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Projeto da “Paternidade Responsável” 
é aprovado na Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa da 
Bahia aprovou o Projeto de Lei 
20.901/2014, de autoria da depu-
tada Luiza Maia (PT), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da comuni-
cação de nascimentos sem identifi-
cação de paternidade à Defensoria 
Pública (DPE – BA), que inclusive 
foi quem sugeriu o projeto.

O Projeto de Lei que fora apro-
vado em momento pretérito, foi 
promulgado pelo presidente da As-
sembleia Legislativa da Bahia (AL
-BA), Marcelo Nilo e passou a viger 
desde o último dia 14/10.  

ENTREVISTA

Vereador reeleito 
José Antônio de Oliveira 

Cavalcante, do PMDB 
de Itabuna

“O PMDB vai 
crescer muito 
em Itabuna e 

no Brasil”

Faculdade Madre Thaís 
abre inscrições para 
Vestibular 2017.1.

VESTIBULAR
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DECISÕES JUDICIÁRIAS

Seguro DPVAT é pago mesmo se 
acidente aconteceu com carro parado

100% virtual

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

“O advogado não altera a verdade se consegue tirar dela aqueles elementos mais 
característicos, que escapam ao vulgo. Não é justo acusá-lo de trair a verdade 

quando, pelo contrário, consegue ser, como o artista, o seu intérprete sensível”.

Piero Calamandrei, na obra
“Eles, os juízes, vistos por nós, os advogados”.

 O seguro DPVAT deve ser pago mes-
mo se o acidente aconteceu com um veículo 
parado. A 6ª Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça de Goiás manteve sentença que con-
denou a seguradora Líder, que administra o 
seguro obrigatório, a pagar R$ 11,5 mil à fa-
mília de um ciclista morto após bater em um 
carro parado na rua.

Para o desembargador Norival Santomé, 
o fato de uma pessoa ter aberto a porta do veí-
culo estacionado, atingindo o ciclista que pas-
sava no local, foi determinante para o aciden-
te. A seguradora sustentou na apelação cível 
“não haver nexo causal entre o fato ensejador 
do sinistro e o resultado letal do sinistro”. 
Para a Líder, não há que se falar em cobertu-
ra pelo seguro obrigatório DPVAT em casos 
de acidente em que o automóvel está parado.

O desembargador lembrou na decisão 
que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu 

artigo 29, parágrafo 2º, que trata do princípio 
da proteção do maior veículo ao menor, diz 
que “os veículos de maior porte serão sem-
pre responsáveis pala segurança dos meno-
res, os motorizados pelos não motorizados, 
e juntos, pela incolumidade dos pedestres”.

“No caso em exame, quando o condutor 
abriu a porta sem observância externa, con-
figurando-se sua negligência e imprudência, 
o fato entrou na esfera de determinação do 
acidente, já que não seria previsível ao ci-
clista que alguém abriria a porta do carro 
quando de sua passagem na pista de rola-
mento”, disse.

Por esse motivo, continua o desembarga-
dor, é impossível imputar à vítima uma ação 
que a levasse a sofrer o acidente em situação 
normal de condução de sua bicicleta, afas-
tando-se qualquer possibilidade de atribui-
ção de culpa exclusiva. (Ascom TJ-GO)

Durante todo o mês de outubro os 
servidores da 3ª Vara do Sistema dos 
Juizados Especiais de Itabuna esta-
rão envolvidos com os trabalhos ine-
rentes à Inspeção Judicial Ordinária 
que o Titular da Vara, o Juiz Antônio 
Henrique da Silva, está realizando 
em toda a unidade.

Com previsão em Recomenda-
ção do CNJ e em Provimento do 
TJ/BA., a inspeção foi instaurada 
através da Portaria de nº 04/2016, 
de 29/09/2016, e tem em vista a 
identificação, localização e análise 
de todos os processos físicos ainda 
existentes na Vara, com a adoção 
das providências relativas ao ar-
quivamento definitivo dos feitos, ou 
mesmo ao prosseguimento destes, 
situação que demandará, neste úl-
timo caso, necessariamente, a digi-
talização de todo o processo, através 
de um dos núcleos de digitalização 
da Comarca, e a respectiva migra-
ção do Sistema Saipro para o Siste-
ma Projudi, atinente aos Juizados 
Especiais, tornando a 3ª Vara dos 
Juizados de Itabuna 100% virtual, o 
que resultará em uma melhor pres-
tação jurisdicional. 

Os trabalhos visam, também, a 
realização de uma análise minuciosa 
de todas as condições da Vara, es-

trutura física, material e de pessoal, 
dentre outras, e se estenderão até o 
dia 31 de outubro.

A expectativa do Diretor de Se-
cretaria, Alexandre Sousa Rodrigues 
é a de que, ao final dos trabalhos, a 
secretaria esteja mais organizada, 
em decorrência do alto índice de pro-
cessos físicos que serão arquivados, 
bem como da digitalização dos re-
manescentes, o que contribuirá para 
uma melhora significativa na presta-
ção jurisdicional.

A 3ª Vara dos Juizados de Itabu-
na vem desenvolvendo um trabalho 
que tem sido objeto de menções elo-
giosas por parte dos usuários e de ad-
vogados, em razão da celeridade que 
se tem observado nos processos que 
tramitam na unidade.

Para o Titular da Vara, o traba-
lho que vem sendo desenvolvido é 
fruto do comprometimento e da dis-
posição de todos os servidores e Au-
xiliares da Justiça que se encontram 
lotados na Vara e visa uma efetiva 
e satisfatória prestação jurisdicional, 
fim que deve ser buscado por todos 
aqueles que atuam no âmbito do Po-
der Judiciário, nos exatos termos em 
que se manifestou a Ministra Car-
mem Lúcia, quando da sua posse à 
frente do CNJ.

O Ministério da Justiça está ela-
borando um projeto para aumentar 
o tempo de pena a ser cumprido em 
regime fechado quando o crime co-
metido for corrupção ativa e passiva, 

ou executado com violência e repre-
sente grave ameaça. A mudança pre-
tende substituir o cumprimento de 
pelo menos 1/6 da pena pela metade 
da punição. 

Aumento de pena

Ad Judicia = Para o foro em geral (diz se da procuração);
Ad Impossibile/Nemo Tenetur = Ninguém é obrigado ao impossível/
às coisas impossíveis;
Ad Honorem = Por ordem;
Animus Decipiend = Intenção de enganar;
Cuique Suum Tribuere = Dar o seu a seu dono;
Derium Tremens = Delírio de alcoólatra;
Error In Objeto = Erro sobre o objeto;
 Exceptio = Exceção;
Exceptio Non Adimpleti Contractus = Exceção do contrato não cumprido;
Ex more = De acordo com o costume;
Ficto Iuris = Ficção jurídica;
Factum Principes = fato do príncipe;
Hercto Non sito = Herança não permitida;
In Abstrato = Em abstrato.
Nome Juris = Denominação legal. 

Equipe da 3ª Vara do Sistema dos Juizados
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CONGRESSO

Conrado Advocacia presente 
no XII Congresso Brasileiro 
de Direito Previdenciário

A legislação brasileira em matéria 
previdenciária sofreu alterações signifi-
cativas e poderá passar por uma gran-
de reforma ainda neste ano. Essas mu-
danças, como outros assuntos da área, 
estiveram em debate no XII Congresso 
Brasileiro de Direito Previdenciário. O 
evento, promovido pelo Instituto Brasi-
leiro de Direito Previdenciário (IBDP), 
aconteceu de 6 a 8 de outubro, no Mer-
cure Recife Mar Hotel, em Recife, Per-
nambuco.

A extensa pauta incluiu assuntos 
como aposentadoria rural, aposentado-
ria especial, benefícios por incapacidade, 
processo previdenciário sob o enfoque do 
novo CPC, previdência complementar, 
planejamento previdenciário, pensão 
por morte, entre outros. Além das pales-
tras o encontro contou também com ofi-
cinas de discussão e casos concretos com 
uma abordagem diferenciada.

O evento reuniu grandes nomes do 

Direito Previdenciário como o do ministro 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
Napoleão Nunes Maia Filho. E a nossa 
região esteve representada pela Conrado 
Advocacia (o maior escritório de Direito 
Previdenciário do Sul da Bahia), com a 
presença de todos os seus associados. De-
monstrando com isso, a constante busca 
pela atualização e troca de conhecimento 
nessa importante área do Direito. 

E-mail: talesalmeidadm@hotmail.com

CONTEXTO 
JURÍDICO

O Princípio da separação 
de poderes/funções na 
Constituição de 1988

Quando falamos em separação/divisão 
dos Poderes, de imediato pensamos em 
Executivo, Legislativo e Judiciário. Nes-
sa perspectiva, muitos estudiosos e escri-
tores discutem sobre a Teoria Tripartite 
de Montesquieu e as devidas atribuições 
do Estado.

Baseado na tese do iluminista Mon-
tesquieu, este entende não deixar em 
uma única mão as tarefas de legislar, 
administrar e julgar, pois a “experiência 
eterna” mostra que todo o homem que 
tem o poder sem encontrar limites, tende 
a fazer uso desmedido dele. Assim, se-
gundo o entendimento dessa corrente, o 
bem comum estaria prejudicado se o po-
der de criar as leis, o de executar as reso-
luções públicas e o de penitenciar crimes 
ou solver pendências entre particulares, 
se reunissem num só indivíduo.

Dessa forma, o sistema de freios e 
contrapesos assevera que nenhum poder 
irá sobrepor-se ao outro, trazendo uma 
independência harmônica nas relações 
de governança. Para isso, existem diver-
sas outras medidas de relacionamento 
desses poderes tendo sempre como fito 
o equilíbrio e, por conseguinte, buscar a 
união das forças para garantir e efetivar 

as políticas públicas que oferecem ao ci-
dadão instrumentos necessários para a 
busca da felicidade.  

Ademais, cabe ao Estado a respon-
sabilidade constitucional pela busca de 
meios para garantia do direito de feli-
cidade, adotando ações para alcançar o 
bem-estar de uma sociedade, progresso 
da coletividade e a prevalência da sobe-
rania da sociedade, conforme advoga o 
intelectual do século XVIII, Jean Jacques 
Rousseau. 

Destarte, cabe aludir que a divisão 
dos Poderes idealizado por Montes-
quieu, o qual teve influência aristoté-
lica e do filósofo inglês e ideólogo libe-
ralista John Locke, e as interferências 
que constituem o sistema de freios e 
contrapesos são basais para garantir a 
tarefa política definida por Aristóteles 
e impossibilitar a existência de um go-
verno absolutista, no qual as decisões 
políticas ficam a crivo de um único in-
divíduo e que a felicidade e destino da 
coletividade depende deste.

Por Tales Almeida Andrade.
       Bacharelando em Direito e Licenciando em Letras.  Mestre 
Conselheiro Regional da 1ª Oficialaria Executiva do Estado da Bahia 

- Ordem DeMolay. Itabuna-Bahia

54 - O estudante de Direito leva para a 
advocacia o encantamento pela futura pro-
fissão, comumente adquirida na Faculdade. 
Com o transcurso do tempo, já no exercício 
profissional, não raro decepciona-se com a 
ramerrão, prosaísmo, as práticas e o meio 
adverso do Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te a fazer 
da atividade profissional, no tocante à lisu-
ra, retidão, moralidade, a projeção da vida 
privada, inseparável uma da outra, cercando 
ambas de honradez, dignidade, humanida-
de, solidariedade, espírito público.

56 - Do advogado, a cuja porta a se-
dução e a tentação batem co  freqüência , 
exige-se, mais do que em outras profissões, 

retidão de caráter, sólida formação ética e 
moral, conduta ilibada.

57- Sem prejuízo da firmeza da crítica, 
das prerrogativas e da independência profis-
sional, o advogado tem o dever de tratar com 
urbanidade, respeito e zelar pelo prestígio, 
credibilidade e aperfeiçoamento da magis-
tratura. Pois, como judiciosamente observa 
Calamandrei, relação entre as duas catego-
rias assemelham-se à dos vasos comunican-
tes: não se pode baixar o nível de uma sem 
rebaixar da outra.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim
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O início da investigação acerca 
do imóvel objeto da alienação repor-
ta à emissão de certidões, devendo 
o comprador obter: 1 – Certidão de 
Matrícula do Imóvel atualizada (no 
máximo 30 dias); 2 – Certidões ne-
gativas de débitos tributários mu-
nicipal, estadual e federal; 3 – Cer-
tidões dos Cartórios Distribuidores 
Cíveis e Criminais da Justiça Es-
tadual, Federal e do Trabalho; 4 – 
Certidão negativa dos Tabeliães de 
Protesto e 5 – Certidão Negativa 
de Débitos Condominiais. 

Nas edições anteriores falamos 
sobre da 1 a 4 e nesta edição falare-
mos sobre a última dela.

5 – Certidão Negativa de Dé-
bitos Condominiais

Tais como alguns tributos, os 
débitos condominiais estão vincu-
ladas à titularidade da coisa. Se o 
imóvel é transferido a terceiro, este 
assume todas as obrigações condo-
miniais, ainda que anteriores à sua 
aquisição.

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

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

Outro fator importante, contra-
riando aos mais desavisados e ávi-
dos à concretização do negócio, ape-
sar da novel medida provisória 656 

de 7 de outubro de 2014 preconizar 
em seu artigo 10 a necessidade de 
fazer constar na matrícula do imó-
vel eventuais restrições ou ônus so-
bre o imóvel, excetuados os débitos 
tributários, não exclui, pelo menos 
até a consagração doutrinária e ju-
risprudencial da alteração, da aná-
lise tal como acima exposto.

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

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 última.

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 – 98856.2545.

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 
Previdenciaristas (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

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
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DIREITOS - Quem é Antônio Hen-
rique da Silva?

Antônio Henrique (AH) - Um cida-
dão brasileiro consciente da insignificân-
cia da existência material, enquanto ser 
individual ou isoladamente falando, cien-
te da necessidade do pensamento humano 
enquanto coletividade, enquanto socieda-
de, enquanto comunidade, consciente do 
estágio de mediocridade e hipocrisia vi-
venciado pela sociedade contemporânea 
- que o digam a chamada “Lei do Gerson” 
e o ditado popular “Farinha pouca meu 
pirão primeiro” -, e da necessidade do 
exercício constante na busca da redução 
dos nossos níveis de hipocrisia e de me-
diocridade, como forma de viver melhor 
nesta sociedade plúrima, como também 
da responsabilidade de cada um de nós 
em fazer a nossa parte nesse todo infini-
to, na busca da evolução do pensamento 
humano. Neste contexto, uma conclusão: 
Todos nós somos capazes, mas é preciso 
lutar em busca dos nossos objetivos. 

DIREITOS - Quando o senhor as-
sumiu a 3ª Vara? Veio para ficar ou é 
mais um dos magistrados que só está 
de passagem por Itabuna?

AH - Assumimos a titularidade da 
Vara no dia 7 de janeiro de 2015, portan-
to, já contamos com pouco mais de um ano 
e nove meses de atuação. Quanto ao tem-
po de permanência na Comarca, costumo 
dizer que o importante é que durante o 
período em que aqui estivermos possa-
mos oferecer à sociedade itabunense uma 
prestação jurisdicional em que eventual 
saída seja lembrada positivamente, e não 
comemorada. Neste momento aqui esta-
mos e com o sentimento de que estamos 
fazendo a nossa parte. 

DIREITOS - Os resultados obti-
dos no ano de 2015 pela 3ª Vara do 
Sistema, que tem o senhor como ti-
tular e divulgados no primeiro se-
mestre deste ano surpreenderam a 
todos. Como conseguiu índices tão 
expressivos?

AH - Resultado só se consegue com 
compromisso com o que se faz, disposição 
para fazer o que é preciso, planejamento 
em relação às prioridades mais imedia-
tas, uma boa equipe e efetivo trabalho, 

não há fórmula mágica. 
Tão logo assumimos a titularidade 

da 3ª Vara, percebemos que havia uma 
espécie de “gargalo” em relação aos pro-
cessos conclusos para sentença de mérito, 
inclusive com processos conclusos desde o 
ano de 2012 e ainda pendentes de julga-
mento, como também em relação ao cum-
primento forçado das sentenças até então 
prolatadas, o que não se mostrava razoá-
vel, especialmente diante dos princípios 
que norteiam os Juizados Especiais, tal 
qual o princípio da celeridade, que impli-
ca na efetivação de um princípio de maior 
envergadura, de escopo constitucional, 
que é o da razoável duração do processo, 
os quais se constituem em direito dos ju-
risdicionados, cabendo ao Poder Judiciá-
rio viabilizar as condições necessárias ao 
exercício desse direito a cada cidadão que 
venha buscar a prestação jurisdicional. 
Em síntese, o que fizemos foi um plane-
jamento mínimo das ações imediatas que 
deveriam ser adotadas, com vista a ofere-

cer um melhor serviço, tendo o apoio fun-
damental de todos os servidores da Vara, 
como também dos Auxiliares da Justiça 
(Juízes Leigos e Conciliadores) e dos Es-
tagiários do Curso de Direito, inclusive, 
aqueles que atuam de forma voluntária, 
sem exceção. 

Só para se ter uma ideia, quando as-
sumimos a titularidade da 3ª Vara, em 
janeiro de 2015, havia pouco mais de 
2.000 (dois mil) processos conclusos para 
sentença, já em janeiro deste ano, tínha-
mos apenas 143 processos conclusos para 
julgamento, ou seja, foram julgados todos 
os processos que estavam conclusos, bem 
assim aqueles que foram ingressados ao 
longo do ano e que estavam em condições 
de julgamento, com a publicação de mais 
de 4.300 sentenças de mérito, além de 
791 acordos homologados, sem falar nas 
centenas de decisões prolatadas. Ainda 

não chegamos à situação ideal, mas, ca-
minhamos nesse sentido. 

DIREITOS - Qual o papel dos ser-
vidores dessa Vara na obtenção des-
ses excelentes índices?

AH - O papel dos servidores públicos, 
no âmbito da Administração Pública, de 
uma forma geral, é fundamental, uma 
vez que são eles que materializam a efe-
tivação dos serviços públicos, e no caso do 
Poder Judiciário não é diferente. Não te-
nho qualquer dúvida de que sem a equi-
pe que temos na 3ª Vara não teríamos 
alcançado os índices de produtividade e 
de efetiva prestação jurisdicional que al-
cançamos no ano de 2015, e que estamos 
conseguindo manter no ano em curso, daí 
não posso deixar de agradecer a todos os 
servidores lotados na Vara, como também 
aos auxiliares da Justiça - Conciliadores 
e Juízes Leigos e aos Estagiários. A título 
de exemplificação, no ano em curso, até 

o mês de setembro, já foram prolatadas 
2.848 sentenças de mérito; 442 homolo-
gatórias de acordo e mais de 1.100 deci-
sões diversas, sendo que do momento da 
apresentação da queixa no SAJ ou do in-
gresso da inicial, até a data da audiência 
de conciliação as partes estão esperando 
pouco mais de 30 (trinta) dias.

DIREITOS - Como analisa a atu-
ação do Judiciário na cidade de Ita-
buna? E na Bahia?

AH - O Poder Judiciário de Itabuna, 
no que se refere à Justiça Comum, viven-
cia dias de intensa movimentação proces-
sual e de melhoria na prestação jurisdi-
cional, tendo em vista a chegada dos 08 
novos colegas juízes que tomaram posse 
nas Varas que se encontravam vagas (02 
Varas de Família, 02 Criminais, Vara do 

Júri, Vara de Execuções Penais, Vara da 
Infância e Juventude e 01 Vara Cível). 
Com todas as Varas providas, o resultado 
mais imediato foi a redução da sobrecarga 
a que estavam submetidos os magistra-
dos que substituíam as Varas vagas. Por 
outro lado, é visível o comprometimento 
dos servidores do Poder Judiciário e dos 
colegas que aqui desempenham as suas 
atividades com uma melhor prestação ju-
risdicional. Aliado a isso, precisamos me-
lhorar as nossas instalações físicas, para 
um melhor atendimento aos usuários e 
um maior conforto a estes, como também 
aos servidores, advogados e magistrados, 
ante as precárias condições do Fórum 
Ruy Barbosa e das instalações das Varas 
dos Juizados Especiais, o que já foi sina-
lizado pela atual Presidente do Tribunal 
de Justiça, Drª. Maria do Socorro Barreto 
Santiago, que já incluiu na previsão or-
çamentária do próximo ano, a construção 
do 2º módulo do novo Fórum, o que resul-
tará em melhores condições de trabalho e 
um maior conforto para todos. Portanto, 
temos hoje um cenário muito bom e com 
a perspectiva de que melhore ainda mais, 
e quem ganha com isso é a sociedade ita-
bunense. 

DIREITOS - Como vê o quadro 
político de Itabuna e a indefinição 
quanto ao prefeito eleito da cidade, 
que deixou de ser um caso político 
para ser jurídico-político?

AH - Em verdade, em razão de to-
das as circunstâncias que envolveram 
o pleito, chegamos à situação onde, a 
vontade legal, ou seja, a vontade que 
se depreende da legislação, vista sob a 
ótica de uma sistematização do ordena-
mento jurídico, contrapõe-se à vontade 
que veio das urnas. Neste contexto, a ju-
dicialização precisa ser vista como algo 
normal e salutar para a democracia, o 
mais importante agora é que a decisão 
final contribua para que tenhamos uma 
cidade melhor, com mais planejamento 
e organização, melhor cuidada e que Ad-
ministração busque atender as necessi-
dades da comunidade no presente, sem 
perder de vista que se tem que olhar 
para o futuro, implementando medidas 
que prepare a cidade para os novos tem-
pos e para as novas gerações, fim maior 
que deve nortear todo gestor que prima 
pelo princípio da eficiência. 

ENTREVISTA Dr. Antônio Henrique da Silva, Juiz de Direito, titular da 3ª Vara do 
Sistema dos Juizados Especiais da Comarca de Itabuna – Bahia.

“Todos nós somos 
capazes, mas é preciso 

lutar em busca dos 
nossos objetivos” 

Natural de Aracaju/SE, Bacharel em Direito pela Universidade Federal de 
Sergipe, Pós-Graduado em Direito Público pela Universidade Tiradentes, 
Mestrando em Segurança Pública, Direito e Cidadania pela UFBA, ex-pro-

fessor de Direito Processual Civil da FACESF - Faculdade de Ciências Humanas e 
Exatas do Sertão do São Francisco. 

Antes de ingressar na magistratura baiana desenvolveu atividades na iniciati-
va privada, na Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju, na Se-
cretaria de Segurança Pública do Estado de Sergipe e no Departamento de Polícia 
Federal. No Tribunal de Justiça Baiano já desenvolveu atividades na Comarca de 
Salvador (nas Varas dos Juizados Especiais do SAC - Baixa do Sapateiro e do bair-
ro Pernambués); e nas Comarcas de Conceição do Almeida, Paulo Afonso, Rodelas, 
Abaré, Chorrochó, Macururé e Jeremoabo.

“O Poder Judiciário de Itabuna, 
no que se refere à Justiça Comum, 
vivencia dias de melhora na prestação 
jurisdicional, tendo em vista a 
chegada dos 08 novos colegas juízes”
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A presidente do Tri-
bunal Regional do Tra-
balho da 5ª Região (TR-
T5-BA), desembargadora 
Maria Adna Aguiar, visi-
tou, na manhã desta ter-
ça-feira (11/10), o Fórum 
Humberto Machado, sede 
da Justiça do Trabalho 
em Itabuna, que abriga 
quatro varas e recebe cer-
ca de 4.400 novas ações a 
cada ano. A magistrada 
observou a instalação do 
Cadastro de Liquidação e 
Execução (CLE) naquela 
jurisdição, que permite maior agi-
lidade na resolução das ações, já 
que os processos mais antigos serão 
convertidos para o Processo Judicial 
Eletrônico (PJe). 

A magistrada estava acompanha-
da do juiz auxiliar da Presidência, Fir-
mo Leal Neto, que é gestor do projeto 
PJe-CLE, e foi recebida pelos juízes 
Eloína Machado (diretora do fórum), 
João Batista Souza e Antônio Ricar-
do Aquino. ‘’Ganhamos uma incrível 
celeridade nos processos de execução, 
pois os processos físicos passam a tra-
mitar eletronicamente, gerando mais 
efetividade na prestação jurisdicio-
nal. Nossa meta é expandir o projeto 
para todas as varas do TRT baiano, 
na capital e no interior do estado’’, 
afirmou a presidente. 

O CLE é um módulo de conver-
são/cadastramento disponível no 

PJe, que já funciona na jurisdição 
de Santo Amaro. A unificação de to-
das as ações - as novas, que já fun-
cionam no Processo Eletrônico, e as 
mais antigas, ainda tramitando em 
formato de papel - na plataforma 
virtual, garante mais rapidez ao an-
damento processual, já que não há 
necessidade de transporte e outras 
operações com pastas de processos. 
Além disso, melhora o trabalho de 
advogados, juízes e servidores, am-
plia o acesso aos documentos, que 
ficam disponíveis 24 horas, durante 
toda a semana, e resulta também 
em economia de despesas com pa-
pel, impressão e outros recursos. 

‘’Na Vara de Santo Amaro, que 
foi a piloto, já conseguimos resolver 
mais de 60% de todos os processos 
considerados aptos para o PJe-CLE. 
As ações foram saneadas, muitas de-
las arquivadas, devolvidas ao arqui-

vo ou mesmo remetidas ao 
Tribunal em forma de recur-
sos. Este é o trabalho que vai 
colocar as estatísticas de exe-
cução do TRT baiano no lu-
gar onde elas deveriam estar 
há muito tempo’’, afirmou o 
juiz Firmo Leal. 

Na oportunidade, a de-
sembargadora Maria Adna 
Aguiar, acompanhada da 
secretária-geral, Yerma 
Bittencourt; do diretor de 
Coordenação Judiciária de 
2ª Instância, Marcos Nasci-
mento; da gestora do projeto 

PJe-CLE, Maria Madalena Cunha; 
atendeu também magistrados, ser-
vidores, advogados e o público das 
unidades que queriam tratar de as-
suntos do funcionamento institucio-
nal do TRT5.

IPIAÚ - Já na tarde desta terça-
feira, a presidente esteve no Fórum 
Desembargador Ronald Olivar de 
Amorim e Souza, onde funciona a 
Vara do Trabalho de Ipiaú, da qual o 
juiz Firmo Leal é titular e que tam-
bém está em fase de implantação 
do PJe-CLE. A vara, em 2015, rece-
beu  1327 novas ações e sua jurisdi-
ção também abrange os municípios 
de Aiquara, Aurelino Leal, Barra do 
Rocha, Dário Meira, Gandu, Gon-
gogi, Ibirapitanga, Ibirataia, Itagi, 
Itagibá, Itamari, Jitaúna, Maraú, 
Nova Ibiá, Ubatã e Ubaitaba.

Fonte: Secom TRT-5.

Implantação do PJe-CLE em Itabuna e 
Ipiaú é acompanhada pela presidente

ASSOCIAÇÃO SUL BAIANA DE 
ADVOGADOS PREVIDENCIARISTAS

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (TRT)CONVITE

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

DIREITOS - Com pouco mais de 
um ano e seis meses de atuação na 
Comarca o senhor já se tornou um 
cidadão grapiúna, em razão do Títu-
lo de Cidadão que lhe foi concedido 
pela Câmara de Vereadores de Ita-
buna, aumentou a responsabilidade 
do profissional Antônio Henrique da 
Silva?

AH - Com certeza. O Título de Cida-
dão que os representantes do povo conce-
dem às pessoas oriundas de outras terras 
àqueles que nas suas terras estão é uma 
grande forma de homenagem. A mesma 
honraria já nos foi concedida nas outras 
Comarcas em que atuamos como titular, 
a diferença em relação a Itabuna foi o 
pouco tempo de atuação para o reconheci-
mento. Por outro lado, a homenagem nos 
impõe a necessidade de uma constante 
avaliação do trabalho desenvolvido.

DIREITOS - Em sua opinião o 
aparelhamento estatal do Poder 
Judiciário Baiano é suficiente para 

atender as demandas do contingente 
populacional do Estado?

AH - Não. Efetivamente, o Poder Ju-
diciário Baiano não possui estrutura para 
atender, condizentemente, as demandas 
do contingente populacional atual, para 
fazer cumprir o princípio constitucional 
da razoável duração do processo. Sobra 
muita vontade para se fazer melhor, 
entretanto, falta estrutura apropriada, 
falta material humano, como servidores 
e magistrados, faltam instalações físicas 

condizentes com as necessidades dos ci-
dadãos que precisam da prestação juris-
dicional, faltam equipamentos modernos 
e que possibilitem um desempenho condi-
zente com a evolução tecnológica experi-
mentada pela sociedade contemporânea, 
especialmente com o advento do proces-
so digital. Nesse contexto, é preciso que 
tenhamos cuidado para evitar que a de-
ficiência do aparelhamento estatal judi-
cial não passe a figurar como verdadeira 
ferramenta de ofensa a direitos mínimos 
do cidadão baiano, ofendendo lhe a digni-

dade. Certa vez, na Comarca de Rodelas, 
um cidadão que esperava, há mais de 20 
(vinte) anos, pela definição do seu pro-
cesso, relativo a uma indenização decor-
rente de desapropriação de terras para 
construção de uma usina hidroelétrica 
disse-me, com a fala típica do sertanejo:“-
Doutor o pior da espera pela decisão é o 
formigamento que a gente sente na bar-
riga enquanto ela não vem.” Em verdade, 
aquele sertanejo falava da angustian-
te espera, que lhe corrói as entranhas, 
por uma resposta do Estado-Juiz, o que 
ofende a sua dignidade, enquanto pessoa 
humana. Daí a conclusão, Justiça tardia, 
quase sempre, acaba constituindo-se em 
verdadeira injustiça. 

Essa questão da insuficiência do apa-
relhamento estatal judicial é uma ques-
tão séria e que o conjunto social e a classe 
politica baiana precisam discutir, bus-
cando soluções que sejam efetivas e não 
simples medidas paliativas, com a preva-
lência dos interesses dos cidadãos, como 
um todo, em detrimento de interesses 
individuais ou de grupos. É como penso.

“Temos hoje um cenário muito bom 
e com a perspectiva de que melhore 
ainda mais, e quem ganha com isso 
é a sociedade itabunense”
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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 da “Paternidade 
Responsável” é aprovado 
na Assembleia Legislativa

CCJ da Câmara aprova emenda 
que prevê R$ 100 milhões 
para Justiça do Trabalho

A Assembleia Legislativa da Bahia apro-
vou o Projeto de Lei 20.901/2014, de autoria 
da deputada Luiza Maia (PT), que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da comunicação de 
nascimentos sem identificação de paterni-
dade à Defensoria Pública (DPE – BA), que 
inclusive foi quem sugeriu o projeto.

O Projeto de Lei que fora aprovado em 
momento pretérito, foi promulgado pelo 
presidente da Assembleia Legislativa da 
Bahia (AL-BA), Marcelo Nilo e passou a vi-
ger desde o último dia 14/10.  

A agora Lei Estadual nº 13.577/2016, dis-
põe que os oficiais de registro civil das pes-
soas naturais do Estado fiquem obrigados a 
remeter, mensalmente, ao núcleo da Defen-
soria Pública existente em sua circunscrição, 
relação por escrito dos registros de nascimen-
to, lavrados em seus cartórios, em que não 
conste a identificação de paternidade. 

Ainda de acordo com o texto, a relação 

deve conter todos os dados informados no 
ato do registro de nascimento, inclusive o 
endereço da mãe do recém-nascido, seu nú-
mero de telefone, caso o possua, e o nome e 
o endereço do suposto pai, se este tiver sido 
indicado pela genitora na ocasião da lavra-
tura do registro.

A Comissão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania da Câmara dos Deputados 
aprovou, na manhã de terça-feira (11), por 
maioria de votos, a apresentação de uma 
‘emenda de Comissão’ no valor de R$ 100 mi-
lhões ao orçamento do Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho para 2017. O montante 
é decorrente da ação de ‘Modernização de 
Instalações Físicas da Justiça do Trabalho’, 
visando suplementar o PLN 18/2016, que 
trata da Lei Orçamentária Anual para 2017. 

A apresentação da emenda foi oficiali-
zada pelo presidente do TST e CSJT, minis-
tro Ives Gandra Martins Filho, ao presiden-
te da Comissão de Constituição e Justiça da 
Câmara dos Deputados, deputado Osmar 
Serraglio, no início de setembro.

Se aprovada, a proposta servirá para 
custear as despesas necessárias à moder-
nização de imóveis, aquisição e instalação 
de móveis, equipamentos, inclusive de in-
formática, e instalação de redes, intrinseca-
mente ligados à instalação predial, para 24 
Tribunais Regionais, 1.568 Varas do Traba-
lho instaladas e 16 Varas em instalação.

A emenda será submetida, primeira-
mente, à análise do relator setorial do PLOA 
2017, deputado Mário Negromonte, que po-
derá promover cortes sobre o montante apre-
sentado. Em seguida, será encaminhada 
para a votação na Comissão Mista de Orça-
mento, antes da análise do relator-geral do 
orçamento, senador Eduardo Braga.

  Fonte: Ascom CSJT.

Direito Processual Civil
1- Magno ajuizou ação de execução 

em face de Maria, alegando ser 
credor da quantia de R$ 28.000,00. 
A obrigação está vencida há 50 
dias, não foi paga e está represen-
tada por contrato particular de 
mútuo, regularmente originado 
em país estrangeiro, assinado pe-
los contratantes e por duas teste-
munhas, estando indicada, para 
cumprimento da obrigação, a ci-
dade de Salinas/MG.

 Após despacho positivo proferi-
do pelo Juiz da Vara Cível de Sa-
linas/MG, Maria foi citada, bem 
como houve penhora eletrônica 
de quantia existente em caderne-
ta de poupança de titularidade da 
devevedora, sendo a quantia su-
ficiente para suportar 80% da dí-
vida executada. A quantia penho-
rada foi depositada na caderneta 
de poupança 10 dias antes do ajui-
zamento da execução, sendo que 
Maria possui dois veículos que 
poderiam ter sido penhorados.

 A partir dos elementos do enun-
ciado, considerando as regras 
do CPC/15, assinale a afirmativa 
correta.

a) Antes do ajuizamento da ação de exe-
cução, exige-se que Magno proceda à 
homologação do título executivo origi-
nado em país estrangeiro.

b) Maria poderá alegar a inexistência 
de título executivo extrajudicial apto 
a instruir a ação de execução.

c) A penhora recaiu sobre quantia impe-
nhorável.

d) O juiz deve manter a penhora sobre a 
quantia depositada e seus rendimentos.

2 - Gerusa ajuizou ação de cobrança 
em face de Vicente, que, ao final 
da instrução probatória, culmi-
nou em sentença de procedên-
cia de seu pedido condenatório, 
tendo o magistrado fixado ho-
norários advocatícios de sucum-
bência em quantia irrisória. O 
êxito obtido decorreu do traba-
lho desenvolvido pelo Dr. Alonso, 
advogado particular constituído 
por Gerusa em razão de renún-
cia ao mandato apresentada por 
seu antigo advogado, logo após a 
distribuição da ação. Assim que 

assumiu o patrocínio da causa, o 
Dr. Alonso identificou que Geru-
sa não possuía recursos suficien-
tes para custear o processo, ra-
zão pela qual requereu e obteve 
o direito de gratuidade da justiça 
para sua cliente.

 A partir dos elementos do enun-
ciado, com base no CPC/15, assi-
nale a afirmativa correta.

a) O pedido de gratuidade da justiça de-
veria ter sido formulado por meio de 
incidente processual em apenso.

b) É cabível apelação versando exclusi-
vamente sobre a majoração do valor 
dos honorários fixados pela sentença, 
mediante pagamento do preparo pelo 
Dr. Alonso.

c) A gratuidade da justiça não poderia 
ter sido deferida pelo juiz, pois Geru-
sa está assistida pelo advogado parti-
cular Dr. Alonso.

d) É cabível apelação versando exclusi-
vamente sobre a majoração dos ho-
norários fixados pela sentença, sendo 
dispensável o pagamento do preparo 
em razão da concessão do direito de 
gratuidade da justiça a Gerusa.

3 - Alessandra é fiadora no contrato 
de locação do apartamento de Ma-
riana. Diante do inadimplemento 
de vários meses de aluguel, Mar-
cos (locador) decide ajuizar ação 
de cobrança em face da fiadora. 
Alessandra, em sua defesa, alegou 
que Mariana também deveria ser 
chamada ao processo.

 Com base no CPC/15, assinale a 
afirmativa correta.

a) O fiador se compromete com a dívida 
do afiançado, de modo que não pode 
exigir a sua participação na ação de 
cobrança promovida.

b) Sendo certo que Alessandra não par-
ticipou da relação jurídica existente 
entre Mariana e Marcos, permite-se o 
chamamento ao processo do locatário 
a qualquer tempo.

c) Incorreta a atitude de Alessandra, 
pois o instituto apto a informar ao 
juízo o real devedor da relação é a no-
meação à autoria.

d) Alessandra deve viabilizar a citação 
de Mariana no prazo de 30 dias, sob 
pena de o chamamento ao processo 
ficar sem efeito.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE SETEMBRO DE 2016.  1-A;2- B E 3- A

A Justiça brasileira tem competência 
para analisar ações movidas no Brasil con-
tra empresas sediadas no exterior. O enten-
dimento foi aplicado pela 4ª Turma do Su-
perior Tribunal de Justiça para garantir a 

análise do mérito da causa pela própria cor-
te. No caso, um investidor processa o Banco 
Itaú Europa Internacional por ter perdido 
dinheiro ao seguir as orientações de investi-
mento da instituição financeira.  

Competência 
extraterritorial
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Em merecidas férias 
José Carlos Oliveira 
vista o Reino Unido

Quem acaba de chegar de um giro 
pela Europa, mais precisamente, pelo 
Reino Unido – Inglaterra e Escócia, foi o 
advogado itabunense Dr. José Carlos Oli-
veira. 

Do périplo de férias que duraram 
quinze dias, não poderia ficar de fora a 
Stranford-Upon-Avon, a cidade natal de 
Shakespeare, e aí com direito a tour pa-
norâmico e visita a “Shakespeare House” 
e a um pub típico bar da Inglaterra. E a 
cidade de Chester, mais conhecida como 
a “Cidade da Grande Muralha”, que foi 
construída pelos romanos e considerada 
um museu a céu aberto.

Na cidade de Liverpool (Inglaterra), 
visitação aos principais locais que inspi-
raram as músicas dos Beatles, como Pen-
ny Lane e Strawberry Fields e o Cavern 
Club, onde a famosa banda iniciou sua 
carreira. E ao The Beatle Story Experien-
ce – museu dedicado à história da ines-
quecível banda inglesa e a Windermere, 
no deslumbrante Distrito dos Lagos, um 

dos destinos mais populares e famosos da 
Inglaterra.

No roteiro visita a Glasgow, impor-
tante cidade escocesa e berço da Revo-
lução Industrial. E ainda na Escócia, o 
Lago Lamond, o maior do país e a uma 
destilaria escocesa para conhecer um 
pouco sobre o uísque, a mais internacio-
nal das bebidas. E não deixando de fora, 
é claro, a maior atração das Highlands: o 
famoso Lago Ness, do lendário habitante 
Ness, o famoso monstro.

Ainda na Escócia, a visita estendeu-
se a capital Edimburgo, considerada Pa-
trimônio Histórico Mundial, onde fica o 
Palácio de Holyroodhouse – residencial 
oficial da Rainha Elizabeth e a Royal Mil-
le (antiga cidade medieval), bem como a 
Catedral St. Gille e o Parlamento. 

Na Inglaterra, visita a cidade de 
Durham, uma das mais lindas da Ingla-
terra e Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO, além da cidade de York, com 
a sua gigantesca Catedral de York Mins-

ter, dedicada a São Pedro e não deixando 
de fora a cidade universitária de Cambri-
dge com a Capela do King’s College.

Com relação a Londres, um passeio 
panorâmico conhecendo o Rio Tamisa, o 
bairro Chelsea, Picadilly Circus – tradi-
cional área de teatros, a Oxford Street – 
fervilhante zona de compras, o Palácio de 
Buckingham (residência oficial e princi-

pal local de trabalho da Rainha), a Abadia 
de Westmister – a mais antiga Igreja de 
Londres, o Big Ben (o mais famoso reló-
gio da Grã-Bretanha), a Praça Trafalgar, 
Hyde Park, St. James Park, o Parlamen-
to Inglês, a famosa Ponte de Londres, e a 
visita à Torre de Londres e não poderia 
ficar de fora em Londres, o famoso Museu 
de Cera de Madame Tussaud.

Marcos Antônio 
Monteiro Souza

Ayalla 
Santana 

Sodré

Na próxima quarta-feira 
(19/10/2016), quem estará tro-
cando de idade é o empresário 
do ramo de combustível e boa 
gente, Marcos Antônio Monteiro 
Souza.

A equipe do DIREITOS (jor-
nais Direitos e O Compasso), 

leia-se Angélica e Vercil Rodri-
gues, que respectivamente são 
também seu irmão e cunhada 
maçônico, deseja-lhes não só 
nessa data, mas sempre, que o 
Grande Arquiteto do Universo 
conspire sempre para a sua feli-
cidade e harmonia.

Quem também 
aniversariará ainda nesse 
mês, 30/10, é a estudante 

Ayalla Santana Sodré. 
Ela é filha do 

casal Isabel Santana 
e Aylon Elano Sodré, 

microempresário do ramo 
de fotocópias e afins.
Desejamos a Ayalla 

toda felicidade do mundo e 
ao mesmo tempo rogamos 

a DEUS que continue a 
derramar bênçãos sobre 

ela, e extensivo aos demais 
membros da família Sodré 
– Santana: Isabel, Aylon, 

Isabela e Bruno.
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ENTREVISTA

DIREITOS – Como entrou na po-
lítica?

Cavalcante – Sou de origem familiar 
humilde. Família grande, tenho 10 ir-
mãos, sou casado e tenho duas filhas. Eu 
sou cabo da Polícia Rodoviária Estadual, 
formado em Filosofia e com pós-gradua-
ção em Gestão Pública e fui professor do 
Colégio da Polícia Militar. Participo mui-
to da vida pública através de associações 
e com um trabalho na comunidade do 
Bairro Califórnia, através da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida. Um dia, as 
pessoas com quem me relacionava – ex
-alunos, colegas de trabalho, paroquianos 
e a família – formaram um grupo político 
e me fizeram a proposta de candidatura 
a vereador.  Pensei, topei, me filiei ao 
PMDB, mas não esperava ser eleito logo 
na primeira tentativa. Elegeram-me.

DIREITOS – E depois?

Cavalcante – Aí peguei logo um se-
gundo desafio: fui eleito 1º Secretário na 
Mesa da Câmara. Não tinha experiência 
na condução da burocracia legislativa, 
mas me esforcei muito para estar à altu-
ra do cargo e acho que consegui, porque 
fui novamente eleito para um novo biênio 
como 1º Secretário. Participei de um bom 

trabalho junto à Mesa, do qual me orgu-
lho. Realizamos sessões técnicas impor-
tantíssimas para o interesse de Itabuna, 
fizemos concurso público, reduzimos gas-
tos e cargos comissionados, resgatamos o 
portal da transparência com informações 
contábeis, reforma no prédio da Câmara, 
entre outras.

DIREITOS – Mas a imagem da 
Câmara sofre res-
trições na comuni-
dade...

Cavalcante – É, 
mas a comunidade 
precisa estar mais 
junto das ações da 
Câmara também e 
isso raramente acon-
tece mesmo naqueles 
casos onde fizemos 
sessões de interesse 
direto de certos seto-
res da comunidade e não prestigiam com 
suas presenças, seja crítica, apoio, suges-
tões etc. Precisamos, políticos e comuni-
dade nos solidarizar mais para fazermos 
mais por Itabuna.

DIREITOS – Será candidato à 
Presidência da Câmara agora, inclu-

sive podendo ser prefeito por seis 
meses?

Cavalcante – Coloquei meu nome jun-
to aos meus pares e à análise de meu Par-
tido. Eleito, enfrentarei este novo desafio 
com muita dedicação e senso público. Mas 
não acredito em ser prefeito por seis me-
ses, porque não acredito em nova eleição. 
Penso que a vontade do eleitor de Itabuna 

em sua maioria deverá 
ser respeitada, deverá 
pesar na decisão da Jus-
tiça e, com o apoio do 
PMDB, Fernando Go-
mes (DEM) e Fernando 
Vita (PMDB) terão con-
dições de fazer uma boa 
gestão municipal.

DIREITOS – 
Como analisou o re-
sultado da eleição 
para o seu Partido?

Cavalcante – O PMDB trabalhou com 
muita competência política e a direção par-
tidária ouviu e respeitou muito o interesse 
dos candidatos a vereador.  Com o aval da 
regional – através do Deputado Federal 
Lúcio Vieira Lima e do Ministro Geddel 
Vieira Lima - e da nossa executiva fizemos 

a melhor coligação possível, contribuímos 
com mais de 3.500 votos, mantivemos a ca-
deira na Câmara e puxamos mais um vere-
ador da coligação, no caso o Milton Grama-
cho.  Houve algumas tensões políticas, mas 
considero que foram corretamente admi-
nistradas pela Executiva e pelo presidente 
Pedro Arnaldo Martins, que, para mim é 
uma grande revelação política pelo jeito de 
trabalhar. Ele conduziu muito bem, admi-
nistrou interesses, foi muito organizado, 
atencioso, articulador, mostrou bom trân-
sito partidário e capacidade para fazer sua 
carreira política.

DIREITOS – Sua carreira está 
indo bem. Até onde poderá ir seu fô-
lego político?

Cavalcante – Eu sou um político 
organizado, quero ser bom de comissões 
técnicas, de plenário, quero me relacio-
nar bem com a comunidade através da 
imprensa, mas gosto mais de estar junto 
das ações, dos problemas das comunida-
des, ouvindo, vendo e buscando soluções. 
Estarei sempre fiel ao meu partido para 
crescer junto e até acho que o PMDB vai 
crescer muito aqui em Itabuna e no Bra-
sil e eu quero estar à altura das oportu-
nidades políticas que sem dúvidas vão 
aparecer. 

Vereador reeleito José Antônio de 
Oliveira Cavalcante, do PMDB de Itabuna.

O vereador Antônio Cavalcante-PMDB foi um dos poucos que conseguiram a renovação 
do mandato na atual Câmara de Vereadores de Itabuna. Eleição atípica, com muita 
insegurança jurídica até à última hora, escassez de recursos financeiros, apatia do 

eleitor e, no caso de reeleição, a imagem desgastada dos políticos pesou muito na hora de 
quem exercia um mandato pedir o voto. Apesar disso e de reconhecer todas essas dificuldades, 
o vereador José Antônio de Oliveira Cavalcante além de ganhar a reeleição ainda aumentou 
o número de votos em relação à votação do primeiro mandato: saiu de 1.086 para 1.103. O 
Jornal DIREITOS abriu espaço para o vereador falar de sua trajetória, experiência e a visão 
do quadro político itabunense.

“O PMDB vai crescer muito 
em Itabuna e no Brasil”
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Muito já se escreveu e pesquisou, 
em todos os níveis da educação, so-
bre a invisibilidade de alguns grupos 
sociais, como os garis, por exemplo. 
Um mestrando da USP, de Psicologia, 
Fernando Braga da Costa, vestiu-se 
de varredor por oito anos e foi fazer 
sua pesquisa de campo, constatando 
o quanto esses profissionais são incóg-
nitos e desprestigiados pela população 
em geral.

O que poucas pessoas imaginavam 
é que, com o advento da web, a prática 
fosse se repetir. Ao mesmo tempo em 
que deu cara e voz a uma legião (se-
gundo o finado Umberto Eco, de imbe-
cis, idiotas!) de anônimos, fez com que 
muitos deles sumissem ou criassem 
uma espécie de despercebimento, em 
um espaço tão democrático e de fácil 
acesso como é, hodiernamente, a inter-
net – rede mundial interligada e ins-
tantânea.

O homem é um ser gregário desde 
os primórdios, nas cavernas primiti-
vas, a bem da sobrevivência da espé-
cie! Vivia-se em bando, caçava-se idem, 
morria-se também. No entanto, éra-
mos viventes de uma sociedade bairris-
ta, fechada e xenofóbica de carteirinha, 
justamente para conseguir sobreviver 
bem! Atualmente, somos moradores 
de uma aldeia global. Não faz o menor 
sentido aquele pensamento egoico pri-
mevo! Aliás, faz, se levarmos em con-
sideração que a comunidade agora é o 
todo, o organismo por completo!

Dessa forma, nos tempos coetâne-
os, fazer parte de círculos de amizade 
nas mídias eletrônicas dá sinal de per-
tencimento, inclusão e status. Todos 
querem fazer parte dos grupos sociais, 
seja do que for - das associações de con-
domínio, de escola, de trabalho, de aca-
demia, de farra, de amigos da infância, 
de todos os tipos imagináveis -, e que 
agregue, sempre. Entre eles, os mais 
comuns, hoje, são os agrupamentos do 
aplicativo Whatsapp e congêneres. 

Nos dias correntes, o que se alme-
ja não é mais ler o último best-seller, 
assistir ao recém-lançado filme de 
Hollywood, namorar a badalada mo-
delo ou atriz do momento ou comprar 
o carro do ano! Sem hipérbole, parece 
que o desejo de consumo das massas é 
fazer parte dos grupos, como se mais 
nada no mundo importasse... Se enga-
jar no badalado convescote digital, ele-
vando a sua estima, o seu poder e o seu 

carisma frente aos demais!
O grande problema nasce aí. Em 

se participando de tais turmas, veri-
fica-se o quanto insignificante se é ou 
nada se vale. Um choque real, de um 
mundo irreal: mensagens sem respos-
tas, vídeos sem comentários, fotos sem 
repercussões, fofocas sem respaldo, de-
bates unilaterais e toda uma sorte de 
perguntas sem feedbacks que fazem 
muitos desses agrupados se desvincu-
larem das mesmas panelinhas que ou-
trora sonhou em participar! 

Aí, baixa aquela coisa fria, chama-
da noite, como poetizou Drummond. 

Acontece que todos têm a sua pró-
pria vida, sua dinâmica, o seu próprio 
tempo. Muitos trabalham enquanto 
acessam suas redes sociais. Outros 
visualizam, mas não se jactam em co-
mentar. Alguns não querem mesmo, 
discordam de tudo e reclamam de to-
dos. Existem aqueles que devem ser 
espiões, porque nunca se manifestam. 
Também os que participam por parti-
cipar. Enfim, um turbilhão de comple-
xidade que a cada um governa e impõe 
suas idiossincrasias ou verdades rela-
tivas!

Mas é de chamar atenção que mui-
tos anseiam ser vistos. Querem ser 
admirados. Frequentam essas salas 
virtuais para serem olhados, percebi-
dos, degustados, acarinhados. E não 
se dão por satisfeitos quando isso não 
ocorre. Bufam, esperneiam, entram e 
saem sistematicamente dos grupos, 
porque querem participar, ao tempo 
em que não concordam com opiniões e 
posturas alheias. São mais orgulhosos 
e vaidosos do que qualquer outra coisa. 
Então, quando percebem essa invisibi-
lidade digital desconcertante, não se 
fazem de rogados e pulam fora!

O que acaba gerando outro pensa-
mento: se quero ser comentado, devo 
comentar; se desejo ser admirado, te-
nho que admirar; se busco ser visto, 
tenho que ver; se preciso ser curtido, 
tenho que curtir... numa escala infinita 
elevada a décima potência! 

Afinal de contas, fazer ao outro o 
que gostaria que o outro te fizesse ser-
ve igualmente para todos os campos 
do conhecimento e das ações huma-
nas, ou não?

A invisibilidade dos grupos sociais

                   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

A porta 
estreita

No domingo, dia 22 de agosto, o evan-
gelho segundo Lucas (13, 22-30) nos trou-
xe a figura da porta estreita em contraste 
com a larga. Logo imaginamos algo bem 
pequeno e as pessoas se espremendo para 
passar, já que o Senhor Jesus disse: “es-
forcem-se por entrar pela porta estreita”. 
No entanto, talvez não seja exatamente 
assim, algo tão pequeno. Como ouvi na 
homilia de um padre inteligente, quan-
do a porta é larga, muita gente passa ao 
mesmo tempo, e pode acontecer de entrar 
alguém que não estava preparado ou con-
vidado. Como checar a entrada das pes-
soas? A solução que Jesus apresenta é 
a porta estreita, aquela através da qual 
entra uma pessoa por vez. Nada de en-
trar espremido, apenas um de cada vez. 
Interessante, não é mesmo?

Que porta é essa? Jesus nos diz em 
João 10, 9: “Eu sou a porta. Quem entrar 
por mim, será salvo”. Ora, o Senhor é a 
porta. É através Dele que as pessoas de-
vem entrar. Quais pessoas? Aquelas que 
seguem os Seus ensinamentos. Jesus re-
sumiu os mandamentos em apenas dois: 
amar a Deus sobre todas as coisas, e ao 
próximo como a nós mesmos (Mt 22, 36-
40). Dessa forma, passa por Jesus (a por-
ta) aqueles que põem em prática o amor 
fraterno. Amor pelo outro e não somente 
por nós mesmos. Esse amor compreende 
o perdão. O perdão é necessário para que 
o amor seja duradouro e genuíno. A quem 
muito amamos muito perdoamos. Pe. 
Fábio de Melo disse certa vez: “diga-me 
quem você mais perdoou na vida, e então 
direi quem você mais amou”. 

Talvez seja por isso que Jesus tenha 
denominado a porta como estreita. Fazer 
o bem parece não ser tão difícil, mas per-
doar o mal que nos fazem certamente o é. 
E o Senhor nos diz que devemos perdoar 
não apenas sete vezes, mas até setenta 
vezes sete (Mt 18, 22), ou seja, sempre. 
Ciente das dificuldades que poderíamos 
ter e efetivamente temos, Jesus pede que 
nos esforcemos, isto é, empreguemos to-
das as nossas forças para entrar através 
Dele, “Caminho, Verdade e Vida” (Jo 14, 
6a), pois ninguém chega ao Pai, senão 
por meio de Jesus. Logicamente isso não 
é simples, nem tampouco fácil, e tanto 
mais difícil será quanto mais priorizar-
mos o nosso “eu” em detrimento do “nós”. 

Podemos começar a fazer algo agora 
mesmo por outras pessoas. Basta que 
oremos por elas. Para que sejam felizes, 
tenham as suas necessidades supridas, 
encontrem a luz, e aprendam que a ver-
dadeira paz só pode ser alcançada junto 
do Pai. Se agora você não sabe por quem 
orar, dou-lhe uma sugestão: reze pelos 
mineiros soterrados no Chile. Para que o 
Espírito de Deus os conforte e acompanhe 
em todos os momentos, pois Jesus nos as-
segurou que a fé tem o poder de mover 
montes (Mt 17, 20) e, com certeza, pode 
auxiliar no trabalho de resgate. Esforce-
mo-nos por entrar pela porta estreita, a 
que nos conduzirá ao Pai (Jo 14, 6b).

Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educa-

ção; escritora, psicóloga clínica e judiciária. 
Jáu – São Paulo 

(www.mariaregina.com.br)  
E-mail: contato@mariaregina.com.br 
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Está no prelo a mais nova 
edição de O COMPASSO

Impossível ser inovador, deixar de 
chover no molhado, mas, tudo isso, é 
para tentar abrir os olhos e mentes de 
uma sociedade que, sofrendo barbara-
mente as consequências, não atinam, 
ou fingem, egoisticamente, vendo ape-
nas seus interesse e ganâncias, deixan-
do as coisas continuarem acontecendo, 
cada vez mais acentuadas.

Além da nossa política altamente 
asquerosa, que convivemos sofrendo as 
agruras do inferno, nas mãos de políti-
cos corruptos que saem e que entram, 
envergonhando o nosso país, a tal socie-
dade, citada sempre como organizada, 
nem pensa em mudar seus comporta-
mentos, mesmo vendo que, da maneira 
que procedem, a tendência é aumentar 
a criminalidade em todas as vertentes 
e direções, transformando nossas casas 
em prisões, eliminando, completamen-
te, nossa liberdade de andar nas ruas. 

Está mais claro e evidenciado que, 
enquanto perdurar esse egoísmo e a 
acomodação de culpar somente os go-
vernos, nada resolverá e, infelizmente, 
já estamos chegando ao fundo do poço!

Falando sem demagogia barata, sa-
bemos todos nós que os pretos e pobres 
sempre foram tratados como sub-raças 
sofrendo as maiores discriminações, fal-
ta de escolas, assistência médica, mora-
dia, segurança, transporte, etc., só con-
seguindo projeção e algum dinheiro, por 
muitos anos, no futebol, pois, sua  única 
diversão e jogar bola nas rampas dos 
morros onde moram. Nas outras áreas 
agora é que as coisas estão melhoran-
do um pouco, graças a algumas coisas 
partidas do governo e a luta valente dos 
discriminados, através de passeatas e 

apoios de uma pequena parcela super 
minoritária dessa cruel e pobres de 
espíritos e ricos de dinheiro. Ninguém 
aguenta mais ouvir a ladainha: “eu 
pago meus impostos”. Imposto são uma 
obrigação e todos os brasileiros, sem ex-
ceção pagam religiosamente, principal-
mente os pobres que, já pagam através 
das suas compras de manutenção, como 
também são descontados nos seus par-
cos salários.

Enquanto tiverem, os pobres, des-
prezos os ataques serão piores, não só 
pela necessidade como também pela 
revolta, de serem excluídos e tratados 
como cães pulguentos. 

Sempre estou tentando dar esse 
alerta, para minimizar as ações conde-
natórias que são constantes e diuturna-
mente, mas, a triste cegueira egoística, 
prefere viver assombrados que fazerem 
uma divisão de rendas mais justas e 
humanas, ajudando com mais veemên-
cia as comunidades pobres!

Chazinhos de tortas, feijoadas e 
carurus, são apenas paliativos e para 
as madames irem parar nas colunas 
sociais. O importante são coisas mais 
substanciais!

Ou será que preferem que droguem 
os seus filhos e netos, assaltem quem 
quer que seja não terem liberdade de 
sair nas ruas, serem sequestrados e es-
tuprados?

Ou ganhar uma bala perdida como 
uma cortesia de um menor desprezado 
e repudiado?

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e membro da academia Grapiúna de letras 

(Agral). Itabuna –Bahia. 
E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Pobres 
ricos!

CRÔNICA

Por Antônio Nunes de Souza*

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

No período de 14 a 16 de setembro, foi 
realizada a IV Semana Jurídica da Facul-
dade Madre Thais, na cidade de Ilhéus, 
abordando temas contemporâneos do Di-
reito. 

A abertura foi no Centro de Conven-
ções, com a conferência do renomado cri-
minalista, Prof. Técio Lins e Silva, que 
falou sobre o Direito de Defesa. 

Na mesma noite foram prestadas 
homenagens as pessoas que têm co-
laborado com o engrandecimento da 
faculdade, recebendo placas de pra-

ta, os advogados Dr. Luiz Antônio dos 
Santos Bezerra, ex-professor da insti-
tuição e Dr. Marcos Flávio Rhem da 
Silva, Presidente da OAB Subseção de 
Ilhéus.

O professor Josevandro Nascimento, 
Coordenador do Curso de Direito e Coor-
denador Científico do evento, disse da sua 
alegria em realizar mais uma semana de 
debates jurídicos, oferecendo aos estu-
dantes de Direito, a oportunidade de dis-
cussão de temas relevantes, com grandes 
operadores do Direito.

Madre Thais realiza IV Semana Jurídica
SEMANA JURÍDICA

Da esquerda: Dr. Eusínio 
Lavigne, Diretor da 
Faculdade Madre Thais, Dr. 
Josevandro Nascimento, 
Coordenador do Curso 
de Direito, Dr. Técio Lins 
e Silva, Conferencista 
da noite de abertura, 
Dr. Isidoro Lavigne, 
Mantenedor da Faculdade 
Madre Thaís.

Dr. Eusínio Lavigne 
entregando a placa 
de homenagem ao Dr. 
Marcos Flávio Rhem 
da Silva, Presidente da 
Subseção da OAB de 
Ilhéus, ladeado pela 
esposa Karine Costa 
Carlos Rhem da Silva, 
juíza federal.

Da esquerda:  Dr. 
Isidoro Lavigne, 
Mantenedor da 

Faculdade Madre 
Thaís entregando a 

placa de homenagem 
ao Dr. Antônio 

Santos Bezerra.
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Lembro que comentei a respeito do 
serviço do vinho nos restaurantes. Vamos 
levar em conta que em nossa região nunca 
foi realizado um trabalho informativo so-
bre a cultura do vinho.

Esta coluna tem como principal ob-
jetivo esclarecer e aguçar a curiosidade 
dos leitores provocando discussões sobre 
o assunto. Hoje, existe no mercado uma 
grande variedade de revistas especializa-
das, com diversas opiniões de críticos que 
ajudam muito para o conhecimento geral.

Já ressaltei que o principal fator no 
serviço do vinho é a temperatura: cada va-
riedade na temperatura adequada, segui-
do sempre pela taça correta. O que ajuda 
muito é termos uma pessoa dentro do res-
taurante responsável pela carta, que não 
necessariamente seja um sommelier, mas 
uma pessoa interessada, que possa fazer 
treinamentos práticos e desenvolver um 
belo serviço para satisfação de nós, insaci-
áveis consumidores.

Quando se fala em harmonização abri-
mos um tema cheio de polêmicas e contra-
dições. Há uma regra básica que podemos 
afirmar: pratos leves com vinhos leves, 
pratos fortes com vinhos encorpados. O 
tema sugere na verdade, que em uma re-
feição temos que sentir o sabor da comida 
e também o sabor do vinho. 

Um não pode sobressair ao outro, pois 
perderíamos o enorme prazer do momento 
que são os sabores. Podemos sugerir tam-
bém que para o consumo de frutos do mar, 
os espumantes brut acompanham perfei-

tamente, assim como os vinhos brancos. 
Já, em pratos com molho de tomate, po-
demos tomar vinhos tinto leves ou ligei-
ros, e com carnes gordas vinhos tinto mais 
encorpados.

Não podemos nos esquecer da sobre-
mesa, último prato da refeição que merece 
destaque, pode ser acompanhado por vi-
nho suave ou espumante moscatel que vai 
muito bem com sobremesa acompanhada 
de sorvete, além dos maravilhosos vinhos 
de sobremesa, como por exemplo, o ”Late 
Harvest”, ou seja, Colheita Tardia, onde o 
enólogo deixa a fruta no pé para que ela 
naturalmente desidrate e ocorra assim, 
uma concentração de sacarose na fruta, 
produzindo um vinho muito rico em aro-
mas com alta concentração de açúcares.

Devem estar se perguntando “E a en-
trada?” Bem, se esta for salada ou algo re-
gado a vinagre sugiro que tomem um copo 
com água, e, se forem degustar um vinho 
tinto com um prato principal abram a gar-
rafa para ele ir respirando. Não há nada 
que possa indicar para consumir junto 
com pratos temperados com vinagre, ele 
mataria o vinho. Mas a água é ideal, in-
clusive para hidratar o organismo. 

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

gastronômico Representante exclusivo na Bahia da Casa 
Valduga. Tem curso de Vinho e Degustações, com produtores 

de várias partes do mundo. Diretor-Proprietário do Empório 
Bahia em Itabuna e Itacaré.

E-mail: fernandocosta@emporio-bahia.com 
e emporiobahia@hotmail.com

                                  Por Fernando Costa  

Prepare-se 
para uma 
nova safra

Consórcio Público será tema de 
Seminário Novos Gestores da Amurc

Programado para acontecer na 3ª 
semana de Novembro o “Seminário No-
vos Gestores Públicos”, de iniciativa da 
Associação dos Munícipios do Sul, Ex-
tremo Sul e Sudoeste da Bahia - Amurc 
vai debater entre seis temáticas, “Con-
sórcio público como instrumento para o 
atendimento às demandas municipais”. 
O evento destinado aos prefeitos eleitos 
será realizado em Ilhéus entre os dias 22 
e 23 com o propósito de orientar os gesto-
res para desenvolver uma administração 
eficiente. 

O consórcio público é uma parceria 
institucional jurídica entre os entes fede-
rados que permite aos municípios, ganho 
de escala e melhoria da capacidade técni-
ca.  É uma modalidade de associação que 
compõem a administração indireta com 
objetivo de contribuir para o planejamen-
to, à regulação e à execução de atividades 
de um modo geral ou prestação de serviços 
públicos.

No Sul da Bahia, o Consórcio de De-
senvolvimento Sustentável Litoral Sul – 
CDS-LS, composto por 16 munícipios foi 
criado em maio de 2013 e já realiza ati-
vidades como fiscalização ambiental com-
partilhada e tem projetos aprovados como 
o de regulação fundiária, que já começa 

funcionar no próximo mês, ambos com 
apoio financeiro do governo do Estado.

A atividade conta com o apoio da Fe-
deração dos Consórcios Públicos da Bahia 
(Fecbahia), que atualmente é presidida 
pelo prefeito de Serrinha, Osni Cardoso. 
De acordo com ele, o consórcio é a novida-
de para a gestão pública, pois possibilita 
a otimização e captação de recursos para 
os municípios. “Sem a adesão a modali-
dade de consórcio será inviável para os 
governos municipais prestarem os servi-
ços essenciais e de qualidade para a po-
pulação”, avaliou o gestor.

AMURC

Quando as emoções dormem, mui-
tas ações podem acontecer e você não 
perceber a evolução da própria vida, a 
vida que segue, a vida que prossegue 
em expansão e que continua gerando a 
evolução. Viva.

A vida é uma renovação constante, 
igual a natureza que se renova a cada 
dia, onde não devemos deixar as emo-
ções de hoje cochilar e nem dormir, por-
que fazemos parte da vida dos vivos e 
de uma realidade tal como ela é. Viva.

Quando as emoções dormem; o sa-
bor de viver diminui e a poesia perde 
um pouco seu canto e encanto, porque 
a força e seu brilho não são radiantes e 
grandiosos, por falta de gratidão a Deus 
e as coisas que nos cercam.Viva.

Quando as emoções dormem, a ale-
gria de viver fica tênue, o sol esfria, o 
encanto diminui, o passo avante dimi-
nui, o otimismo e a esperança somem 
do poder de nossas mãos e do nosso co-
ração. Viva.

Não devemos deixar a beleza de 
Deus; as flores, os pássaros, os rios, as 
florestas, os mares, os ventos, as aves e 
os animais, toda terra e todo universo, 
ficarem cinzas por causas das nossas 
emoções mortas. 

Sem o prazer da vida, vida que vem 
de Deus com o amor universal, as emo-
ções dormem. Não tenha tempo para fi-
car doente, nem para deixar suas emo-
ções ficarem mornas e sem frias. Viva. 

Não deixe parar a roda da fortuna... 
Ele tem que girar em seu favor.

Não deixe parar o barulho do rio que 
vigora as plantas e as flores...E que faz 
todo passaredo cantar e voar feliz.

Não deixe parar a caminhada que 
passa pela estrada que fica perto de sua 
casa, porque tudo é vida, tudo e moção, 
tudo é brilho. Tudo e festa. Tudo e vida. 
E luz.

Vida e emoção boa, pensamento po-
sitivo, fé, esperança, saúde, paz, bem e 
ação, prosperidade, evolução, a amiza-
de, vida a dois, vida em sociedade, são 
os temperos da emoção nossa do dia 
a dia que não devemos deixar morrer 
porque são os temperos da entrada e da 
saída da vida. Viva. 

Os iluminados.....
Viva as emoções boas!
Viva a alegria de viver!
Viva a paz e o bem.

Viva você que é uma forte emoção; 
presente de Deus, para mim, para seus 
familiares e para seus amigos.

Quando as emoções dormem, não 
devemos desistir nunca de sermos os 
iluminados de Deus. Viva.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um 

mundo melhor. Itabuna – Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Quando as emoções dormem

Viva as emoções boas! Por que 
de emoção vive o cidadão

ARTES

Por João Batista de Paula*
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Bahiagás é destaque na 16ª 
edição do Anuário Valor 1000
Companhia avança em diversas 
colocações frente ao ranking do 
ano anterior

O jornal Valor Econômico acaba de lan-
çar a 16ª edição do Anuário Valor 1000, pu-
blicação que apresenta as 1000 maiores e 
melhores empresas brasileiras em 25 setores 
da economia. A Companhia de Gás da Bahia 
– Bahiagás – é destaque mais uma vez no 
ranking do anuário. A Companhia pontuou 
bem em diversos critérios do estudo, que é 
feito em parceria com a Serasa Experian e 
com o Centro de Estudos e Finanças da Fun-
dação Getúlio Vargas (CEF/FGV).

A lista confirma a Bahiagás como a 
maior distribuidora de gás natural do Nor-
te-Nordeste e a quarta maior do País. Os 
critérios utilizados para a classificação são: 
Receita Líquida, Crescimento Sustentável, 
Margem de Atividade, Giro Ativo, Margem 
Ebitda, Rentabilidade, Liquidez Corrente e 
Cobertura de Juros. 

Em todos os critérios a Companhia 
avançou nas suas colocações frente ao 
ranking do ano anterior. Na lista geral das 

maiores empresas do Brasil, a Bahiagás 
subiu 13 posições, saindo da 364ª colocação 
para a 351ª. A Companhia ocupa o posto 
de 20ª maior empresa do Nordeste, saindo 
do 23º lugar no ano anterior. A Bahiagás é 
ainda a empresa com melhor desempenho 
no setor de Petróleo e Gás da região e a 6ª 
no País.

Crescimento – A Companhia se destacou 
e melhorou a sua classificação em diversos 
critérios que compõem a avaliação. No indi-
cador Cobertura de Juros – índice que de-
termina a facilidade com que uma empresa 
pode pagar as despesas com juros sobre a 
dívida pendente – a Bahiagás alcançou a 1ª 
colocação entre as empresas do setor de Pe-
tróleo e Gás, consolidando a solidez financei-
ra da Companhia. No quesito Crescimento 
Sustentável, que avalia a variação da receita 
líquida sobre a variação do patrimônio ajus-
tado, a Bahiagás ocupa a 3ª posição entre as 
distribuidoras de gás natural e a 5ª no setor 
de Petróleo e Gás.

Para o diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza (foto), o resultado reflete 
um conjunto de fatores que tendem a levar 
a Companhia ainda mais longe. “O bom de-

sempenho da Bahiagás nos diversos crité-
rios avaliados mostra que estamos no cami-
nho certo. A associação de elementos como 
a realização e execução de um planejamento 
estratégico, somado ao comprometimento 
dos colaboradores e ao cumprimento das di-
retrizes da Companhia, nos garantiu o cres-
cimento exponencial alcançado nos últimos 
anos. Isso nos dá a certeza de que, a opção 
de trabalhar pelo desenvolvimento econômi-
co e social do estado, dita o rumo certo para 
a Bahiagás”, conclui Gavazza.

ECONOMIA

A sociedade de hoje facilmente nos for-
ça a assumir papéis. As pessoas passam 
a ser o que são em tensão com aquilo que 
precisam parecer ser. Muitos lidam bem 
com essa tensão. Quem decide ser o que é 
se torna livre interiormente. Outros pen-
dem a ser aquilo que não são e estão sem-
pre em busca de algo que dificilmente vão 
encontrar. Decidir ser o que não se é deve 
ser muito angustiante. A pessoa sente-se 
pressionada o tempo todo a demonstrar 
com aparências o que ela de fato não é. O 
parâmetro é sempre os outros e aquilo que 
ainda não consegui alcançar.  

Fala-se de mundo das aparências. Isso 
deixa as pessoas interiormente divididas. 
Estão sempre perseguindo um desejo que 
as deixa insatisfeitas. Nem sempre a pessoa 
percebe isso, mas sente uma angústia per-
manente por pensar que sua felicidade está 
lá na frente, no outro lado. Pensa ser neces-
sário ter outro emprego, outra casa, outro 
carro, mais dinheiro, etc. A situação em que 
está e o que está vivendo simplesmente não 
satisfaz. Pensa que quando for diferente 
será feliz; quando pagar todas as contas; 

quando concluir o curso; quando encontrar 
aquela pessoa para amar; quando conseguir 
atingir aquela posição social ou quando ven-
cer aquela dificuldade, então sim será feliz. 

Colocar a felicidade sempre no futuro é 
um perigo. Os dias podem passar sem que 
eu sinta sabor naquilo que vivo e experi-
mento. Certo é que estamos sempre em bus-
ca. Nunca estamos plenamente satisfeitos 
com a realidade. Queremos mais. Não posso 
parar e me acomodar com as mesmas coi-
sas, sem querer mais, sem me determinar 
com novas e criativas atitudes. Precisamos 
alimentar os sonhos. Não dá para parar. 
Mas, ao mesmo tempo, precisamos sentir 
que o presente tem sabor. Não posso viver 
na angústia por encontrar um sentido que 
está longe e não me alegrar com o presente. 
As pessoas que encontro, a vida e as paisa-
gens que contemplo, o trabalho que faço, a 
conversa que escuto, o ritual que celebro, a 
mão que estendo, tudo isso, precisa me pro-
porcionar alegria e me deixar motivado. É 
encontrando sabor em tudo, que posso ca-
minhar na busca de encontrar mais. Assim 
a vida, com tudo o que ela envolve, inclusive 

os sofrimentos, me dá motivos para que eu 
possa dizer: sou feliz.  

Para que isso seja possível preciso acei-
tar a condição de fragilidade que sempre 
carrego comigo. Não somos perfeitos. Pre-
cisamos aceitar nossos limites e carências. 
Não posso pensar que preciso estar sempre 
pleno, como se não pudesse me faltar nada. 
Administrar as faltas permanentes é man-
ter aberta a porta da transcendência. Por 
que somos frágeis e carentes e ao mesmo 
tempo habitados pelo infinito, desejosos do 
infinito, é que a “porta do mais” está sempre 
aberta. Queremos mais, estamos sempre 
insatisfeitos. Algo parece sempre nos fal-
tar. Há dentro de nós como que um “espaço” 
para preencher e um impulso que nos joga 
pra frente, nos fazendo querer mais, espe-
rar mais. Esse “espaço” aberto pode tentar 
ser preenchido com coisas, o que nos leva-
rá para o engano ou poderá ser o espaço de 
Deus em nossa vida. 

Aceitar-me como sou 
e viver o presente

ESPAÇO 
LIVRE

    Por Ezequiel Dal Pozzo*

Por Ezequiel Dal Pozzo.
Cantor, compositor e sacerdote. Caxias do Sul - RS.

E-mail: contato@padreezequiel.com.br e www.
padreezequiel.com.br



Jabes Ribeiro e 
Mário Alexandre se 
reúnem no Centro 

Administrativo de Ilhéus 

O prefeito de Ilhéus, Jabes Ribei-
ro, recebeu a visita do seu sucessor, o 
prefeito eleito Mário Alexandre Sou-
sa. O encontro entre o atual chefe 
do Poder Executivo e o futuro gestor 
aconteceu no Gabinete do Centro Ad-
ministrativo, localizado no Bairro da 
Conquista, na noite de quinta-feira 
(13/10). A conversa girou em torno de 
assuntos relevantes sobre a adminis-
tração municipal.

Na oportunidade, o prefeito Jabes 
Ribeiro colocou-se à inteira disposição 
do futuro gestor para a apresentação 
de dados e informações a respeito da 
situação do Município, em qualquer 
área. Ele informou a Mário Alexandre 
que já instituiu uma comissão interna 
com a finalidade de sistematizar as 
informações necessárias ao processo 
de transição de governo. 

A comissão é coordenada pelo se-
cretário de Administração, Ricardo 
Machado, e tem o prazo de trinta dias 
para apresentação do diagnóstico. 
Logo após ter conhecimento do tra-
balho elaborado, o prefeito de Ilhéus 
voltará a manter contato com o pre-

feito eleito no sentido de formalizar a 
comissão de transição, de acordo com 
Resolução 1311/2012 do Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM). 

Orçamento – O prefeito Jabes 
Ribeiro informou que encaminhará ao 
prefeito eleito cópia do projeto de lei 
do Orçamento do Município de Ilhéus 
para o ano de 2017, que será encami-
nhado à Câmara de Vereadores. Ribei-
ro admitiu que, caso o prefeito eleito 
Mário Alexandre considere necessário 
propor alguma alteração ao projeto, o 
atual governo estará à disposição para 
providenciar as sugestões. 

O prefeito de Ilhéus também dei-
xou o seu sucessor à vontade caso 
seja necessário o encaminhamento de 
qualquer Projeto de Lei à Câmara de 
Vereadores. “Temos o maior interesse 
em contribuir com a nova gestão, com 
informações sobre a administração 
municipal. Combinamos que, qual-
quer que seja a necessidade, faremos 
contato direto para tratar de assuntos 
de interesse público”, afirmou Jabes 
Ribeiro, que considerou o encontro re-
publicano e civilizado. 
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Jabes Ribeiro e Mário Alexandre se reúnem no Centro Administrativo de Ilhéus Da esquerda: Professor Josevandro Nascimento 
e as Irmãs Cinthia Lessa e Maria Georgina, Costa, 

recebendo a Comenda Abel Pereira
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E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos 
livros “Breves Análises Jurídicas” e “Analises 
Cotidianas” (Direitos Editora), Membro do 
Instituto Histórico e Geográfico 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)

Instituto Nossa Senhora 
da Piedade recebe 

Comenda Abel Pereira
O Instituto Nossa 

Senhora da Piedade 
recebeu no último dia 
16/9, a Comenda Abel 
Pereira, pelos relevan-
tes serviços prestados 
à educação, ao longo de 
100 anos de existência.

A iniciativa da Aca-
demia de Letras de 
Ilhéus (ALI) é fruto de 
um Projeto de autoria 
do Prof. Josevandro 
Nascimento, atual pre-
sidente da “Casa de 
Abel”, que visa anual-
mente premiar pessoas 
ou entidades que te-
nham contribuído para o engrandeci-
mento da cidade e da região.

A entrega da Comenda, depois de 
um belíssimo discurso feito pelo Pre-
sidente Josevandro, revivendo os pri-
meiros passos da construção da Pieda-
de, pela Madre Thais, uma ursulina 
que veio da França para implantar 
em Ilhéus um colégio de educação reli-
giosa, a pedido do Bispo Diocesano da 

época, D. Manoel de Paiva, no ano de 
1915,  foi recebida pela atual priora do 
Colégio, Irmã Cintia Lessa e a Irmã 
Maria Georgina Costa, coordenadora 
pedagógica da Instituição.

A sessão solene no salão nobre da 
Academia compareceram além do Bis-
po Diocesano, D. Mauro Montagnoli, 
religiosas, ex-alunas, professores e 
servidores do Instituto Nossa Senhora 
da Piedade.
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A dor, embora desconfortável, é 
um sinal de alerta, de que algo erra-
do está acontecendo no organismo. Os 
estudiosos  reputam a dor renal como 
a pior, entretanto a  dor de cabeça é  
a mais perturbadora e incapacitante. 
Já se catalogou cerca de cento e cin-
qüenta espécies de  dor de cabeça. As 
pessoas ansiosas, nervosas, vingativas 
têm dificuldade de lidar com ela. Por 
outro lado, pacientes que estão de bem 
com a vida, conseguem enfrentar as 
dificuldades do dia a dia, contornar os 
probleminhas, administram melhor a 
cefaleia. 

Na meningite, a dor está associa-
da ao endurecimento do pescoço, náu-
seas e vômitos. No tumor cerebral, a 
depender da localização da tumora-
ção, varia a intensidade dela. A dor 
na face está geralmente relacionada 
a inflamação dos seios sinusais, a in-
flamação do nervo trigêmio, a um pro-
blema dentário...

Felizmente,a  cefaleia  está ligada, 
via de regra, a doenças não graves. A 
enxaqueca é uma das queixas mais 
freqüentes e  varia a sua intensidade 
de paciente a paciente. Ele, além da 
dor, relata náuseas, vômitos, distúr-
bios oculares. Entretanto, o único si-
nal pode ser a dor numa das regiões da 

caixa craniana.
Geralmente, o doente procura o 

clínico que, através da história clínica 
e de outros procedimentos,fará o diag-
nóstico. Se a dor for de origem ocular, 
será encaminhado ao oftalmologista; 
se for renal, ao nefrologista; e assim 
por diante. 

A etiologia, sendo tumoral, caberá 
uma intervenção cirúrgica.Nas dores 
crônicas como na enxaqueca, o trata-
mento será através de analgésicos. Há 
quase duzentos anos, descobriu-se o 
valor terapêutico  da aspirina, o AAS, 
originariamente, obtido do salgueiro. 
Com o desenvolvimento da Química, 
hoje, aquela substância é sintetizada. 
O analgésico, com o tempo ,vai perden-
do sua  eficácia. É preciso aumentar a 
dose ou trocar de analgésico.Quem su-
porta a dor?. O poeta João Cabral de 
Melo Neto sofreu durante cinquenta 
anos de enxaqueca. Segundo  um de-
poimento seu, algumas vezes,   ingeria 
todo dia doze comprimidos de aspiri-
na. Em homenagem ao medicamento, 
dedicou-lhe um poema.

O preceito do médico será  curar 
quando puder,mas consolar sempre.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

As cefaleias

É preciso que sejamos luz, porque Deus nos constitui assim. As trevas preci-
sam da luz, pois elas pedem, clamam pela luz.

Se nossa sociedade está assim, é porque não encontra outro jeito de ser. Nós 
cristãos temos sido omissos, então, o mundo não tem nos visto, eles pensam que 
os estamos copiando.

Deus precisa que nós sejamos luz para o mundo.

Créditos: Wesley Almeida/Canção Nova
Por Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib.
Fundador da Comunidade Canção Nova – www.cancaonova.com.br 
Cachoeira Paulista – São Paulo.

O mundo precisa 
de pessoas 
que sejam luz

Onde chega a luz, tudo o 
que está nas trevas é reveladoA pilantragem na cadeia! 

Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Vamos mudar as comemorações do 
“7 de Setembro”. Passemos, pois, a co-
memorar nossa independência no dia 
14 de setembro: nessa data, do corren-
te ano, o Ministério Público Federal 
(MPF) denunciou Luiz Inácio (nas rodas 
da corrupção esse elemento é conheci-
do pela alcunha de “Lula”, “Brama” ou 
“Chefe”) na esfera da Operação Lava 
Jato. O Brasil, a partir de então, deu um 
passo decisivo para se livrar de uma vez 
por todas do petismo e da cínica pilan-
tragem que carcomia o país.  

O procurador Deltan Dallagnol, 
disse muito claramente que, segundo 
as provas levantadas pelo MPF, Luiz 
Inácio era o “comandante máximo do 
esquema de corrupção” que corroeu o 
patrimônio público brasileiro. Assim, 
finalmente, a maior quadrilha política 
jamais vista na história da democracia 
ocidental começou a ser extirpada da 
nossa sociedade. E os crápulas envolvi-
dos nas tramóias e corrupções, as maio-
res de toda história do Brasil, começa-
ram a pagar pelos seus crimes. 

Muitos desses pilantras já estão na 
cadeia. É ou não é um grande motivo 
para comemorarmos nossa independên-
cia? Claro que é! Falta, por certo, pe-
gar o “Cabeça”, o “Lula”, o “Brama”, o 
“Chefe”, o “Capo de tutti capi” (o chefe 
dos chefes), mas é uma questão de tem-
po, de paciência. Sabemos nós que os 
moluscos, em geral, são escorregadios. 
Tudo bem. É só uma questão de tempo, 
já disse. O povo brasileiro já suportou, 
além da conta, o petismo e suas imora-
lidades, pode aguardar um pouquinho 
mais. Só mais um pouquinho. Enquanto 
isso, comemoremos nossa nova Inde-
pendência!  

A desgraceira econômica causa-
da pelo petismo precisava ser de fato, 
estancada, amputada. O Brasil não 
aguenta mais o cinismo, a canalhice 
e a pilantragem implementadas pelo 
petismo via Mensalão, Petrolão, e Ele-
tronorte. Brevemente ainda veremos o 
escandaloso “Bndesão” – referência às 
roubalheiras do BNDES. Por ora, já sa-
bemos que Guido Mantega (ex-ministro 
da Fazenda, titular da pasta por quase 
nove anos nos governos Lula e Dilma) 
desde 2006, fez com que o total de em-
préstimos do Tesouro ao BNDES saltas-
se de R$ 9,9 bilhões (0,4% do PIB) para 
R$ 414 bilhões (8,4% do PIB). E já sabe-
mos também que o BNDES “financiou” 
construções de usinas, portos, rodovias, 
aeroportos e outras obras no exterior. 
Vejamos...

Porto de Mariel (Cuba): Valor da 
obra US$ 957 milhões (US$ 682 milhões 
por parte do BNDES). Hidrelétrica Man-
duriacu (Equador): Valor da obra US$ 
124,8 milhões (US$ 90 milhões por parte 
do BNDES). Empresa responsável, Ode-
brecht; Hidroelétrica de Chaglla (Peru). 
Valor da obra US$ 1,2 bilhões (US$ 320 
milhões por parte do BNDES). Empresa 
responsável, Odebrecht; Aqueduto de 
Chaco (Argentina). Valor da obra US$ 
180 milhões do BNDES. Empresa res-
ponsável, OAS; Soterramento do Fer-
rocarril Sarmiento (Argentina). Valor 
US$ 1,5 bilhões do BNDES. Segunda 
ponte sobre o rio Orinoco (Venezuela). 
Valor da obra US$ 1,2 bilhões (US$ 300 
milhões por parte do BNDES). Empresa 
responsável, Odebrecht; Barragem de 
Moamba Major (Moçambique). Valor da 
obra US$ 460 milhões (US$ 350 milhões 
por parte do BNDES). Empresa respon-
sável, Andrade Gutierrez. Aeroporto de 
Nacala (Moçambique). Valor da obra 
US$ 200 milhões (US$ 125 milhões por 
parte do BNDES). Empresa respon-
sável, Odebrecht... E existem mais de 
3000 empréstimos concedidos pelo BN-
DES no período de 2009-2014. Mantega 
foi preso na Operação lava Jato, solto 
em seguida, mas continua monitorado. 
E curiosamente todas as construtoras 
acusadas de receber propina na Petro-
bras, estão entre as beneficiadas com 
aqueles “financiamentos” do BNDES. 

Mais recentemente ainda, conhece-
mos também as falcatruas do ex-minis-
tro Antonio Palocci. A Operação da Poli-
cia Federal, Ormetà, revelou a planilha 
“Posição Programa Especial Italiano” 
contendo as propinas pagas pela Ode-
brecht ao ex-ministro e ao PT: “identi-
ficou-se que entre 2008 e final de 2013, 
foram pagos 128 milhões ao PT e seus 
agentes, incluindo Palocci. Remanes-
ceu, ainda, em outubro de 2013, um sal-
do de propina de R$ 70 milhões, valores 
esses que eram destinados também ao 
ex-ministro para que ele os gerisse no 
interesse do Partido dos Trabalhadores” 
Afirmaram os investigadores. 

É isso. Falta pouco para pegarmos 
o “capo de tutti capi”, mas falta pouco, 
pouco mesmo. Por isso, viva o Brasil! 
Viva a nossa nova Independência!

Por Claúdio Zumaeta.
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Faculdade Madre Thaís 
abre inscrições para 
Vestibular 2017.1.

VESTIBULAR

Estão sendo oferecidas 
vagas para nove cursos de 
graduação e tecnólogo

A Faculdade Madre Thaís (FMT), em 
Ilhéus, abriu inscrições para o Processo 
Seletivo de ingresso no 1° Semestre Le-
tivo de 2017, para os seus nove cursos de 
graduação. 

Quem optar em fazer a inscrição pre-
sencial poderá fazê-la no Calçadão D. Pe-
dro II, Centro, Shopping It’art, de segun-
da a sexta das 9 horas ao meio dia e das 
14 às 17 horas e aos sábado, das 8 às 15 
horas. Na sede da FMT, à Avenida Itabu-
na, 1.491, Gabriela Center, de segunda à 
sexta feira das 9 às 21 horas. Aos sábados 
das 8 às 15 horas e, ainda, com os agentes 
credenciados pela Faculdade. A inscrição 
não presencial pode ser feita através do 
site: www.faculdademadrethais.com.br.  
Para os candidatos que optarem pela uti-
lização do ENEM, a inscrição será 10/10 
até o dia 24/11, mediante apresentação 
do Boletim, constando nota e número de 
inscrição no ENEM

Cursos
A Faculdade Madre Thaís está dis-

ponibilizando para os cursos de Ad-
ministração, Enfermagem Logística, 
Gestão de Recursos Humanos e serviço 
Social 50 vagas, em cada curso para for-
mação de turmas noturnas. Já os para 
os cursos de Biomedicina, Direito, En-
genharia Civil, Fisioterapia estão dis-
ponibilizadas 30 vagas para cada um 
dos cursos no turno matutino e 50 para 
o noturno.

Provas
Serão aplicadas uma prova de 

conhecimentos gerais contemporâ-
neos e uma prova de redação, no 
dia 27 de novembro, das 09h às 
13h, na sede da Faculdade à Aveni-
da Itabuna, 1491, Gabriela Center, 
Ilhéus. Os resultados desse Proces-
so Seletivo, da FMT, só serão váli-
dos para matrícula no 1º semestre 
letivo de 2016.


