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OAB vai à Câmara por prazos em dias 
úteis no âmbito dos juizados especiais

O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, esteve na quarta-fei-
ra (9) em audiência com o deputado 

federal Arnaldo Faria de Sá (PTB-SB), que 
preside a Frente Parlamentar em Defesa 

da Advocacia. Lamachia esteve acompa-
nhado do presidente da OAB Ceará, Marce-
lo Mota, e do conselheiro federal Alexandre 
Mantovani (MS).

Artista plástico e professor 
do Félix Mendonça participa 

de Festival Multiarte

CULTURA

POLÍTICA

EDUCAÇÃO

Vereador Antônio Cavalcante faz um 
balanço de seu primeiro mandato
O vereador José 

Antônio de Oliveira 
Cavalcante (foto), do 
Partido do Movimen-
to Democrático Brasi-
leiro (PMDB), foi um 
dos poucos que conse-
guiram a renovação 
do mandato na atual 
Câmara de Vereado-
res de Itabuna. 

Madre Thais comemora avaliação 
do curso de Direito pelo MEC
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DECISÕES

CONSELHO FEDERAL DA OAB

Recursos contra liminares dos JEFs subirão 
mesmo sem juízo de admissibilidade

Acordo com a OAB cria 
sala para advogados no 
Ministério do Trabalho

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

 Desde quarta-feira (9/11), os recursos 
contra medidas liminares dos juizados es-
peciais federais cíveis sobem diretamente 
para a turma recursal depois de dez dias, 
independentemente do juízo de admissibi-
lidade, caso não seja julgado antes. A nova 
regra está em resolução do Conselho da Jus-
tiça Federal publicada no Diário Oficial da 
União.

A nova resolução acrescenta uma frase 
ao parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução 
347/2015 do CJF. O dispositivo diz que os re-
cursos contra medidas cautelares dos JEFs 
cíveis devem ser apresentados às turmas re-

cursais em dez dias. Pela nova regra, depois 
desse prazo, o recurso sobe automaticamen-
te, “independentemente de juízo de admissi-
bilidade”.

A resolução desta quarta também acres-
centa um parágrafo único ao artigo 4º da 
Resolução 347 para dizer que são incabíveis 
incidentes regionais de uniformização quan-
do a decisão atacada estiver de acordo com 
súmula ou “jurisprudência consolidada” do 
Superior Tribunal de Justiça ou da Turma 
Nacional de Uniformização. O artigo 4º defi-
ne as competências das turmas regionais de 
uniformização de entendimentos.

 Os advogados terão uma sala 
dentro do Ministério do Trabalho 
para que possam trabalhar nas 
dependências do órgão. O bene-
fício veio por meio de acordo fir-
mado entre o Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil e 
o Ministério do Trabalho, que as-
sinaram na terça-feira (8/11) por-
taria que regulamenta as prerro-
gativas da advocacia no âmbito da 
pasta.

Segundo o presidente nacio-
nal da OAB, Claudio Lamachia, 
o reconhecimento explícito do 
Ministério do Trabalho confere 
à advocacia a garantia de um 
trabalho relevante. “Fiz ques-

tão que a assinatura da portaria 
acontecesse durante a sessão do 
Conselho Pleno da OAB. Espero 
que esta seja a primeira de mui-
tas parcerias com órgãos públi-
cos”, saudou.

O ministro do Trabalho, Ro-
naldo Nogueira, explicou que a 
iniciativa teve como objetivo levar 
para a pasta o dispositivo consti-
tucional que garante a imprescin-
dibilidade do advogado.

“Não há democracia sem justi-
ça plana e plena, e não há justiça 
sem o advogado. As prerrogativas 
do advogado são da própria cida-
dania que ele representa”, afir-
mou Nogueira. (Ascom OAB)

Ao longo da última década tenho 
acompanhado mais proximamente a 
realidade do sistema prisional brasi-
leiro. Perdi a conta das vezes que es-
tive dentro de presídios para vistoriar 
e por muitas vezes denunciar o quadro 
caótico que é, infelizmente, a regra no 
funcionamento do sistema.

O fato é: para que o status quo seja 
alterado, é fundamental que novas 
práticas sejam implementadas. Seguir 
o modelo atual nos levará a um cená-
rio social cada dia mais violento. Mui-
tos dos crimes cometidos no dia a dia 
têm como origem o ordenamento das 
facções que hoje comandam as prisões 
país afora.

Os relatos recentes apontam que, 
de Sul a Norte, as facções criminosas 
dominam as penitenciárias, promoven-
do rebeliões, mortes, gerando um clima 
cada vez mais tenso e violento, que é 
refletido nas ruas. 

O sistema prisional não pode ser 
um depósito de pessoas. Sua admi-
nistração deve ser feita de maneira 
eficiente, com um volume de recursos 
condizente com a demanda. É preciso 
também que se estabeleçam políticas 
públicas eficientes e permanentes de 
ressocialização. 

O quadro tenebroso de violência 

urbana – que coloca o Brasil entre as 
nações mais violentas do mundo – tem 
como um dos fatores principais a inca-
pacidade do sistema penitenciário de 
realizar a sua função primordial, que é 
justamente punir e ressocializar.

Cabe a cada um de nós olhar o 
tema com mais atenção e compreender 
que a criminalidade não avança à toa. 
O Poder Público vem ao longo dos tem-
pos permitindo que presos de menor 
potencial sejam mantidos em verda-
deiras ‘escolas do crime’, transforman-
do-os em pós-graduados no que há de 
pior na nossa sociedade.

O fato é que faltam vagas em ca-
sas prisionais --mais do que isso, fal-
tam condições mínimas estruturais 
para que as vagas existentes auxiliem 
o Estado no cumprimento pleno da sua 
função, que é garantir à sociedade que 
apenados realmente saiam de maneira 
definitiva do mundo do crime.

No fim das contas, a sociedade vive 
com sua liberdade tão limitada quanto 
os presos. Vivemos hoje entre grades e 
muros opressivos, sem qualquer sensa-
ção de segurança.  

Por Claudio Lamachia.
Advogado e presidente nacional da OAB.

Brasília – DF
http://www.oab.org.br

Pós-graduação criminal

http://www.oab.org.br 

ARTIGO

Em artigo à Folha de S. Paulo, o advogado 
Fábio Medina Osório trata do PL 4.850/16 das 
dez medidas contra a corrupção, em tramita-
ção na Câmara. Ele afirma que é falacioso o 
argumento de que o MPF pretende usar provas 
ilícitas nos processos. O que acontece, segundo 

o causídico, é que a proposta defende que se 
possa relativizar a nulidade de provas ilícitas 
em alguns casos, como quando a condenação 
não é causada apenas por ela, ou quando im-
portantes provas forem obtidas de fonte inde-
pendente da origem das ilícitas. 

Provas ilícitas 
– Corrupção

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.

“Uma coisa essencial à justiça que se deve 
aos outros é fazê-la, prontamente e sem 

adiamentos; demorá-la é injustiça”. 
La Bruyère
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Foi publicado na quarta-feira, 9/11, 
no Diário Oficial do Estado de Goiás, o 
edital do concurso para Delegado da Po-
lícia Civil de Goiás. Este certame irá se-
lecionar candidatos para ocupar o cargo 
de Delegado, cuja remuneração inicial é 
de R$15.250,02 por mês.

O edital de abertura do concurso pú-
blico para provimento de 36 vagas no 
cargo de Delegado de Polícia Civil do Es-
tado de Goiás foi divulgado.

O organizador é o Centro Brasileiro 
de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cebraspe) www.
cespe.unb.br, que recebe inscrições entre 
às 10h do dia 22 de novembro e 18h do 

dia 12 de dezembro de 2016, com taxa 
de R$ 200. É obrigatório o pagamento da 
importância referente à inscrição até o 
dia 5 de janeiro de 2017.

CONCURSOS

Aberta a inscrição para 
o concurso de Delegado 
da Polícia Civil de Goiás

A lei que institui e regulou o processo 
arbitral no Brasil completa vinte anos no 
dia 23 de setembro de 2016. A prática ar-
bitral, nada obstante, é mais remota no 
Brasil, especialmente pela atuação efetiva 
do Centro de Arbitragem e Mediação da 
Câmara de Comércio Brasil-Canadá, na 
cidade de São Paulo. O Centro processou 
até o ano de 2012 mais de 319 processos, 
tendo sido instaurados, somente em 2011, 
63 novos procedimentos. Os valores das 
disputas, em dezembro de 2011, supera-
vam os 9 milhões de reais, e a tendência é 
só aumentar. Infelizmente, o Direito arbi-
tral ainda não é uma realidade no contexto 
empresarial nacional, restrito a alguns ni-
chos empresariais das grandes metrópoles; 
parte disto deve-se ao desconhecimento dos 
agentes das relações comerciais em geral, e 
outra parte deve-se a uma certa inércia dos 
advogados no incentivo à instauração de 
procedimentos arbitrais, através da inser-
ção de cláusulas compromissórias em con-
tratos civis e empresariais, especialmente 
face à superação da ausência legal com o 
advento das Leis 9.307/96 e 13.129/15, e ao 
significativo número de órgãos especializa-
dos em Direito arbitral, como dão conta, no 
Estado do Rio Grande do Sul, os exemplos 
da CAMERS/CIERGS e a da Câmara de Ar-
bitragem da FEDERASUL. A arbitragem 
consubstancia o principal mecanismo de 
Justiça privada, apto a solucionar contro-
vérsias contratuais, sem a intervenção do 
Estado, sendo a decisão destinada a assu-
mir eficácia de sentença judicial. 

Há, sem dúvida, três grandes vanta-
gens na utilização do processo de arbitra-
gem relativamente ao processo jurisdicional 
comum: a celeridade, o sigilo e a especia-
lidade (expertise) do julgador. Ademais, a 
Convenção de Arbitragem confere às partes 
uma ampla liberdade de disposição, inclu-
sive no que atine a forma como o processo 
será julgado; se por Direito ou equidade. 
Ressaltamos que, para ser árbitro, ou seja, 
o julgador do processo arbitral, além de ser 
pessoa natural/física, é necessário tão-so-
mente ser agente capaz e ter a confiança 
das partes. Ou seja, não há necessidade de 
ser bacharel em Direito, nem possuir regis-
tro como advogado junto à OAB, inclusive 
em se tratando de arbitragem de Direito, o 
que permite que grandes especialistas em 
matérias estranhas ao direito, como enge-
nharia, tecnologia e economia, possam deci-
dir o caso, utilizando de larga expertise que 
dificilmente um juiz togado, principalmen-
te pelo volume cada vez maior de processos, 

poderia dispor. 
A decisão proferida em sede de proces-

so arbitral tem força de título executivo ju-
dicial (Art. 515, inciso VII, do Novo CPC), 
independentemente de homologação pelo 
Poder Judiciário e insuscetível a recurso 
face à ratio decidendi do mérito (art. 18, da 
lei de Arbitragem). Ademais, conforme a lei 
de arbitragem, os árbitros tem o prazo de 
até 6 meses, salvo estipulação convencional 
em contrário, para proferir o laudo arbitral 
(art. 23, caput, da lei de Arbitragem), sob 
pena de responsabilização na esfera civil. 
Como se trata de mecanismo estritamente 
privado de solução de litígios, as partes es-
tão livres para definir quem e com qual fun-
damento julgará os possíveis conflitos de 
interesses relativos a um contrato específi-
co. Tal convenção privada pode se dar pela 
cláusula compromissória, necessariamente 
anterior ao litígio, bem como pelo compro-
misso arbitral, cláusula estabelecida após a 
existência da lide. A não celebração espon-
tânea do compromisso arbitral assegura 
uma tutela jurisdicional específica para a 
outra parte, que solicitará ao Poder Judici-
ário uma sentença declaratória substituti-
va de vontade, instituindo o procedimento 
arbitral. Quando da execução do laudo ar-
bitral condenatório, o executado só poderá 
alegar matéria superveniente à formação 
do título executivo.   

A arbitragem no Brasil ainda é pouco 
utilizada, inclusive no que se refere às rela-
ções comerciais e mercantis, nada obstante 
as grandes vantagens que oferece ao em-
presariado, como o sigilo absoluto do pro-
cesso, a celeridade na prolação da sentença 
arbitral e na especialidade do julgador. Na 
esteira do que leciona um dos notórios espe-
cialistas em arbitragem, o desembargador 
carioca Alexandre Freitas Câmara, no Bra-
sil ainda não existe uma “cultura arbitral”, 
e todo e qualquer esforço de que se valha o 
legislador para concretizar - ou ao menos 
contribuir para a implantação - desta cul-
tura entre nós, assim como os operadores 
do Direito em geral, deverá ser bem-vindo, 
já que é um mecanismo jurídico consentâ-
neo à dinâmica das relações comerciais, 
constituindo-se em um aliado  ao desenvol-
vimento econômico regional e nacional face 
à burocracia institucional e ausência de se-
gurança jurídica caracterizantes da atual 
conjuntura do Poder Judiciário brasileiro.      

Por Italo Roberto Fuhrmann.
Advogado e Professor de Direito no IPA-RS. 

Porto Alegre – RGS.
E-mail: italo.fuhrmann@gmail.com.

Os Vinte Anos da Lei 
de Arbitragem no Brasil

italo.fuhrmann@gmail.com 

CONTEXTO 
JURÍDICO

1ª Dica – Ao receber o cliente pela 
primeira vez, cumpre ao advogado 
perguntar-lhe, antes do mais, se ou-
torgou procuração a outro causídico. 
Em caso afirmativo, cabe-lhe expli-
car que a ética o impede de aceitar a 
causa, sem que o advogado anterior 
lhe substabeleça a procuração. Antes 
disso, deve abster-se mesmo de opinar 
sobre a questão, mesmo porque sua 
opinião pode ser contrária à daquele a 
quem está confiada à causa. Segundo 
o Código de Ética da advocacia, o ad-
vogado não deve se pronunciar sobre 
caso que saiba entregue ao patrocínio 
de outro advogado.

2ª Dica – Caso o cliente insista em 

constituir novo patrono, deve o pro-
fissional consultado solicitar que ele 
acerte contas com seu advogado e, de-
pois, traga um substabelecimento de 
procuração, só se justificando qualquer 
procedimento judicial, antes disso, em 
situações de urgência, inadiabilidade, 
ou recusa do substabelecimento.

3ª Dica – Lembra-te de que consti-
tui infração ética, passível de processo 
disciplinar ingressar o advogado com 
mandato em processo no qual exista 
procuração válida outorgada a outro 
colega.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim

PF pode acessar informações do 
Coaf, para uso em investigações, sem 
autorização judicial. Para 6ª turma do 
STJ, o ato é legítimo e não caracteriza 
quebra de sigilo financeiro. Segundo o 

relator, ministro Nefi Cordeiro, o Coaf 
comunica as movimentações financeiras 
atípicas e estes dados ficam à disposi-
ção, não sendo necessária autorização 
de quebra de sigilo.

Coaf - Informações - Compartilhamento com 
a PF  - Autorização Judicial – Desnecessário
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Só é aconselhável esse tipo de 
compra quando o consorciado não 
tenha presa, pois demora um pouco 
mais de tempo para recebe-lo.

Pesquisa realizada pela Quorum 
Brasil a pedido da  Associação Brasi-
leira de Administradores de Consór-
cio (Abac) indica que que pessoas com 
idade até 29 anos representam, atual-
mente, 19% dos contratos de consór-
cios no pais.

O sistema de venda de con-
sórcios existe no Brasil desde os 
anos 1950. Segundo dados da 
Abac, no primeiro trimestre de 
2014, 5,87 milhões de pessoas 
tinham consórcios no Brasil. 

Ainda sobre os dados da 
pesquisa, os homens casados e 
sem filhos formam a maioria do 
público com interesse na compra 
dessa forma. E 71% das pesso-
as que fazem o consórcio dos 
imóveis são do sexo masculino. 
Desses, 82% são casados. Além 
disso, 53% do público que adquire o 
bem por essa forma de compra não 
tem filhos.

O diferencial da compra do con-
sórcio é o planejamento. Geralmen-
te, ele é indicado para quem não tem 
necessidade imediata em fazer a mu-
dança – já que é necessário aguardar 
os sorteios para conseguir a carta de 
crédito para pagar (uma parte ou to-
tal) do imóvel.

Quando compra um imóvel pelo 
consórcio acontecem sorteios, promo-

vidos por empresas que administram 
os consórcios, onde consorciados são 
contemplados para receber as cartas 
de crédito.

A carta de crédito funciona como 
uma ordem de faturamento emitida 
pela administradora, com a qual o 
consorciado irá adquirir o imóvel de 
sua escolha.

O valor das prestações e do crédi-

to é atualizado a cada 12 meses, con-
tados a partir do mês da assembleia 
de inauguração do grupo, com base no 
indica de reajuste do contrato.

As pessoas que querem comprar 
um consórcio imobiliário tem o inte-
resse em fazer essa aquisição de um 
bem em longo prazo. Foi identificado, 
por exemplo, que 61% das compras de 
imóveis são planejados. E com o con-
sórcio não pode ser diferente. Uma 
pessoa não acorda de um dia para ou-
tro e decide “do nada” comprar a cota 

em um consórcio. É preciso planejar.
Segundo a Abac, por se tratar de 

autofinanciamento em que os recur-
sos são gerados pelo próprio grupo, o 
consórcio é a modalidade mais econô-
mica de aquisição de um imóvel.

Apropriarmo-nos das palavras do 
presidente da Abac, Paulo Rossi: “Te-
mos conhecimentos de muitos casos 
de pessoas que fazem a compra por 

consórcio para investimento. 
Hoje no Brasil, inclusive, inves-
tir em imóvel por consórcio é a 
terceira maneira escolhida pe-
los brasileiros para direcionar 
seu dinheiro. Mas também há 
muitas pessoas que compram 
por consórcio já o seu primeiro 
imóvel”, destaca.

Os especialistas explicam, 
porém, que antes de decidir 
comprar o imóvel por essa for-
ma é fundamental que o inte-
ressado consulte a idoneidade 
da empresa administradora. 

Isso evita prejuízos em longo prazo 
para não perder dinheiro.

Quem faz um consórcio também 
pode utilizar até 100% do saldo da sua 
conta do FGTS para ofertar lance, des-
de que apresente o extrato do Fundo 
de Garantia à administradora do con-
sórcio. Por exemplo, se o consorciado 
possuir um consórcio cuja carta de cré-
dito é de R$ 110 mil e quer adquirir 
um imóvel no valor de R$ 140 mil po-
derá sacar R$ 30 mil da conta do FGTS 
para complementar seu crédito.

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

Consórcio como investimentos

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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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas largo,carnavais e religio-

sas,publicidade volante, exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

 Além de ocupar a pauta dos três po-
deres, a saída do Reino Unido da União 
Europeia agora está também na mesa 
do Ministério Público. A Procuradoria 
inglesa está analisando se o movimento 
pró-separatista enganou os eleitores com 
informações falsas durante a campanha 
para o referendo de 23 de junho.

O MP confirmou ao jornal britânico 
The Guardian ter aberto uma análise 
preliminar depois de ter sido provoca-
do por um grupo de cidadãos. Caso con-
clua que houve divulgação proposital de 
informação falsa, o MP pode iniciar um 
processo por crime eleitoral contra os res-
ponsáveis. Segundo o jornal, no entanto, 
isso não deve interferir no resultado do 
referendo.

Entre as alegações do grupo de eleito-
res, está o dado de que a União Europeia 
custaria 350 milhões de libras (quase 
R$ 1,4 bilhão) por semana para o Reino 
Unido, o que foi comprovado não ser ver-
dadeiro. O número se refere, na verdade, 
a quanto o Reino Unido contribui com o 
bloco, e não quanto dinheiro deixa o país 
para os cofres da UE. 

Outra informação também conside-
rada falsa é a entrada da Turquia para o 
bloco econômico. Ainda que existam con-
versas para que os turcos passem a fazer 
parte da União Europeia no futuro, não há 
absolutamente nada que indique que isso 
vai acontecer nos próximos anos. São inú-
meros os obstáculos listados pela UE que 
impedem a entrada da Turquia no grupo.

MP inglês analisa se eleitores foram 
enganados em referendo para deixar EU

DIREITO INTERNACIONAL

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

Sobre a desaposentação
As dúvidas sobre as questões 
envolvendo a Reforma da 
Previdência persistem. E, uma 
delas, é quanto à Desaposentação.

 
O Supremo Tribunal Federal – STF 

colocou novamente em pauta o julga-
mento da Desaposentação para o dia 26 
de outubro de 2016, o julgamento havia 
sido suspenso no ano de 2014, com o pe-
dido de vista da Ministra Rosa Weber.

O debate sobre a Desaposentação se 
arrasta desde o ano de 2003, estando 
o julgamento empatado com dois votos 
a favor e dois votos contra. Votaram a 
favor da Desaposentação os Ministros 
Roberto Barroso e Marco Aurélio e vo-
taram contra os Ministros Dias Toffoli 
e Teori Zavascki, e se aguarda o voto da 
Ministra Rosa Weber que vai momenta-
neamente desempatar, e esperamos que 
seja a favor dos segurados, e também 
neste sentido sejam os votos dos demais 
Ministros que faltam manifestar seus 
votos.

Existe uma expectativa muito gran-
de em milhares de brasileiros que se 
aposentaram e continuaram trabalhan-
do com vínculo empregatício com este 
julgamento no Supremo Tribunal Fe-
deral – STF, pois abre a possibilidade 
destes aposentados de terem uma apo-
sentadoria mais vantajosa com a utili-
zação dos Salários de Contribuição (re-
muneração) posteriores a aposentadoria 
para um novo cálculo da renda mensal 
da nova aposentadoria.

O julgamento da Desaposentação 
pelo Supremo Tribunal Federal – STF 
terá repercussão geral, ou seja, impac-
tará nos demais processos que estão em 
julgamentos em diversas instâncias da 

justiça brasileira, por isso a importân-
cia dessa decisão. Pois, não se tem um 
entendimento consolidado sobre a possi-
bilidade ou não da renúncia e troca por 
uma aposentadoria mais vantajosa. Se 
por um lado é constitucional a busca por 
rendimentos melhores para os aposen-
tados que continuam trabalhando e con-
tribuindo para Previdência Social, por 
outro, o INSS se mantém contra a Desa-
posentação em função dos impactos que 
teriam nos cofres públicos, que segundo 
levantamento da Advocacia Geral da 
União com o fluxo de ações previdenci-
árias com o objeto da Desaposentação 
que tramitam e iram tramitar por todo 
o país, irá onerar o caixa do sistema pre-
videnciário, gerando um déficit de R7,65 
bilhões de reais por ano.

O Governo Federal sinaliza que na 
reforma da Previdência Social que enca-
minhará para debate no Congresso Na-
cional, estará uma proposta de regime 
especial para os aposentados que conti-
nuam no mercado de trabalho, podendo 
até os segurados que se aposentam e 
continuam no mercado de trabalho, estar 
isentos de contribuições previdenciárias 
mensais. Caso ocorra esta proposta, terá 
como objetivo claro de esvaziar no futuro 
demandas judiciais com o objeto do insti-
tuto da Desaposentação.

Assim, vamos aguardar a decisão fi-
nal do Supremo Tribunal Federal – STF 
sobre a Desaposentação, e esperamos 
que o entendimento seja no sentido 
constitucional de reconhecer o direito 
dos aposentados que continuam no mer-
cado de trabalho a buscar uma aposen-
tadoria mais vantajosa e não a tese do 
INSS de que a Desaposentação irá gerar 
impactos nos cofres públicos.

E-mail:  marcosconrado653@hotmail.com

DIREITO 
PREVIDENCIÁRIO

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

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

O juiz de Direito Felipe Esmanho-
to Mateo, da 1ª vara Cível do Fórum de 
Pinheiros/SP, julgou parcialmente proce-
dente uma ação de rescisão contratual de 
consumidor que comprou imóvel na plan-
ta e desistiu da aquisição por ter sido de-
mitido do trabalho.

No entender do magistrado, a devolu-
ção do percentual de 90% do valor total 
pago pela parte autora é razoável (a cons-
trutora pugnou por devolver 70% em três 
parcelas).

“A retenção, por parte da ré, de 10% 
da quantia paga, sem qualquer outro 
abatimento, é suficiente para cobrir os 
gastos administrativos, inclusive o paga-
mento de tributos.”

De acordo com o juiz, os percentuais 
de devolução sob o preço total do con-
trato previstos em cláusula contratual 
eram “abusivos, superiores às necessi-

dades administrativas” da requerida, e 
que “poderiam redundar em multa su-
perior aos próprios pagamentos realiza-
dos a caracterizar enriquecimento sem 
causa”.

Acerca da comissão de corretagem, o 
julgador entendeu que não seria possível 
a restituição, porque os serviços de in-
termediação imobiliária são autônomos, 
foram contratados e efetivamente pres-
tados. 

Consumidor que desistiu de imóvel por 
perder emprego consegue devolução de 90%
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ÉTICA

OAB condena advogada 
por prestar assistência 
jurídica em imobiliária

Não são raras as imobiliárias 
que oferecem soluções na área 
jurídica, mas a assistência pres-
tada por meio desses estabeleci-
mentos configura exercício ilegal 
da profissão. Foi o que decidiu o 
Tribunal de Ética da seccional 
paulista da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil ao julgar o caso de 
uma advogada que representava 
extra e judicialmente os clientes 
da administradora de imóveis da 
qual ela mesmo era proprietária.

O caso foi julgado em fevereiro 
e é um dos poucos sobre o tema, 
afirma André Luiz Junqueira, 
advogado e professor. Segundo 
a decisão, a advogada, “que é 
proprietária de imobiliária, não 
pode prestar serviços jurídicos 
aos clientes desta, sob pena de 
se configurar exercício irregular 
da profissão pelos demais sócios 
da imobiliária e infração ética da 
advogada”.

Para o Tribunal de Ética da 
OAB-SP, “trabalhando na imobi-
liária, a advogada/proprietária só 
pode prestar serviços jurídicos a 
esta” e “não pode exercer a advo-
cacia, mesmo que para terceiros, 
no mesmo local que a imobiliária, 
pois o exercício da advocacia im-
põe resguardo de sigilo e a inviola-
bilidade do seu escritório, arquivos 
informações, correspondências”.

“Poderá exercer a advocacia, 
desde que em local físico total-
mente independente, sendo ve-
dada a divulgação conjunta com 
imobiliária, sob pena de expres-
sa violação aos artigos 5º e 7º do 
novo Código de Ética e Discipli-
na”, diz a decisão.

Junqueira explica que ape-
sar de ser quase uma exigência 
do consumidor, que espera ter 

tudo o que necessita em um úni-
co estabelecimento, a assistência 
jurídica via imobiliária é ilegal. 
No máximo, o estabelecimento 
pode indicar um advogado ou es-
critório de advocacia, com o qual 
não tenha nenhum vínculo, para 
atender ao seu cliente.

“O advogado contratado pela 
administradora ou imobiliária 
deve prestar assessoria jurídica, 
extrajudicial ou judicial, apenas à 
empresa. Pode dar suporte jurídi-
co a todos os setores da empresa, 
seja de suas atividades de fim ou 
de meio. Contudo, não pode ofere-
cer seus serviços para o cliente da 
administradora ou imobiliária. 
Além de gerar captação indevida 
de clientela, o exercício da advo-
cacia não pode ser praticado em 
conjunto com atividade de outra 
natureza”, explica o advogado.

Junqueira destaca a impor-
tância do julgamento. Ele explica 
que, apesar de ser comum o ofere-
cimento de serviços jurídicos por 
imobiliárias, não é tão frequente 
a repercussão das decisões contra 
a prática. 

“A decisão reflete o entendi-
mento nacional da OAB e cha-
mou a atenção de outras seccio-
nais, assim como de advogados e 
imobiliárias. Esse pode ser o mo-
mento para que as imobiliárias 
repensem como prestam seus ser-
viços, para evitar que se tornem 
alvo da OAB da localidade; ou, 
por outro lado, fazer com que a 
OAB reavalie a situação, estabe-
lecendo critérios que assegurem o 
exercício ético da advocacia sem 
prejudicar a atividade da imobili-
ária”, ressalta. 

Por Giselle Souza

O advogado tem como 
principal instrumento de tra-
balho a palavra, oral e escrita, 
que deve ser considerada como 
ferramenta essencial para 
mostrar o seu conhecimento e 
interagir com seus clientes e 
com outros advogados e pesso-
as que atuam no Direito.

A linguagem utilizada pelo 
advogado deve ser adaptada 
de forma a poder se comuni-
car com os clientes, que podem 
não entender os termos téc-
nicos utilizados, e de forma a 
manter o melhor contato pos-
sível com outros profissionais.

Devemos entender, por-
tanto, que o Direito e a palavra 
estão intrinsecamente ligados, 
podendo considerar o Direi-
to como a ciência da palavra. 
Para o advogado, existem fra-
ses que nunca podem ser ditas, 
como veremos a seguir.

1. Não tenho tempo para 
esse assunto

Mais do que qualquer pes-
soa interessada em seu traba-

lho, o advogado nunca deve di-
zer que não tem tempo. Afinal, 
para um profissional conscien-
te de suas obrigações, sem-
pre haverá disponibilidade de 
tempo, desde que ele faça sua 
programação.

2. Esse processo é causa 
perdida

O vocabulário empregado 
pelo advogado não deve nun-
ca conter qualquer palavra 
que remeta a uma impossibi-
lidade, uma vez que seu tra-
balho é buscar os meios para 
conseguir resultados positivos 
para seus clientes. Um pro-
cesso bem conduzido sempre 
tem possibilidade de vitória e 
da persistência do advogado 
é que dependerá o sucesso de 
uma causa.

3. Não vejo lógica nesse 
processo

O advogado é preparado 
para entender a logicidade de 
qualquer processo. Ao afirmar 
não ver qualquer lógica em al-

guma causa, estará mostrando 
incapacidade de condução do 
mesmo.

4. Não é minha respon-
sabilidade

Para um advogado, sempre 
que assumir qualquer causa 
jurídica, também está assu-
mindo toda e qualquer respon-
sabilidade. A maior responsa-
bilidade de um processo está 
diretamente nas mãos do pro-
fissional de Direito, que deve 
estar sempre preparado para 
conseguir bons resultados.

5. Esse cliente está em 
maus lençóis

Por pior que seja um pro-
cesso e por mais provas que 
existam contra o cliente, con-
siderar que ele, cliente, não 
irá ter chances numa causa 
judicial é entregar totalmente 
os pontos, ou seja, mostrar que 
não está disposto a lutar por 
ele. Nesse caso, é melhor nem 
assumir a responsabilidade 
pela causa. 

PROFISSÃO

Frases que um advogado nunca deve dizer

O governo do Reino Unido 
anunciou uma grande reforma 
no sistema prisional no país 
para acabar com a alta taxa 
de reincidência no crime. En-
tre as propostas que devem 
ser postas em prática, está a 
de submeter os presos a uma 
prova de inglês e matemática 
na saída da cadeia para ver se 
têm conhecimento suficiente 
para arrumar um emprego.

O plano é reforçar o ensino 
dentro do cárcere para prepa-
rar os condenados para uma 
nova vida, assim que deixarem 
a prisão. O teste, no entanto, 
deve servir apenas para medir 
a eficácia da educação dentro 
de cada presídio e apontar 
eventuais falhas.

Também devem ser aplica-
das medidas mais rigorosas para 
acabar com o consumo de drogas 

na cadeia. Os presos terão de fa-
zer um exame na entrada e na 
saída para detectar se consumi-
ram substâncias ilícitas.

“As prisões precisam ser 
mais do que só um lugar de 
confinamento. Precisam ser 
um lugar de disciplina, traba-
lho duro e de auto-aperfeiçoa-
mento”, disse a secretária de 
Justiça, Elizabeth Truss, ao 
anunciar a reforma.

Presos na Inglaterra vão fazer prova
para ver o que aprenderam na prisão

Enquanto dois alunos de um curso preparatório conversavam no intervalo, passa uma 
mulher em trajes “provocadores”.

Daí, inspirado, um pensa um pouco, se dirige ao outro e afirma:
- concurso é como sexo, não importa a posição, o importante é entrar…
Em seguida o outro aluno retruca:
- mas há uma diferença: no concurso é bom que seja rápido, já no caso do sexo…

Concurso!?
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OAB vai à Câmara por prazos 
em dias úteis no âmbito 
dos juizados especiais

CCJ do Senado aprova PEC do 
Teto de Gastos sem ressalvas

 O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, esteve na quarta-feira (9) 
em audiência com o deputado federal Ar-
naldo Faria de Sá (PTB-SB), que preside 
a Frente Parlamentar em Defesa da Ad-
vocacia. Lamachia esteve acompanhado 
do presidente da OAB Ceará, Marcelo 
Mota, e do conselheiro federal Alexandre 
Mantovani (MS).

Após a conversa com o parlamentar, 
Lamachia entregou pessoalmente ao pre-
sidente da Câmara dos Deputados, Rodri-
go Maia (DEM-RJ), o anteprojeto de lei 
de autoria da OAB que visa acrescentar 
a aplicação subsidiária do Novo Código 
de Processo Civil no âmbito dos Juizados 
Especiais Cíveis, Federais e da Fazenda 
Pública no que concerne à contagem dos 

prazos processuais.
“O objetivo da Ordem com esse reque-

rimento é uniformizar o sistema proces-
sual brasileiro quanto à contagem dos 
prazos processuais, estendendo o que de-
fine o Novo CPC ao âmbito dos juizados 
especiais. A Justiça precisa ser uma só”, 
apontou Claudio Lamachia.

Arnaldo Faria de Sá, prontamente, 
apresentou o anteprojeto de lei proposto 
pela Ordem, que passou a tramitar sob 
o nº 6465/2016, que “altera a redação do 
artigo 219, da Lei n. 13.105/2016, para 
acrescentar parágrafo que dispõe sobre a 
aplicação subsidiária do Novo Código de 
Processo Civil no âmbito dos juizados es-
peciais, no que concerne à contagem dos 
prazos processuais”.

 Apesar de os consultores legislativos 
do Senado apontarem inúmeras falhas 
na Proposta de Emenda Constitucional 
241/2016, que ficou conhecida PEC do Teto 
de Gastos, o projeto foi aprovado pela Co-
missão de Constituição e Justiça da Casa 
sem emendas e seguirá para o Plenário.

Pelo cronograma estabelecido pelo 
presidente do Senado, Renan Calheiros 
(PMDB-AL), e líderes partidários, a PEC 
será votada pelo Plenário em primeiro 
turno no dia 29 de novembro, enquanto o 
segundo turno será em 13 de dezembro. 
Se aprovada dentro desse prazo, a maté-
ria será promulgada em 15 de dezembro, 
último dia de trabalho no Senado antes do 
recesso parlamentar.

A PEC foi aprovada em segundo turno 
na Câmara dos Deputados com 359 votos 
favoráveis. O texto votado é um substitu-
tivo do projeto original e teve 116 votos 

contrários. No primeiro turno, a proposta 
recebeu 366 votos favoráveis, 111 contrá-
rios e duas abstenções. Ao todo, 479 par-
lamentares votaram no primeiro turno, e 
477 na segunda fase de apreciação.

A PEC 241/2016 quer fazer com que 
os limites orçamentários sejam corrigidos 
anualmente pelo IPCA acumulado em 12 
meses até junho do ano anterior. Mas em 
2017 o cálculo será diferente, contabili-
zando o limite a partir da despesa paga 
neste ano, corrigido em 7,2% (inflação 
prevista para o ano).

Já no décimo ano de vigência da 
PEC, os critérios poderão ser revistos 
pelo presidente da República uma vez a 
cada mandato. Caso haja excesso de gas-
tos de um dos poderes durante a vigên-
cia da medida, o Executivo poderá com-
pensá-los no orçamento seguinte em até 
0,25% do limite.

Direito Processual Civil
1- Abílio, advogado competen-

te, recebe duas citações de 
processos de seus clientes. Ao 
analisar as petições iniciais, 
bem como a distribuição dos 
processos, percebe que o pro-
cesso A, que deveria ter sido 
ajuizado na Comarca de Maré 
de Cima, o foi na Comarca de 
Cipó do Mato, e que o proces-
so B, que deveria correr em 
uma Vara de Família, foi dis-
tribuído para uma Vara Cível. 
Abílio promete aos seus clien-
tes que irá solucionar esses 
problemas.

De acordo com o regramento do 
CPC/15, assinale a opção que 
indica o procedimento que ele 
deverá adotar.

a) Acrescentar uma preliminar 
de incompetência na contestação, 
em ambos os casos.

b) Redigir, no processo A, uma exce-
ção de incompetência e, no proces-
so B, uma preliminar de incompe-
tência da contestação.

c) Acrescentar, ao processo A, uma 
preliminar de incompetência na 
contestação e, ao processo B, uma 
exceção de incompetência.

d) Redigir uma exceção de incompe-
tência, em ambos os casos.

2- No decorrer da tramitação de 
uma ação, em que se discu-
tiam as declarações de última 
vontade contidas em um testa-
mento, foi alegada, pela parte 
interessada, a ausência de in-
tervenção obrigatória do Mi-
nistério Público, requerendo, 
como consequência, a anula-
ção de todo o procedimento.

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

a) A alegação está correta, uma vez 
que compete ao Ministério Público 
intervir nas causas concernentes a 
disposições de última vontade, sob 
pena de nulidade.

b) O advogado da parte contrária 
pode arguir a inexistência de obri-
gatoriedade de intervenção, uma 
vez que, nesse caso, cabe ao par-
quet avaliar a presença do interes-

se público ou social, decidindo ou 
não pela intervenção.

c) Não há nulidade na situação nar-
rada, pois a obrigatoriedade de 
intervenção do Ministério Público 
se limita às ações em que haja in-
teresse de incapaz ou participação 
da Fazenda Pública.

d) A alegação de nulidade está cor-
reta, de modo que o juiz deverá 
invalidar todo o processo, desde a 
distribuição.

3- Magno ajuizou ação de execu-
ção em face de Maria, alegan-
do ser credor da quantia de 
R$ 28.000,00. A obrigação está 
vencida há 50 dias, não foi 
paga e está representada por 
contrato particular de mútuo, 
regularmente originado em 
país estrangeiro, assinado pe-
los contratantes e por duas tes-
temunhas, estando indicada, 
para cumprimento da obriga-
ção, a cidade de Salinas/MG.

 Após despacho positivo profe-
rido pelo Juiz da Vara Cível de 
Salinas/MG, Maria foi citada, 
bem como houve penhora ele-
trônica de quantia existente 
em caderneta de poupança de 
titularidade da devedora, sen-
do a quantia suficiente para 
suportar 80% da dívida execu-
tada. A quantia penhorada foi 
depositada na caderneta de 
poupança 10 dias antes do ajui-
zamento da execução, sendo 
que Maria possui dois veículos 
que poderiam ter sido penho-
rados.

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

a) Antes do ajuizamento da ação de 
execução, exige-se que Magno pro-
ceda à homologação do título execu-
tivo originado 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 
impenhorável.

d) O juiz deve manter a penhora so-
bre a quantia depositada e seus 
rendimentos.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE OUTUBRO DE 2016.  1-C;2- B E 3- D.

Vêm aí as novas regras de conces-
são. O governo finalizou a redação da 
MP, com foco nas áreas de rodovias, 

ferrovias e aeroportos. Entre as novi-
dades, a adoção da arbitragem para 
resolver disputas. 

MP da Concessão
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Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

O casal Lucyano 
Stelitano e Priscila 

Nascimento visita os EUA
O casal Lucyano Stelitano e Priscila 

Nascimento, de Itabuna, em férias entre 
os dias de 13 a 26 de Setembro, visitou 
os Estados Unidos da América (EUA), 
mais precisamente a capital Washington 
(fundada 16 de julho de 1790), no Distri-
to Federal de Colúmbia e as cidades do 
Estado da Virgínia, Baltimore e Asburn, 
esta última distante a 30 minutos da 
capital, onde moram a irmã de Lucyano 
Stelitano, Andressa Stelitano Westover, 
o cunhado norte-americano Samuel Wes-
tover e os sobrinhos Alena Stelitano Wes-
tover e Luiz Felipe Stelitano Westover.

Nas merecidas férias Lucyano Ste-

litano, representante das bebidas Pitú 
(Mania de Brasileiro) na Bahia e Priscila 
Nascimento, comerciária, aproveitaram 
para conhecer Aquário Nacional de Bal-
timore, os Memoriais de Martin Luther 
King, Thomas Jefferson e Abraham Lin-
coln, o Memorial dos Soldados Mortos 
na Guerra do Iraque, o Monumento Na-
cional da 2ª Guerra Mundial, o Museu 
Nacional de História Natural, o Aquário 
Nacional, o Zoológico Nacional, em Wa-
shington, dentre outros.

O casal-amigo ficou encantado com a 
recepção norte-americana, desfazendo com 
isso, a impressão de que é um “povo frio”.

Museu Nacional de História 
Nacional (Lucyano e Priscila)

National Air and Space (Lucyano, 
Priscila, Andressa e Alena)

Monumento Nacional da 2ª Guerra 
Mundial (Lucyano e Priscila)

West Potomac Park (Lucyano e Priscila)

West Potomac Park (Lucyano, Priscila, 
Andressa, Samuel e Luiz Felipe)

Washington National Zoo 
(Lucyano e Priscila)

Washington National Monument 
Society (Lucyano e Priscila)

National Mall 
(Lucyano e Priscila)

Hard Rock Café (Lucyano e Priscila)

West Potomac Park 
(Lucyano e Priscila)

National Air and Space (Lucyano, 
Priscila e Andressa)

National Aquarium (Lucyano, Priscila, 
Andressa, Samuel,  Alena e Luiz Felipe
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POLÍTICA

O vereador José Antônio de Oliveira 
Cavalcante, do Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro (PMDB), foi um dos 
poucos que conseguiram a renovação do 
mandato na atual Câmara de Vereadores 
de Itabuna. 

Antônio Cavalcante é de origem fami-
liar humilde e grande, tem dez irmãos, é 
casado e pai de duas filhas, Cabo da Polícia 
Rodoviária Estadual, formado em Filoso-
fia com pós-graduação em Gestão Pública 
e foi professor do Colégio da Polícia Mili-
tar. Além de participar ativamente da vida 
pública da cidade através de associações e 
com um forte trabalho junto à comunidade 
do Bairro Califórnia, através da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida.

O edil itabunense apresentou diversos 
projetos, a exemplo: 1- Delimitação da Zona 
Azul; 2- Corte de Águas Emasa - Projeto re-
ferente a efetivação de Corte de água de liga-
ção das unidades imobiliárias no Município; 
3- Projeto da Guarda Municipal, 4- Projeto 
em andamento sobre a  Gratuidade Trans-
porte Coletivo e Agentes Voluntários,  da 
Vara da Infância e Juventude  de Itabuna, 
5- Projeto de autoria que transformou o Vila 
Anália em Bairro, assim como suas ruas fo-
ram todas codificadas com seus determina-
dos nomes, e 6- Projetos de Regularização 
dos Terrenos Aforados de diversos bairros. 

Desde o dia 2 de janeiro/2013 até a pre-
sente data, já protocolou 682 pedidos de 
providencias e 98 moções de pesar, para-
béns etc. E Sessões Especiais para debater 
sobre o Projeto Marimbeta – Ativação das 
obras do Teatro Municipal; Convocação dos 
responsáveis pelos maus tratos aos idosos 
(AETU e Secretaria de Transporte e trân-
sito); Convocação do Superintendente da 
Caixa Econômica (CEF), para explicar so-
bre mau funcionamento do elevador e aten-
dimento ao público, especialmente para os 
idosos e pessoas com deficiência. Além de 
Convocação do Secretário de Saúde muni-
cipal sobre as denúncias das pessoas em 
filas nas madrugadas; Convocações do Pre-
sidente da Emasa para esclarecer sobre o 

aumento abusivo da conta de água potável; 
dos Síndicos do Pedro fontes I e II, do Jar-
dim América I e II; assim como do Sr. Mar-
cos Vinícius, representante da Caixa Eco-
nômica (Minha Casa, Minha Vida), e sobre 
o funcionamento do Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CRE-
AS). Sendo que a maioria de suas solicita-
ções, pedidos e convocações foi atendida.

 A função do vereador é fiscalizar o 
executivo e criar projetos de leis que bene-
ficiem a comunidade, sempre foi mantida 
uma postura de cobrança junto ao governo, 
existem ainda grandes projetos que estão 
em andamento em fase de licitação, a co-
bertura do canal da Feira da Califórnia, foi 
realizada a construção da sede própria da 
companhia de polícia; reformas da praça 
pública e da Quadra Poliesportiva no fim de 
linha e pedido de providência para o orde-
namento do trânsito da Califórnia.  Além 
de Pedidos de Providência para criação dos 
elevados que foi de sua autoria e de passa-
relas, para servir a população.

Durante o decurso de seu primeiro man-
dato, ele também conseguiu a construção de 
uma passarela no Bairro Sarinha, ligando 
o Gogó da Ema ao Sarinha Alcântara e a 
passarela do Antique, que liga esse Bairro 
ao condomínio Pedro Fontes I e II. Além 
de vários Pedidos de Providências para os 
Bairros Mangabinha, Santa Clara, Santa 
Inês, Castália, Fonseca, São Caetano, Vila 
de Mutuns, João Soares, Parque Boa Vista, 
Lomanto, Santa Catarina, Nova Califórnia, 
Monte Cristo, Bairro de Fátima e São Pe-
dro, dentre outros.

E a comunidade itabunense soube reco-
nhecer o seu trabalho nestes quatro anos, 
tanto que renovou o seu mandato com mais 
votos do que na primeira eleição de 2012 
(1.086) e em 2016 (1.103), e que em forma 
de agradecimentos declarou: “Continuarei 
o trabalho nos quatro anos vindouros com 
o mesmo afinco e dedicação, porque tenho 
como missão trabalhar pela minha comu-
nidade/cidade e essa é uma das formas de 
retribuir o que recebo do Povo e de Deus!”.

Vereador Antônio 
Cavalcante faz um 

balanço de seu 
primeiro mandato
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Uma vez li uma frase que o au-
tor dizia ter medo das pessoas inte-
ligentes, não das insipientes. É vero. 
Os seres iluminados pelo exercício 
mnemônico podem, a seu bel prazer, 
descortinar e descobrir mil artifícios 
bastante racionais para as suas elucu-
brações, as mais estapafúrdias possí-
veis! Racionalizações permitidas pelo 
livre-arbítrio em que estamos todos 
imbuídos, a bem da verdade.

Falo isso porque me chocou nova-
mente ter assistido ao filme Mar Aden-
tro (2005), estrelado pelo maravilhoso 
ator Javier Barden. A película é base-
ada em estória real de um espanhol, 
da região da Galícia, Ramón, que fica 
tetraplégico e abre um processo con-
tra as leis espanholas para ter direito 
ao autocídio. Ele não se conforma em 
viver, em ser um resquício do que era! 
Para isso, cria magnânimos malaba-
rismos intelectivos, além de ter uma 
personalidade bastante carismática e 
muita cultura. 

Relembrei os grandes clássicos da 
literatura e da filosofia que já aborda-
ram o tema do suicídio. De chofre, al-
guns me vêm à memória: O Sofrimen-
to do Jovem Werther, do poeta alemão 
Goethe; e Anna Karenina, do russo 
Tolstói. O velho Shopenhauer também 
se notabilizou - com o seu pessimismo 
característico - sobre o assunto, ali-
ás, típico de todo niilista inveterado. 
Isso para não falar do materialismo 
dialético, que infelizmente criou os 
paradigmas científicos que até hoje as 
academias mundiais não conseguem 
romper!

Mas, somos espiritualistas. Não só 
eu, como 95% da população mundial 
também o é. De sorte que não falo a 
estes e, sim, aos 5% do restante, que 
não crê em nada! Aliás, o nada, como 
figura jurídica ou filosófica, nem se-
quer existe ou se representa... Mas 
vamos lá.

Partindo dos pressupostos mate-
rialistas, o autocídio é a saída para 
todos os males. Matou-se, acabaram-
se os problemas, as angústias, as de-
pressões, os desamores, as crises. Não 
se terá contato mais com familiares, 
amigos, conhecidos. Nada mais resta-
rá senão a escuridão total. O fim. Na 
minha inocência cognitiva, é até difícil 
de acreditar. Para ser ateu, é preciso 
muita labuta, muito esforço, muita de-
dicação, porque não crer em absoluta-
mente nada despende uma boa quan-
tidade de energia e tem que se ter um 
bocado de fé!

Acreditando-se em tal mister, ne-
ga-se todo o conhecimento da huma-
nidade ou credita-se a ele contos da 
carochinha: do primeiro livro recebido 
no Monte Tabor (As Tábuas da Lei, 
por Moisés) até a curvatura do espaço-
tempo (Teoria da Relatividade), confa-
bulado por um carimbador de selos de 
patentes! Conhecimento este até en-
tão desconhecido para o planeta! 

Desconsidera-se também os ri-
tuais e a cultura egípcios, a religião 
hindu e búdica, as pitonisas gregas, o 

daimon socrático, a Torah, o Talmude 
e a Cabala judaica, a vinda de Jesus, 
com todo o arsenal de ensinamentos, 
curas, manifestações espirituais, os 
ditos “milagres” etc., os profetas, os 
magos e as bruxas da Idade Média, 
os médiuns da contemporaneidade a 
partir de Kardec... Todo um arcabouço 
de sabedoria que está arquivado em 
nossos inconscientes e nas bibliotecas 
do orbe!

Ser ateu e crer no nada dá um 
trabalhão danado! Tem que estar o 
tempo todo negando as descobertas 
científicas, como as da física quântica, 
por exemplo. Fechando os olhos para a 
filosofia platônica ou de Agostinho ou 
Tomás de Aquino. Desconsiderando a 
vida e obra de Martinho Lutero, Fran-
cisco de Assis, Madre Teresa de Calcu-
tá, Samuel Hahnemman, Sathya Sai 
Baba, Irmã Dulce, William Crookes, 
entre tantos. Abdicando da volumosa 
obra de Chico Xavier, 415 livros dita-
dos espiritualmente, um quase anal-
fabeto que cursou só até a quarta série 
primária, sem receber um centavo de 
tais obras. Creditando aos gênios de 
todas as Artes a configuração de bons 
genes somente, enfim!

Por sua vez, partindo dos pressu-
postos espiritualistas, há vida antes e 
após a morte. A maioria das religiões 
planetárias acredita nisso. Sendo esta 
a verdade, o autocida está em sérios 
apuros! Para algumas denominações 
cristãs, diretamente no inferno para 
todo o sempre; para outras, nas regi-
ões em que ele se sintoniza como in-
fringidor das leis naturais, expiando 
os seus delitos, até o momento em que 
será resgatado para novas experiên-
cias espirituais e materiais. 

Nesse sentido, duas obras espíri-
tas merecem destaque notório: Martí-
rio dos Suicidas (1940), de Almerindo 
Martins de Castro, e Memórias de um 
Suicida (1958), psicografado por dona 
Yvonne do Amaral Pereira, a qual 
narra a estória do escritor português 
Camilo Castelo Branco, que se matou 
com um tiro na cabeça por ter ficado 
cego. Um relato do próprio Camilo que 
assombra a quem lê, pelas dores, pe-
las ilusões, pelas angústias redobra-
das em que o autor se vê após provo-
car a sua desencarnação. 

Por tudo isso, vê-se que é simples 
ser inteligente, difícil é ser sábio. Se o 
pretendente ao suicídio ou ateu ou ag-
nóstico ou materialista acharem que 
“nenhum voltou do além para contar” 
é melhor ele se informar, porque des-
de março de 1848 os mortos andam fa-
lando por aí ostensivamente, com toda 
ou quase nenhuma pompa e circuns-
tância! 

Einstein falava que um pouco de 
conhecimento nos afasta de Deus, mas 
muito conhecimento nos aproxima 
Dele. Sabedoria para poucos!

O suicídio ou a arte de pensar

                   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

Adultos 
mimados

Pessoal, não é nada fácil ter paciência 
com esse amontoado de adultos mimados 
que estão surgindo de uns tempos para cá. 
Eternos adolescentes que não conseguem 
assumir as responsabilidades por suas vi-
das. Casam, têm filhos, e continuam na 
dependência de seus pais como se fossem 
crianças. São incapazes de arregaçar as 
mangas e trabalhar para a concretização 
de seus projetos. Vivem esperando “cair 
do céu” ou “sair do bolso” da mamãezi-
nha. Foram poupados por uma educação 
superprotetora e não conseguem tolerar 
a menor frustração ou realizar o mínimo 
esforço. Muitos se desiludem e amaldiço-
am a vida e as demais pessoas em função 
de caprichos desatendidos. Choram e exi-
gem que o mundo se compadeça de suas 
desventuras. Sentem-se perseguidos pela 
má sorte e vivem se lamentando. Quan-
do rezam não o fazem para se aconselhar 
com o Senhor, mas para impor seus de-
sejos e determinar que sejam atendidos 
com celeridade. Quanta pretensão!

Lógico que essas pessoas sofrem e se 
sentem injustiçadas. Não estão acostu-
madas a ser contrariadas. Sempre tive-
ram tudo muito fácil, e não conseguem 
entender porque isso não acontece pela 
vida toda. Ser poupado na infância e ado-
lescência nem sempre representa um ga-
nho. Prudentes são os pais que protegem 
os filhos dos perigos, mas não aqueles que 
os poupam de necessários ensinamentos, 
superprotegendo-os. Num mundo em 
que grassam o individualismo e a igno-
rância, criar filhos mimados, presunço-
sos e egoístas corresponde a destiná-los 
ao sofrimento e fracasso pessoal. Poucos 
vivem cercados de facilidades, enquanto 
a grande maioria persevera para alcan-

çar seus objetivos. Não podemos simples-
mente abrir mão das obrigações que nos 
competem porque não fomos preparados 
para assumi-las. Os pais têm o dever de 
educar seus filhos para o mundo, e isso 
implica em lhes ensinar que nem sempre 
serão atendidos em tudo.

O alicerce ideal para a promoção e o 
cultivo de valores é a família. Poupar os 
filhos das frustrações pode levá-los a se 
transformarem em adultos mimados. De-
vemos iniciar os aconselhamentos desde 
cedo e, já na puberdade e adolescência, 
salientar a importância preventiva do na-
moro na escolha do cônjuge, assegurando 
o congraçamento de princípios essenciais 
à manutenção do vínculo conjugal. Vocês 
podem iniciar seus filhos nesse amadure-
cimento contando com o auxílio do meu 
mais novo livro: Para ser feliz no amor, 
relançado em novo formato pela Editora 
Paulus (www.paulus.com.br).

Só com um mesmo objetivo podemos 
experimentar um casamento sólido. A 
educação dos filhos pressupõe o amadu-
recimento do casal em relação a questões 
básicas, visando o desenvolvimento das 
virtudes necessárias para uma convivên-
cia saudável. Relacionamento é constru-
ção. Faz-se dia a dia. Exige dedicação e 
emprego de tempo. Trabalha com a im-
posição de limites e o cultivo do respei-
to mútuo. Requer investimento pessoal 
e compromisso. Só assim nossos filhos 
amadurecem e deixam de ser adultos mi-
mados.

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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A mais nova edição de 
O COMPASSO já está na praça

Pelas leis católicas todos os dias têm 
os seus Santos ou Santas que foram 
prestigiados por Deus, para salvaguar-
dar o pobre povo católico dos males e 
das agruras da vida. Infelizmente, eles 
nem sempre conseguem dar contas das 
suas responsabilidades, deixando sem-
pre escapar alguma coisa desagradável 
que, tristemente, atinge não só uma, 
mais dezenas e centenas de pessoas! 
Suponho eu que, assim como as nossas 
administrações públicas, existe entre os 
Santos alguns ainda não muito habili-
tados ou estão ocupando cargos dados 
por influência e não por competência!

Às vezes fico me perguntando: Será 
que no céu as coisas também estão imi-
tando a terra, ou esse exemplo de trans-
tornos está, distraidamente, vindo de lá? 
Cruz Credo! Eu não acredito, mas, que dá 
para se ter dúvidas isso dá sim senhor!

Podemos partir do seguinte princí-
pio, para que não pareça uma falta de 
fé ou heresia falar dessa forma objetiva 
e franca. Se temos cotidianamente um 
Santo nos policiando e guiando as ati-
tudes mundanas, normal seria que tudo 
corresse as mil maravilhas, sem as tra-

gédias absurdas que acontecem a todo 
momento em todos os lugares!

Assim sendo, vou tomar a ousadia de 
lembrar ao Espírito Santo, Deus maior 
do universo, que o dia primeiro de no-
vembro é o “Dia de todos os Santos” e, 
com essa santificação imensa, composta 
de milhares de Santos, possamos, pelo 
menos nesse privilegiado dia, ter paz, 
harmonia, solidariedade, saúde e outras 
coisinhas básicas mais. E, com essa ati-
tude, provará, mais uma vez, que quem 
manda nesse mundo é Ele! E, quem sabe, 
se isso acontecer e o povo gostar, podere-
mos a partir de novembro começar uma 
vida nova e cheia de encantos! 

Já o dia seguinte, dois de novembro, 
comemora-se o dia de finados, que dedi-
camos aos falecidos de mortes naturais 
e infelizmente, a os coitados que são as-
sassinados por bandidos, por displicên-
cia do Santo do dia!

A verdade é que a violência está 
grande que, infelizmente, chega até a 
abalar a nossa bendita fé!

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

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

Um dia 
privilegiado!

CRÔNICA

Por Antônio Nunes de Souza*

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

O 24º Seminário de Marke-
ting da Bahia encerrou na sex-
ta-feira, 11, com a mensagem de 
investir na relevância do Marke-
ting Digital, como um dos fatores 
chaves para o sucesso dos negó-
cios. Para o público de empresá-
rios, estudantes e profissionais 
que participaram, o evento reu-
niu conteúdo atualizado e desper-
tou para um momento de trans-
formação das mídias digitais.

Ao explicar sobre os novos 
negócios na era da informação, 
o empreendedor digital, Victor 
Lymberopoulos apresentou as 
mídias digitais como plataformas de 
relacionamento e comunicação, que 
podem ser grandes geradores de vendas. 
“Para isso, é necessário criar um conteúdo 
relevante e que atraia a atenção do seu pú-
blico-alvo”. 

Já o especialista no fomento do Empre-
endedorismo de Alto Impacto (Startups) no 
Brasil, Bruno Perin falou sobre a necessida-
de de empoderamento do empreendedor di-
gital. Segundo ele, ao investir em Startup, 
o profissional precisa desenvolver ideias 
criativas e assumir o risco de desenvolvê
-las partindo do zero. “O melhor marketing 
é quando você encontra um diferencial com 
relevância”, destacou.

O conteúdo apresentado nos dias de 
evento foi uma oportunidade de reciclagem 
para os jovens, Bruno Leandro – diretor de 
arte, Phelipe Souza – programador Web e 
Alana Andrade – gerenciadora de mídia di-
gital. De acordo com eles, o encontro per-
mitiu aos clientes empresários conhecer de 
forma ampla, como funciona o universo das 
ferramentas de Marketing Digital e que 
possam investir de forma estratégica nas 
suas empresas.

Para a gerente de relacionamento da 
Unicred, Iranaia Brandão, o evento cha-
mou a atenção para a necessidade das 
empresas estarem sempre investindo em 
inovações, mas de forma bem pensada. “A 
ideia de criar conteúdo de valor foi o que 
mais ficou marcado para mim. Na coopera-
tiva, por exemplo, desenvolvemos ações de 

grande impacto social que precisa ser divul-
gado”, relatou.

O empresário José Adauto parabeni-
zou o novo formato do evento promovido 
pela Associação Comercial e Empresarial 
de Itabuna (ACI) e o Sebrae, que segundo 
ele, trouxe informações atualizadas para 
os empresários. Ele destacou ainda que 
a partir das palestras estará ampliando 
seus conhecimentos na área de Marketing 
Digital para colocar em prática na sua 
empresa. 

Feliz com o resultado do evento, o presi-
dente da ACI, Ronaldo Abude acredita que 
o Seminário tenha provocado mudanças no 
comportamento e na visão que as pessoas 
têm do marketing digital. “Espero que te-
nha deixado um legado para a Associação 
Comercial e que possamos realizar os próxi-
mos seminários, trazendo sempre inovação 
para realmente contribuir com os empresá-
rios e profissionais da nossa região”.

Apoio e realização
O evento foi uma realização da ACI em 

parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. 

O seminário contou também com a par-
ceria importante das empresas de Itabuna 
e a Universidade Estadual de Santa Cruz, 
com o Centro Acadêmico de Administração, 
representado pelo presidente Allen Barbo-
sa e o vice-presidente Newton Costa, que 
contribuíram para a realização do evento.

Seminário destacou a “Relevância” 
no Marketing Digital

SEMINÁRIO

Patrick Passos, Bruno Perin, Ronaldo Abude, 
Maytê Carvalho e Victor Lymberopoulos
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Carreata marca início do Natal da CDL
CDL

Será quinta-feira, 17, o início 
da campanha de Natal da CDL de 
Itabuna, este ano sob o tema “Natal 
Acelerado no Comércio de Itabu-
na”. Uma carreata marcará o início 
das atividades natalinas da entida-
de saindo do Jardim do O, local de 
concentração, a partir das 14 horas, 
percorrendo a avenida do Cinquen-
tenário e as principais ruas dos 
bairros da cidade.

A partir da sexta-feira, 18, já 
estará funcionando o estande ar-
mado na praça Adami, onde a CDL 
fará as suas reuniões de diretoria, 

manterá consultas ao SPC/Serasa 
e realizará os sorteios, que começa-
rão em 1º de dezembro e termina-
rão em 5 de janeiro do próximo ano.

Campanha
50 vales compras de R$500,00 

cada, duas motos Honda e um auto-
móvel Mobi Fiat, serão os prêmios 
da promoção natalina da CDL, com 
o consumidor recebendo um cupom 
a cada R$30,00 em compras.

A campanha terá a duração de 
50 dias começando em 17 de de no-
vembro e terminando no dia 5 de ja-

neiro de 2017. O evento, que a CDL 
realiza ininterruptamente desde 
1963, ano de sua fundação, conta 
com o apoio das seguintes institui-
ções e empresas: Prefeitura de Ita-
buna, Fiat Brione, Jupará Motos, 
Supermercados Meira, Drogarias 
Letícia, Viapharma, Conlar, Sho-
pping Jequitibá, Postos Universal, 
Unime, Sonho Azul, Viações Rio 
Cachoeira e São Miguel e Jornal 
Agora. 

Nem a crise tira o entusiasmo 
do Presidente Braga

O artística plástico que também é 
professor de Artes do Colégio Estadual 
Félix Mendonça de Itabuna, Nhei Mha-
tos participou com obras selecionadas 
no IX Festival Multiarte, realizado 
pela Fundação de Cultura e Cidadania 
de Itabuna (FICC) – 2016, entre os dias 
20 e 25 de setembro.

Em sua nona edição, o Festival Mul-
tiarte Firmino Rocha teve 113 propos-
tas inscritas, envolvendo mais de 400 
pessoas. Dessas, 73 foram selecionadas 
para compor a grade de programação e 
concorreram aos prêmios de R$ 1,5, R$ 
1 e R$ 500 (1º, 2º e 3º lugares), respecti-
vamente em diversas categorias.

Artista plástico e professor 
do Félix Mendonça participa 

de Festival Multiarte

CULTURA

As participações do Arte-educador, 
que também é poeta, em etapas anterio-
res do Festival Multiartes, lhe renderam 
o Troféu Destaque do Júri no ano de 2010 
e o segundo lugar na categoria Artes Plás-
ticas no ano de 2015.

O artista plástico Nhei Mhatos que 
é soteropolitano e a seis anos mora na 
cidade de Itabuna, tem formação aca-

dêmica na UCSAL e UFBA e é pós-gra-
duado no Ensino das Artes, já realizou 
exposições em Itabuna, Salvador e Por-
tugal – Salão Internacional de Arte do 
Alto do Alentejo e em diversos eventos, 
sendo que em algumas foi o Curador, 
a exemplo da Mostra Afro 2010 – Ima-
gem e Som, no Centenário da cidade de 
Itabuna. 

Foto: www.diariobahia.com.br/
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Eu acredito na 
força da Palavra!

É uma honra poder falar com 
vocês, a partir de hoje, neste jornal. 
Eu acredito muito na força da pa-
lavra. Acredito na comunicação.  O 
que mesmo faz o ser humano feliz? 
Uma pessoa pode ter aparentemente 
tudo, mas terá pouca alegria se não 
for atingida pela palavra. É a palavra 
que constrói o ser humano e nos faz 
compreender o que somos. É através 
dela que, desde cedo, aprendemos o 
que é certo e errado, o que devíamos 
seguir ou não para sermos felizes. 
Somos resultado da palavra desde o 
ventre materno. 

Acolhemos as manifestações de 
amor ou agressividade de nossos 
pais desde o princípio. Na escola, nos 
relacionamentos, com amigos, na 
empresa, a construção da vida passa 
pela mediação da palavra.   E as ati-
tudes? Não somos formados também 
pelas atitudes que presenciamos e 
pelas nossas próprias atitudes? As 
atitudes expressam um jeito de com-
preender a vida. As atitudes também 
são comunicação. Elas expressam o 
que somos. E o que somos é o resul-
tado das muitas palavras que ouvi-
mos, atitudes que presenciamos, ex-
periências que nos tocaram e foram 
nos formando. Ainda, o que somos é 
resultado daquilo que nós mesmos 
fizemos por nós e daquilo que outros 
fizeram por nós. 

Por isso, a palavra que ouvimos e 
as atitudes que presenciamos formam 
o nosso jeito de compreender a vida e 
de viver a vida. Normalmente, a pes-
soa não vive uma vida diferente da-
quilo que aprendeu. Alguém pode até 
dizer: “mas eu ensinei diferente para 
esse meu filho”. Mas o que garante 
que aquilo que você quis ensinar ele, 
de fato, aprendeu? Vai perceber so-
mente observando a vida que ele vive. 
Por isso, dá para dizer que a vida se 
constrói pela mediação da palavra. E 
mais, a vida feliz acontece pela força 
da palavra boa que eu recebo. Não há 
sentido para a vida sem o alimento 
da boa comunicação. Não basta falar 
a verdade. É preciso buscar a verdade 
daquilo que o ser humano é. E aqui 
não há respostas prontas e acabadas. 

Precisamos estar sempre na busca 
para compreender melhor o mundo e 
o ser humano.

 E nessa busca compreenderemos 
também o sentido de Deus para a vida. 
Isso passa por aquilo que ouvimos, fa-
lamos e lemos. Passa pelas múltiplas 
experiências diárias. Além da pergun-
ta sobre a felicidade, posso me pergun-
tar: que palavras eu tenho ouvido ou 
gosto de ouvir? Que palavras tenho 
falado? O que leio? Não tenho dúvida 
que as respostas a essas perguntas 
estão relacionadas com o sentido da 
minha vida. Eu gosto de escutar as 
pessoas porque ali compreendo o que 
se passa no coração humano. Posso 
conhecer a pessoa pelas atitudes, mas 
a compreenderei de verdade quando 
a escutar. E que escuta preciso fazer? 
A escuta e a compreensão da palavra 
do outro não é coisa simples. Muitas 
vezes as pessoas analisam o que escu-
tam do outro a partir de compreensões 
superficiais. Para compreender o ou-
tro e acolhe-lo, preciso entender o que 
é o ser humano. Isso aprenderei com a 
vida, mas não só.

Aprendo com a escuta atenta, com 
a palestra, com o interesse pelas expe-
riências dos outros, com um bom livro, 
com músicas boas, com mestres que 
ajudam a compreender a vida e encon-
trar o seu sentido profundo. Aprendo 
com experiências de vitórias e de per-
das partilhadas e escutadas. Aprendo 
quando sei escutar a palavra. Quem 
não escuta a palavra vive uma vida 
superficial e sem sabor. É como a flor 
que era para ser bonita, mas murchou 
por falta de água.

A vida passa, portanto, pela me-
diação da palavra. Não há outra for-
ma. Tenho escutado pessoas que se 
isolaram do mundo e dos outros. Fo-
ram secando interiormente. A fonte da 
felicidade secou. Estão tristes e sem 
rumo. Por isso, o que eu desejo para 
você hoje: “Seja ouvinte da boa pala-
vra. Dela sempre brotará um sentido 
novo para a vida”. 

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo.
Cantor, compositor e sacerdote. Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e www.pa-

dreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE 3º Encontro de 

Filarmônicas 
de Belmonte

ENCONTRO

Acontecerá no próximo dia 20 de novembro 
(domingo) em Belmonte-Ba, o 3º Encontro de 
Filarmônicas de Belmonte. Evento organizado 
pela Filarmônica Lyra Popular de Belmonte.

Será realizado na Praça da Bandeira/Beira 
Rio a partir da 16h e terá a participação de filar-
mônicas de varias cidades da Bahia e de outros 
estados.

Ainda dentro da programação, o evento terá 
o sábado cultural no dia 19 de novembro, no 
mesmo local às 16h com varias atrações, como: 
exposição de arte, poesia, grupos musicais, gru-
pos folclóricos, etc.         

O evento tem como Coordenador Allan Ga-
briel A. Araújo. E a Lyra Popular de Belmonte, 
fica localizada na Av. D. Pedro II nº 22 – Cen-
tro, CEP 45800-000, Belmonte-Bahia e maiores 
informações sobre o encontro poderá ser obtido 
pelo telefone Tel: (73) 99989 9252



Faculdade Madre Thaís 
comemora avaliação do 

curso de Direito pelo MEC

O curso de Direito da Faculdade Ma-
dre Thaís (FMT), Ilhéus obteve nota 4 no 
diagnóstico realizado pelos avaliadores do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
(Inep), designados pelo Ministério da Edu-
cação. A notícia foi comemorada pelos alu-
nos, professores  e diretores da instituição 
de ensino superior. A nota máxima da ava-
liação do MEC é 5.

De acordo com a diretora Acadêmica da 
Faculdade Madre Thaís, Tatiana Barcelos, 
o ótimo desempenho do  curso no processo 
avaliativo evidencia as boas práticas reali-
zadas pela instituição. O curso de Direito 
foi analisado em três áreas: Organização 
didático-pedagógica, Corpo Docente  e In-
fraestrutura. Da média dos três conceitos 
resultou a nota final da graduação.

Portaria nº 686, de 31 de outubro de 
2016, foi publicada  na edição nº 210, de 
terça-feira (1). Como parte integrante do 
seu projeto pedagógico, o curso de Direito 
da FMT possui o desenvolvimento de um 
perfil profissional diferenciado, a partir de 
uma visão humanista do Ensino Jurídico, 
com aprendizados e conhecimentos obtidos 
por meio de atividades nos eixos de ensino, 
pesquisa e extensão. 

“As  atividades são planejadas e desen-
volvidas buscando construir o conhecimen-
to, o desenvolvimento de competências e a 
aquisição de habilidades para que o acadê-
mico atue no mercado como transformador 
da realidade social, utilizando-se da ins-
trumentalidade do Direito como fator de 
integração e justiça. As práticas pedagógi-
cas envolvem aulas, projetos de pesquisa, 
eventos científicos, atividades de monito-
ria, atividades de extensão, projetos comu-
nitários e sociais, consultas à biblioteca, 
visitas orientadas, estágios, estudo de caso 
e outras atividades voltadas à sociedade, 

explica o professor Jesevandro Ferreira do 
Nascimento, coordenador do Curso.

Vestibular 2017.1 - O Curso de Di-
reito é um dos que estão disponibilizando 
vagas para o próximo ano. Neste sentido es-
tão abertas as inscrições para o Vestibular 
2017.1 com vagas para turmas matutinas e 
noturnas, dos cursos de graduação e tecnó-
logo, da Faculdade Madre Thaís, em Ilhéus. 

O candidato pode fazer a inscrição pre-
sencial no Calçadão D. Pedro II, Centro, 
Shopping It’art, de segunda a sexta das 9 
horas ao meio dia e das 14 às 17horas e aos 
sábado, das 8 às 15horas. Na sede da FMT, 
à Avenida Itabuna, 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 on-line somente através do site: 
www.faculdademadrethais.com.br. Para 
os candidatos que optarem pela utilização 
do ENEM, a inscrição será até o dia 24 de 
novembro, mediante apresentação do Bole-
tim, constando nota e número de inscrição 
no ENEM.

Cursos - Além de Direito a Faculdade 
Madre Thaís está disponibilizando para os 
cursos de Administração, Enfermagem Lo-
gística, Gestão de Recursos Humanos e ser-
viço Social para formação de turmas notur-
nas. Já os para os cursos de Biomedicina, 
Engenharia Civil, Fisioterapia estão dispo-
nibilizadas 3 no turno matutino e noturno.

Provas - Serão aplicadas uma prova 
de conhecimentos gerais contemporâneos 
e uma prova de redação, no dia  27 de no-
vembro, das 09h00min às 13h00min horas, 
na sede da Faculdade à Avenida Itabuna, 
1491, Gabriela Center, Ilhéus. Os resulta-
dos desse Processo Seletivo,  da FMT, só 
serão válidos para matrícula no 1º semestre 
letivo de 2016. 
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EDUCAÇAO

Lembrei dela, a minha mãe
Do sol, vinha a aura refletida da sua alma,
Da lua,vinha a luz do seu olhar
Dos pássaros, vinha o seu canto a soar.
Ela gostava de música, de dança, de violão,
E esse, estava sempre presente em suas mãos a tocar;
E junto ao lindo luar do seu coração
Estava sempre um sorriso a brilhar.

Lembrei dela, a minha mãe
Ela gostava do mar e em suas ondas, mergulhar
E das areias para deitar e caminhar.
E carregava consigo todas as formas do amar.
Ela era bela como o mar.
Dos coqueiros,vinha sempre a inspiração para cantar;
E nos barcos embarcavam os seus sonhos para, em águas de paz, navegarem.

Lembrei dela, a minha mãe
Da sua ingenuidade engraçada, nunca disfarçada
Da sua melancolia, da sua alegria,
Da sua sempre harmonia, onde todos eram acolhidos e sempre bem-vindos.

Lembrei dela, a minha mãe
Ela tinha alma vestida de paz,
Ela era um terreno fértil de bondade
E isso fazia dela uma genuína flor-do-amor.

Lembrei dela, a minha mãe.
Ela gostava do campo, de rosas, de flores.
Seu sorriso era uma flor que brotava,
Quando uma nova primavera chegava.

Lembrei dela, a minha MÃE...
* Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.

E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Poesias
Canção para 
minha mãe

ARTES

Por Lucrécia Rocha*
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O pequeno Pedro, sempre que be-
bia leite, sentia cólicas e diarréias até 
que o pediatra diagnosticou alergia ao 
leite de vaca. Algumas pessoas não 
possuem a lactase, uma enzima que 
possibilita o metabolismo do leite, 
dando condições para que o alimento 
seja absorvido. Jose receava a prima-
vera, pois era a época do ano em que 
lhe aparecia a rinite, que tantos trans-
tornos lhe traziam. Joaquim toda vez 
que comia chocolate inchava-lhe os lá-
bios e surgia-lhe uma coceira no corpo. 
Esses são alguns exemplos de alergias 
que causam ausências ao trabalho ou 
à escola.

As alergias se apresentam de di-
versas faces tais como: cólicas abdomi-
nais, espirros, dor de garganta, tosse, 
dispnéia, manchas avermelhadas na 
pele, prurido etc. Quando o alérgico ou 
atópico entra em contato com o alérge-
no – substância que provoca a alergia 
– o seu sistema imunológico é ativado 
e lança na corrente sanguínea a hista-
mina, a substância que vai causar um 
ou mais daqueles sintomas, podendo 
até ocorrer edema da glote e óbito. È o 
choque anafilático.

Com a maior oferta de alimentos 

industrializados, aumentou o núme-
ro de pessoas alérgicas. Igualmente, 
muitos pacientes têm desenvolvido 
alergias com o uso de medicamentos. 
Os mais alergênicos são as penicilinas, 
a dipirona e a metoclopramida. Saber 
se um paciente é alérgico a um medi-
camento é difícil, pois não há um teste 
inócuo sem pôr a vida em risco. Pin-
gar uma gota de solução do fármaco no 
olho ou escarificar a pele para testar 
alergia é contraindicado.          

O tratamento seria evitar entrar 
em contato com o alérgeno.  Mas como 
evitar que o atópico não aspire ao pó-
len das flores em plena primavera? 
Na falta de ar ou dispnéia, se utili-
zaria broncodilatadores e corticoides, 
nas manifestações abdominais e da 
pele, usar anti-histamínicos. Algumas 
mães, preocupadas pelo intenso pruri-
do que lhe acomete o filho, retorna vá-
rias vezes ao consultório médico. En-
tretanto, é necessário dar tempo para 
que a medicação faça efeito e isso só 
se alcança nas primeiras 48 horas de 
iniciado o tratamento.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Alergias

É claro que nenhum padre, por si só, 
é capaz de mudar a substância do pão 
e do vinho nem perdoar os pecados de 
ninguém. Mas ao pronunciar as pala-
vras, tudo muda pela ação do Espírito 
Santo. Que beleza! No amor, no perdão é 
o mesmo: você decide e Deus opera.

Decido-me a perdoar: “Vem, Espírito 
Santo, arranca do meu interior toda raiz 
de amargura, decepção, tristeza, abati-
mento e desânimo. Quero perdoar minha 
mãe, meu pai, meus irmãos e irmãs. Que-
ro perdoar meus parentes e amigos. Eu me 
decido a perdoar. Eu me decido a amar.

Derrama, Senhor, sobre mim o Espírito 
Santo e dá-me a graça de decisão de perdoar 
e amar. Quero perdoar a pessoa com quem 
me casei, apesar de tudo aquilo que fez.

Quero perdoar todas as pessoas que 
agora vêm a minha mente, aqueles que 
me prejudicaram e me ofenderam, fala-
vam mal de mim, de minha família. Der-
rama, Senhor, Teu Espírito Santo, para 
que meu coração seja profundamente 
curado e eu possa dizer com a vida: “Eu 
quero amar, eu quero ser aquilo que 
Deus quer. Sozinho eu não posso mais”. 
Eu me decido a amar e perdoar.

Onde há vontade, existe um cami-
nho. Deus espera sua decisão.

Por Seu irmão, 

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

Tomei uma 
decisão: 
quero perdoar!
Perdoar faz bem, 
primeiro, a quem perdoa

Trump... 
e daí? Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Donald Trump é o quadragésimo 
quinto presidente dos Estados Unidos... 
E daí? Isso somente aponta para o fato de 
que muitos continuam se espantado com 
a realidade. E a realidade é tão-somente o 
que está posto. Então porque tantos ainda 
se espantam diante dela? Talvez o mundo 
ande mesmo vazio de ideologias renovado-
ras, transformadoras, emancipadoras (se é 
que elas existem). Por isso há os que prefe-
rem “tapar o sol com a peneira”, esquecen-
do-se que a realidade segue “princípios sui 
generis” e não dá a mínima para as vonta-
des individuais ou coletivas. 

Mas o que seriam esses “princípios 
sui generis”? De certo, não é possível de-
terminá-los precisamente, mas, apesar 
disso, proponho aqui um pequeno enca-
minhamento, a partir dessa vitória de 
Donald Trump nas eleições estaduniden-
se: Trump, ao longo da campanha pre-
sidencial, vomitou opiniões machistas, 
racistas, homofóbicas, xenofóbicas e tan-
tas outras coisas “fóbicas”, que daquele 
jeito, diante de daquelas barbaridades, 
ditas aos borbotões, ele estaria “cavando 
a própria cova” e perderia fácil a eleição 
para Hilary Clinton. Algumas pesquisas 
de opinião, feitas por institutos “respei-
táveis”, anunciaram que Hilary tinha 
99% de chance de vencer! 

Alguns “bons” analistas espalhados 
pelo mundo proferiram, destemidos: 
uma sociedade tão “moderna”, “instruí-
da”, “pluralista”, “democrática”, e “globa-
lista” quanto a dos Estados Unidos, não 
se entregaria a um homem tão “retrógra-
do”, “cínico”, “destemperado” e “localista” 
quanto Trump. Aparentemente, Trump 
teria um perfil muito mais próximo de 
um desses estúpidos políticos populistas, 
infelizmente ainda comuns nas “republi-
quetas de banana”, como por exemplo, o 
Brasil, do que de um “valoroso” gover-
nante da “grande nação” estadunidense! 
Mas e agora? Agora, a realidade e seus 
“princípios sui generis”, impuseram-se 
e pronto, acabou, está feito: Trump é o 
novo presidente dos Estados Unidos!

Antes da abertura dos Jogos Olímpi-
cos, exatos 100 dias antes, o jornal britâ-
nico “The Guardian” escreveu que o Rio 
de Janeiro “entra na reta final olímpica 
parecendo mais uma clássica república 
de bananas do que uma economia emer-
gente moderna a ponto de assumir seu 
lugar entre as principais do mundo”. 
Qual será agora a opinião do Guardian 
diante da vitória do Trump? Como o 
“Guardian” classificaria nesse momento 
a república estadunidense? O que diria 
ainda sobre a “economia moderna” dos 
Estados Unidos? Quer saber: pouco me 
importa! E digo mais: não defendendo o 
Rio de Janeiro, nem o Brasil (uma repu-

bliqueta de bananas, sem dúvida, haja 
vista que, tal como os estadunidenses 
elegeram agora o Trump, os brasileiros 
já elegeram Lula e Dilma!).

Porém, sejam lá o que o “Guardian”, 
o “Times”, o “Economist”, o “Diplomati-
que”, ou outra dessas “vedetes” da mídia 
internacional tenham dito, ou digam, 
penso que eles desprezaram, intencio-
nalmente, os “princípios sui generis” da 
realidade, com o propósito final e sempre 
mesquinho de preservar seus interes-
ses, mantendo seus privilégios. Quanto 
àqueles que os lêem ou balizam suas opi-
niões naquilo que eles e outras “vedetes” 
do gênero escrevem, eles que se danem!  

Vamos um pouco mais adiante... 
Lula, quando se elegeu pela primeira vez 
(2003), era o primeiro líder de um parti-
do de esquerda, o primeiro operário e o 
primeiro retirante nordestino a alcançar 
a presidência. Os adversários de Lula di-
ziam/dizem que ele era/é apenas um opor-
tunista que falava/fala a língua do povo, 
ludibriando-o. Não muito diferente, a 
eleição de Obama trazia a expectativa de 
uma “Nova Era” tanto para a sociedade 
estadunidense, quanto para as relações 
políticas internacionais contemporâneas. 
Barack Obama foi eleito presidente dos 
Estados Unidos, tornado-se o primeiro 
negro a governar aquele país. Os adver-
sários de Obama diziam/dizem que o pre-
sidente era/é apenas um bom orador, mas 
que suas ideias políticas eram/são pueris.

Pois bem: a eleição de Lula trazia es-
peranças de transformações progressis-
tas, populares (não populistas) sérias e 
transparentes. O Brasil estava cansado de 
assistir as oligarquias políticas empantur-
rando-se de riquezas, a despeito da misé-
ria da maioria dos brasileiros. A eleição de 
Obama assemelhava-se à de Lula na pre-
tensão de representar uma renovação polí-
tica e uma inclusão socioeconômica abran-
gente, que possibilitasse a redução das 
desigualdades. No entanto, não foi preciso 
muito tempo para que tanto os estaduni-
denses, quanto os brasileiros percebessem 
que nada muda sem que antes o dinheiro 
autorize: a força do dinheiro sempre vence! 
Trump, que bancou a própria campanha, é 
a prova cabal disso. 

Em tempo: caso tivesse sido Hilary a 
eleita, esse arrazoado mudaria pouquís-
simo. O título seria: “Hilary Clinton... e 
daí?” E as ideias centrais aqui expostas, 
em síntese, permaneceriam quase que 
inalteradas.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC, Ilhéus –BA) Administrador de Empresas gradua-
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– BA). Especialista em História do Brasil (UESC, Ilhéus – BA). 
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Novas barracas padronizadas 
reorganizam feira livre 

da Central da Urbis

SAC da 
Bahiagás 

passa
a atender 

24h por dia

ILHÉUS BAHIAGÁS

Como parte das ações positivas e desen-
volvimento do empreendedorismo na padro-
nização de feiras livres, em Ilhéus, o vice-pre-
feito Carlos Machado (Cacá) fez a entrega de 
50 barracas padronizadas para feirantes da 
área externa da Central de Abastecimento 
da Urbis, no bairro Hernani Sá, zona Sul, 
na manhã desta sexta-feira, 11. Após a to-
tal reforma do equipamento comercial e as-
faltamento da área da feira livre, as tendas 
entregues, de zinco galvanizado, com área 
de 3,10 m² e cobertura de lona - adquiridas 
por meio de parceira com a Companhia de 
Desenvolvimento de Ação Regional (CAR) - 
ajudarão a consolidar a reorganização das 
vendas de frutas e verduras. 

Na oportunidade, além dos beneficia-
dos pela aquisição do material, estavam 
presentes Roberto Garcia, secretário de 
Industria e Comércio, o vereador Roque do 
Sesp, que requereu ao prefeito a melhoria 
das barracas, e Maria Lima, presidente da 
Associação dos Feirantes e Comerciantes 
da Central de Abastecimento do Hernani 
Sá. A entidade representativa dos feiran-
tes é a responsável pela utilização e guarda 
das barracas, cujo uso é restrito ao espaço 
destinado à feira livre da Central de Abas-
tecimento. 

De acordo com Cacá, a administração 
realizou um trabalho árduo para a refor-
ma da Central, que incluiu a troca de todo 
o telhado, de fiações elétricas, reforma dos 
boxes, pintura e recuperação da edificação. 
“Fizemos um trabalho realmente digno 
para a população da zona sul e para todos 
os moradores que frequentam e compram 

no local. E a nossa intenção era levar este 
trabalho futuramente para a Central do 
Malhado”, declarou. Maria Lima, da asso-
ciação dos comerciantes, destacou que “as 
barracas vão complementar a organização 
da Central de Abastecimento da Urbis”.  

 “Gostaria de agradecer ao secretário 
Roberto Garcia e toda a sua equipe, ao ve-
reador Roque do Sesp, representando do 
Bairro do Hernani Sá, que se empenhou 
para trazer essas barracas, que substituiu 
as antigas de madeira, pelas modernas 
mais fáceis de montar. Agradeço também 
as associações locais e ao governador Rui 
Costa pela parceria com a CAR”, destacou 
o vice-prefeito. 

Mais Qualidade - Para o titular da Se-
dic, Roberto Garcia a reforma realizada 
na Central da Urbis não tratou apenas da 
parte física, mas também da qualificação 
dos serviços prestados pelos comerciantes. 
“Hoje a associação está organizada, inclu-
sive, com um acordo de cooperação com a 
prefeitura, com o objetivo de fazer a gestão 
do patrimônio que pertence aos próprios 
feirantes e donos de boxes. A reorganiza-
ção deu mais segurança sanitária ao local, 
atraindo mais consumidores”, disse. 

O vereador Roque do Sesp declarou que 
se sente “parabenizado ao ver nos olhos des-
tas pessoas um sonho realizado, tantos pas-
saram por aqui e nada fizeram. Agora, nós 
conseguimos. Agradeço ao prefeito Jabes, 
o vice Cacá e toda a equipe. Fizemos parte 
dessa luta e estamos solicitando mais 50 
barracas à gestão municipal para ampliar os 
serviços e a geração de empregos e renda”.  

O número de clientes da Bahiagás não 
para de crescer. Já são mais de 43 mil usuá-
rios atendidos pela Companhia. Junto com 
esse crescimento, vem também a responsa-
bilidade de atender cada vez melhor. Aten-
ta a esta necessidade, a Bahiagás acaba de 
promover a ampliação da capacidade do seu 
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), 
que, desde a última segunda-feira (07/11), 
passou a operar 24h por dia, 7 dias por se-
mana, para qualquer tipo de solicitação.

O objetivo é o de ampliar a eficiência 
do atendimento e promover maior quali-
dade no acolhimento às manifestações dos 
clientes. A medida abrange a operação da 
Central de Atendimento da Bahiagás, que 
concentrará os atendimentos do SAC e 
também da Central de Emergências (que 
já operava 24h), passando a receber qual-
quer chamada direcionada à Companhia, 
seja através do número 0800 071 9111 ou 
do 0800 284 1111
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