do DIREITOS, no mês 
dedicado aos operadores do Direito, é o advogado 
Marcos Antônio Conrado Moreira, especialista em 

Direito Previdenciário e fundador da Conrado Advocacia, 
escritório dedicado as áreas do Direito Previdenciário, 
Trabalhista e Consumidor.

O nosso entrevistado falará dentre outras coisas sobre 
o porquê de ter escolhido o Direito e nessa área o Direito 
Previdenciário, da sua equipe e o segredo do sucesso da 
Conrado Advocacia.

Marcos Antônio Conrado Moreira é formado em Ciências 
Econômicas e Ciências Jurídicas (1988) pela Federação das 
Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna (Fespi) atual Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), especialista em Direi-
to Previdenciário, membro-efetivo do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário (IBDP), da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia (Aljusba), onde ocupa a Cadeira nº 13, 
que tem como patrono o advogado e professor Jorge Fialho. E 
é considerado pela comunidade Jurídica um dos maiores ex-
poentes do Direito Previdenciário no Norte-Nordeste do país.

“Hoje como Advogado Previdenciário 
tenho que estar no dia a dia estudando 
e me aperfeiçoando sobre o tema”
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Diretor-presidente da 
Bahiagás visita o sul 

da Bahia e faz um balanço 
da atuação da companhia

Garantida participação da 
Seleção de Ilhéus no Campeonato 

Intermunicipal de Futebol 

Em recente visita ao sul da Bahia, 
o diretor-presidente da Companhia de 
Gás da Bahia (Bahiagás), Luiz Gava-
zza (foto) comentou o reconhecimento 
conforme o ranking divulgado pela Re-
vista Exame, na edição de “Melhores 
e Maiores Empresas do Brasil”, que a 
elegeu como a quarta maior Distribui-
dora de Gás Natural do Brasil.

Segundo o entusiasmado Gavazza, 
a companhia que é um braço do gover-
no no sentido de promover a expan-
são e o desenvolvimento do estado da 
Bahia, principalmente, tem cumprin-
do o seu papel. E do orgulho dessa pre-
sença no sul e extremo sul e extremo 
sul da Bahia, como também nos mo-
tiva trabalhar ainda mais. Estamos 
concluindo, por exemplo, o projeto da 
primeira etapa do Gasoduto Sudoeste. 

O diretor-presidente da Bahiagás 
declarou que ela é a primeira colocada 
na Bahia e a segunda do Norte-Nor-
deste em margens de venda e rique-
za criada por empregados no setor 
de energia. E o bom desempenho em 
diversas categorias avaliadas pela Re-
vista Exame reflete o crescimento da 
Companhia, que somente em 2015 in-
vestiu R$ 51 milhões, atingindo 88% 
do volume previsto para o período.

Ainda segundo Gavazza, foram 
mais de 45 quilômetros de gasodutos 

construídos, resultando num total de 
840 km de malha de distribuição de 
gás natural em todo o estado. E as-
sim seguiremos avançando no sentido 
de garantir as diretrizes estratégicas 
que foram detectadas em tempo pre-
térito. Além disso, os investimentos 
da companhia, direcionados para o 
alcance das suas estratégias de mas-
sificação, diversificação do uso e inte-
riorização do gás natural, associados 
ao compromisso do seu corpo funcio-
nal, tem garantido a expansão do con-
sumo energético e o aumento da base 
de clientes e o resultado de tudo isso 
tem colocado a Bahiagás como um dos 
principais vetores do desenvolvimen-
to econômico e social da Bahia, com-
pletou o diretor-presidente.

Outro ponto ressaltado por Luiz 
Gavazza foi o do fato da companhia 
ter ultrapassado em maio deste ano o 
número de 40 mil satisfeitos clientes, 
consumidores de gás natural, núme-
ro este que não passava de 1.303, no 
ano de 2007. Tudo isso fruto de um 
programa estratégico de crescimento 
focado no fortalecimento e qualifica-
ção da gestão, e em três frentes de 
atuação da companhia, interiorização 
das atividades, especialmente no sul 
da Bahia, massificação e diversifica-
ção do uso do gás natural. 

Está confirmada a partici-
pação da Seleção de Ilhéus no 
Campeonato Intermunicipal de 
Futebol 2016, promovido pela 
Federação Bahiana de Futebol 
(FBF). O prefeito em exercício, 
Carlos Machado (Cacá), garantiu 
apoio à Liga Ilheense de Futebol 
(LIF), em entendimentos com o 
presidente da entidade, Wilson 
Salviano. Há três anos, o Municí-
pio viabiliza a presença do selecio-
nado no campeonato, que contará 
com a participação, em 2016, de 
70 seleções. 

O prefeito em exercício infor-
mou que o apoio a Liga Ilheense 
de Futebol (LIF) tem sido mantido, desde o 
ano de 2014, como parte do programa de in-
centivo ao esporte amador no município. “A 
participação de Ilhéus em uma competição 
desse porte estimula a prática do esporte 
amador, assim como permite até mesmo di-
vulgar o nome de nossa cidade pelos quatro 
cantos da Bahia”, disse.

As estratégias para viabilizar o apoio à 
Seleção Ilheense de Futebol foram interme-
diadas pelos secretários de Relações Institu-
cionais, Fred Vésper, de Turismo e Esportes, 
Josenaldo Cerqueira, e de Desenvolvimento 
Social, Kácio Brandão. O Intermunicipal 
terá início no próximo dia 14 de agosto e 
prosseguirá até o mês de dezembro. O apoio 
financeiro permitirá as atividades da equipe 
de 40 atletas e da comissão técnica compos-
ta por oito pessoas segundo o presidente da 
Liga, Wilson Salviano. 

O secretário municipal de Turismo e Es-
porte, Josenaldo Cerqueira, lembra que o 
apoio dado pelo Município a Liga Ilheense de 
Futebol vai além dessa questão.  “A Prefeitu-
ra oferece suporte logístico como, por exem-
plo, a manutenção do Estádio Mário Pessoa, 
onde a equipe treina três vezes por semana, 
intermediação na aquisição de material es-
portivo e do transporte para as partidas rea-
lizadas fora da cidade”, acrescentou.

BAHIAGÁSILHÉUS

A PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL O COMPASSO 
será Especial do Dia do Maçom

Reuniao com o prefeito em exercicio, 
Cacá, definiu apoio a Liga

Equipe treina no estádio Mário Pessoa, em Ilheus
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Festa e emoção marcam convenção e PP 
confirma Cacá candidato a prefeito de Ilhéus

Uma festa cercada de muita emoção 
e importantes adesões marcaram a Con-
venção Municipal do Partido Progressis-
ta (PP), em Ilhéus, na sexta-feira (5/8), no 
Clube Social, que oficializou a candidatu-
ra de Cacá Machado, atual vice-prefeito, 
a prefeito do Município e Rodrigo Cardo-
so (PCdoB). O evento contou com a par-
ticipação de militantes, simpatizantes, 
candidatos a vereador e integrantes de 
mais de 200 associações e entidades civis, 
que foram declarar apoio ao candidato. O 
deputado estadual Eduardo Sales, o dire-
tor da Sudesb, Elias Dourado, o superin-
tendente da Ceplac, Alexandre Brandão, 
e o presidente estadual do PCdoB, David-
son Magalhães, foram também presenças 
importantes durante o ato. 

Impedido de comparecer ao ato, aten-
dendo ordens médicas, o prefeito licen-
ciado Jabes Ribeiro gravou uma mensa-
gem para Cacá e para os participantes 
da convenção. Jabes relembrou o caos 
como encontrou a cidade, destacou ações 
para a retomada de desenvolvimento e 
reconheceu dificuldades em alguns seto-
res da sua gestão. Mas destacou que “o 
legado não pode ser entregue justamente 
àqueles que levaram Ilhéus ao caos”. O 

prefeito licenciado disse que Cacá está 
preparado para não jogar fora os recentes 
avanços conquistados por Ilhéus. “É cor-
rigir falhas e seguir em frente”, afirmou.

 
Determinação - Emocionado, Cacá 

falou do desafio de chegar à condição de 
candidato a prefeito de Ilhéus. “Para se 
construir o futuro é preciso, sobretudo, 
ter a humildade de olhar para o passado, 
de lembrar do menino que tinha o sonho 
de ser prefeito da cidade em que nasceu 
e mudar muita coisa nela”, disse, sob 
aplausos. Catorze anos depois de iniciar 
os primeiros passos na vida pública, “o 
administrador de empresas bem resolvi-
do e o vice-prefeito que não aceitou rece-
ber salário e ficar na sua empresa, que 
aceitou o desafio de iniciar seus passos na 
Prefeitura sendo participativo e protago-
nista dos novos caminhos desta cidade 
se sente preparado para enfrentar esta 
eleição e ser a opção para o eleitorado”, 
afirmou. 

Para Cacá, nesta eleição valerá a dis-
posição de caminhar pela cidade, ouvir 
as pessoas, reconhecer erros, destacar 
acertos e mostrar, com verdade, os cami-
nhos de desenvolvimento que Ilhéus pode 

POLÍTICA

trilhar nos próximos quatro anos. “Aquele meni-
no que começou a luta trabalhando na Central de 
Abastecimento do Malhado é hoje um homem ab-
negado à responsabilidade e ao amor à sua cidade. 
É um homem que adquiriu experiência e que, com 
humildade – mas com muito orgulho também – 
vai poder olhar nos olhos de cada ilheense e ofere-
cer condições de uma vida melhor. Oportunidades, 
sobretudo”, afirmou Cacá ao lado da esposa Dean, 
de seus pais, amigos e correligionários.
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A Eucaristia é como um 
remédio que temos de tomar 
constantemente até ficar-
mos curados. Principalmente, 
quando a nossa luta é contra 
um determinado pecado que 
não conseguimos vencer. A Eu-
caristia é o grande remédio 
para esse mal.

Se, frequentemente, rece-
bermos o Corpo do Senhor, a 
cura e a libertação vão acon-
tecer. O doente tem de conti-
nuar tomando o remédio até 
ser curado. Com a Eucaristia 
também é assim. E ela é muito 
mais que um remédio.

Por seu Irmão Monsenhor 

Em Cristo, para 
todos os males 
há um remédio

Jonas Abib.
Fundador da Comunidade Canção Nova. Cacho-

eira Paulista – São Paulo.
www.cancaonoca.com.br 
Foto: Canção Nova
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