
O Projeto de Lei 1.202/07, que regu-
lamenta a atividade de lobby junto ao se-
tor público, foi aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos 
Deputados na quarta-feira (7/12). O texto 
será votado pelo Plenário da Casa e, depois, 
seguirá para o Senado.

A proposta aprovada pela CCJ define a 
atividade como “representação de interesses 

nas relações governamentais”. Para sepa-
rá-la de qualquer outra atividade, o texto 
frisa que esses agentes pretendem modi-
ficar legislações ou projetos em análise no 
Legislativo. Além disso, as audiências com 
parlamentares ou agentes governamentais 
devem ser registradas formalmente em 
agendas públicas.
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com muita paixão”
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DECISÕES

DIREITO INTERNACIONAL

Bem não pode ser arrematado em 
leilão por menos de 50% de seu valor

Corte valida demissão de juiz que criticou 
publicamente tribunal constitucional

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

Se o valor mínimo não for estipulado em 
um leilão, é considerado vil o preço abaixo 
de 50% do valor de avaliação do bem que se 
pretende arrematar. Com esse entendimen-
to, baseado no artigo 891 do novo Código de 
Processo Civil, a 1ª Turma do Tribunal Re-
gional do Trabalho da 3ª Região (MG) negou 
provimento ao recurso de arrematante que 
queria a homologação do lance.

No caso, o imóvel objeto de penhora foi ava-
liado pelo oficial de Justiça em R$100 mil. O 
maior lance dado por ele foi de R$31 mil. A de-
sembargadora Maria Cecília Alves Pinto, rela-
tora do recurso, esclareceu que, com a omissão 
do CPC/1973, cabia ao próprio magistrado ve-
rificar se o lanço ofertado era ou não vil — isso 
de acordo com as peculiaridades do caso e com 
razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do TRT-3 
se firmou no sentido de considerar vis somen-
te os lances que não atingissem o mínimo de 
30% do preço da avaliação, já que o crédito 
seria revertido em proveito do credor que teve 
frustrados seus direitos trabalhistas.

Com a vigência do Novo Código de Pro-
cesso Civil, no entanto, a discussão ficou 
superada, já que está expressamente esta-
belecido no artigo 891 que será vil o lance 
inferior a 50% do valor de avaliação. Com 
isso, a desembargadora concordou com o 
entendimento de que, embora não tenha 
sido estipulado preço mínimo pelo juiz, ele 
considerou que o lanço ofertado é vil, tendo 
em vista não só o novo CPC, mas também 
as peculiaridades e características do imó-
vel levado à leilão. 

A Corte Europeia de Direitos Hu-
manos validou a demissão de um juiz 
da Corte Constitucional da Bósnia e 
Herzegovina por criticar publicamente 
o trabalho do tribunal. Foi considerado 
que o magistrado extrapolou seu direi-
to à liberdade de expressão e colocou 
em dúvida a credibilidade da corte 
onde atuava.

KrstanSimić era vice-presidente 
de um partido político antes de ser es-
colhido para o tribunal constitucional 
da Bósnia e Herzegovina. Já no cargo 
de julgador, enviou uma carta ao seu 
antigo partido questionando o trabalho 
da corte e afirmando que esta sofria 
influências externas. Também deu en-
trevistas para jornalistas, uma delas 

uma coletiva de imprensa, discutindo 
processos em trâmite no tribunal e le-
vantando dúvidas sobre a isenção dos 
seus colegas.

Ele foi afastado do cargo depois 
de sofrer um processo disciplinar. Na 
corte europeia, disse que seu direito à 
liberdade de expressão foi violado. O 
argumento, no entanto, não conven-
ceu os juízes, que considerarem que 
ele, ao usar a imprensa e seu antigo 
partido político para discutir o traba-
lho do tribunal constitucional, com-
prometeu a imagem do Judiciário e 
a credibilidade da corte onde atuava. 
Simić ainda pode apelar para a câma-
ra principal da Corte Europeia de Di-
reitos Humanos.

Após quase 32 anos do fim da ditadu-
ra militar e 127 anos da proclamação da 
República, ainda é longa a lista de privi-
légios desmedidos que beneficiam políti-
cos e autoridades públicas em detrimento 
dos interesses da sociedade. Um deles é o 
“foro especial por prerrogativa de função” 
- nome longo e pomposo que a sabedoria 
popular resumiu, de forma muito apro-
priada, como “foro privilegiado”.

Não está de acordo com as aspira-
ções da Constituição Democrática de 
1988 a existência de um instrumen-
to que, na prática, confere vantagens 
exclusivas a uma casta de agentes 
públicos. Entre as consequências ne-
gativas do “foro privilegiado”, estão a 
sobrecarga dos tribunais obrigados a 
julgar os privilegiados e a aplicação de 
tratamento distinto para casos idênti-
cos. Outro efeito péssimo é a impuni-
dade, uma vez que as estruturas dos 
tribunais ficam congestionadas e não 
dão conta de julgar as ações contra as 
autoridades privilegiadas, dando mar-
gem às prescrições e à morosidade. É 
preciso desafogar as cortes.

O Supremo Tribunal Federal (STF), 
que deveria cuidar das grandes ques-
tões constitucionais do país, dirimir 
impasses relevantes e orientar a aplica-
ção da Carta, é obrigado a travar seus 
trabalhos com os casos corriqueiros de 
centenas de agraciados com o direito de 
serem processados na mais alta corte.

São mais de 600 detentores de 
foro no STF: presidente da República 
e vice, todos os ministros de Estado 
(24 atualmente), todos os deputados 

federais (513), todos os senadores (81), 
o procurador-geral da República, os 
comandantes das Forças Armadas e 
os ministros do próprio STF (11). Por 
mais que a Suprema Corte se esforce, 
as causas de grande interesse social 
ficam paradas. É de interesse da cole-
tividade que alguns poucos ocupantes 
de cargos-chave na República estejam 
plenamente protegidos contra as va-
riações de humor de seus adversários 
políticos e dos agentes econômicos. Isso 
é necessário para manter o funciona-
mento contínuo das instituições e ga-
rantir que a ascensão ao poder siga es-
tritamente as regras definidas em lei.

O “foro privilegiado” tem que acabar 
ou deve ser muito reduzido. Em seu lu-
gar, deve ser estabelecido um mecanis-
mo de proteção às instituições democrá-
ticas que confira imunidade às poucas 
pessoas que realmente necessitem dela. 
Perante essa situação alarmante, o Con-
selho Pleno da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), instância máxima de 
deliberação da entidade, discutirá ainda 
neste ano a elaboração de uma Propos-
ta de Emenda Constitucional destinada 
a corrigir as deformações causadas pelo 
“foro privilegiado” e apontar quais auto-
ridades precisam manter essa proteção. 
Os objetivos são atuar, de forma prática 
e efetiva, contra a corrupção e a impuni-
dade e em favor do descongestionamento 
do sistema de Justiça.

Por Claudio Lamachia.
Advogado e presidente nacional da OAB. - Brasília – DF

http://www.oab.org.br

A contrario sensu. Em sentido contrário.
A contrario sensu. Por razão contrária; ao contrário.
A facto ad jus non datur consequentia. O fato por si não constitui direito.
A fortiori. Com tanto mais razão.
A limine. Desde o limiar. 
A matre. Pela mãe. (Refere-se aos filhos adulterinos oriundos de adultério por      

parte da mãe).
A non domino. Por parte de quem não é dono. (Expressão usada para indicar a 

transferência de bens imóveis por quem não é o dono legítimo).
A novo. De novo; novamente.
A patre. Pelo pai. (Refere-se aos filhos adulterinos oriundos de adultério por 

parte do pai).
A posteriori. De trás para diante. (Argumentação que parte do efeito à causa).
A priori. De frente para trás. (Argumento que parte da causa para o efeito).
A quo. De que, do qual. (Dia a partir do qual se começa a contagem dos prazos da 

lei. Também designa juiz ou tribunal de instância inferior).
Ab absurdo. Do absurdo.
Ab alto. Do alto; por suspeita; superficialmente.
Ab hoc et ab hac. A torto e a direito; por aqui e por ali; desordenadamente.
Ab imo pectore. Do imo do peito; do fundo do coração. (Retórica de advogado 

com a intenção de persuadir os jurados).

“Mais uma polegada, e o crime seria uma espécie de contrato por 
adesão: o delinquente aceita a ‘obrigação de sofrer a pena’ para ter 

o ‘direito’ à ação criminosa”. 
(Nelson Hungria)

Reavaliação urgente

http://www.oab.org.br 

ARTIGO



O presidente da OAB de São 
Paulo, Marcos da Costa, emitiu nota 
oficial criticando reportagem sobre 
pagamentos de uma empresa inves-
tigada pela Operação Acrônimo ao 
ministro da Justiça, Alexandre de 
Moraes. “A OAB-SP repudia toda e 
qualquer iniciativa que confunda a 

imagem de um advogado a do cliente 
pelo fato de lhe prestar serviços ad-
vocatícios. Distorção que, em nada, 
contribui para a compreensão pela 
sociedade da importância da advoca-
cia para que a Justiça seja feita em 
pleno Estado Democrático de Direi-
to”, informa a nota oficial. 

Advogado não é cliente
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Embora exista um grande nú-
mero de pessoas morando de alu-
guel, ainda existem muitas dúvidas 
sobre os contratos. Veja aqui quais 
as principais coisas que é preciso 
saber antes de alugar um imóvel:

1. Faça uma pesquisa sobre 
valores cobrados na região 
em que está alugando o 
imóvel e, antes de assinar o 
contrato, procure conhecer 
a Lei 8.245/91, a Lei do In-
quilinato, para verificar os 
direitos e deveres de locador 
e de locatário.

2. O sistema mais uti-
lizado para garantir o con-
trato é a fiança, embora seja 
uma grande dificuldade. Se 
não conseguir, procures sa-
ber se a imobiliária usa o 
seguro-fiança.

3. O seguro-fiança é 
um valor que você paga 
mensalmente, ficando isento de 
procurar um fiador ou depositar 
uma caução.

4. Outra forma de garantir o 
contrato é o título de capitalização, 
com um valor a ser definido pelo lo-
cador e pela imobiliária. O contra-
to deve estabelecer que o dinheiro 
será revertido ao proprietário no 

caso de falta de pagamento, po-
dendo o valor também ser reverti-
do para reparo de possíveis danos 
causados ao imóvel.

5. Contratos de locação resi-
dencial contam com prazo mínimo 
de 30 meses, embora as partes pos-

sam fazer um novo, antes do venci-
mento. É bom saber que o valor do 
aluguel só pode ser reajustado uma 
vez por ano, com base no índice fi-
xado no contrato.

6. Pela Lei do Inquilinato, 
a entrega do imóvel ao inquilino 
deve ser em boas condições de uso, 
sem vazamentos nas instalações 

hidráulicas, sem infiltrações e com 
as instalações elétricas em perfeita 
ordem.

7. O inquilino tem como obri-
gação pagar o aluguel sem atraso 
e deve cuidar do imóvel com res-
ponsabilidade. Se o aluguel for re-

sidencial, o imóvel não pode 
ser usado para fins comer-
ciais.

8. A falta de paga-
mento de aluguel pode re-
sultar em despejo, embora 
os atrasos possam ser ne-
gociais, com o inquilino pa-
gando a multa estipulada 
no contrato;

9. O inquilino deve 
avisar o proprietário com 
30 dias antes de deixar o 
imóvel, devendo fazer isso 
por escrito e protocolado na 
imobiliária. Se o inquilino 
sair antes de vencer o con-

trato, deve pagar uma multa, que 
será dispensada no caso de transfe-
rência no emprego.

10. O inquilino deve entregar 
o imóvel da forma como o recebeu, 
tendo pago todas as contas (luz, 
água, gás, condomínio e IPTU, se o 
imposto fizer parte de suas obriga-
ções no contrato).

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

 10 coisas que você precisa 
saber antes de alugar um imóvel

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

Colegas, bom dia! Compartilhando 
parte da minha fala na manifestação ocor-
rida no último dia 1º, no átrio do TJ/BA, 
quando disse para juízes e desembarga-
dores, que ao longo dos meus 12 anos de 
magistratura, a nossa conclusão é a de 
que fomos nós mesmos que deixamos a 
magistratura brasileira chegar à situação 
atual, tanto na primeira como na segun-
da instância, com a adoção de posturas de 
prepotência, distanciamento, arrogância, 
medo, receio, covardia, omissão, descaso, 
preguiça, enfim,... Ao ponto de chegarmos 
a esse nível de descrédito e de apatia da 
sociedade em relação a nós, o que faz com 
que tenhamos a necessidade de pegarmos 
carona na projeção social que conseguiram 
o MP e a Polícia Federal. 

Para mim, esse momento atual que 
vivemos é um momento para reflexões 
sobre a nossa atuação e a nossa conduta 
funcional, com vistas a identificar que tipo 
de magistrado nós somos para os jurisdi-
cionados que são abrangidos pela nossa 
atuação? Como a sociedade nos vê? Como 
somos rotulados pela sociedade, como um 
magistrado(a) de coragem, que decide in-
dependentemente de quem seja a outra 
parte, ou se somos vistos como profissio-
nais circunstanciais, de conchavos, que 
decidem de acordo com as suas conveni-
ências? Sou visto como um magistrado ho-
nesto ou desonesto? Como tendo uma vida 
social regrada ou desregrada? Justo ou 
que vivo a praticar injustiças? Respeitam 
minhas decisões e as cumprem ou simples-
mente as cumprem por medo? Como os ser-
vidores que comigo trabalham me veem, 
como profissional trabalhador ou pregui-
çoso, desidioso, paladino da moralidade no 
discurso apenas, ou efetivamente ético e 
moral? Sou visto como quem faz o que diz 
ou como alguém que tem um discurso boni-
to e uma prática inversamente divergente? 
Eles podem se espelhar em mim ou devem 
se envergonhar dessa possibilidade? 

Enfim, vários são os questionamentos 
que podemos fazer nesse momento singelo 
de reflexão, para que possamos, nessa nos-
sa conversa com a nossa consciência, con-
cluirmos pela necessidade ou não de uma 
mudança de postura, de tomada de uma 
atitude. Quantos de nós não já passamos 
por Comarcas abarrotadas de Ações Civis 
Públicas e nada ou muito pouco fizemos 
para a sua efetividade, para o regular an-
damento das mesmas? O mesmo ocorren-
do em relação a Ações Penais envolvendo 
políticos e/ou ex-politicos e nós nada fize-
mos? Às vezes por conveniência, descaso e 
falta de compromisso, ou mesmo por medo, 
receio,para não ter problemas outros, como 
representações ou pedido de informações 
de Autoridade correicionais? Quantos? 
Tal omissão, em muitos casos fez com que 
supostos/eventuais marginais ou pessoas 

ímprobas consolidassem o seu poder, a sua 
dominação sob a nossa jurisdição. É o que 
antes se constituía em um mero receio de 
representação, transformou-se em atuali-
zação da necessária Lei de Abuso de Auto-
ridade, importante sim para fazer cessar 
condutas indevidas de servidores públicos 
de vários seguimentos, não podendo ficar 
de fora os Magistrados de todas as esferas, 
Promotores de Justiça e Procuradores da 
República, mas como efetiva ferramenta 
de controle de abusos e não para tolher as 
ações dos integrantes das instituições ou 
mesmo dos Poderes. 

Nesse contexto, a decisão de ontem do 
STF, para mim funciona simplesmente 
como uma espécie de ratificação de um en-
tendimento de muito criado, o de que o que 
efetivamente funciona neste país é o poder 
político, especialmente em decorrência da 
atuação fragilizada dos juízes de primeiro 
grau, em relação aos quais, aqueles que 
efetivamente trabalham, incomodam e é 
por isso que fomos chamados de “juizecos”. 
Sim, como forma de desmoralizar todo o 
Poder Judiciário Brasileiro, todos nós, in-
clusive, desembargadores de todas as esfe-
ras e até ministros dos Tribunais Superio-
res outros que não o STF -naquela ocasião, 
pois hoje já sabemos que, por via transversa 
também rotulou da mesma, e sem externar 
qualquer palavra em público,mas com ações 
de bastidores, o próprio Ministro Marcos 
Aurélio, ao descumprir a sua decisão limi-
nar -, fomos rotulados de Juízes menores 
(que não sabem o que fazem, nem toma 
decisão correta), rótulo que, desculpem a 
falta de modéstia, não me alcança, passa 
longe, pois ao longo dos 12 anos que exerço 
a magistratura tenho procurado atuar com 
destemor, coragem e comprometimento, 
sempre dizendo que o que uma sociedade 
não quer e nem merece são autoridades co-
vardes, especialmente Juízes, o que já me 
rendeu muitas representações, tendo em 
vista que quem efetivamente trabalha nes-
sa seara, neste País, e trata Francisco da 
mesma forma que Chico trata, incomoda, é 
diferente, é taxado de problemático, pois vai 
de encontro ao sistema.

 Por fim, ciente da gravidade do mo-
mento e percebendo os conchavos celebra-
dos e noticiados antes mesmo de se efeti-
varem, gostaria de parabenizar a todos os 
juízes brasileiros, independentemente da 
forma como têm atuado, pelo dia da Jus-
tiça, relembrando apenas que a beleza da 
vida está nessa possibilidade constante de 
mudança de rumos. Um bom dia a todos!!   
Antônio Henrique da Silva - Juiz de Direi-
to da 3ª Vara dos Juizados Especiais da 
Comarca de Itabuna. Em 08/12/2016.

Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

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

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

2 – Antes da definição de um re-
curso oposto à decisão que indefe-
riu meu pedido de aposentadoria, 

eu solicitei novamente o benefício 
à Previdência Social, porque adqui-
ri novos documentos. Existe algum 
impedimento neste procedimento? 
Pedro Martins.

Não existe nenhum impedimento de 
novo requerimento administrativo nestas 
condições, uma vez que este novo pedi-
do estará instruído com mais elementos 
probatórios que iram caracterizar os re-
quisitos necessários para concessão do 
benefício pleiteado. Podendo, também, 
com a comunicação de decisão do primei-
ro requerimento, na via judicial com estes 
novos documentos ter êxito na concessão 
do benefício de aposentadoria. Entendo, 
ser este o melhor caminho, pois o Sr. Pe-
dro Martins poderá pleitear além da con-
cessão do benefício de aposentadoria, o 
pagamento de todas as parcelas mensais 
vencidas acrescidas de atualização mone-
tária e juros legais desde o dia do primei-
ro requerimento administrativo.

E-mail:  marcosconrado653@hotmail.comE-mail:  henriquecol@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.

A Justiça do Distrito Federal proi-
biu biomédicos de fazerem em seus 
pacientes procedimentos estéticos que 
sejam considerados invasivos, como 
aplicação de botox, preenchimentos e 
laser com CO². Resposta a uma ação 
movida pelo Conselho Federal de Me-
dicina, a decisão promete reacender a 

discussão sobre o que é atribuição ex-
clusiva da categoria. A presidente da 
Associação Brasileira de Biomedicina 
Estética, Ana Carolina Puga, em nota, 
já afirmou que vai recorrer da decisão e 
aconselhou profissionais a continuarem 
atuando normalmente até que a entida-
de seja formalmente comunicada. 

Biomédico 
não é médico

Aos colegas!

OPINIÃO

Por Antônio Henrique da Silva.
Juiz de Direito da 3ª Vara dos Juizados 

Especiais da Comarca de Itabuna – Bahia.
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Rua São Vicente de Paula, 187 - sala 201 - Centro
CEP: 45600-105 - Itabuna-BA - 73 3211.5363 e 3613.5363

O juiz Sergio Moro, ao ser 
homenageado pela Câmara 
Britânica de Comércio do Rio, 
sexta-feira (7/10), lembrou 
uma frase do presidente The-
odore Roosevelt (1858-1919): 

“A exposição e a punição da 
corrupção pública são uma 
honra para uma nação e não 
uma desgraça. A vergonha 
reside na tolerância, não na 
correição”. 

Moro cita Roosevelt

Tel.: 98808-1810

O uso de depósitos judiciais 
para pagamentos de salários de 
servidores e outras despesas do 
estado é uma nova forma dos go-
vernadores tentarem contornar a 
crise fiscal. É a opinião do jornal 
O Estado de S. Paulo, que em edi-
torial afirma que o STF deve paci-
ficar o entendimento que esse re-
curso é proibido: “A verdade é que 
em todas essas leis há um vício de 

fundo que viola o direito de pro-
priedade, reconhecido pela Cons-
tituição. Ainda que permaneçam 
parados numa instituição finan-
ceira, depósitos judiciais feitos por 
cidadãos e empresas são recursos 
privados. Não podem, assim, ser 
usados como se fossem recursos 
orçamentários. É isso que o STF 
tem de deixar claro, quando julgar 
o mérito da questão”.

Não encostem nos depósitos

4º Dica – Não se deve postular sem bem 
conhecer e estar seguro dos fatos. Por isso, 
convém lembrar ao cliente, o que, envolvido 
emocionalmente, não raro tende a omitir – às 
vezes até de boa-fé – circunstâncias que lhe 
são desfavoráveis, o que, para bem defendê
-lo, é indispensável que seu advogado conhe-
ça a veracidade do ocorrido.

5º Dica – A advocacia pressupõe, mais 
do que isso, exige bom senso, conhecimento 
técnico e juízo crítico, como condição essen-
cial ao seu exercício. Vale dizer; requer dis-
cernimento, tato, entendimento, capacidade 
de avaliação, tino, sensibilidade, percepção, 
senso de julgamento e saber. Mesmo porque 
– e já é truísmo dizer-se-o advogado é o pri-

meiro juiz da causa.
6ª Dica – Não é dever ou obrigação do 

advogado patrocinar toda e qualquer causa, 
a menos que tenha sido indicado pela OAB 
ou pela assistência judiciária.

7ª Dica – Recorda-te que a advocacia 
exige estudo, reflexão, conhecimento e tempo 
para ser bem exercida. Nunca aceites, pois, 
causas em quantidade superior à tua capaci-
dade e tuas forças. Do contrário nunca serás 
um advogado responsável consciencioso, con-
fiável e eficiente.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim

O Senhor quer que aconteça o Natal na situ-
ação real da sua casa, seja ela qual for, mesmo 
que haja muita dor, muitos sofrimentos e peca-
dos, muita divisão e loucura. Justamente por 
isso o Senhor quer que você viva o Natal.

O que vivemos no Natal é real, não uma 
lembrança. Jesus quer nascer no nosso cora-
ção, e isso não é poesia. Ele quer nascer em sua 
casa, quer ser presente no seu lar, quer nascer 
em você e no seu casamento.

Muitas pessoas estão com o coração aperta-
do por mil razões pessoais, seja por causa da fa-
mília, dos filhos, da pobreza, do desemprego ou 

da falta de dinheiro. Por essa razão, não podem 
ter o Natal que gostariam. Mas, agora, o pró-
prio Senhor está falando: “Eu anuncio a você, 
meu filho, uma grande notícia, que será tam-
bém uma alegria para todo o povo: hoje nasceu 
para você um Salvador, que é Cristo Jesus”.

Um santo Natal a todos!

Por Seu irmão, Monsenhor Jonas Abib.
Fundador da Comunidade Canção Nova – 

www.cancaonova.com.br 
Cachoeira Paulista – São Paulo.

Neste Natal Jesus
quer nascer na sua casa
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Regulamentação do lobby 
é aprovada pela CCJ da 
Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 1.202/07, que regu-
lamenta a atividade de lobby junto ao 
setor público, foi aprovado pela Comis-
são de Constituição e Justiça (CCJ) da 
Câmara dos Deputados na quarta-feira 
(7/12). O texto será votado pelo Plená-
rio da Casa e, depois, seguirá para o 
Senado.

A proposta aprovada pela CCJ defi-
ne a atividade como “representação de 
interesses nas relações governamen-
tais”. Para separá-la de qualquer outra 
atividade, o texto frisa que esses agen-
tes pretendem modificar legislações 
ou projetos em análise no Legislativo. 
Além disso, as audiências com parla-
mentares ou agentes governamentais 
devem ser registradas formalmente em 
agendas públicas.

A regulamentação valerá também para 
assessores parlamentares que represen-
tam os Três Poderes (Executivo, Legis-
lativo e Judiciário). Junto com o direito 
a credenciamento e acompanhamento de 
reuniões públicas, os lobistas devem se ca-
dastrar e sempre identificar a entidade ou 
empresa a que pertencem.

A proposta caracteriza como crime de 
improbidade o recebimento de presentes 
ou vantagens por agentes públicos, mas 
não fixa um valor a partir do qual possa ser 
imputado esse crime. Já o recebimento de 
brindes, prática comum no lobby, não ca-
racterizará crime.

Pessoas que tenham sido condenadas 
por corrupção, tráfico de influência ou im-
probidade não podem ser cadastrados como 
lobistas. Já os servidores ou parlamentares 
que tenham sido membros de determinado 
órgão público poderão fazer lobby na mes-
ma instituição.

A proposta prevê que o lobista se afaste 
quando houver conflito de interesse, como 
definido pela Lei 12.813/13. O texto apro-
vado é o terceiro substitutivo apresentado 
pela relatora, deputada Cristiane Brasil 
(PTB-RJ), após negociações com vários 
partidos e entidades que representam o se-
tor de lobby. O autor do PL é o deputado 
Carlos Zarattini (PT-SP). 

(Agência da Câmara)

Fernando Gomes será prefeito 
de Itabuna pela 5ª vez

Projeto da FMT beneficia 
empresas e capacita 

merendeiras do município

POLÍTICA

EDUCAÇÃO

O Tribunal Regional Eleitoral da 
Bahia (TRE-BA) confirmou na quarta-
feira (7/12) o registro da candidatura 
do prefeito eleito de Itabuna, Fernan-
do Gomes (DEM) e do vice-prefeito 
Fernando Vita (PMDB), que obtive-
ram nas últimas eleições municipais 
34.152 votos. 

O TRE da Bahia deferiu o registro 
de Fernando Gomes por cinco votos a 
um. Com isso, a chapa encabeçada por 
Fernando Gomes está apta para ser 
diplomada e tomar posse em janeiro 
de 2017. 

O agricultor, Fernando Gomes 
exerceu seu primeiro mandato de pre-
feito de Itabuna em 1977.  De 1983 a 
1988 foi deputado federal Constituin-
te, quando novamente disputou a pre-
feitura de Itabuna, onde ficou de 1989 

a 1992. Sendo novamente eleito de-
putado federal em 1995 e teve ainda 
mais dois mandatos de prefeito des-
se importante município sul baiano, 
em 1997 e 2005, respectivamente. 
Portanto, esta será a quinta vez que 
Fernando Gomes comandará o des-
tino político de Itabuna.

Com essa vitória Fernando Go-
mes torna-se o maior fenômeno 
eleitoral da cidade de Itabuna, der-
rotando na eleição de outubro oito 
candidatos a prefeitos. Ou seja, der-
rotou dois ex-prefeitos Capitão Aze-
vedo e Geraldo Simões, o atual pre-
feito Claudevane Leite (que apoiou 
Davidson Magalhães), o deputado 
estadual, Augusto Castro e o depu-
tado federal, Davidson Magalhães. 
Além disso, indiretamente derrotou 

também o ex-deputado estadual (o 
melhor que a cidade teve nas últimas 
décadas) por dois mandatos (1995-
1999 e 1999-2003) e ex-vice-prefeito 
de Itabuna (1989-1992), Renato Costa 
e o ex-deputado federal (1979 – 1983 
e 1992 – 1993), prefeito (1983 – 1988) 
e vice-prefeito (2000), Ubaldo Dan-
tas, que apoiaram Augusto Castro. E 
ainda derrotou também o prefeito re-
eleito de Salvador ACM Neto (DEM), 
que preferiu apoiar a candidatura de 
Augusto Castro (PSDB).

A diplomação do prefeito e do vice, 
bem como dos vinte e um vereadores 
eleitos-reeleitos ocorrerá na segunda-
feira (12/12), às 9 horas no Salão do 
Júri do Fórum Ruy Barbosa, centro 
da cidade.

O Projeto de Pesquisa e Extensão 
de Analise Microbiológico de Alimentos 
para o Consumo Humano, coordena-
do pelo professor/Mestre Lucas Ribeiro 
Carvalho, do Curso de Biomedicina da 
Faculdade Madre Thaís (FMT), promo-
veu o Curso de Capacitação para Mani-
puladores de Alimentos, voltado para 
merendeiras da Secretaria de Educação 
de Ilhéus. 

O objetivo foi educar e sensibilizar 
as merendeiras do município de Ilhéus 
sobre os cuidados na elaboração e con-
servação dos alimentos manipulados. O 
projeto conta com a participação dos dis-
centes do Curso que realizam o Estágio 
Supervisionado em Microbiologia de Ali-
mentos pela IES.

De acordo com a professora/mestra 
Ana Paula Adry, coordenadora do Curso 
de Biomedicina da FMT, foi explanado às 
merendeiras que lidam direta ou indire-
tamente com alimentos em geral, a rela-
ção microrganismos-alimentos e algumas 
doenças, apresentar aspectos físico-quí-
micos de tecnologia de alimentos, discutir 
questões vinculadas à higiene dos alimen-
tos, nos aspectos relevantes da microbio-

logia de alimentos. Além destes, promo-
ver o intercâmbio de informações entre 
estudantes acadêmicos e a sociedade, bem 
como, divulgar por meio de palestras e ex-
perimentos práticos os temas científicos 
relacionados à área.

O Projeto do curso de bacharelado em 
Biomedicina da FMT, oferece a prestação 
de serviço na área de análises microbio-
lógicas de alimentos para consumo hu-
mano. Além da Secretaria Municipal de 
Educação a Faculdade procurou empresas 
produtoras de alimentos, que desejassem 
celebrar acordo de cooperação para análi-
se microbiológica de alimentos, como par-
te das atividades desenvolvidas no estágio 
supervisionado II.

Como funciona
A empresa se compromete em forne-

cer, para os acadêmicos, amostras dos 
alimentos produzidos por ela. Os estu-
dantes analisam-nas bem como o ambien-
te, equipamentos utilizados na produção 
dos alimentos e além de outras amostras 
especificas. Os Acadêmicos, além de esta-
rem subordinados às normas da empresa 
concedente, não podem divulgar quais-

quer informações, dados ou trabalhos re-
servados ou confidenciais, dos quais tive-
rem conhecimento durante a realização 
da análise. Só a Faculdade, através do 
professor orientador, pode fornecer laudos 
assinados das análises, bem como as re-
comendações necessárias para a melhoria 
dos serviços, sem custo para a empresa 
concedente.

Treinamento 
O Projeto não termina ai. A gran-

de vantagem para as empresas e para 
sociedade é que a FMT, oferece trei-
namento para grupo envolvido e dá os 
certificados. Diversas empresas já par-
ticiparam do Projeto. Para o professor 
Lucas Carvalho, “os empresários de 
Ilhéus terão, sem custos, uma equipe 
de biólogos verificando e corrigindo os 

problemas, por ventura existentes, e os 
seus funcionários capacitados, igual-
mente sem custo”

A coordenadora do curso de Biomedi-
cina da Faculdade, Ana Paula Adry, vê no 
serviço um diferencial da Faculdade para 
os discentes do Curso, para a população 
e para as empresas, garantindo que os 
alimentos, por elas produzidos, tenham 
maior qualidade. “O curso de Biomedici-
na está voltado para à qualidade de vida 
e à saúde da comunidade com ações aca-
dêmicas focadas nos cuidados e vigilân-
cia em defesa do bem-estar da população. 
O nosso Laboratório de microbiologia foi 
equipado para desenvolver essas ativida-
des, cujos resultados levarão a um bene-
ficio mútuo para os acadêmicos e para a 
população em geral,” frisa a professora 
Ana Paula.  

fO
TO

: J
on

ild
o 

Gl
ór

ia



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

- Ano VIII - n° 96 - SUL DA BAHIA - Dezembro de 2016

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

Mensagem Natalina
A cristandade  comemora esperanço-

sa em todos os recantos do mundo, 
a vinda à  terra, do menino Jesus. 

O filho de Deus, uma das três pessoas  da 
Santíssima Trindade, nascido sem o pecado 
original, como nos acostumamos a ouvi e 
aprendemos desde os primeiros bancos es-
colares. Embora o Brasil seja um país laico, 
sem vinculação religiosa com o Estado, as 
maiorias das escolas, com exceção das esco-
las públicas, sempre adotaram uma linha 
religiosa e, nessa linha, aprendemos a ado-
rar a Santíssima Trindade e mais, a come-
morar com ardor e esperança redobrada, o 
nascimento de Jesus Cristo.   

Muito ente existe que não tem amor pe-
los festejos natalinos e até chega a odiá-los,  
quase nunca por motivos religiosos, mas 
sob a acusação de tratar-se meramente de 
um acontecimento puramente comercial, 
lembrando-se apenas dos presentes que são 
distribuídos  na ocasião, principalmente 
para as crianças, que acreditam em Papai 
Noel, lembrando os presentes trazidos pe-
los Reis Magos para o recém-nascido, e que 
constou de ouro, incenso e mirra, como em 
sabemos, o que ocorreu seis dias após o nas-
cimento. 

Considerando este fato, países como a 
Espanha, por exemplo, não comemoram com 
tanta alegria e amor o dia 25 de dezembro, 
como comemoram o dia 6 de janeiro, dia em 

que são distribuídos os presentes. Nesse dia, 
as ruas espanholas enchem-se de gente e de 
carros (caminhões) carregados de bombons 
que são lançados nas  calçadas às  toneladas 
para alegria da criançada. Na mesma noite 
são entregue pelo “PAI NATAL”  os presen-
tes pedidos pela criançada.

Se é verdade que  a data agita o comércio, 
enfocando agora o esquecimento da religião, 
também é fato que  a religiosidade domina as 
festas em homenagem ao Menino Deus, em 
todas as com unidades religiosas e igrejas há 
ofícios, reuniões, cânticos, assim como nas 
residências  as famílias se reúnem , entoam 
cânticos próprias da época e dirigem-se ao 
Alto em louvores e pedidos a Deus.

Lamentavelmente, com o alastramento 
da pobreza, nem todos os lares podem  fazer 
estas comemorações, o que não os impede  
de abrigar os familiares, ainda que em uma 
confraternização a mais simples possível. 
Não há, portanto, somente a  parte profana 
do Natal a ser comemorada, mas e com mais 
força até, encontram-se a parte religiosa.

Com estas palavras, desejamos a todos 
os clientes, amigos, colegas e colaboradores, 
um Natal feliz e  que o no ano próximo pos-
sam realizar todos os seus sonhos e desejos.

 
Por Angélica Santos da Silva Rodrigues.

Sócia-proprietária do Grupo DIREITOS. Itabuna – Bahia.
E-mail: angélicarodrigues21@hotmail.com eangélica@

jornaldireitos.com

Antônio da Silva Costa, engenheiro 
agrônomo e mestre em administração de 
empresas, formado na Escola Agronômica 
da Bahia em 14 de dezembro de 1963. Natu-
ral de Itabuna, filho de Dr. Camilo de Lellis 
Gomes Costa e Amanda da Silva Costa.

Casado com Clemilda Marques Correia 

Costa, formada na Escola Normal das Mer-
cês – Santo Antônio de Jesus em 14 de de-
zembro de 1963. Portanto, ambos formados 
a 53 anos.

 A direção do Grupo DIREITOS, leia-se 
Vercil e Angélica Rodrigues, parabeniza o 
casal-amigo por festiva data.

Comemoração

Aniversário
Quem aniversariará em dezembro (28), é o 

Defensor Público Estadual e professor univer-
sitário, Dr. Walter Nunes Fonseca Júnior, que 
também é membro da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia (ALJUSBA), onde ocupa a 
Cadeira nº 7. Desejamos ao Dr. Walter Fonseca 
Paz e Harmonia.

Casal de Itabuna 
completa 53 anos 
de formados
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

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

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

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

73 3211-3550 - Cel.: 73 99199-3597
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Odontologia é o novo 
curso da FTC Itabuna

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

No ano de l 854, grassava em Londres uma 
epidemia que levava os pacientes a vomitarem, 
terem fortes dores abdominais e evacuações vá-
rias vezes por dia, levando-os à desidratação e 
ao óbito. As autoridades estavam sem saber o 
que fazer. Ainda não haviam sido descobertos 
os micróbios e dominava no meio científico a 
teoria miasmática das doenças infecciosas. Os 
miasmas, segundo a teoria, se espalhavam pelo 
ar, contaminando as pessoas.  Os médicos e as 
autoridades sanitárias nada podiam fazer até 
que John Snow, um médico de origem humilde, 
resolveu investigar à maneira de um detetive. 
Aliás, o médico e o detetive usam o método de 
perguntas e respostas para elucidar uma ques-
tão ou chegar a um diagnóstico.

Snow se dirigiu ao bairro londrino de 
Soho, mais precisamente a Broad Street, 
onde  os óbitos eram em maior quantidade.
Ele entrava nas casas  e observava que  qua-
se todas tinham no mínimo um doente. A 
falta de higiene era total, inclusive na rua, 
onde corria esgoto a céu aberto.” Qual seria a 
causa de tão mortal enfermidade?” pergunta-
va Snow a si mesmo. Não acreditava ele que 
as doenças infecciosas se transmitiam pelo 
ar. Há muito tempo não acreditava na teo-
ria miasmática. Resolveu fazer um mapa das 
ruas, criando  a Epidemiologia.Esse método é 
usado até hoje.  E era na Broad Street onde 
havia o maior número de mortes como noti-
ciavam os jornais. Mas, o que existia naque-
la rua para desencadear tantos óbitos?  Um 
poço com uma bomba chamou-lhe a atenção. 
Consultou seu mapa e verificou que a maioria 
dos pacientes moravam perto do poço. Pediu 
a ajuda de um reverendo a fim de convencer 
a população que não se consumisse aquela 
água.  As pessoas continuaram a beber da 
água e a adoecer. Apelou  sem sucesso para 

as autoridades sanitárias  a fim de lacrar a 
bomba do poço.   

Mal-sucedido em suas pretensões de de-
ter a cólera, Snow retornava quase todo dia 
a Broad Street na esperança de convencer as 
autoridades sanitárias a  proibir que o povo 
consumisse a água que estava envenenada. E 
realmente estava envenenada pelas toxinas 
do vibrião da cólera. Alguém lhe dissera que 
havia uma fossa próxima ao poço. Sim, a fos-
sa estava lançando sua matéria fecal no poço. 
As autoridades sanitárias, então, resolveram 
retirar a alça da bomba do poço e os óbitos di-
minuíram drásticamente.

Com as descobertas dos micróbios e sua 
gênese na patogenia das doenças infecto-
contagiosas, os governos resolveram inves-
tir em saneamento,  tratando os esgotos, 
tratando e canalizando a água fornecida às 
populações. Aqui, no Brasil, no tempo de 
Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Pas-
sos várias avenidas no Rio de Janeiro foram 
construídas, saneando a cidade graças aos 
trabalhos do sanitarista Oswaldo Cruz e sua 
equipe.

 A par das descobertas dos micróbios e 
do surgimento dos antimicrobianos, a vida 
se tornou mais digna. E essa dignidade se 
deve a homens como John Snow,  que não 
acreditava na teoria miasmática  da doen-
ça; a Robert Koch, que isolou o micróbio da 
tuberculose, a Pasteur que, arriscando-se a 
ser contaminado, provou que a doença raiva 
era transmitida por um vírus; a Vital Brasil 
Mineiro da Campanha; a Carlos Chagas; a 
Oswaldo cruz; dentre outros.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

Doenças Infectocontagiosas II

EDUCAÇÃO

A partir do primeiro semestre de 
2017, a região Sul da Bahia terá mais um 
motivo para sorrir com a implantação do 
curso de Odontologia na Faculdade de 
Tecnologia e Ciências (FTC) de Itabu-
na. O funcionamento do novo curso foi 
autorizado pelo Ministério da Educação 
(MEC), de acordo com Portaria nº 739, de 
24 de novembro de 2016, publicada nas 
páginas 22 e 23 da edição nº 226 do Diá-
rio Oficial da União, no último dia 25 de 
novembro.

Segundo o diretor da Faculdade, Luiz 
Alfredo Omena, o curso de Odontologia 
da FTC Itabuna terá os mesmos padrões 
acadêmicos e de qualidade dos demais 
que já funcionam nas unidades da Rede 
de Ensino FTC - Jequié, Vitória da Con-
quista, Feira de Santana e Salvador. 
Nesta última unidade, onde o curso já 
funciona há 14 anos, Odontologia é o úni-
co que obteve a nota máxima no processo 
de reconhecimento do MEC, dentre os da 
modalidade avaliados na capital baiana.

O diretor destaca ainda que, na Rede 
FTC, o acadêmico de Odontologia é esti-

mulado à leitura, pesquisa, atualização 
permanente, gestão de relacionamentos e 
atividades técnicas, adotando os espaços 
de convivência, políticas profissionalizan-
tes, éticas, e trocas de atitudes solidárias. 
No currículo do curso constam discipli-
nas como o Implantodontia, Ortodontia, 
Odontopediatria, Odontologia em Saú-
de Coletiva, Ética, Cirurgia, Dentística, 
Endodontia, Prótese Fixa, Total e Remo-
vível, Liderança e Empreendedorismo, 
dentre outras.

“A implantação do curso de Odonto-
logia é uma clara demonstração de que o 
plano de expansão da FTC Itabuna não 
se trata de um projeto estático, mas sim 
dinâmico, que busca atender às deman-
das reprimidas ainda existentes nas mais 
diversas áreas do conhecimento, visando 
qualificar melhores profissionais para o 
mercado regional”, argumentou Alfredo 
Omena. Ele observa que, após 15 anos de 
instalada, a unidade itabunense da Rede 
de Ensino FTC já oferta 20 cursos, entre 
os de graduação, tecnólogos e de pós-gra-
duação.
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DIREITOS - Professor Alfredo 
Omena, passados 15 anos da implanta-
ção da FTC em Itabuna, a instituição 
continua sendo um marco referencial 
na consolidação do Sul da Bahia como 
polo educacional de ensino superior. 
Como o senhor encara esse desafio de 
conduzir uma Instituição de Ensino 
Superior que tem um papel tão rele-
vante na comunidade sulbaiana?

Alfredo Omena - Em primeiro lugar, 
retornar ao Sul da Bahia é algo que me dá 
muito contentamento, pois quando morei 
em Itabuna há três anos fiz amigos e gostei 
muito de conviver com o dia a dia da comu-
nidade grapiúna. Quando foi fui convidado 
a assumir a direção da FTC Itabuna, aceitei 
o desafio com muita serenidade, pois a ges-
tão educacional é algo que faço com muita 
paixão. Além disto, já conhecia a importân-
cia que a Faculdade tem na comunidade 
itabunense e regional e o quanto foi e con-
tinua sendo importante, não só pelo fato de 
promover a qualificação de profissionais nas 
mais diversas áreas do conhecimento, como 
também para a economia local. 

DIREITOS - Quando foi implantada, 
há 15 anos, a FTC Itabuna contava com 

5 cursos. Hoje, são 20 cursos – 18 gradu-
ações de nível superior e dois tecnológi-
cos - oferecidos pela faculdade, além de 
diversos cursos de pós-graduação. Com 
isto, podemos dizer que o projeto insti-
tucional está consolidado?

Alfredo Omena - Como é perceptível, 
o projeto de expansão institucional da FTC 
não é algo estático. Pelo contrário, sempre 
foi dinâmico. Portanto, a consolidação acon-
tece à medida que a Rede de Ensino FTC, 
estrategicamente, identifica as necessidades 
reprimidas no mercado regional, em relação 
à qualificação de mão de obra, e busca aten-
der às expectativas de quem quer ingressar 
no ensino superior. Por outro lado, a conso-
lidação se dá também à medida que os pro-
fissionais egressos da FTC passam atuar na 
transformação das diversas realidades que 
demandam por conhecimento especifico nas 
mais diversas áreas. Por exemplo, os cursos 
de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental 
da FTC Itabuna foram os primeiros a serem 
implantados no Sul da Bahia. Muitos destes 
profissionais graduados aqui já ocupam im-
portantes funções no setor público e privado.

DIREITOS - Faz parte do projeto de 
expansão dá FTC a implantação de um 

Professor Luiz Alfredo Cortez de Omena, diretor da FTC Itabuna

“Gerir educação é algo que 
faço com muita paixão”

ENTREVISTA

Há 12 anos atuando no segmento de Educação e retornando 
ao Sul da Bahia, após 3 anos, o professor Luiz Alfredo Cor-
tez de Omena acaba de assumir a direção geral da Facul-

dade de Tecnologia e Ciências (FTC) de Itabuna, em substituição 
ao professor Januário Lima. Graduado em Engenharia Elétrica 
com especializações nas áreas de Qualidade, Marketing e Admi-
nistração, o novo gestor da FTC, em entrevista ao Jornal DIREI-
TOS, fala das suas perspectivas em relação ao novo desafio assu-
mido, bem como do projeto de expansão da unidade itabunense da 
Rede de Ensino FTC.

interação com a sociedade é algo intrínseco 
à nossa missão institucional.

DIREITOS - Em relação ao ensino 
superior brasileiro, sabemos que as IES 
(Instituições de Ensino Superior) vêm 
buscando novas estratégias para ade-
quarem-se à realidade mundial, princi-
palmente diante das demandas impos-
tas pelo desenvolvimento científico e 
tecnológico. Diante desta realidade, o 
que a Rede de Ensino FTC tem feito? 

Alfredo Omena: A qualidade do en-
sino é a prioridade zero para a Rede FTC. 
Conhecedora desta realidade, a Institui-
ção tem investido constantemente na for-
mação continuada de seus docentes e na 
atualização permanente do Projeto Peda-
gógico. Há dois anos, estamos trabalhan-
do na implantação do “Desenho de Cur-
rículo para Desenvolver Competências”. 
Trata-se de uma proposta metodológica 
inovadora que vem sendo implantada nas 
mais importantes Instituições de Ensino 
em diversos continentes, principalmen-
te na Europa. Na verdade o que estamos 
propondo é que o aluno e o professor es-
tejam conscientes que ninguém aprende 
só ouvindo, que é necessário haver ações 
de interação com o objeto de estudo que 
possibilitem e facilitem a construção do 
conhecimento.

DIREITOS - Então, o que podemos 
esperar da FTC Itabuna, tendo o pro-
fessor Alfredo Omena como gestor?

Alfredo Omena - Como disse ante-
riormente, gestão em educação é algo que 
faço como muita paixão. Isto implica os 
mais diversos aspectos, principalmente 
quando se trata de uma Instituição como a 
FTC, que tem uma história na vida da ci-
dade e das pessoas que passaram pela Fa-
culdade. Assim, buscarei uma maior inte-
ração com o corpo docente e discente, bem 
como com os demais colaboradores, para 
que a gestão possa refletir não apenas o 
pensamento do gestor, mas seja reflexo de 
um trabalho coletivo. Quanto à comunida-
de, irei trabalhar para que a FTC esteja 
cada dia mais presente e atuante no seu 
dia a dia. Penso que desse modo estarei 
exercendo um dos mais relevantes papeis 
de um gestor, qual seja, o cumprimento da 
missão institucional e a prática dos seus 
valores, de maneira que todos usufruam 
dos seus benefícios.

novo campus?

Alfredo Omena - Com certeza. A im-
plantação do novo campus é algo muito pre-
sente no projeto FTC para o Sul da Bahia. 
Mesmo ocupando um espaço privilegiado 
no coração da cidade, temos necessidade de 
ampliar nossas instalações para continuar 
mantendo o padrão da qualidade que sem-
pre marcou o ensino oferecido pela Institui-
ção. Para 2017, a FTC contará com um novo 
espaço, além de ampliar suas atividades 
para o ensino médio, com a vinda do Colégio 
Dom e um Centro de Idiomas para Itabuna. 

DIREITOS - Uma das principais 
características da atuação da FTC no 
Sul da Bahia tem sido a sua forte in-
teração com os diversos setores da so-
ciedade, instituições governamentais 
e não governamentais. Como diretor, 
o senhor pretende manter esta marca 
institucional?

Alfredo Omena - Certamente. Fa-
remos tudo o que for possível para que a 
FTC estreite cada vez mais esses laços 
com a comunidade, através dos seus se-
tores organizados, bem como com os ges-
tores municipais. Afinal, o conhecimento 
que é construído entre as paredes da aca-
demia precisam ser experimentados na vi-
vência do dia a dia para além dos muros. 
Neste sentido, as organizações tornam-se 
importantes parceiros para que o nosso 
processo de ensino proporcione aos nossos 
estudantes tal experiência. Além disso, a 
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A Seleção “Vôlei Sauros” de Ilhéus 
conquista o segundo lugar na Bahia e pri-
meiro lugar no interior. É grande a faça-
nha alcançada por este grupo de atletas 
veteranos retornando com o título e reco-
nhecimentos para a nossa região e atletas.

O I Jogos Abertos da Bahia foi criado 
pelos atletas veteranos da Bahia, catego-
ria Master 45 anos ou mais com o objeti-
vo de comemorar os 50 anos – Jubileu de 
Ouro dos Jogos Abertos do Interior.

O objetivo maior foi comemorar os 50 
anos de Jogos e fortalecer o esporte ama-
dor no estado. O evento também lançou 
a semente para estimular e resgatar a 
realização de Jogos Abertos na Bahia, 
incluindo agora times da nossa capital 
Salvador.

O campeonato aconteceu no ultimo 
final de semana nos dias 2, 3 e 4 de de-
zembro de 2016 na cidade de Feira de 
Santana.

Vôlei Master de 
Ilhéus brilha nos 
Jogos Abertos 
da Bahia-JAB

ESPORTES
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Ineditismo judicial na região sul da Bahia

A cidade de Camacan, região sul da 
Bahia, vivenciou nos últimos dias 22 e 23 
de novembro do ano em curso, algo inédi-
to para a região, o Juiz de Direito, Anto-
nio Henrique da Silva, trocar o conforto do 
seu gabinete pelos espaços próximos onde 
os conflitos entre as partes se verificavam, 
quais sejam: o Cartório do Tabelionato da 
Cidade; um espaço destinado a cultos reli-
giosos em um loteamento da periferia; um 
bar/restaurante abandonado às margens 
da BR – 101; uma cobertura de um bar em 
uma área de invasão de casas populares, 
também na periferia da cidade. A primeira 
audiência foi realizada no Centro da cidade, 
todas as demais, na periferia desta, além de 
uma última realizada na sede de uma fa-
zenda, na zona rural do município de Ara-
taca, todas as Ações Judicias continham 
pedidos liminares que foram decididos ali, 
na presença de todos os interessados, que 
puderem acompanhar, durante a narrativa 
da decisão oral ali proferida, os fundamen-
tos utilizados para negar ou deferir os pedi-
dos formulados.

O ineditismo da medida surpreendeu a 
todos, partes, advogados, os dois servidores 
que acompanhavam o juiz, o Técnico Judici-
ário Péricles Oliveira e o Oficial de Justiça 
Sebastião Carvalho, e até mesmo os poli-
ciais militares SDs. Erick e Jacqueline, que 
faziam a segurança da equipe, os quais rela-
taram que jamais haviam visto algo assim. 

Em uma espécie de efetivação do princí-
pio de uma Justiça célere, eficaz e itineran-
te, o magistrado Antonio Henrique da Silva, 
Juiz de Direito Titular da 3ª Vara do Sistema 
dos Juizados de Itabuna, substituto designa-
do para a Vara Cível da Comarca de Cama-
can pela Presidente do TJ/BA, Drª. Maria do 
Socorro Barreto Santiago, está fazendo histó-
ria nesta região cacaueira, ao realizar as au-
diências em referência e prolatar as decisões 
liminares que ali, in loco, foram elaboradas, 
oralmente, e na presença de todos.

A primeira audiência do estilo teve 
início às 10h30min, do dia 22/11, no Car-
tório de Títulos e Documentos da cidade de 
Camacan, no centro da cidade (Processo nº 
8000919-93.2015.8.05.0038, Reintegração 
de Posse - tendo como parte autora Gená-
rio Carvalho Nascimento). Nesse processo, 
após a oitiva da parte autora, a decisão do 
juiz Antonio Henrique da Silva foi no senti-
do do indeferimento do pedido de reintegra-

ção liminar na posse, ante a falta do requi-
sito de ano e dia. A segunda audiência teve 
início por volta das 12h30min, na Rua Pa-
raíso, 15, Loteamento popular, (Processo nº 
8000759-34.2016.8.05.0038 – Reintegração 
de Posse, tendo como parte autora Anto-
nio Francisco dos Santos, advogada, Grace 
Kelli Andrade Laytynher, e parte ré Anto-
nio Ferreira da Silva). Nesse foi deferido o 
pedido liminar para imediata reintegração 
na posse da área em discussão por parte do 
autor, sendo determinada providências de 
ordem administrativas junto à Prefeitura 
para a remoção de cercas e de edificações 
ilegais ali construídas, restabelecendo a 
destinação originária do espaço objeto do 
conflito como espaço público, inclusive com 
a imposição de multa 
diária por eventual 
descumprimento da 
decisão. O Primeiro 
dia dos trabalhos in 
loco finalizou-se com 
a audiência realizada 
no Bar/Restauran-
te Sombra da Tarde 
(inativo), às mar-
gens da BR-101, nas 
proximidades da via 
de acesso a Cama-
can, que teve início 
às 16:20, perduran-
do até às 18h45min 
(Processo nº 8000181-
71.2016.8.05.0038 – Ação de Imissão na 
Posse, tendo como parte autora José Lean-
dro Santos Damasceno, advogados Magno 
Felipe Guimarães e Jhoeys Amandha Mota 
Freire, e parte ré, Marialda Silva Plínio, 
advogado Ytacolomi Lusiadas Andrade Fi-
lho). Nele o pedido liminar era de antecipa-
ção dos efeitos da tutela, no sentido de que 
o autor fosse imitido na posse já no início do 
processo, sendo deferida a medida requeri-
da, imitindo-se o autor na posse logo depois 
de proferida a decisão, com a imposição de 
multa diária por eventual descumprimen-
to, bem como a determinação demolição/
derrubada de edificação frontal que impe-
dia o acesso ao imóvel (um terreno) adquiri-
do pela parte autora que obedeceu todos os 
trâmites legal, já que o mesmo imóvel havia 
sido vendido para duas pessoas diversas, só 
que apenas o autor providenciou a regulari-
zação da documentação.

Já no dia seguinte, 23 de novembro, 
os trabalhos tiveram início com o desloca-
mento da equipe que acompanhava o juiz 
Antonio Henrique da Silva, para o Parque 
Residencial Frederico Borges, sendo que a 
audiência teve início às 10h30m (Processo 
nº 8000850-27.2016.8.05.2016 – Ação de 
Reintegração de Posse, tendo como parte 
autora a Prefeitura Municipal de Cama-
can, Procuradora do Município Drª. Grace 
Kelli Andrade Laytynher, tendo como parte 
ré Emerson Santos Lima e outros (25 famí-
lias) que invadiram as casas em construção 
do Programa Minha Casa Minha Vida). 
Aqui, após ouvir o representante do Mu-
nicípio, e um dos representantes dos ocu-
pantes/invasores, bem assim de fazer uma 

divagação sobre o conflito entre normas le-
gais e princípios jurídicos e sociais, e ainda 
uma ampla abordagem sobre a colidência 
de princípios constitucionais da mesma en-
vergadura, Dignidade da Pessoa Humana, 
das pessoas que invadiram as casas X Dig-
nidade da Pessoa Humana, das pessoas que 
figuram na lista da Prefeitura como eventu-
ais contempladas da unidade habitacionais.

Assim, o julgador não apenas indeferiu 
o pedido liminar de reintegração da posse 
do Município, como também autorizou os 
ocupantes a ali permanecerem até a decisão 
de mérito, determinando ali mesmo, a iden-
tificação e qualificação de todos os ocupan-
tes, bem assim determinando a numeração 
de todos os imóveis, com a identificação do 
respectivo morador no momento em que foi 
realizada a audiência. Ainda ali, a advoga-
da Drª. Jamile Aguiar Lima, que atua na ci-
dade de Itabuna, que ali chegou para man-

JUDICIÁRIAS

ter contato com o juiz Antonio Henrique da 
Silva, ofereceu os seus serviços jurídicos a 
todos os ocupantes/invasores gratuitamen-
te, passando a figurar como procuradora 
dos mesmos no feito até a decisão final.

Já na parte da tarde, do mesmo dia, 
foi a vez de uma Ação de Reintegração de 
Posse, da Fazenda Cascata, zona rural do 
município de Arataca (Processo nº 8000239-
74.2016.8.05.0038 – Ação de Reintegração 
de Posse (decisão liminar descumprida), 
parte autora Simone Kaufman, advoga-
do Alberto Batista Barreto, parte ré Mag-
nobaldo Alves dos Santos e outros. Nesse 
processo a questão controvertida era o des-
cumprimento de decisão judicial outrora 
cumprida, uma vez que os invasores, depois 
de retirados do local, com o apoio da Policia 
Militar, retornaram para a área antes deso-
cupada. Assim, em uma espécie de proces-
so pedagógico de convencimento, o juiz, de 
forma hipotética, alçou os invasores à con-
dição de “juízes”, passando, ele a figurar, 
hipoteticamente, como invasor, o que teve 
como resultado a conclusão dos próprios 
invasores de que deveriam se retirar. E os 
termos do acordo foram devidamente homo-
logados pelo magistrado Antonio Henrique 
da Silva, para que os ocupantes deixassem 
o local até o dia 25/1/2017, sob pena da ado-
ção das medidas judiciais cabíveis.    

Portanto, em um momento em que 
o Poder Judiciário Brasileiro vem sendo 
posto à prova, com comportamentos até 
mesmo de Autoridades que desrespeitam 
as decisões de membros da Suprema Corte 
brasileira, fato que acarretou que o Poder 
Judiciário fosse alvo de uma verdadeira 
chacota, mundo a fora, como o caso do Jor-
nal Francês Charlie Hebdo, cuja charge de 
tom satírico e com um certo ar de ofensa 
humorística vem acompanhada da seguin-
te frase: “CONFIRMÉ: La Cour Suprême 
du Bésil est une merde”, além das severas 
críticas das quais tem sido vítima, muitas 
delas diretamente ligadas à questão do 
distanciamento dos magistrados dos juris-
dicionados, o juiz Antonio Henrique da Sil-
va, no interior baiano, dá provas, demons-
trando na prática que é possível sim fazer 
diferente, é possível sair dos gabinetes e ir 
ao encontro dos jurisdicionados, vivencian-
do a realidade destes, como forma de profe-
rir decisões e um julgamentos mais justo e 
próximo da realidade vivenciada por aque-
les que serão alcançados pelas manifes-
tações do Estado-Juiz, sem se afastar da 
isenção necessária a todo e qualquer julga-
dor, bem assim que quando necessário, de-
verá usar dos dispositivos legais para fazer 
valer as suas decisões, seja quem for, que 
por elas venha a ser atingido, sob pena do 
desrespeito às decisões judiciais imperar. 

Nesse contexto, entre a recente decisão 
proferida pelo STF, no caso do Senador ala-
goano Renan Calheiros, e a prática do Juiz 
de Direito Antonio Henrique da Silva, não 
tenhamos qualquer dúvida, a sociedade 
prefere e aplaude a postura deste último e 
nisso é que reside a esperança de todos nós 
brasileiros de que nem tudo está perdido, 
ainda há sim pessoas comprometidas com 
o que fazem.
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DIREITOS – Professora, o IE-
PROL implanta o Sistema Poliedro 
de ensino. O que isso significa?

InatianeMartins – O sistema Po-
liedro foi criado e vem funcionando com 
excelência na área a educacional há mais 
de 20 anos, com mais de 140 escolas par-
ceiras instaladas em 20 estados do Bra-
sil, apresentando resultados extraordi-
nários em aprovação e desenvolvimento 
de alunos. O Poliedro investe no desen-
volvimento de umprojeto educacional 
integrador, com uma metodologia sólida 
e recursos tecnológicos que auxiliam na 
organização e no planejamento de estu-
dos, o que motiva e desperta a paixão dos 
professores pelo ensino e dos alunos pela 
aprendizagem.

Outro significado da oferta do Siste-
ma Poliedro aqui pelo nosso Colégio IE-
PROL é que os pais não precisam mais 
se preocupar em levar seus filhos para 
estudar em outros centros, uma vez que 
aqui mesmo dispõem de um ensino com o 
mesmo padrão de qualidade e excelência 
pedagógica dos grandes centros educacio-
nais do país.

DIREITOS – Como percebe a edu-
cação no contexto do século XXI?

Inatiane Martins – As exigências 
educacionais para este século consis-
tem na formação de competências para 
a vida, oportunizando assim para que o 

ESCOLA INTELIGENTE
Colégio IEPROL implanta Sistema 
POLIEDRO de ensino em Itabuna

ENTREVISTA Inatiane Martins, diretora institucional do Colégio IEPROL.

O consagrado sistema nacional de ensino POLIEDRO está sendo im-
plantado a partir deste ano em Itabuna pelo colégio itabunense IE-
PROL. O IEPROL, que oferece há 13 anos educação profissional téc-

nica, passa a ser Colégio, disponibilizando matrícula também para o 6º ano 
até o ensino médio, tendo como método de ensino-aprendizagem o sistema 
POLIEDRO.

O Jornal DIREITOS foi ouvir a diretora institucional do Colégio IE-
PROL, professora Inatiane Martins, especialista em Metodologia de En-
sino, sobre esta novidade no campo da educação e o que ela significa para 
Itabuna e região.

Inatiane Martins – O do Sistema 
Poliedro,eleito como o melhor material di-
dático do país, segundo pesquisa realiza-
da pela RobbitResearch, por apresentar 
uma metodologia completa, que integra 
as áreas do conhecimento, estimulando 
o aluno ao engajamento no processo edu-
cacional, englobando teoria, atividade, 
reflexão, síntese, texto complementar e 
desafio.

 Infraestrutura: Laboratórios de 
anatomia, química/física, primeiros so-
corros: biblioteca, acessibilidade, salas 
climatizadas e com data-show, sistema 
de vigilância, elevador com ascensorista, 
auxiliar de alunos por andar e segurança 
predial.

DIREITOS – O que a professora 
considera diferenciais no sistema 
POLIEDRO/IEPROL?

Inatiane Martins – Nós oferecemos, 
por exemplo: Robótica Educacional, que 
desenvolve a inteligência e inspira talen-
tos. Educa tecnologicamente nos pilares 
da robótica: programação e mecatrônica, 
integrando as disciplinas da sala de aula 
a aplicações concretas, numa concepção 
multidisciplinar.

Oferecemos o Programa Dual Lan-
guageEducation, com uma carga horária 
de Inglês superior ao tradicional, o aluno 
terá aulas objetivando o desenvolvimento 
das habilidades do idioma, writer, listen, 
read, speak.

DisponibilizamosTecnologia Educa-
cional: P+ (Aplicativo educacional mul-
tiplataforma) e o Portal Edros (canal de 
comunicação e interação entre o Poliedro 
e os alunos, responsáveis e professores). 

E no cumprimento de sua missão hu-
manista de valorização da pessoa, o IE-
PROL tem o compromisso com uma Edu-
cação Inclusiva, para o atendimento das 
Políticas de Inclusão Social e de Atendi-
mento aos Portadores de Necessidades 
Especiais. 

DIREITOS – Quais as formas de 
contato com o Colégio IEPROL?

Inatiane Martins – Nossa sede fica 
na Av. Inácio Tosta Filho, 118, Edf. Vila 
Rica, 6º andar, Centro, Itabuna. Pelos 
telefones (73) 3612-1786 e 98880-8010 
(whatsapp), solicitando a visita de um 
consultor educacional, Fanpage do Co-
légio Ieprol, pelo site www.colegioieprol.
com.br, ou ainda pelo e-mail colégio@ie-
prol.com.br. 

Parâmetros Curriculares Nacionais, pri-
meiramente a Proposta Educacional que 
se alinhaà posição epistemológica Inte-
racionista, num espaço democrático, de 
diálogo, de debate, de estímulo à dúvi-
da metódica e ao compartilhamento dos 
saberes. Direcionada à formação ética e 
moral de seus alunos, trabalha valores, 
virtudes e espírito de cidadania/solida-
riedade, bem como hábitos e atitudes 
para a vida em sociedade, sob respaldo 
de um código de regras transparente que 
visa à consciência de limites e flexibilida-
de de pensamento.

DIREITOS – E o Material Pe-
dagógico?

estudante em sua fase adulta tenha con-
dições de realizar as melhores escolhas. 
Para isto deve-se promover a formação de 
um aluno questionador e autônomo, res-
ponsável e protagonista de seu próprio 
processo de aprendizagem. Em paralelo, 
estimular desenvolvimento do raciocínio 
lógico de maneira contextualizada, cons-
truindo um indivíduo com as habilidades 
requisitadas para aprovação no ENEM e 
vestibulares e ir muito mais além. 

DIREITOS – Como é conduzido o 
ensino no COLÉGIO IEPROL para 
atender a estas exigências?

Inatiane Martins – Pautado nos 
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Em conformidade com a lei número 4.591-64, informamos que as fotos e ilustrações desta peça publicitária têm caráter exclusivamente promocional, por tratar-se de um bem a ser construído. As condições de comercialização de cada unidade constam nos contratos a serem firmado com seus adquirentes. Para compra de salas de 28,95 m2 o valor total à vista é de R$ 193.751,00 (Cento e Noventa e Três Mil Setecentos 
e Cinquenta  e Um Reais). O valor a prazo é R$ 213.816,63 (Duzentos e Treze Mil, Oitocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Três Centavos), sendo sinal no ato da compra de R$ 16.953,22 (Dezesseis Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), mais três parcelas fixas de R$ 16.953,22 (Dezesseis Mil, Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), com vencimento para 30/60/90 dias, 
respectivamente, após o ato da compra. Mensais: 56 parcelas mensais de R$ 1.814,15, mais correção mensal pelo INCC-FGV até o habite-se. Após o Habite-se os valores serão corrigidos pelo IGP-M(FGV); Intermediárias: cinco parcelas anuais de R$ 8.882,27 (Oito Mil, Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Sete Centavos), mais correção mensal pelo INCC-FGV até o habite-se. Após o Habite-se os valores serão corrigidos 
pelo IGP-M(FGV). Nos valores das parcelas mensais e intermediárias acima já estão inseridos juros remuneratórios de 1% ao mês. Sala de Referência número 709. O financiamento somente será liberado mediante análise e aprovação de crédito. Os valores e formas de pagamento mencionados acima podem ser alterados sem aviso prévio. Responsável Técnico – Sérgio Mota – CREA BA nº 24.165-D; Projeto Arquitetônico: 
Bruno Santa Fé – CAU A22543-6. O empreendimento Cidadelle I Office Empreendimentos SPE LTDA foi aprovado pelo município de Ilhéus-Ba, consoante Alvará de Construção número 16572001/14, expedido em 17/03/2014. FI

 RODOVIA ILHÉUS-ITABUNA,
 KM 24. PRÓXIMO AO ATACADÃO.(73) 99999-5501

ÚLTIMAS
UNIDADES
A VENDA.
SALAS DE 28 A 333M2

O MAIS MODERNO
COMPLEXO ODONTO
MÉDICO EMPRESARIAL
DE ILHÉUS E ITABUNA,
DENTRO DO MAIS NOBRE
BAIRRO PLANEJADO
DA REGIÃO. 


