
Uma mudança na Constituição pode 
proibir a reeleição de candidatos que já te-
nham exercido por duas vezes mandato de 
chefe do Poder Executivo. De iniciativa do 
senador Paulo Bauer (PSDB-SC) e apoiada 

por outros senadores, a Proposta de Emen-
da à Constituição 41/2016 está aguardando 
designação de relator na Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.
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PEC torna inelegível candidato que 
já foi duas vezes chefe do Executivo

A Academia Grapiúna de Letras (Agral), fundada em 4 
de abril de 2011, a primeira Academia de Letras da cidade, 
presidida pelo acadêmico Ivann Krebs Montenegro, na terça-
feira 13/12/2016, na casa do acadêmico-presidente, no bairro 
São Judas, na cidade de Itabuna, promoveu a sua tradicional 
confraternização de fim de ano, que marca também a última 
ação da Casa.

Agral promove 
confraternização 

de fim de ano

Bahiagás conquista a 
autorização para importar GNL
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LEGISLATIVO

Chico Reis é eleito Presidente 
da Câmara de Itabuna

O vereador Francisco José do Carmo 
Reis (Chico Reis, PSDB) em votação secreta, 
marcada pela tensão e atraso, foi eleito no 
final da manhã do domingo (1º/1), presidente 
da Câmara de Vereadores de Itabuna para o 
biênio (2017–2018).

O edil que está em seu segundo manda-
to e que até o dia anterior a eleição ocupa-
va a 2ª Secretaria da mesa diretora, obteve 
doze votos contra nove da chapa encabeçada 
por Ronaldo Geraldo dos Santos (Ronaldão, 
PMN), mostrando com isso a força e a união 
dos membros do “G-12”.

O G-12 (Grupo dos 12) é composto em 
sua maioria de vereadores eleitos pela pri-
meira vez ou que retornam a casa legislativa 
itabunense após ficarem fora da legislatura 
2013-2016, a exemplo de Ricardo Xavier 
(PPS) e Milton Gramacho (PRTB). 

Além de Chico Reis (presidente), com-
porão a Mesa da Câmara de Vereadores 
de Itabuna, Ricardo Xavier (1º vice-presi-
dente), Babá Cearense (2º vice-presiden-
te), Charliane Sousa (1º secretário), Milton 
Gramacho (2º secretário) e Enderson Gui-
nho (3º secretário).

Existe o direito constitucional à 
identidade, um dos mais importantes 
atributos da personalidade. Todo mun-
do precisa ser registrado para existir 
juridicamente, ser cidadão. Claro que 
esta é uma obrigação dos pais: registrar 
o filho em nome dos dois.

A Lei dos Registros Públicos, que é 
anterior à Constituição Federal e ao Có-
digo Civil - e que até hoje não foi atuali-
zada - está prestes a ser, mais uma vez, 
remendada, sem que com isso venha 
a atender ao maior interesse de uma 
criança: ter no seu registro o nome de 
ambos os pais.

A antiquada lei registral, atribui 
exclusivamente ao pai a obrigação de 
proceder ao registro do filho. Somente 
no caso de sua falta ou impedimento é 
que o registro pode ser levado a efeito 
por outra pessoa.

Agora de uma maneira para lá de 
singela, o PLC 16/2003, recém aprovado 
pelo Senado,  atribui também à mãe a 
obrigação de proceder ao registro.

 Ora, nunca houve qualquer impe-
dimento para a mãe proceder ao regis-
tro do filho. Ela sempre assumiu tal en-
cargo quando o pai se omite.

O tratamento, aliás, sempre foi dis-
criminatório. Basta o homem compare-
cer ao cartório acompanhado de duas 
testemunhas, tendo em mãos a Decla-
ração de Nascido Vivo (DNV) e a cartei-
ra da identidade da mãe, para registrar 
o filho como seu. Já a mãe só pode regis-
trar o filho também no nome do pai, se 
apresentar a certidão de casamento e a 
identidade do pai.

Esta é outra discriminação injusti-
ficável. Quando os pais vivem em união 
estável, mesmo que reconhecida con-
tratual ou judicialmente, nem assim a 
mãe pode proceder ao registro do nome 
do pai. Para ele inexiste esta exigência. 
Consegue registrar o filho sem sequer 
alegar que vive na companhia da mãe.

A Lei 8.560/92 e as Resoluções 12 
e 16 do Conselho Nacional de Justiça, 
até tentaram chamar o homem à res-
ponsabilidade de registrar os seus fi-
lhos. Se a mãe indica ao oficial do regis-
tro civil quem é o genitor, é instaurado 
um procedimento, em que o indigitado 
pai é intimado judicialmente. Caso ele 
não compareça, negue a paternidade 
ou não admita submeter-se ao teste 
do DNA, nada acontece.  Ao invés de o 
juiz determinar o registro do filho em 
seu nome, de forma para lá que desar-
razoada o expediente é encaminhado 
ao Ministério Público para dar início 
à ação de investigação de paternidade. 
Proposta a ação, o réu precisa ser cita-
do, nada valendo a intimação anterior, 

ainda que tenha sido determinada por 
um juiz.

Às claras que esta é o grande entra-
ve para que os filhos tenham o direito 
de ter um pai. É de todo desnecessária 
a propositura de uma ação investigató-
ria quando aquele que foi indicado como 
genitor nega a paternidade e resiste em 
provar que não o é. Diante da negativa, 
neste momento deveria o juiz determi-
nar o registro, sem a necessidade de 
qualquer novo procedimento.

Na hipótese de o pai não concordar 
com a paternidade, ele que entre com a 
ação negatória, quando então será feito 
o exame do DNA.

O fato é que a mudança preten-
dida nada vai mudar. Para a mãe 
registrar o filho em nome de ambos, 
precisará contar com a concordância 
do genitor, pois terá que apresentar 
a carteira de identidade dele. Caso 
ele não forneça o documento, haverá 
a necessidade do procedimento admi-
nistrativo. Ainda assim, para ocorrer 
o registro é indispensável que ele as-
suma a paternidade.  

 E, no caso de o indigitado pai não 
comparecer em juízo ou e se negar a re-
alizar o exame do DNA, vai continuar 
a existir a necessidade da ação investi-
gatória de paternidade, quando todos 
estes acontecimentos não dispõem de 
qualquer relevo.

Apesar de o Código Civil afirmar 
que a recusa a exame pericial supre 
a prova a ser produzida, não podendo 
quem se nega a realizá-lo aproveitar-
se de sua omissão (CC arts. 231 e 232), 
quando se trata de assegurar o direito 
à identidade a alguém, tais disposi-
tivos não valem.  A recusa do réu de 
se submeter ao exame de DNA gera 
mera presunção da paternidade a ser 
apreciada em conjunto com o contexto 
probatório (L 8.560/92, art. 2º-A, pará-
grafo único). No mesmo sentido a Sú-
mula 301 do STJ, que atribui à nega-
tiva mera presunção juris tantum da 
paternidade.

Ou seja, a de alteração legislativa 
- anunciada como redentora - não irá re-
duzir o assustador número de crianças 
com filiação incompleta. Segundo dados 
do CNJ, com base no Censo Escolar de 
2011, há 5,5 milhões de crianças regis-
tradas somente com o nome da mãe.

Mais uma vez perde o legislador a 
chance de assegurar o direito à identi-
dade a quem só quer ter um pai para 
chamar de seu.

Por Maria Berenice Dias.
Advogada e Vice Presidenta Nacional do IBDFAM . Porto 

Alegre - Rio Grande do Sul.
E-mail: mabere@hotamail.com 

O direito a um pai

E-mail: mabere@hotmail.com 

CONTEXTO 
JURÍDICO

Tel.: 98808-1810
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A superação dos momentos de crise 
exige respostas ágeis e, muitas vezes, 
a adoção de remédios amargos e impo-
pulares. Isso não significa que toda e 
qualquer proposta surgida em tempos 
difíceis deva ser sumariamente aceita 
como benéfica para o futuro da socieda-
de. Precisa-se filtrar, melhorar ou recha-
çar os projetos, sempre de acordo com os 
valores democráticos e com a lei. Esses 
parâmetros de avaliação resultam de 
séculos de aprimoramento da ciência do 
direito e, no caso brasileiro, estão expli-
citamente estabelecidos na Constituição 
Federal.

É falsa a imagem de consenso cons-
truída para o projeto de reforma pre-
videnciária apresentado pelo governo 
federal em momento de extrema insta-
bilidade política. Para desconstruí-la, 
basta lembrar que são muitas as contro-
vérsias jurídicas em torno das mudan-
ças sugeridas, como as polêmicas sobre 
a existência ou não de um deficit da Pre-
vidência, sobre a concessão de isenções e 
renúncias fiscais, sobre a gestão da dívi-
da pública e a Desvinculação das Recei-
tas da União (DRU), para citar apenas 
algumas.

Do ponto de vista jurídico, o projeto 
do governo –que tramita no Congresso 
como Proposta de Emenda à Constitui-
ção 287/2016– preocupa por representar 
sério recuo nas conquistas de direitos 
sociais garantidos na Constituição, que 
veda o retrocesso. Não se pode criar re-
gras excessivamente duras, reduzindo 
substancialmente a chance de o traba-
lhador usufruir do benefício pelo qual ele 
mesmo paga. É isso que acontece quan-
do se impõe às cidadãs e aos cidadãos 
que comecem a trabalhar aos 16 anos de 
idade para terem aposentadoria integral 
somente após 49 anos de contribuição, 
quando completarem 65 anos de idade.

Outro ponto que merece destaque 
(negativo), é a proposta de adotar a 
igualdade etária imediata entre homens 
e mulheres. É sabido que, infelizmen-
te, todas as condições econômicas, de 
empregabilidade e de remuneração não 
seguem essa lógica no Brasil. O trata-
mento do trabalhador rural também 
merece cuidado especial, com regras que 
atentem para realidade do campo e suas 
especificidades.

Como bem lembrou a presidente do 
Instituto Brasileiro de Direito Previden-

ciário, Jane Berwanger, é equivocado 
fazer comparações com países que, hoje, 
registram média de idade de aposen-
tadoria superior à brasileira. Acontece 
que, aqui, falta trabalho, renda e um 
sistema de saúde que atenda plenamen-
te a demanda da população para ter vi-
talidade para mais anos no mercado de 
trabalho.

Além das controvérsias no campo do 
direito, também existem divergências 
com relação à PEC nas áreas contábil e 
de gestão pública. Associações de audi-
tores da Receita Federal, especialistas 
nos mecanismos de arrecadação e des-
tinação da verba pública, têm alertado 
para inconsistências. Uma delas é que a 
arrecadação permite cobrir as despesas 
com as aposentadorias, mas o fato de o 
dinheiro ser desvinculado (aquele que 
não precisa ser obrigatoriamente gasto 
para a finalidade original) permite seu 
uso para outras despesas, como paga-
mento da dívida pública. A Associação 
Nacional dos Auditores Fiscais da Re-
ceita Federal (Anfip) tem apresentado 
conta segundo a qual não existe rombo. 
Em 2014, segundo a entidade, sobraram 
R$ 54 bilhões no caixa da Seguridade 
Social, que inclui a Previdência.

Não se nega a necessidade de mu-
danças no sistema previdenciário. Mas 
a sociedade precisa ser esclarecida sobre 
as escolhas possíveis e as consequências 
de cada uma. A solidariedade que moti-
vou o Estado a construir uma estrutura 
de direitos sociais previdenciários não 
pode ser açodadamente extirpada sem 
um profundo debate com a sociedade.

A reforma da Previdência necessária 
é aquela que resulte em benefícios dignos 
para os contribuintes, assegurando verba 
alimentar e bem estar social nos momen-
tos mais duros da vida. Assim poderá ser 
cumprido o objetivo de erradicação da po-
breza, estabelecido na Constituição como 
uma das determinações necessárias para 
o desenvolvimento do país.

O futuro da Previdência é de inte-
resse geral. As instituições da República 
precisam cumprir o papel que a lei lhes 
atribui na fiscalização do correto cumpri-
mento da Constituição. E as entidades 
civis precisam se envolver neste debate. 

Por Claudio Lamachia.
Advogado e presidente nacional da OAB.

Brasília – DF
http://www.oab.org.br

Senso crítico contra 
falso consenso

http://www.oab.org.br 

ARTIGO

A Corte de Cassação da Itália confir-
mou a condenação de um homem por ou-
vir música em volume tão alto ao ponto de 
atrapalhar os vizinhos. Ele foi punido com 
uma multa de 220 euros (cerca de R$ 750).

Segundo notícia do jornal italiano Il 
Sole 24 Ore, um dos vizinhos chamou 
a polícia um dia alegando que seu filho 
de três anos estava ficando nervoso por 
não conseguir dormir. Reclamou de que 

a música começava logo cedo e continua-
va até de noite. Outro vizinho contou que 
seu filho, que estava na faculdade, teve 
de se mudar para poder estudar para as 
provas porque o barulho impedia que ele 
se concentrasse.

A condenação foi baseada no artigo 
659 do Código Penal italiano, que prevê 
como delito atrapalhar o trabalho ou re-
pouso das outras pessoas. 

Homem é condenado na Itália por 
ouvir música em volume alto
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Selma, comprar um imóvel 
para investimentos ou moradia 
própria é objetivo de muitas pes-
soas. Em ambos os casos, o imó-
vel na planta se apresenta como 
uma opção repleta de vantagens 
porque as taxas podem 
ser menores e os valões 
mais baixos, representado 
uma economia de até 30% 
(trinta por cento) em rela-
ção aos imóveis prontos. 
Entretanto, é necessário 
tomar algumas precau-
ções para fugir dos riscos 
que esse tipo de transação 
pode apresentar. Entre 
eles: os atrasos na entre-
ga, qualidade do acaba-
mento final, informações 
enganosas sobre metragens e até 
caso de fraudes.

Antes da Compra: 1- consulte 
o Procon e em órgãos competente 
se há reclamações da empresa a 
ser contratada. Ou procure saber 
se a empresa já construiu outros 
imóveis e verifique junto aos mo-
radores/adquirentes se a constru-
tora/incorporadora cumpriu com 

o quanto acordado em contrato; 2- 
certifique-se de que a propaganda 
do material publicitário, informa-
tivo ou feita pelo corretor na ne-
gociação foram comtempladas no 
contrato. É recomendável ainda, 

verificar se o projeto de constru-
ção foi aprovado pelas autorida-
des competentes; 3- confirme se a 
incorporação está regular peran-
te o Cartório de registro de Imó-
veis, no caso de Itabuna são dois 
o 1º e o 2º; 3- em caso de financia-
mento, exija informações precisas 
sobre a aprovação e assinatura do 
compromisso de compra e venda 

do imóvel e as condições gerais do 
financiamento.

No contrato: 1- deve constar: 
prazo de carência, prazo de início 
e entrega da obra e das chaves, 
a espécie de construção adotada, 

o valor total do imóvel e o 
número de registro do em-
preendimento; 2- o contrato 
deve ser acompanhado do 
memorial descritivo do em-
preendimento; 3- se a cons-
trutora ou incorporadora in-
serir em seu contrato cláu-
sula que prorrogue o prazo 
de entrega, que pode variar 
de 120 a 180 dias, não acei-
te. Essa prática é conside-
rada abusiva pelo Procon 
porque permite a variação 

unilateral das condições contra-
tuais.

Para evitar o mau negócio, 
orientamos o consumidor verifi-
car, com muita atenção, todas as 
informações relativas ao imóvel e 
no caso de dúvidas, é recomendá-
vel a consulta a um advogado de 
sua confiança antes da assinatu-
ra do 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

Eu e meu marido estamos prestes a comprar um 
imóvel na planta. Quais os cuidados devemos tomar 

para evitar problemas futuro? Selma Castro.

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
Rua Sóstenes de Miranda, 

nº 92, Centro. - ITABUNA-BA

CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com

73 3617-9700
3041-6801

Ab initio. Desde o início; desde o começo.
Ab intestato. Sem ter deixado testamento.
Ab irato. Num impulso de ira; movida pela cólera.
Ab origine. Desde a origem.
Ab reo dicere. Falar em favor do réu.
Abdicatio tutelae. Renúncia à tutela.
Aberratio delicti. Erro do criminoso com relação à pessoa da vítima.
Aberratio ictus. Erro de alvo.  
Diz-se do ato praticado por alguém que, pretendendo ofender a outrem, 
atinge a um terceiro que não foi visado.  
 “É, assim, o delito, cuja prática resultou contrariamente às intenções do 
agente, porquanto, embora conseqüente de ânimo, indiretamente doloso 
quanto ao atingido, se revela direto quanto à intenção que o motivou.” (DE 
PLÁCIDO E SILVA, Op. Cit., p. 6).
Aberratio personae. Erro de pessoa.
Absens heres non erit. O ausente não será herdeiro.
Absens non dicitur reversurus. Ausente não se diz quem logo tem de 
regressar.
Absens, studiorum causa, habetur pro presente. Ausente, por motivo de 
estudo, reputa-se presente.
Absente reo. Na ausência do réu.
Absolvere debet judex potius in dubio, quam condemnare. Em caso 
de dúvida, o juiz deve absolver e não condenar.
Absolvere nocentem satius est, quam condemnare innocentem. 
Antes, mil vezes, absolver o culpado do que uma só vez condenar o inocente.

“A norma, com efeito, não poderá estrangular a vida, 
antes deverá afeiçoar-se a esta, para que não se cristalize 
nos formalismos estéreis. O direito, como hoje se observa, 
vai se modelando à luz das realidades áspera do mundo 
contemporâneo. E as suas matrizes eis que se forjam nos 

obscuros desvãos da inquietação popular. Sois, pois, senhores 
advogados, intérpretes desses dramas surdos que germinam 

em todas as camadas sociais”. 

Jorge Lacerda, ex-Governador em Santa Catarina Rua São Vicente de Paula, 187 - sala 201 - Centro
CEP: 45600-105 - Itabuna-BA - 73 3211.5363 e 3613.5363

DECISÕES

Casal pode cultivar maconha 
para tratamento de filha

A juíza de Direito Gisele Guida de Fa-
ria, da 41ª vara Criminal do RJ, concedeu 
liminar favorável a um casal – pais de 
uma menina com doença rara – que culti-
va e processa em casa uma variedade da 
Cannabis sativa como parte de tratamen-
to cujo objetivo é controlar as convulsões 
sofridas pela criança. 

A magistrada determinou ao chefe da Po-
lícia Civil e ao superintendente do departa-
mento da Polícia Federal que se abstenham 
de praticar qualquer ato contra a liberdade 
de ir e vir do casal em razão da ação.

O casal alegou no HC preventivo que 
o tratamento exige que seja ministrado à 
menor extrato industrial de Cannabis sa-
tiva legalmente importado dos EUA, em 
combinação com extrato artesanal de uma 
variedade da planta, denominada Harle 
Tsu, a qual cultivam em sua residência.

Analisando a questão sob o pano de 
fundo do direito constitucional à saúde, a 
magistrada ponderou que o ato praticado 
pelos pacientes busca, em primeiro pla-
no, garantir a saúde da filha, o que possui 
amparo no art. 6º da CF. Afirmou ainda 
que a ação se justifica e está em conso-
nância com o art. 227 da Carta Magna.

“Verifica-se, portanto que é dever da 
família assegurar à criança e ao adoles-
cente, com absoluta prioridade, seu direi-

to à vida e à saúde. Sob tal prisma, tem-
se que ato praticado pelos impetrantes 
e que poderia ensejar sua prisão, prima 
oculi, merece ser melhor analisado sob o 
prisma dos valores e preceitos constitu-
cionais acima relacionados.” 

Segundo a julgadora, a questão exige 
análise mais profunda, e, em razão do iní-
cio do recesso forense, não seria possível 
fazê-lo, motivo pelo qual deverá ser rea-
preciada quando da retomada dos traba-
lhos, neste mês de janeiro.
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Direito Tributário
1 -  João deixou de pagar o Imposto 

de Importação sobre mercado-
ria trazida do exterior, sendo 
notificado pelo fisco federal. 
Ao receber a notificação, logo 
impugnou administrativamen-
te a cobrança. Percebendo que 
seu recurso administrativo de-
moraria longo tempo para ser 
apreciado e querendo resolver 
a questão o mais rápido pos-
sível, propõe ação anulatória 
para discutir matéria idêntica 
àquela demandada adminis-
trativamente.

       Com base nesse relato, assinale 
a afirmativa correta.

a) Haverá o sobrestamento da ação 
anulatória até que seja efetivamen-
te apreciada a impugnação admi-
nistrativa.

b) A medida judicial será indeferida 
devido à utilização de recurso na 
esfera administrativa.

c) A propositura de ação judicial so-
bre matéria idêntica àquela de-
mandada na esfera administrativa 
não constitui em desistência de tal 
esfera.

d) A concomitância de defesa admi-
nistrativa com medida judicial 
versando sobre matérias idênticas 
implica desistência do recurso ad-
ministrativo interposto.

2 - Determinado Estado da Federa-
ção publicou, em julho de 2015, 
a Lei nº 123/2015, que majorou o 
valor das multas e das alíquotas 
de ICMS. Em fevereiro de 2016, 
em procedimento de fiscalização, 
aquele Estado constatou que de-
terminado contribuinte, em ope-
rações realizadas em outubro de 
2014, não recolheu o ICMS devi-
do. Por conta disso, foi efetuado 
o lançamento tributário contra 
o contribuinte, exigindo-lhe o 
ICMS não pago e a multa decor-
rente do inadimplemento.

     O lançamento em questão só es-
tará correto se

a) as multas e alíquotas forem as pre-
vistas na Lei nº 123/2015.

b) as alíquotas forem as previstas na 
Lei nº 123/2015 e as multas forem 
aquelas previstas na lei vigente ao 
tempo do fato gerador.

c) as multas e as alíquotas forem as 
previstas na lei vigente ao tempo 
do fato gerador.

d) as multas forem as previstas na Lei 
nº 123/2015 e as alíquotas forem 
aquelas previstas na lei vigente ao 
tempo do fato gerador.

3 - João, advogado tributarista, é 
procurado para orientar a em-
presa L a respeito do compor-
tamento da jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal so-
bre matéria tributária.

       Como assistente de João, assina-
le a opção que veicula enunciado 
com efeito vinculante em relação 
aos órgãos do Poder Judiciário e 
à Administração Pública direta 
e indireta, nas esferas federal, 
estadual e municipal.

a) Na entrada de mercadoria importa-
da do exterior é legítima a cobrança 
do ICMS por ocasião do desembara-
ço aduaneiro.

b) Ainda quando alugado a terceiros, o 
imóvel pertencente a qualquer das 
entidades referidas pelo Art. 150, 
inciso VI, alínea c, da CRFB/88, 
permanece imune ao IPTU, não im-
portando a finalidade a que os alu-
guéis se destinem.

c) A norma legal que altera o prazo de 
recolhimento de obrigação tributá-
ria está sujeita ao princípio da an-
terioridade.

d) A exigência de depósito prévio, 
como requisito de admissibilidade 
de ação judicial na qual se pretenda 
discutir a exigibilidade de crédito 
tributário, é constitucional.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS DA EDIÇÃO DE NOVEMBRO DE 2016.  1-A; 2-B; 3-C.

POSSE

OAB de Ibicaraí empossa 
novo presidente e vice

O novo presidente da OAB de Ibi-
caraí, Antônio Rodrigues Campos, que 
ocupou o cargo de vice-presidente da 
subseção por três gestões seguidas, foi 
empossado pelo presidente da OAB 
da Bahia, no dia 19/12, para o triênio 
(2016/2018). Campos passa a ocupar o 
lugar deixado pelo então presidente da 
subseção, Yonaldo Nery Guedes, que 
faleceu em setembro deste ano. Para a 
vice-presidência, assume o lugar o filho 
de Yonaldo, Daniel Guedes. Foram man-
tidos em seus cargos os demais membros 
da diretoria: a secretária-geral, Maria 
José de Jesus, o secretário-geral adjun-
to, Rolando Carlyle, e o tesoureiro, Adil-
son Miranda.

Além do presidente da Seção da 
OAB Bahia e da diretoria da Subseção, 
participaram da solenidade o secretá-
rio-geral da OAB-BA, Carlos Medauar; 
os presidentes das subseções de Coara-
ci, José Nilton Vieira, de Ilhéus, Mar-
cos Flávio Rhem, de Itabuna, Edmilton 
Carneiro, de Itapetinga, Fabrício San-
tos, e de Jequié, Augusto César Ribei-
ro; o secretário-geral da OAB de Ilhéus, 
Sanzio Peixoto; o tesoureiro da OAB 
de Itabuna, Rui Carlos Rodrigues; os 
conselheiros seccionais José Henrique 
Chaves, Martone Maciel e Guilherme 
Scofield e o membro do Tribunal de Éti-
ca e Disciplina (TED) da OAB-BA Jac-
son Cupertino.

 Antônio Campos agradeceu a todos 
presente e falou sobre seus planos para 
a gestão. “Sinto-me orgulhoso em subs-

tituir um grande advogado e jurista, um 
homem de bem como Yonaldo, e acredito 
que tenho um compromisso grande com 
a OAB de Ibicaraí de levar à frente o tra-
balho bonito que ele vinha fazendo em 
sua gestão. É uma grande responsabili-
dade junto aos colegas e, antes que eu 
seja cobrado, vou tentar antecipar o que 
puder fazer em benefício dos colegas da 
região”, destacou.

O vice-presidente e filho de Yonal-
do, Daniel Guedes, fez discurso emo-
cionado. “Foi um evento lindo para 
mim principalmente. Revivemos a tra-
jetória de meu pai, seu papel junto à 
instituição e à advocacia. Traçamos o 
futuro, onde continuaremos caminhan-
do ao lado da seccional na busca de 
melhorias para a classe e da prestação 
jurisdicional. Foi um evento emocio-
nante”, destacou.

Os demais membros da diretoria 
também falaram sobre a posse e a expec-
tativa para os próximos anos. Pretende-
mos desenvolver um projeto de atuação 
junto aos advogados, complementar ao 
do querido Yonaldo, gerido junto aos 
advogados na defesa das nossas prer-
rogativas e melhoria do Judiciário”, 
disse Maria José. “Estamos saudosos, 
mas muito animados com uma direto-
ria jovem, que representará os cerca de 
60% advogados jovens da região. Temos 
muitas coisas a serem discutidas e acre-
ditamos que levaremos adiante todas as 
lutas da OAB”, complementou Adilson 
Oliveira.
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PEC torna inelegível 
candidato que já foi duas 
vezes chefe do Executivo

Uma mudança na Constituição pode 
proibir a reeleição de candidatos que já te-
nham exercido por duas vezes mandato de 
chefe do Poder Executivo. De iniciativa do 
senador Paulo Bauer (PSDB-SC) e apoiada 
por outros senadores, a Proposta de Emen-
da à Constituição 41/2016 está aguardan-
do designação de relator na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

A medida atingiria os cargos de pre-
feito, governador e presidente da Repú-
blica. Se aprovada a PEC, os ex-presiden-
tes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando 
Henrique Cardoso não poderiam concor-
rer ao pleito presidencial de 2018, por 
exemplo.

A proibição deve ocorrer mesmo que 
os cargos tenham sido exercidos em es-
tados ou municípios diferentes, de forma 

não consecutiva e ainda que em decor-
rência de sucessão ou substituição nos 
seis meses anteriores ao pleito. O autor 
da PEC afirma que nos Estados Unidos 
já existe, desde 1951, a limitação do exer-
cício de dois mandatos de presidente da 
República, consecutivos ou não.

Paulo Bauer lembra que, com base 
no atual ordenamento constitucional, 
nada impede que um cidadão já reeleito 
para a chefia do Poder Executivo exerça 
o cargo novamente, desde que observado 
o intervalo mínimo de uma legislatura. O 
senador argumenta que, na prática, essa 
medida permite a perpetuação de uma 
mesma pessoa ou grupo no poder, o que 
conflitaria com princípios republicanos, 
como a temporariedade e a alternância. 
(Ascom Senado) 

Membros do Ministério Público devem 
exercer ou fiscalizar a notificação consular re-
sultante da aplicação do artigo 36 da Convenção 
de Viena sobre Relações Consulares, de 1963. 
Esse dispositivo impõe que as autoridades bra-
sileiras cientifiquem o cônsul do país a que per-
tence o estrangeiro quando este for preso. Isso 
é o que estabelece a Recomendação 47/2016 do 
Conselho Nacional do Ministério Público, publi-
cada no Diário Oficial em 21 de dezembro.

A proposta da recomendação, apresentada 
pelo conselheiro do CNMP Valter Shuenque-
ner, foi aprovada em 21 de novembro, durante 
a 22° Sessão Ordinária de 2016.

O objetivo da recomendação é viabilizar a 
proteção e a defesa dos direitos e interesses do 
estrangeiro que eventualmente seja privado de 
sua liberdade.

Shuenquener afirma, em sua justificativa, 
que a referida notificação é “de caráter funda-

mental e compõe os direitos básicos da pessoa, 
sendo ainda uma garantia essencial e indisponí-
vel ao estrangeiro submetido à prisão em territó-
rio sujeito à soberania de qualquer outro Estado 
nacional”.

Além disso, o conselheiro frisa que é neces-
sário assegurar ao estrangeiro que esteja pre-
so a possibilidade de receber auxílio consular 
de seu próprio país, tornando acessível o pleno 
exercício de todos os direitos que se encontram 
dentro do processo legal.

Segundo Valter Shuenquener, o descum-
primento dessa garantia básica, por parte das 
autoridades policiais, judiciárias e ministeriais 
brasileiras pode gerar a invalidação da prisão 
do estrangeiro e dos atos imediatos de perse-
cução penal. O conselheiro afirma também que 
“esta notificação consular nem sempre tem sido 
cumprida por juízes, membros do Ministério 
Público e autoridades policiais”. (Ascom CNMP)

Membro do MP deve notificar cônsul 
quando estrangeiro for preso no Brasil
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A mais nova edição de 
O COMPASSO já está na praça
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Agral promove 
confraternização 

de fim de ano
A Academia Grapiúna de Letras 

(Agral), fundada em 4 de abril de 2011, 
a primeira Academia de Letras da cida-
de, presidida pelo acadêmico Ivann Krebs 
Montenegro, na terça-feira 13/12/2016, na 
casa do acadêmico-presidente, no bairro 
São Judas, na cidade de Itabuna, promoveu 
a sua tradicional confraternização de fim 
de ano, que marca também a última ação 
da Casa.

O evento foi prestigiado pelos membros 
da ‘Casa de Jorge Amado’ e também por 
membros das demais academias de letras 
da cidade, a exemplo da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e 
da Academia Maçônica de Letras Ciências 
e Artes da Região Grapiúna (Almacarg), fa-
miliares e convidados.  

A noite ficou ainda mais bela, pois o ca-
sal Ivann Montenegro e a médica Zenaide 

Maria Gouveia Montenegro, estavam co-
memorando naquela data 58 anos de casa-
dos, bem como a recuperação de saúde do 
presidente da Agral. Além disso, também 
foi lembrado que no próximo dia 11/1/2017, 
Ivann Krebs completará 80 anos de idade. 

Ainda dentro da confraternização, não 
faltaram as tradicionais mensagens de fim 
de ano, com destaque para as mensagens
-reflexivas sobre o Natal, sorteios de livros, 
apresentação do Coral Cantores de Orfeu 
regido maestrina e educadora musical Zé-
lia Lessa, a boa MPB ao vivo com o cantor 
e músico Carlos Santana e culminando com 
uma ceia típica natalina. 

Foi realmente um evento a altura da 
Academia Grapiúna de Letras (Agral), que 
retomará seus trabalhos no mês de feverei-
ro/2017, onde na primeira reunião elegerá 
a nova diretoria para o biênio 2017/2018.
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Bahiagás conquista a 
autorização para importar GNL

Com o nome de gas-
trenterites, infecções in-
testinais, disenterias, 
diarréias, etc. se enten-
dem as doenças, os distúr-
bios que ocorrem no tubo 
digestivo devido a várias 
etiologias. Esses distúr-
bios ocorrem graças ao 
aumento do peristaltismo, 
ou seja, o aumento dos mo-
vimentos das alças intesti-
nais causando dor e perda 
de água para o exterior.  
As gastrenterites podem 
ser acompanhadas por fe-
bre, enjôos, vômitos, indis-
posição, cansaço, falta de apetite.

 Essas doenças são causadas por 
diversas etiologias tais como: ví-
rus, bactérias, protozoários, vermes, 
alergenos. Na infância é comuns as 
gastrenterites provocadas por vírus, 
muito comuns no verão.

Diarréias recorrentes, que vão e 
voltam, acompanhadas de febre ou 
não, podem ser uma giardíase ou 
amebíase. As comidas que fazem mal 
com episódios de evacuações freqüen-
tes com náuseas, vômitos são causa-
dos por salmoneloses, shigeloses etc. 
Há uma infecção, oriunda de alimen-
tos contaminados, muito grave deno-
minada de botulismo, causada por 
uma bactéria que pode levar ao óbito.

Igualmente, existe uma gastren-
terite ligada ao consumo de glúten, 

substância existente no trigo. As pes-
soas que não têm certa enzima não 
conseguem metabolizar produtos que 
têm como matéria-prima o trigo. Es-
sas pessoas dever abster-se de inge-
rir alimentos fabricados com aquele 
cereal.

Caberá ao médico, ouvindo as 
queixas do paciente, fazer o diagnós-
tico a fim de estabelecer a origem da 
gastrenterite e prescrever o trata-
mento adequado. Ao lado dos medi-
camentos, a ingestão de líquidos é 
importante, principalmente para as 
crianças, para corrigir a desidratação 
originada pelas constantes evacua-
ções e vômitos.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*

As gastrenterites

BAHIAGÁS

A Bahiagás por meio da portaria 
708/2016, do Ministério de Minas e Energia 
(MME) foi autorizada a partir desta terça-
feira (20/12), a importar gás natural lique-
feito (GNL).

A Bahiagás poderá importar um volu-
me de 1,825 milhão de metros cúbicos de 
GNL, o que equivale a cerca de 1 bilhão de 
metros cúbicos de gás natural(GN). 

A Bahia possui também produção de 
gás natural na Bacia do Recôncavo 1,800 
milhão de m³/dia. Há ainda a produção 
offshore, no campo de Manati, localizado 
na Bacia de Camamu, com capacidade de 
5,800 milhões m³/dia. Além da produção 
própria, a Bahia dispõe do gasoduto da In-
tegração Sudeste-Nordeste (GASENE) que 
transporta 10 milhões de m³/dia.

  Na Bahia há também um Terminal de 
Regaseificação da Bahia (TRBA), localizado 
na Baía de Todos os Santos, em Salvador, 
que tem capacidade para regaseificar 14 
milhões de m³/dia de gás natural. O TRBA 
pode também armazenar 139 mil de m³ de 

GNL, o que equivale a 82 milhões de m³ de 
gás natural.

Os dados acima comprovam que a Bahia 
é um grande Hub de gás natural do país. 

A portaria 708/2016 foi um pleito da 
Bahiagás, que definiu no seu planejamento 
estratégico diversificar a aquisição de gás 
natural, através da importação de GNL e 
incentivar os produtores locais desse ener-
gético, o que é defendido pelo governo do 
estado, criando assim uma maior flexibili-
dade à oferta de gás natural, aumentando 
a segurança energética no estado, condição 
fundamental para estimular novos investi-
mentos na Bahia e no Brasil.

O diretor – presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza, está muito otimista com as 
novas possibilidades que a importação do 
GNL irá permitir. “A expectativa é que a 
Companhia possa no futuro atender seu 
mercado por diversas fontes de gás natural 
e estar aberta às oportunidades, que resul-
tem em maior competitividade para todos 
seus clientes e para novos investimentos”. 
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Fernando Gomes assume 
o governo e anuncia criação 

da Polícia Municipal

POLÍTICA

“Vocês foram me chamar e estou aqui 
para governar  como sempre fiz, sem per-
seguições a ninguém, porque serei o pre-
feito de todos os itabunenses”, declarou o 
prefeito Fernando Gomes ao ser empos-
sado para o seu quinto mandato, em sole-
nidade na Câmara de Vereadores de Ita-
buna. O evento contou com  as presenças 
dos deputados federais Paulo Magalhães 
e João Carlos Bacelar, além do prefeito 
de Ilhéus Mário Alexandre, dos secretá-
rios municipais e representantes da so-
ciedade civil organizada.

Depois do juramento e da assinatura 
do termo de posse, o prefeito Fernando 
Gomes acenou para uma integração de 
ações entre governo e legislativo, supe-
rando os limites partidários, “vamos an-
dar juntos para a retomada do desenvol-
vimento e devolver a Itabuna a condição 
de polo regional. Porque todos nós temos 
um compromisso com a nossa cidade e a 
nossa gente”, afirmou.

Parceria
Ele disse ainda, que pretende traba-

lhar junto com o prefeito de Ilhéus em 
defesa da região e do seu fortalecimento: 
“Sei que vivemos um momento difícil em 
todas as áreas em especial no campo da 
saúde, da infraestrutura e da segurança. 
Por isso precisamos dar um basta na vio-
lência e para isto vamos precisar do apoio 
da Câmara Municipal e da comunidade,” 
enfatizou.

Destacou ainda a importância do 
apoio dos deputados Paulo Magalhães e 
João Bacelarm, “que vão ajudar muito 
a Itabuna, porque temos pela frente um 

grande desafio, para isso precisamos dei-
xar a política de lado e pensar em nossa 
cidade”, complementou o prefeito.

Como alternativa para superar a crise 
do país e de Itabuna, ele defendeu um es-
forço coletivo e muito trabalho. Também 
prometeu de imediato um verdadeiro cho-
que de gestão, com a tomada de medidas 
duras em beneficio da comunidade e pediu  
um prazo de 90 dias para arrumar a ad-
ministração municipal, com uma reestru-
turação da máquina do governo através de 
uma ampla reforma administrativa, a ser 
encaminhada ainda nas próximas horas 
para a Câmara Municipal.

Polícia Municipal
A reforma prevê a  redução do núme-

ro de secretarias e cortes de gastos em to-
das as áreas do governo. Anunciou ainda 
a criação de uma polícia municipal e uma 
ação em parceria com o governo do estado 
contra a violência, “sei que segurança é 
uma tarefa do estado, mas vou procurar 
o governador e pedir uma ação para lim-
par a nossa cidade, porque a família ita-
bunense está sendo desrespeitada pelos 
bandidos.”  Ele pediu aos marginais para 
que deixem a população em paz.

Falando dos desafios do novo governo, 
o prefeito deixou claro que  escolha dos 
secretários obedeceu a critérios pessoais 
e sem a interferência de ninguém, dizen-
do que a missão deles não é trabalhar 
para Fernando Gomes, mas para Itabuna 
e convocou a todos os setores da popula-
ção para que ajudem o governo, inclusive 
colaborando na racionalização da coleta 
de lixo e na limpeza da cidade.

Fernando Gomes dá posse a secretários 
e anuncia prioridades de governo

Ao considerar que  Itabuna enfrenta 
uma situação gravíssima,  com problemas 
em todas as áreas – saúde, educação, se-
gurança pública e infraestrutura –, o pre-
feito Fernando Gomes destacou  ao empos-
sar os secretários municipais no Centro 
Administrativo Firmino Alves o elenco de 
prioridades de governo. Ele também falou 
da preocupação com a retomada e manu-
tenção dos serviços públicos essenciais e 
com a realização de ações emergenciais 
num prazo de 90 dias para melhorar a 
qualidade de vida da população.

Lembrando que o Hospital da Base 
deveria estar fechado  pela falta de me-
dicamentos, pois não tem nem mesmo 
antibiótico para os pacientes internados, 
Fernando Gomes lamentou o fechamento  
dos postos de saúde e sucateamento dos 
serviços públicos.  O prefeito eleito alfine-
tou o seu antecessor lamentando a falta 
de governo e de uma gestão efetiva para 
solucionar os problemas da comunidade. 

Lembrando que em 40 anos de vida 
pública e oito mandatos – cinco como pre-
feito e três como deputado federal – vai 

procurar governar  para todos os itabu-
nenses, ele pediu a mobilização da popu-
lação e da Polícia Civil e Militar para que 
em conjunto com o governo municipal ini-
ciem ações contra a violência, uma ques-
tão que também envolve investimentos 
em educação, lazer e inclusão social das 
populações carentes.

Também assumiu o compromisso de 
em conjunto com o governo de o estado 
encontrar  uma  solução para a questão 
do abastecimento de água, o que passa 
pela construção da barragem de Itajú do 
Colônia, uma obra já em execução. 

Como uma das primeiras medidas 
emergenciais prometeu reabrir a rótu-
la de acesso da avenida Princesa Isa-
bel para o Góes Calmon, e  anunciou a 
construção  de uma passarela ligando a 
Câmara de Itabuna à praça Olinto Le-
oni, melhorando a mobilidade urbana e 
abrindo novas opções de estacionamen-
to. Anunciou ainda que pretende contra-
tar a consultoria de um engenheiro de 
trânsito para um grande projeto de mo-
bilidade urbana.
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É tão bom poder dizer que você é um presente para mim, para seu esposo, 
para sua família, para seus amigos, para suas amigas, para todos nós.

Um presente de Deus!
Você é importante!
Você é luz, amiga, participativa, organizada, parceira  e querida por todos.
Você é igual à flor, fica bem em qualquer lugar.
Exala o perfume do bem.

Ama...
Tem bom gosto.
Ri...
É dedicada...
Registra os bons momentos da vida...
Edifica  templos as virtudes...

Parabéns, hoje é seu aniversario.
A festa é de todos nós.
É a declaração de amor e do 
Coração de Vercil Rodrigues.
A mulher maravilha...
A mulher que vale ouro.

Eu curti isso.
Parabéns!
Feliz ano Novo.

Viva você. Viva Deus. Viva a vida.
Viva a Beleza que vem de Deus.
 
Feliz Aniversário, amada.
Angélica Rodrigues.

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

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Aniversário 
de Angélica Rodrigues.

21 de Janeiro.

HOMENAGEM

Por João Batista de Paula*

www.jornaldireitos.com   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 
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Um dia... Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Compartilharas experiências da vida 
com alguém de que nos serve? Talvez seja 
o caminhoda nossa tão decantadahuma-
nização. Mas será que essas experiências-
compartilhadas se perderão no tempo e 
no espaço assim como a vida? Será que a 
vida se perde ou se perderá no tempo e no 
espaço? Será que essas experiências nos 
resgatamalgo? Será que precisamos ser 
resgatados? Será que indagar sobre tudo 
que experimentamos na vida importa? 

Dividir alegrias e tristezas, conquistas 
e derrotas, reflexões e bobagens pode ser 
também uma sentença, mas,se assim for, 
que “crime” nós cometemos? Talvez aja 
uma razão para tudo isso, ou talveznão 
aja razão nenhuma. Talvez tenhamos que 
cumprir o que é preciso ser cumprido, mes-
mo que não saibamos por quê.Talvez este-
jamos em busca da hipotética “liberdade”, 
ou, hipoteticamente,talvez sejamos prisio-
neiros do Nada e somente isso.

Não quero filosofar, nem quero rein-
ventar a roda, issoaqui é só um papo. 
Compartilhar delírios, dores, permanên-
cias e fugacidades, ou aquilo que tiver 
que ser compartilhado, é tão-somente 
mais uma tarefa entre tantas,dificílima, 
sem dúvida.Entretanto, sinto e penso que 
tudo isso que nos cerca(visível ou não) só 
valerá alguma pena se vivenciarmos, sin-
ceramente, aquilo quepor ora, chamamos 
de Amor! Sim, o Amor é piegas. Mas a 
vida é piegas também...Ojornalista, dra-
maturgo e escritor Caio Fernando Abreu 
(1948-1996) soube muito bem captar isso: 
“quando se quer explicar o inexplicável 
sempre se fica um pouco piegas”. Será? 

Em tudo que fizermos, ou em tudo 
que deixarmos de fazer, é preciso Amor. É 
preciso aindaque as pessoas, os animais, 
as plantas eas coisas (todas elas juntas ou 
separadas, na ordem que você bem quiser 
e entender) saibam que nós as amamos! 
Afinal, a vida é tão desconhecida e ines-
perada quanto o Amor! Por isso, viva e 
ame!Mas não se esqueça que amar deve 
ser um gesto natural.O poeta português 

Fernando Pessoa (1888-1935) escreveu: 
“Quem quer dizer o que sente, não sabe o 
que há de dizer.Fala: parece que mente... 
Cala: parece esquecer...”. Enfim...

Pare de pensar qual a melhor manei-
ra de dizer ou fazer aquilo que seu cora-
ção está sentindo.Dividir experiências 
é quase uma coisa insana,mas, pode ser 
também uma experiência reveladora, ins-
piradora. Pode ser ainda umavia para a 
felicidade. Segundo o médico neurologis-
ta, Sigmund Freud (1856-1939) em “O 
mal estar na civilização”: “os homens es-
forçam-se para obter felicidade; querem 
ser felizes e assim permanecer”. Pode ser 
que não seja também. 

Sinto que andar sozinho pela vida é 
triste.E, no entanto, encontraralguém ou 
algo que nos apazigue e traga-nos alegria, 
talvez seja a tarefa mais difícil a ser re-
alizada.Talvez tenhamos medo de amar! 
Talvez tenhamos medo de pedir ajuda. 
Ou, talvez, tenhamos medo do sofrimen-
to, da decepção e da separação. Mas,pode 
ser também que tudo isso seja apenas um 
amontoado de tolices. Possivelmente es-
tejamos à procura de algum consolo. Mas 
todos precisam e procuram por consola-
ção. E não somos nem mais e nem menos 
importantes a vida. Tudo pode nos acon-
tecer.Somos, talvez, um só ser dividido 
em zilhões de vidas, continuamente em 
transformação. 

E, afinal, lembraremos uns dos outros? 
Lembraremos de tudo isso? Lembraremos 
de todos? Não sei. Assim mesmo,vou se-
guindo, do meu jeito, o meu coração. Des-
te modo, entre ser bobo e ser apaixonado, 
sendo ao mesmo tempo ridículo ou não, 
estou aqui apenas para lhe dizer, natural-
mente: eu te amo! Eu amo você!

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de San-

ta Cruz (UESC, Ilhéus –BA) Administrador de Empresas 
graduado pela Universidade Católica de Salvador 
(UCSAL, Salvador – BA). Especialista em História 

do Brasil (UESC, Ilhéus – BA). 
Membro da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL).   

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br
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Caros leitores, 

Tenho me preocupado em passar in-
formações técnicas de produção para que 
entremos em maiores detalhes quanto às 
variedades de uva e as mais distintas re-
giões produtoras do mundo.

Saindo para apreciar a gastronomia 
local, percebo que infelizmente os restau-
rantes não têm dado atenção para o ser-
viço do vinho, aliás, esta é uma reclama-
ção que tenho recebido constantemente 
dos meus clientes. É fundamental para o 
serviço do vinho que a temperatura e as 
taças sejam adequadas. É muito comum 
ouvirmos que o vinho tem que ser con-
sumido em temperatura ambiente, um 
grande erro. Devemos nos lembrar que a 
temperatura ambiente que se referem é 
da Europa, onde por mais de nove meses 
ao ano a temperatura não ultrapassa os 
20ºC. No Brasil em geral, os vinhos bran-
cos são servidos muito gelados, que atra-
palha a digestão e impede que o vinho 
libere seus aromas. Além disso, a bebida 
gelada amortece as papilas gustativas 
impedindo o consumidor a sentir o real 
sabor do produto.

No caso dos vinhos tintos, a tempera-
tura ideal de serviço é de até 20ºC nunca 
superior a isto: os tintos leves podem ser 
consumidos a 17ºC e os mais encorpados 
até 20ºC.

A taça é de fundamental importância 
para que o vinho possa respirar e evoluir, li-

berando assim, todo o seu aroma e bouquet.
Já os brancos têm que ser servidos 

entre 10ºC e 16ºC levando-se também em 
conta o corpo do vinho: menos encorpados 
temperatura mais baixa, nunca ultrapas-
sando os 16ºC para os mais encorpados. 
No caso dos espumantes, produto com 
alto índice de acidez, altamente digestivo 
e refrescante, o ideal de consumo fica em 
torno de 6Cº, e acompanha perfeitamen-
te frutos do mar. Percebemos então, que 
para se apreciar um bom vinho não de-
pendemos exclusivamente de produtores 
conceituados, nem mesmo rótulos alta-
mente premiados, pois, se na hora do ser-
viço a temperatura e a taça não estiverem 
de acordo de nada valerá todos os anos 
de empenho do produtor. Temos que ser 
exigentes e cobrar dos estabelecimentos 
que trabalham com o produto um aper-
feiçoamento no que diz respeito ao ser-
viço do vinho. Devemos sempre rejeitar 
uma garrafa de vinho que chegue aberta 
à sua mesa, pois a abertura da garrafa 
obrigatoriamente deve ser feita na frente 
de quem solicitou o vinho da carta.

Apreciem com moderação, tim tim e 
saúde. 

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

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

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

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

                                  Por Fernando Costa  

Prepare-se 
para uma 
nova safra

Não se esqueça: 
os problemas 
são passageiros
Os problemas não 
durarão para sempre

Cr
éd

ito
s:

 W
es

le
y 

Al
m

ei
da

/C
an

çã
o 

N
ov

a

Não se esqueça: mesmo que sua vida 
esteja carregada de problemas, sua ale-
gria vem de Deus, e por maior que sejam 
as tribulações e os problemas, eles são 
passageiros!

Vejamos também o que nos ensina a 
Palavra de Deus por meio da Carta de 
São Paulo aos Romanos: ”Gloriamo-nos 
até nas tribulações, pois sabemos que 
a tribulação produz a paciência, a paci-
ência prova a fidelidade, e a fidelidade 
comprovada produz esperança, e  es-

perança não engana, porque o amor de 
Deus foi derramado em nossos corações 
pelo Espírito Santo que nos foi dado” 
(Rm 5,3-5).

Aguenta firme, meu filho!

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

Cachoeira Paulista – São Paulo.

73 3613-5562  |  98848-5562  |  98128-0705  |  77 98814-3787
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Deus será contraditório? A nova Ceplac esperada, 
após 30 anos de crise!“Deus se torna um produto 

de tantas mentes, de tantas 
linguagens e compreensões que 
não se sabe mais o que algumas 
pessoas querem dizer quando 
falam de Deus”

As imagens de Deus que carregamos 
em nossa mente são muitas e variadas. 
Normalmente, aceitamos uma porção 
de contradições na imagem que fazemos 
de Deus. Como dizemos que Deus é mis-
tério, compreendemos que dentro disso 
cabe quase tudo. Compreendemos como 
aquilo que não é possível conhecer. As-
sim sendo, Deus se torna um produto 
de tantas mentes, de tantas linguagens 
e compreensões que, por vezes, não se 
sabe mais o que algumas pessoas que-
rem dizer quando falam de Deus. Ou 
melhor, nas afirmações de crentes e até 
de pregadores não reconhecemos o Deus 
de amor que acreditamos. Dito de outro 
modo, pensamos: “mas o Deus de amor 
que eu acredito, não é assim como esse 
pregador está falando”. A questão é que 
normalmente não temos condições de 
sentar numa mesa redonda e debater 
sobre a ideia de Deus. Cada pessoa, re-
ligião, grupo, movimento, vai adentran-
do numa compreensão de Deus e já não 
há desejo de discutir e criticar a ideia 
de Deus que possuo, herdei e construí. 
Por isso, Deus se torna um produto de 
inúmeros e contraditórios rostos. Essa 
constatação não colabora para que Deus 
seja mais amado e buscado. 

Temos a ideia de que Deus é amor, 
mas que castiga e mata ao mesmo tem-
po. Perdoa, mas pune o pecador. É cria-
dor, criou um mundo perfeito, mas em 
vista do pecado de Adão e Eva, castigou 
a humanidade para sempre. Entrega 
por amor os mandamentos para que os 
sigamos, mas pune a não observação 
deles. Pode tudo, mas permite o mal. 
Vê nossos problemas e dificuldades, 
poderia ajudar, mas ajuda só quando 
quer. Criou o mundo livre e com suas 

leis, mas faz chover quando quer e como 
quer. Criou o ser humano livre, mas lhe 
marca a hora para morrer. É preocu-
pado conosco, mas espera uma prece 
nossa para ajudar um doente. Vê o pro-
blema antes que nós e pode resolvê-lo, 
mas espera uma prece de nossa parte. 
Evita algum e outro mal, mas não evi-
ta todos porque é livre. Permite o mal 
porque dali quer tirar um bem maior. 
É onipotente, pode tudo, mas só evita o 
mal que quiser. 

Todas essas ideias sobre Deus preci-
sam passar pelo crivo da razão. Quando 
compreendemos que a ciência e a fé não 
se excluem, mas devem andar juntas, 
significa que a fé em Deus deve se har-
monizar com o pensar Deus. Deus não é 
e não pode ser contraditório. O ser hu-
mano vive em si mesmo as contradições. 
Deus, porém, embora mistério, não pode 
ser contraditório. Temos que usar a in-
teligência, a reflexão para o compreen-
dermos sempre mais. Eliminar as con-
tradições de nossas crenças. Perceber 
que Deus se torna sempre mais Deus, 
na medida em que não afirmamos inú-
meros conceitos irrefletidos sobre ele. 
Se alguém me diz que Deus permite o 
mal, como explicar-lhe que isso não é 
possível? Como falar a uma pessoa que 
Deus não pode fazer tudo aquilo que a 
nossa cabeça pensa, porque que, às ve-
zes, o que pensamos é uma contradição 
ou algo irreal? Muitas vezes, submeter 
Deus a razão é possibilitar o  julgamen-
to das pessoas. A pessoa pensa um Deus 
todo contraditório e julga o outro por ter 
uma ideia diferente de Deus. 

Gostaria de desafiar você a pensar 
um Deus não contraditório. É muito 
rico criar uma imagem de Deus coeren-
te, a partir no núcleo do amor. O amor 
é a pedra fundamental para obtermos 
uma ideia honesta, justa e coerente de 
Deus. 

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

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

Quando a Ceplac foi criada, a revo-
lução verde se baseava em agrotóxicos, 
as bibliotecas usavam somente papel, a 
genômica ainda não existia, computa-
dores só eram vistos no seriado “O Tú-
nel do Tempo”, e as redes eram apenas 
instrumentos de pescadores ou de ba-
lanço para um bom descanso. A Bahia 
tinha uma única universidade e apenas 
dois doutores em ciências agrárias.

O mundo mudou; a Ceplac, idem. Se 
o mundo e a nossa instituição mudaram, 
o que estaria errado para que se justifi-
que uma nova Ceplac? A resposta está 
no tempo do verbo. Sim, o mundo não 
mudou – o mundo muda a cada instante, 
todos os dias. A Ceplac, não. Ela mudou, 
mas parou de mudar. E isso é um atra-
so imensurável, na era da Tecnologia da 
Informação e Comunicação, mesmo que 
a última mudança tenha ocorrido há dez 
dias ou há dez anos. 

A Ceplac que estamos buscando, 
em parcerias com o mundo da ciência, 
inovações e academia hodiernas, terá 
na Tecnologia da Informação e Comu-
nicação (TIC) e na e-agricultura as fer-
ramentas da instantaneidade. Estão aí 
a GigaSul e a Rede Nacional de Educa-
ção e Pesquisa – RNP, do MCTI, para 
proverem o fazer científico em altíssima 
velocidade. Sim, queremos uma ciência 
viabilizada por meio de redes digitais, a 
transparência e soluções instantâneas 
dos editais pautando suas demandas, 
e extensão por aplicativos. Queremos 
respostas imediatas, visto que o produ-
tor não tem porquê esperar uma visita 
“in loco”. O custo tempo nas presenças 
físicas serão exceções.

A Ceplac tem inserção produtiva 
nos dois principais biomas de mata e 
floresta do país – a Mata Atlântica e 
a Floresta Amazônica. Tanto numa 
região como noutra, o espaço produti-
vo será o definidor das necessidades. 
A roça de cacau cederá lugar a um es-
paço produtivo, complexo, que tanto 
produzirá amêndoa quanto chocolate, 

madeira certificada em casos específi-
cos, ou turismo rural. Com tecnologia e 
informação em tempo real, surgirá um 
novo produtor, consciente das poten-
cialidades de seu espaço. Um produtor 
que perseguirá a sustentabilidade de 
seu negócio e terá na Ceplac o agente 
fomentador e o suporte tecnológico de 
que necessita para gerar riquezas.

O Brasil possui uma vasta legis-
lação que busca zero trabalho escra-
vo e uma legislação trabalhista (CLT) 
que garante ao trabalhador o respeito 
aos seus direitos. Tem uma indústria 
consolidada. Uma rede de educação 
ampliada e inclusiva – hoje, um índio 
concluindo o curso de Medicina não 
choca, estimula. Não podemos pensar 
em criar e incentivar apenas produ-
tores de commodity cacau. Podemos, 
devemos e seremos dominadores de 
toda cadeia produtiva. Em rede, com 
informação, inovação e tecnologia. Te-
remos chocolateiros e muito mais.    O 
PCTSul   (Parque Científico e Tecnoló-
gico do Sulbaiano) será estímulo ao em-
preendedorismo local. Afinal, segundo 
Schumpeter, “o capitalismo – para vin-
gar – só precisa de crédito e empreen-
dedorismo”.    

Para encerrar, fragmento de Taba-
caria, do mestre Fernando Pessoa:

(Come chocolates, pequena; 
Come chocolates! 
Olha que não há mais metafísica no 

mundo senão chocolates. 
Olha que as religiões todas não en-

sinam mais que a confeitaria. 
Come, pequena suja, come! 
Pudesse eu comer chocolates com a 

mesma verdade com que comes! 
Mas eu penso e, ao tirar o papel de 

prata, que é de folhas de estanho, 
Deito tudo para o chão, como tenho 

deitado a vida.) 

Por Juvenal Maynart Cunha.
Diretor-geral da Ceplac. Itabuna – Bahia – Brasília – DF.

E-mail: j.maynart@hotmail.com 

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

Por Juvenal Maynart Cunha*

ECONOMIA
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Mário Alexandre assume prefeitura de 
Ilhéus e reafirma compromisso de manter 

diálogo constante com os cidadãos

A cerimônia de posse dos ve-
readores, vice-prefeito e prefeito 
de Ilhéus aconteceu na tarde des-
se domingo, 1º de janeiro, no Cen-
tro de Convenções Luís Eduardo 
Magalhães. O ato que contou com 
a presença de diversas autorida-
des estava com o anfiteatro lotado 
por 1.500 pessoas, aproximada-
mente. Dentre elas, os deputados 
federais Bebeto Galvão (PSB-BA) 
e Paulo Magalhães (PSD-BA), a 
deputada estadual Ângela Sou-
sa (PSD) e o prefeito de Itabuna, 
Fernando Gomes (DEM).

Recebido calorosamente pelo 
público, no seu primeiro discur-
so como prefeito de Ilhéus, Mário 
Alexandre (Marão – PSD) ressal-
tou o lado humanista da gestão 
pública. Médico reconhecido por 
tratar os pacientes com cuidado 
e carinho, avisou que todos os se-
cretários deverão agir da mesma 
maneira no tratamento com os 
cidadãos. “Ninguém será maltra-
tado nas secretarias e o diálogo 
será constante”, enfatizou o novo 
gestor.

Segundo Marão, Ilhéus preci-
sa se desenvolver respeitando os 
seus recursos naturais. Disse que 
a sustentabilidade vai ser uma 
marca do governo. Destacou que 
os termos da carta compromisso 
com a plataforma Cidades Sus-
tentáveis serão respeitados. Tam-
bém garantiu que se esforçará ao 
máximo para que a cidade inicie 
uma nova era, com “tempos de 
alegria”, expressão presente nas 

primeiras peças publicitá-
rias da gestão.

O vice-prefeito José 
Nazal (Rede Sustentabili-
dade) fez um discurso com 
forte emoção. Disse que 
a cerimônia de posse foi o 
momento mais importante 
da sua vida, tanto dos 61 
anos vividos como do res-
to dos seus dias. Garantiu 
que vai dar tudo de si para 
que Mário Alexandre seja o 
melhor prefeito dessa terra 
e que não tem dúvidas de que os 
que mais precisam serão priorida-
de no governo. 

O pronunciamento da depu-
tada Ângela Souza revelou cons-
ciência sobre a situação atual do 
município. O ex-prefeito Jabes Ri-
beiro (PP) costuma dizer que dei-
xou a prefeitura numa situação 
bem melhor do que quando assu-
miu. Ângela não concorda, pois a 
maioria dos postos de saúde está 
fechada e os que funcionam não 
têm a mínima condição de traba-
lho. Ângela também lembrou que 
muitas escolas da rede municipal 
estão em ruínas. Segundo a par-
lamentar, a realidade de Ilhéus é 
muito diferente daquela alardea-
da pelo ex-prefeito. 

Eleito de forma unânime 
presidente da Câmara de Vere-
adores de Ilhéus para o biênio 
2017-2018, Lukas Paiva (PSB) 
lembrou do pai dele, o também 
vereador Marcus Paiva, que fa-
leceu em 2008. Segundo Lukas, 

onde quer que esteja, Marcus está 
muito satisfeito por ver o filho na 
Presidência da Mesa Diretora da 
Casa. Conforme o edil, a popula-
ção ilheense se acostumou a vê-lo 
nos últimos quatro anos fazendo 
oposição segura e eficiente contra 
a gestão fracassada de Jabes Ri-
beiro. Agora, no entanto, chegou 
o momento de auxiliar Mário Ale-
xandre a recuperar a cidade.

O deputado Bebeto, adversá-
rio de Marão no pleito de 2016, fez 
um pronunciamento republicano. 
Disse que a sua presença na ceri-
mônia sintetiza o seu respeito ao 
resultado das urnas e a considera-
ção que nutre pelo prefeito eleito. 
Frisou que está a serviço da cida-
de e que mesmo durante a gestão 
de Jabes Ribeiro, com quem ele 
não mantinha relações politicas, 
garantiu recursos para Ilhéus 
através de emendas parlamenta-
res. Com Mário, essa proximida-
de será mais fácil, pois sempre 
mantiveram bom relacionamen-
to. Lembrou que seu empenho em 

defesa de Ilhéus garantiu 
25 milhões de reais para a 
revitalização da Central de 
Abastecimento do Malhado. 

O deputado federal Pau-
lo Magalhães enfatizou a 
importância do PSD no con-
texto atual. O partido elegeu 
o maior número de prefei-
tos da Bahia (82). Também 
destacou a liderança do se-
nador Otto Alencar. Paulo 
afirmou que tem trabalhado 
para destinar recursos para 

Ilhéus. Nos próximos dias, segun-
do ele, alguns bairros carentes da 
cidade vão receber serviços de cal-
çamento de ruas e vias de acesso. 

O prefeito Fernando Gomes 
(DEM), por sua vez, disse que 
está disponível para desenvolver 
projetos em parceria com o gover-
no ilheense, pois as vizinhas Ita-
buna e Ilhéus são cidades irmãs. 
Alertou, contudo, que os dois mu-
nicípios necessitam de um choque 
de gestão. 

Após a cerimônia de posse, a 
passagem do cargo aconteceu no 
histórico Palácio Paranaguá. O 
ex-secretário de administração 
do município, Ricardo Machado, 
transmitiu o comando da cidade 
para o novo prefeito. O clima de 
cordialidade prevaleceu durante 
o rito. O vice-prefeito de Ilhéus, 
José Nazal, fez questão de ler a 
ata para todos os presentes. Na 
ocasião, Mario Alexandre assinou 
os decretos de nomeação do novo 
secretariado.
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