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A dezesseis anos, mais precisamen-
te, no primeiro semestre do ano de 2001, 
instalava-se na Travessa  São José, 14, 
Bairro São Caetano, na cidade de Ita-
buna, o que viria a ser um dos maiores 

escritórios de Direito Previdenciário do 
Sul da Bahia, Conrado Advocacia, que 
presta serviços além da área previden-
ciária, trabalhista e consumidor, com 
eficiência, ética e profissionalismo.

Leia mais na página 9

Conrado Advocacia inaugura 
escritório em Ipiaú

ENTREVISTA

“Resolvemos 
escrever assuntos 

voltados para questões 
previdenciárias, visando 

melhor informar o 
cidadão dos seus direitos”

Dr. VerciL roDrigues, 
advogado e escritor que 
acaba de lançar o livro 

Dicas de Direito Previdenciário 
(Direitos editora)

PL na Câmara dos Deputados tentam 
dar prazos para prisões preventivas

O deputado federal Bonifácio de 
Andrada (PSDB-MG) protocolou na 
Câmara um projeto de lei para limi-
tar a duração da prisão preventiva 
a 30 dias. Ultrapassado o prazo, o 
juiz poderá prorrogar a prisão, mas 
deve justificar a ordem e explicar por 
que não aplicou outras medidas cau-
telares. Da decisão de prorrogação, 
sempre caberá recurso “ao tribunal 
competente”.

Leia mais na página 7

Leia mais na página 3

EDUCAÇÃO

Primeira turma de 
tecnólogos em Gestão 
de Recursos Humanos 
da Faculdades Madre 

Thaís colam grau
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Resíduos Sólidos 

Servidores estaduais e municipais
ficam de fora da reforma da Previdência

O livro Resíduos Sólidos de Telma Bar-
tholomeu Silva, esclarece a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos - Lei 12.305/2010, apre-
sentando os comentários da lei de forma di-
dática e articulada, artigo por artigo.

Ao longo do texto o leitor encontra apon-
tamentos esclarecedores que proporcionam 
um amplo entendimento da lei, seus princí-
pios, objetivos, responsabilidades e instru-
mentos de concretização. 

A presente obra é leitura imprescindível 
para todos os segmentos da economia, estu-
diosos do assunto, profissionais da área ju-
rídica ou não. Os leitores podem encontrar 
neste livro importantes esclarecimentos 
sobre a temática dos Resíduos Sólidos e en-
tender como operar dentro das regras legais 
evitando multas e outras sanções. 

O presidente Michel Temer surpre-
endeu o país ao anunciar na noite do 
dia 21 que decidiu retirar os servidores 
públicos estaduais e municipais da pro-
posta de reforma da Previdência enviada 
ao Congresso Nacional. Ele afirmou que 
dará autonomia para cada ente federado 
— com exceção do Distrito Federal — de-
finir como será o regime local. Segundo 
o presidente, a mudança obrigatória para 
todos os entes federados seria “invasão 
de competência”. Com esta nova decisão 
do Governo Federal, apenas os trabalha-
dores e segurados vinculados ao Institu-
to Nacional do Seguro Social (INSS) e os 
servidores civis da União estarão amea-
çados pela reforma. 

“Vários estados já providenciaram 
sua reformulação previdenciária. E seria 
uma relativa invasão de competência, que 
nós não queremos levar adiante, portanto 
disciplinando a Previdência apenas para 
servidores federais”, disse o presidente. 

Professores da rede pública estadual 
e policiais civis, por exemplo, continua-

rão, a princípio, com as mesmas regras. 
Continuam dentro da proposta de refor-
ma servidores públicos federais e traba-
lhadores da iniciativa privada, como os 
regidos pela Consolidação das Leis Tra-
balhistas (CLT). 

Temer atende a um pedido da base 
governista no Congresso. “É um pleito 
da base sendo atendido pelo governo. 
Cada estado trata dos seus funcioná-
rios e nós aqui, a nível federal, tratamos 
dos servidores públicos federais”, disse 
o deputado Carlos Marun (PMDB-MS), 
presidente da comissão especial criada 
para analisar a proposta da Reforma da 
Previdência. 

Apresentada em dezembro de 2016, 
a Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 287 busca fixar idade mínima de 
65 anos e 25 anos de contribuição — tanto 
para homens quanto para mulheres — e 
só permitir pagamento do valor integral 
do salário quando o beneficiário tiver 49 
anos de colaboração com o sistema de se-
guridade social. 

O texto que se seque, eu o escrevi 
quando do meu ingresso na magis-
tratura. Após publicá-lo, por conta 
de mudança  de  comarca, etc... aca-
bei por não ficar com uma cópia se-
quer. Debalde foram buscas  no sen-
tido de conseguir um exemplar do 
vespertino que o veiculou.  E os anos 
se passaram. Havia perdido a espe-
rança. Entretanto, na Noite de Na-
tal do ano passado, fui presentado 
com exemplar do aludido jornal pelo  
meu irmão Jorge Hygino, brilhante 
advogado baiano,  a quem sou eter-
namente grato. Ao relê-lo, voltei ao 
passado e não contive  a emoção, por 
motivos óbvios. Trata-se da trajetó-
ria de um menino de família humil-
de, que se atreveu a ser Juiz. Eis-lo:

A conquista de um ideal
Vitorioso no vestibular de Di-

reito da FESPI, subi-lhe as escada-
rias que davam acesso à sala onde 
iria assistir minha primeira aula 
de Introdução à Ciência do Direito. 
Vibravam em mim o entusiasmo  e 
a esperança de ser advogado, para 
defender os interesses dos que tives-
sem sede de justiça.

Durante quatro anos consecuti-
vos repeti o mesmo ritual para rece-
ber, naquele Templo onde se cultu-
ava a ciência de Têmis, as luzes do 
conhecimento jurídico.

Findo o quatriênio, bacharelei-
me em Direito. Impossível  descre-
ver as emoções daquele dia. O en-
tusiasmo e a  esperança do ingresso 
cederam lugar  às responsabilidades 
que aguardavam o egresso no exercí-
cio da vida profissional.

Assustei-me ante o conflito exis-
tente entre o mundo teórico , de onde 
saía, e a complexidade do meu mis-
ter. Mergulhado em milhões de pen-
samentos desci, pela última vez, os 
patamares da minha querida Facul-
dade de Direito. O derradeiro deles, 
colocar-me-ia frente a frente com a 
realidade que temia encontrar.

Entretanto, a vontade de crescer 
e de vencer na vida foi maior que 
o temor momentâneo. Enfrentei o 
mundo com determinação e firmeza 
de ânimo e exerci a advocacia com 
lealdade e amor à profissão, em res-
peito à sua nobre classe e à justiça.

No desempenho de minha profis-
são de advogado percebi, de logo, que 
a advocacia não me bastava. Queria 
ir mais longe. Queria ser magistra-
do. Para isso, amarguei os  dissabo-
res de vários concursos.  Entretanto, 
não me deixei abater  pelo pessimis-
mo, pois só os fortes, os que não de 
acomodam, vencem e triunfam. E, 
se não fosse vitorioso no concurso de 
Juiz de Direito a que me submeti, es-
taria disposto a repetir a experiên-
cia  tantas vezes fossem necessárias 
para ver realizado o meu sonho, o 
supremo ideal de minha vida.

E a magistratura me veio como 
uma recompensa, uma premiação 
aos meus esforços, aos meus sacrifí-
cios por conquistá-la. Por isso mes-
mo saberei dar-lhe o devido valor. 
Saberei honrá-la e dignificá-la, lace-
rado que tenho os pés dos cardos do 

caminho por atingi-la.
Hoje sou magistrado e estou 

consciente  da responsabilidade que 
flui da magistratura, a mais sublime 
missão que um mortal pode aspirar. 
Missão quase divina.

Meu objetivo é ser aquele Juiz do 
futuro, de que fala o comentário de 
“La vie Judiciaire”: “Cavalheiresco, 
hábil para sondar o coração huma-
no, enamorado da ciência e da justi-
ça, ao mesmo tempo que insensível 
às vaidades do cargo; arguto para 
descobrir as espertezas dos podero-
sos; informado das técnicas do mun-
do moderno, no ritmo da era nuclear, 
onde as distâncias se apagam  e as 
fronteiras se destroem, ondem, en-
fim, as diferenças entre os homens  
serão simples e amargas lembranças 
do passado ...”

Estou ciente da soma dos pode-
res e prerrogativas  que o Juiz en-
carna e que, como bem disse Eliasar 
Rosa: “não pode cair em mãos quais-
quer, sem riscos e perigos para to-
dos, e sem o aviltamento, inclusive, 
da própria ordem jurídica”.

Apesar de jovem, tenho conheci-
mento da ciência da vida, que julgo 
mais importante que o direito, pois 
o saber jurídico, como magnifica-
mente enfocou  o eminente Desem-
bargador Oscar Tenório, do Tribu-
nal de Justiça do Rio de Janeiro, “ 
por si só, não é suficiente ao digno 
exercício da magistratura. O conhe-
cimento dos Códigos, mesmo à luz 
da doutrina dos grandes interpre-
tes, não é domínio exclusivo dos ju-
ízes. O atributo essencial do grande 
magistrado é a sabedoria, cujas ra-
ízes conceituais se aprofundam na 
vida e na razão”.

Imbuído  desses princípios é que, 
no exercício da judicatura, procurarei 
aplicar bem a justiça, como bálsamo 
para todas as chagas sociais. Procu-
rarei ser digno de mim mesmo, como 
magistrado, reconhecendo, como Ca-
lamandrei, que as qualidades que 
mais se respeitam nos Juízes são a 
imparcialidade  e a sua resistência  a 
todas as seduções do sentimento.

E quero, ao final de minha car-
reira, diante do terrível NÃO JUL-
GUEIS, dizer com os olhos fitos nos 
Céus: SENHOR, cumprir com o meu 
dever, convicto, porém, de que É 
TEU O PODER DE JULGAR.

Hoje, vinte e seis anos depois, 
venho aqui dizer que sinto em mim 
o mesmo vigor, a mesma devoção, 
o mesmo amor e mesmo respeito à 
magistratura. Vou ao fórum com a 
mesma disposição,  encantamento e 
coragem dos primeiros dias. A ma-
gistratura não me cansa, muito pelo 
contrário, renova diariamente as mi-
nhas energias. Sinto-me feliz com o 
meu trabalho. É enriquecedor ao es-
pírito servir aos que têm sede e fome 
de justiça. O servir é o bálsamo que 
alivia os sofrimentos causados pelos 
cardos do caminho.  A magistratura 
é a razão da minha existência. Sou 
magistrado por vocação.

Por Antônio carlos de souza Higyno.
Juiz de Direito titular da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Itabuna – Bahia.

A conquista de um ideal

E-mail: hyginoantonio@bol.com.br

CRÔNICA JURÍDICA

BRASÍLIA
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SAÚDE

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO

Médica Veterinária realiza 
Fisioterapia Animal no Sul e Sudoeste da Bahia

Presidente do TRT5-BA destaca 
importância da audiência global para 

conciliar dívida de precatórios de Ilhéus

Com um número cada vez maior de 
cães e gatos de estimação fazendo parte 
das famílias, as novidades do mundo ani-
mal estão sempre avançando. Um setor em 
expansão é a fisioterapia para cães em ga-
tos, uma das mais eficazes formas de tra-
tar animais com problemas neurológicos e 
ortopédicos, além de atuar como uma óti-
ma ferramenta no controle da obesidade 

A presidente do Tribunal Regio-
nal do Trabalho da Bahia (TRT5-BA), 
desembargadora Maria Adna Aguiar, 
estará em Ilhéus, na próxima segunda-
feira, 27 de março, para participar da 
audiência global de conciliação com os 
trabalhadores credores para discutir 
a situação do município e tentar uma 
repactuação do acordo já firmado pe-
rante o Tribunal. Ilhéus tem a maior 
dívida trabalhista da Bahia, de R$ 131 
milhões. O prefeito Mário Alexandre e 
o Procurador Geral, Fabiano Resende, 
também estarão presentes à audiência.

Nesse dia, a cidade será sede do Tri-
bunal Regional do Trabalho 5ª Região. 
Parte da infraestrutura do TRT será 
transferida para Ilhéus, a exemplo do 
Gabinete e da Secretaria da Presidên-
cia do Tribunal. Também participam 
da audiência o corregedor regional, de-
sembargador Esequias de Oliveira; o 
procurador-chefe do Ministério Público 
do Trabalho na Bahia, Alberto Balazei-
ro; o conciliador do JC2, desembargador 
Jeferson Muricy, e os juízes Júlio Massa 
e Sérgio Ferreira de Lima.

De acordo com levantamento rea-
lizado pelo TRT5, dos R$ 131 milhões 
devidos pelo município, apenas R$ 21,2 
milhões encontram-se contemplados em 

acordos, sendo R$ 2,6 milhões em requi-
sições de pequeno valor (RPVs) e R$ 18,6 
milhões em precatórios, cujos aportes 
vêm sendo feitos regularmente median-
te bloqueios judiciais de 9% da receita 
do Fundo de Participação do Município 
(FPM). Os R$ 109,7 ainda devidos re-
ferem-se a 612 precatórios já vencidos, 
cujo valor soma R$ 73,4 milhões, e ou-
tros 216 precatórios que vencerão até 
2018, avaliados em R$ 36,3 milhões.

“O Tribunal está se empenhando 
e está transferindo a sua sede para 
Ilhéus, no dia 27, para sensibilizar a 
todos que compreendam a necessidade 
de encontrar um caminho para que o 
município venha satisfazer os crédi-
tos dos trabalhadores e que a Justiça 
do Trabalho, vigilante, zele para este 
cumprimento e encontre alternativas 
dentro da lei para que estes pagamen-
tos sejam feitos”, declarou a desembar-
gadora Maria Adna Aguiar. Segundo 
ela, “a expectativa é que possamos 
oferecer propostas conciliatórias que 
venham a fazer com que o Município 
cumpra, pague os débitos aos recla-
mantes, e os reclamantes credores 
entendam que também têm que nego-
ciarem, que conciliarem, dentro dos li-
mites que a lei permite.”

EDUCAÇÃO

Primeira turma de tecnólogos em 
Gestão de Recursos Humanos da 

Faculdades Madre Thaís colam grau

A Faculdade Madre Thaís (FMT), em 
Ilhéus, realizou sexta-feira (17/3), a cerimô-
nia de colação de grau da primeira turma 
de Tecnólogo em Gestão de Recursos Hu-
manos. A solenidade contou com a presen-
ça do diretor geral da instituição de ensino 
superior, Dr. Eusínio Lavigne Gesteira, da 
professora Elba Karla Leão, coordenadora 
do Curso de RH e presidente da sessão de 
colação de grau, do prof. Vilson Alves da 
Silva, paraninfo da turma, da professora 
Geysa Angélica Andrade da Rocha, ami-
ga da turma e da secretária Acadêmica da 
FMT, Roberta Nascimento.

Ao todo, foram nove tecnólogas que ini-
ciam a carreira profissional em condições 
de gerir atividades de Recursos Humanos, 
liderar e facilitar o desenvolvimento do tra-
balho das equipes dentro do ambiente or-
ganizacional. Além de prestar assessoria 
em atividades como planejamento, contra-
tações, negociações de relações humanas e 
do trabalho.

A FMT colocou no mercado as novas 
profissionais Adriana Braga Nascimento, 
Bárbara Rosa de Assis, Fabiana dos San-
tos de Jesus, Fernanda Melgaço Silva, Le-
ticia de Jesus Jovita, Sandra Cândido dos 
Santos Sá, Selma Silva de Souza Santa-
na, Tânia Cristina de Araújo Ribeiro Ara-
nha e Vânia Santos da Hora. Para coor-
denadora do curso, professora Elba Karla 
Leão, “chegar a este dia é contemplar a 
vitória da responsabilidade e do grande 
desafio em conduzir um curso novo, onde 
a comunidade, ainda temerosa com a sua 
aplicabilidade no mercado de trabalho 

criava resistência”.
“Foi muito desafiador, mas prazero-

so. Capacitar pessoas, negociar conflitos, 
trabalhar em equipe e liderar, foram com-
petências que estas formandas, público 
inicialmente feminina, conseguiram se 
qualificar”. Hoje, prontas para gerenciar 
pessoas. São as pessoas que levam qual-
quer organização ao alcance de resultados. 
O tecnólogo de Gestão de Recursos Huma-
nos é um profissional com nível superior 
como qualquer outro. Todavia, o diferencial 
do nosso curso são os princípios utilizados: 
amor, empatia e, acima de tudo, o ser hu-
mano, o nosso melhor produto,” concluiu a 
professora.

Além do curso em Gestão em RH, a 
Faculdade Madre Thaís oferece opções de 
vagas para e os cursos de Administração, 
Enfermagem, Biomedicina, Direito, Logís-
tica (tecnológico), Engenharia Civil, En-
genharia Elétrica, Fisioterapia, e Serviço 
Social. Segundo. Todos os cursos que estão 
sendo oferecidos FMT uma das Faculdades 
com as melhores avaliações pelo MEC, têm 
mensalidades que cabem em qualquer or-
çamento.

“Porém, o essencial no momento da 
escolha da instituição de ensino superior, 
são os indicadores de avaliação, o ensino 
de qualidade, a infraestrutura. Esses cri-
térios estabelecem o diferencial no futuro 
do profissional quando inserido no mercado 
de trabalho,” frisa o diretor geral da insti-
tuição de ensino superior Eusinio Lavigne, 
acrescentando, que esta ano, novos cursos 
serão oferecidos. 

ser utilizadas, sendo assim, é muito impor-
tante procurar profissionais especializados, 
além de saber que fisioterapeutas humanos 
não tem autorização para atuar com animais.

Contatos para avaliação dos animais e 
método do tratamento com a Dra. Hannah 
Thame  podem ser feitos através dos telefo-
ne   (73) 99199 3208 – (73) 98136 9559   (77) 
98801 1096   ou do email hannahthame@
hotmail.com.

animal e na melhora do condicionamento 
físico. Também exerce um grande poder de 
auxílio na fase pós-operatória, auxiliando 
o processo de recuperação dos animais que 
passam por intervenções cirúrgicas.

A Dra. Hannah Thame, Médica Veteriná-
ria e Mestre em Ciência Animal, com ênfase 
em Clínica e Sanidade Animal, pela Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz, está dispo-
nibilizando o serviço de Fisioterapia Animal 
em Itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista  e 
demais cidades do Sul e Sudoeste da Bahia. 

De acordo com a Dra Hannah Thame, a 
fisioterapia animal é indicada para animais 
com problemas ortopédicos, como artrites 
e artroses, rupturas de ligamento, displa-
sia coxofemoral, luxação de patela, dentre 
outros. Em casos de cirurgias ortopédicas, 
os animais podem ser beneficiados, pois a 
fisioterapia ajuda a diminuir o inchaço e 

dores nos locais afetados, além de diminuir 
quadros inflamatórios. Em casos neurológi-
cos, a fisioterapia muitas vezes é essencial 
para que o animal possa voltar a andar, 
como nos casos de sequelas de doenças in-
fecciosas, traumas em coluna ou hérnias de 
disco que comprometem a locomoção, aju-
dando-o a se recuperar rapidamente e pre-
venindo sequelas.

“A fisioterapia em animais é feita utili-
zando técnicas semelhantes às dos huma-
nos, utilizando equipamentos adaptados 
para o tamanho e necessidades do pet”, 
diz a Médica Veterinária. Algumas moda-
lidades utilizadas são eletroterapia, cine-
sioterapia, laserterapia, magnetoterapia, 
ultrassom e hidroterapia. 

É importante ressaltar que apenas Mé-
dicos Veterinários podem realizar avaliação 
do animal e determinar quais técnicas devem 
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As duas formas mais comuns de 
se pagar o valor tomado de emprés-
timos (amortização) em um contrato 
imobiliário são conhecidas como Ta-
bela Price e Sistema de Amortização 
Constante (SAC).

Basicamente, de acordo com os 
especialistas o SAC possui prestação 
mensal cujo valor decresce durante 
todo o período do contrato, enquanto a 
Tabela Price é um sistema no qual as 
parcelas do financiamento são sem-
pre iguais e não há reajustes do 
saldo devedor nem do valor da 
prestação.

Ainda de acordo com os es-
pecialistas na área, na primeira 
modalidade o valor da prestação 
mensal é composto por uma par-
cela de amortização de capital 
constante acrescida dos encar-
gos (taxas de juros), enquanto 
na outra, as prestações são cons-
tituídas de parcela de amortiza-
ção (capital) e outra de juros de 
financiamentos reconhecido pelo Sis-
tema Financeiro da Habitação.

No SAC os valores referentes aos 
juros do financiamento são obtidos a 
partir da aplicação de uma taxa de ju-
ros sobre o saldo. Neste sistema, uma 
vez que o saldo devedor reduz, os ju-
ros também decrescem, acompanhan-
do essa redução. Na Price, as presta-
ções são compostas de uma parcela de 
amortização e outra de juros.

As duas opções devem ser apre-
sentadas ao cliente no momento da 

solicitação de crédito – na simulação 
online do financiamento feito feita no 
site da instituição, o internauta deve 
escolher entre uma e outra, sendo que 
o SAC representa até 95% do total de 
contratações.

Apesar de começar com uma 
prestação entre 20% a 25% mais cara 
que a tabela Price (contrato com pe-
ríodo máximo de 240 meses), no SAC 
(até 420 meses, ou 35 anos), além de a 
s parcelas irem decrescendo, pagam-

se menos juros nessa modalidade.
Se a pessoa consegue hoje pagar 

a prestação, que não pode comprome-
ter mais que 30% de sua renda, da-
qui a 10 ou 15 anos, ela vai ter muito 
mais tranquilidade para arcar com a 
despesa, pois ela vai diminuindo. Des-
de que não se perca a condição (paga-
mento).

Na avaliação do professor e con-
sultor de finanças pessoais Ângelo 
Guerreiro Costa, “o Sistema de Amor-
tização Constante é a opção mais 

vantajosa entre as duas formas mais 
comuns de amortização de financia-
mento imobiliário por dois motivos: 
primeiro é que no SAC as prestações 
são decrescentes e, com o passar do 
tempo, a tendência é que o cidadão 
prospere e tenha ganho salarial.  
Além de seguir estudando, se qualifi-
cando, prosperando. Ou seja, acrésci-
mo salarial mais parcela decrescente 
fantástico”, afirma. O segundo moti-
vo, na opinião de Costa, é que, no final 

do período (do contrato), o de-
sembolso total, a soma de todas 
as parcelas será menor.

O risco da modalidade 
SAC é a Taxa Referencial (TR) 
utilizada como indenizador (na 
correção) do saldo devedor e, 
logo, nas parcelas.

Historicamente, a TR é 
muito baixa, algo em torno de 
1% ao ano. Mas ela pode subir.

E quando a Tabela Price é 
atrativa? Quando se tem uma 

estabilidade econômica muito grande, 
se tem a certeza que a renda, com o 
passar dos anos, não vai variar.

Pelo contrário, a tendência vai 
ser ganhar mais. Ou seja, se tem 
previsibilidade de renda, a Tabela 
Price pode ser mais interessante. Ao 
contrário de profissionais liberais e 
autônomos, que podem sofre algum 
revés, como um acidente, ou mesmo 
empregado de empresa privada, já 
que não possui a garantia de esta-
bilidade. 

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

Financiamento imobiliário: Tabela Price ou Sac?

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 
– bairro Góes Calmon, 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

Actio conditio ex mutuo. Ação de pagamento de empréstimo.
Actio conducti. Ação de arrendamento.
Actio damni injuriae. Ação de dano por injúria.
Actio de edendo. Ação de edição.
Actio emphyteuticaria. Ação de enfiteuse.
Actio finium regundorum. Ação de demarcação.
Actio hereditatis familiae. Ação de herança de família.
Actio in rem scripta. Ação ligada à coisa.
Actio judicati. Ação de coisa julgada.
Actio negotiorum gestorum. Ação de gestão de negócios.
Actio operis novae nuntiationis. Ação de nunciação de obra nova.
Actio personalis moritur cum persona. A ação pessoal extingue-se com o 
indivíduo.
Actio quanti minoris. Ação de abatimento de preço. 
Actio rhodia de jactu. Ação ródia de lançamento ao mar. (Avaria).
Actio. Ação, ato ou efeito de agir, maneira de agir, atividade. (O seu emprego é 
muito vasto e comporta significados diferentes. Pode-se dizer, grosso modo, que é 
a faculdade da pessoa de invocar o poder jurisdicional do estado para fazer valer 
um direito que se considera ter. Na processualística, é um meio que se usa para 
reclamar à justiça o reconhecimento, a declaração, a atribuição ou efetivação de 
um direito, ou, ainda, a punição de algum transgressor das leis penais).
Actiones ex contractu. Ações originárias do contrato.

“É justo que o que é justo seja seguido e é necessário que o que é mais forte seja 
seguido. A justiça sem a força é impotente; a força sem a justiça é tirânica. A justiça 
sem a força é contestada, porque há sempre maus; a força sem a justiça é acusada. 
É preciso, portanto, pôr em conjunto a justiça e a força, e, por isso, fazer com que o 

que é justo seja forte, e o que é forte seja justo.
A justiça está sujeita à disputa; a força é muito reconhecível e sem disputa. Assim, 

não se pode dar a força à justiça, porque a força contradisse a justiça e disse que era 
injusta, e disse que era ela que era justa. E, assim, não podendo fazer com que o que é 

justo fosse forte, fez-se com que o que é forte fosse justo”.
Blaise Pascal

A história recente do Brasil 
mostra a existência de uma ten-
dência que, infelizmente, ainda não 
cessou: enquanto a população cres-
ce e as cidades se desenvolvem, os 
aprimoramentos necessários à se-
gurança pública são sempre deixa-
dos para depois. Essa negligência 
cínica do Estado resulta na situação 
desesperadora vivida hoje pela po-
pulação de todos os grandes centros 
urbanos, inclusive pela capital do 
país, Brasília.

É ilustrativa do quadro trágico a 
constatação de que, em 2016, o Poder 
Público não possui dados confiáveis 
sobre o número de pessoas presas no 
Brasil nem sobre o crime cometido 
por cada detenta e detento. Ou seja: 
não há monitoramento sobre a forma 
como as penas são cumpridas, tam-
pouco sobre o retorno que esse siste-
ma irracional dá à sociedade. A úni-
ca análise possível é feita a partir da 
observação da realidade: é péssimo o 
retorno recebido pelos pagadores de 
impostos que custeiam as prisões e a 
segurança pública.

Como presidente nacional da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
propus recentemente, em reunião 
com os chefes dos Três Poderes, que 
os presos, em níveis diferentes de 
periculosidade, sejam separados em 
presídios diferentes. Também é ne-
cessário que seja desenvolvido com 
urgência um sistema capaz de moni-
torar, de forma rígida e sistemática, 
as entradas e saídas no sistema car-
cerário.

Caso o Estado não adote ações 
racionais como essas, as prisões con-
tinuarão sob controle das facções. 
Distantes do propósito da ressocia-
lização, palco de horrendas bruta-
lidades, as penitenciárias são hoje 
universidades do crime, tornando os 
detentos sempre mais perigosos e re-
troalimentando as situações comba-
tidas com dificuldade pelos agentes 
de segurança – que, muitas vezes, 
são mal remunerados e desprovidos 
das ferramentas de trabalho ade-
quadas. A situação atual dos presí-
dios faz com que o combate ao crime 
seja comparável a enxugar gelo.

Ao mesmo tempo, é preciso tam-
bém investir nos recursos humanos 
e na estrutura das forças de segu-
rança. Após a realização da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas, é preciso 
usar com eficiência os aparatos lega-
dos pelos grandes eventos. Interligar 
as câmeras de segurança com as de-
legacias, por meio de sistemas mo-
dernos e inteligentes, é uma medida 
que precisa ser tomada.

Racionalizar a gestão da segu-
rança também implica interação 
entre as forças de segurança. Os se-
cretários estaduais da área precisam 
dialogar, fazer reuniões presenciais 
frequentes, trocar informações sobre 
o crime e também adotar postura 
ativa no sentido de desburocratizar 
o uso das verbas já reservadas para 
investimento no setor.

Por claudio Lamachia.
Advogado e presidente nacional da OAB.

Brasília – DF
http://www.oab.org.br

O Estado negligencia a 
segurança pública do país

http://www.oab.org.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO

A nova edição do jornal O COMPASSO 
está cheia de novidades.

A Câmara dos Deputados aprovou, na 
quarta-feira (22/3), o texto-base do Projeto 
de Lei 4.302/1998, que libera a terceirização 
das atividades-fim em empresas, inclusive 
na administração pública, por 231 a favor, 
188 contrários. Após a votação dos desta-
ques, o projeto, que já foi aprovado pelo Se-
nado, seguirá para sanção presidencial.

O projeto libera também o trabalho 
temporário atividades-fim e meio das em-
presas, além de alongá-lo de 90 para 180 
dias consecutivos ou não. Passados esses 
seis meses, o trabalhador só poderá ser 
contratado novamente pela mesma em-
presa 90 dias após o fim do contrato an-
terior.

Terceirização de atividades - fim é 
aprovada pela Câmara dos Deputados



Senado aprova veto a algemas 
em presas durante parto

 O Projeto de Lei da Câmara 23/2017, 
que proíbe o uso de algemas em presas 
grávidas durante o parto, foi aprovado 
pelo plenário do Senado na quarta-feira 
(22/3) e irá à sanção presidencial. A apro-
vação do PLC torna lei uma medida já 
prevista em decreto do presidente Michel 
Temer (PMDB) em setembro de 2016.

A medida passará a integrar o Códi-
go de Processo Penal (CPP). A limitação 
no uso de algemas também é prevista na 
Súmula Vinculante 11, editada em 2008 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O projeto, da deputada Ângela Al-
bino (PCdoB-SC), é semelhante a outra 
iniciativa já aprovada no Senado, e que 
está sendo analisada pela Câmara, o PLS 

O senador José Serra (PSDB-SP) apre-
sentou, na quinta-feira (23/3), o projeto de 
lei que pretende mudar o sistema eleitoral 
brasileiro para o sistema distrital misto. 
Trata-se de uma combinação do voto pro-
porcional e do voto majoritário. Os eleito-
res têm dois votos: um para candidatos no 
distrito e outro para as legendas (partidos).

Os votos em legenda (sistema propor-

cional) são computados em todo o estado ou 
município, conforme o quociente eleitoral 
(total de cadeiras divididas pelo total de 
votos válidos). Já os votos majoritários são 
destinados a candidatos do distrito, esco-
lhidos pelos partidos políticos, vencendo o 
mais votado.

“É baratíssimo, tenho certeza que vai 
funcionar”, garante o senador.

José Serra apresenta nesta quinta-feira 
projeto de voto distrital misto

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, 

protelatórios, obstruir propositadamen-
te o andamento do processo. Do contrá-
rio, estarás indo de encontro ao que pre-
ceituam a Constituição, O Estatuto da 
Advocacia e o seu Código de Ética. Agin-
do de forma a se tornares prejudicial “à 
administração da Justiça”.

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é 

do todo recomendável que o advogados 
ajuste com o cliente, mediante contrato 
escrito, com clareza e pormenorizada-
mente, os serviços a que se obriga. O 
valor e a forma de pagamento de seus 
honorários, não esquecendo de explici-
tar se destes serão deduzidos, ou não, 
imposto de renda e outros encargos.

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomen-

dam que o advogado previna o cliente 

da morosidade da Justiça, evite fazer 
previsão de prazo para o término do fei-
to, afim de que ele não estranhe e incul-
pe o patrono pela demora da tramitação 
da causa, como não amiúde sucede.

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe 

confiança. Se algum dia o mandatário 
perceber que essa confiança deixou de 
existir, compete-lhe expor esse sentimen-
to ou impressão ao constituinte, e dizer-
lhes que quão difícil se torna, nessas con-
dições, continuara como seu patrono. É de 
toda conveniência deixar o cliente à von-
tade para acertar o valor de seus serviços 
já prestados e constituir outro advogado 
em que confie. Nada mais desconfortável 
e desestimulante do que sentir que não 
mais dispõe de crédito do constituinte.

Fonte: Livro 
“Conselhos aos Jovens Advogados”  

de Benedito Calheiros Bomfim

1º Caderno
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EVENTO JURÍDICO

Direito Desportivo será tema de 
debate na capital espanhola 

Nos dias 10 e 11 de abril de 2017, os 
principais nomes do Direito Desportivo 
espanhol e brasileiro se encontrarão em 
Madri, na Espanha, para a realização 
do Jurisports Madri. As inscrições, gra-
tuitas, já podem ser feitas na página da 
Academia Nacional de Direito Desporti-
vo (ANDD), cujo presidente é o ministro 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Tullo Cavallazzi Filho, presidente da 
Comissão Especial de Direito Desportivo 
do Conselho Federal da OAB, destaca a 
importância do evento. “Trata-se de um 
tema em ascensão no universo jurídico, 
com cada vez mais profissionais interes-
sados e capacitados para desenvolvê-lo. 
O evento é uma excelente oportunidade 
de conhecer e se aprofundar nesta seara 
do Direito”, aponta.

O evento tem na pauta a posse dos 
novos membros da ANDD; previdência 
privada para atletas; o esporte na obra de 
Miguel Cervantes; agentes intermediá-
rios no esporte profissional; fair play; mo-
delo econômico e esportivo do Real Ma-
dri; normas para controle de dopagem no 
esporte; julgamentos disciplinares des-

portivos; hipóteses de rescisão contratu-
al no esporte; intervenção legislativa no 
desporto; enquadramento jus-desportivo 
do esporte eletrônico; e clubes-empresa. 

Inscrições, programação e outras in-
formações: http://www.andd.com.br/ 

O eleitor que não votou nem justifi-
cou sua ausência nas três últimas elei-
ções — e também não pagou as multas 
correspondentes às faltas — tem até o dia 
2 de maio para regularizar sua situação 
junto à Justiça Eleitoral. Segundo o Tri-
bunal Superior Eleitoral, após essa data, 
as pessoas com cadastros irregulares po-
dem ter o título cancelado automatica-
mente entre os dias 17 e 19 de maio.

Após 2 de maio, eleitores irregulares 
com a Justiça Eleitoral podem ter o título 
cancelado automaticamente entre os dias 
17 e 19 do mesmo mês. 

Para regularizar sua situação, o elei-
tor deve apresentar no cartório eleitoral 
documento oficial com foto, comprovante 
de residência, título eleitoral e os compro-
vantes de votação, de justificativa ou de 
quitação de multa.

A situação do votante pode ser pesqui-
sada no cartório eleitoral ou nos sites do 
TSE e dos tribunais regionais eleitorais, na 
aba “Eleitor”, link “Consulta por nome”.

“Será cancelada a inscrição do eleitor 

que se abstiver de votar em três eleições 
consecutivas, salvo se houver apresenta-
do justificativa para a falta ou efetuado 
o pagamento de multa, ficando excluídos 
do cancelamento os eleitores que, por 
prerrogativa constitucional, não estejam 
obrigados ao exercício do voto”, diz o pa-
rágrafo 6º do Provimento 1/2017 do TSE.

Segundo o TSE, a legislação consi-
dera cada turno de votação um pleito. A 
corte diz ainda que os eleitores com voto 
facultativo — analfabetos, eleitores de 16 
a 18 anos incompletos e maiores de 70 
anos — ou com deficiência previamente 
informada à Justiça Eleitoral não preci-
sam comparecer ao cartório para regula-
rizar sua situação. (Ascom TSE)

Ausência

Aprovação no Senado inclui proibição ao uso de 
algemas durante trabalho de parto no Código de 
Processo Penal

75/2012, da Câmara, o PLS 75/2012, da 
senadora Maria do Carmo Alves (DEM-
SE). (Agência Senado)
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Projetos de lei na Câmara 
dos Deputados tentam dar 

prazos para prisões preventivas

O deputado federal Bonifácio de An-
drada (PSDB-MG) protocolou na Câmara 
um projeto de lei para limitar a duração 
da prisão preventiva a 30 dias. Ultra-
passado o prazo, o juiz poderá prorrogar 
a prisão, mas deve justificar a ordem e 
explicar por que não aplicou outras me-
didas cautelares. Da decisão de prorroga-
ção, sempre caberá recurso “ao tribunal 
competente”.

Pelo texto inicial do projeto, que 
acrescenta dois parágrafos ao artigo 315 
do Código de Processo Penal, as novas 
regras só devem ser aplicadas às prisões 
decretadas depois da aprovação do texto.

Na justificativa do projeto, Bonifácio 
de Andrada diz que sua intenção é evi-
tar que a preventiva “se torne uma fer-
ramenta abusiva”. O objetivo, afirma, “é 
realmente aprimorar o procedimento cri-
minal, jamais facilitar a situação daque-
les que devem responder criminalmente 
por suas condutas perante a Justiça bra-
sileira”.

“Uma vez que a prisão preventiva 
não tenha mais sentido”, explica o de-
putado, “verifica-se que há a necessida-
de de fixar prazos necessários para sua 
duração, sobretudo levando-se em conta 
outras opções que existem além da prisão 
preventiva para dar garantias ao proces-
so contra qualquer manobra do réu ou do 
investigado”.

Hoje, não há prazo para as prisões 
preventivas, embora elas devam ser jus-
tificadas como essenciais ao andamen-
to do processo ou das investigações. Já 
houve limitações, primeiro de 81 dias, e, 

depois, de 169 dias. Mas elas foram aban-
donadas.

O tema sempre foi alvo de discussão 
entre criminalistas e estudiosos do Direi-
to. Mas entrou em voga com a operação 
“lava jato”, cuja condução pela Justiça 
Federal foi acusada de usar o mecanismo 
como forma de garantir que investigados 
assinassem acordos de delação premia-
da. No caso da “lava jato”, as prisões du-
raram, em média, 281 dias, ou cerca de 
nove meses, conforme mostrou levanta-
mento feito pela ConJur.

O texto do deputado Bonifácio de An-
drada, do dia 9 de março, foi apensado a 
outro projeto, de 2016, que altera o artigo 
312 do Código de Processo Penal para li-
mitar a preventiva ao máximo de 90 dias. 
Se até lá não for apresentada denúncia 
ou for arquivado o inquérito, a prisão 
será revogada. O juiz poderá renovar a 
preventiva por mais 90 dias, uma única 
vez, pelo que diz o texto, de autoria do de-
putado Davi Alves Silva Junior (PR-MA). 
Nos casos de crimes hediondos, o prazo 
vai para 150 dias. “O poder do Estado 
Juiz não pode ser absoluto, sendo inad-
missível a segregação do cidadão sine 
die”, escreve, na justificativa.

Ambos os projetos foram apensa-
dos ao projeto de reforma do Código de 
Processo Penal, em trâmite na Câmara 
desde 2010, ainda não aprovado. O tex-
to hoje tramita numa comissão especial 
e foi elaborado por uma comissão de ju-
ristas chefiada pelo ministro Sidnei Be-
neti, aposentado do Superior Tribunal de 
Justiça.

Estatuto da OAB/Código de Ética
1 - Janaína é procuradora do mu-

nicípio de Oceanópolis e atua, 
fora da carga horária deman-
dada pela função, como advo-
gada na sociedade de advo-
gados Alfa, especializada em 
Direito Tributário. A profissio-
nal já foi professora na univer-
sidade estadual Beta, situada 
na localidade, tendo deixado o 
magistério há um ano, quando 
tomou posse como procurado-
ra municipal.

 Atualmente, Janaína deseja 
imprimir cartões de visitas 
para divulgação profissional 
de seu endereço e telefones. 
Assim, dirigiu-se a uma gráfica 
e elaborou o seguinte modelo: 
no centro do cartão, consta o 
nome e o número de inscrição 
de Janaína na OAB. Logo abai-
xo, o endereço e os telefones 
do escritório. No canto supe-
rior direito, há uma pequena 
fotografia da advogada, com 
vestimenta adequada. Na par-
te inferior do cartão, estão as 
seguintes inscrições “procura-
dora do município de Oceanó-
polis”, “advogada – Sociedade 
de Advogados Alfa” e “ex-pro-
fessora da Universidade Beta”. 
A impressão será feita em pa-
pel branco com proporções 
usuais e grafia discreta na cor 
preta.

 Considerando a situação des-
crita, assinale a afirmativa 
correta.

a) Os cartões de visitas pretendidos 
por Janaína não são adequados 
às regras referentes à publicida-
de profissional. São vedados: o 
emprego de fotografia pessoal e a 
referência ao cargo de procurador 
municipal. Os demais elementos 
poderão ser mantidos.

b) Os cartões de visitas pretendidos 
por Janaína, pautados pela discri-
ção e sobriedade, são adequados 

às regras referentes à publicidade 
profissional.

c) Os cartões de visitas pretendidos 
por Janaína não são adequados 
às regras referentes à publicidade 
profissional. São vedados: o em-
prego de fotografia e a referência 
ao cargo de magistério que Janaí-
na não mais exerce. Os demais ele-
mentos poderão ser mantidos.

d) Os cartões de visitas pretendidos 
por Janaína não são adequados 
às regras referentes à publicida-
de profissional. São vedados: a 
referência ao cargo de magistério 
que Janaína não mais exerce e a 
referência ao cargo de procurador 
municipal. Os demais elementos 
poderão ser mantidos.

2- O advogado Roni foi presidente 
do Conselho Federal da OAB 
em mandato exercido por cer-
to triênio, na década entre 
2000 e 2010. Sobre a partici-
pação de Roni, na condição de 
ex-presidente do Conselho Fe-
deral, nas sessões do referido 
Conselho, assinale a afirmati-
va correta.

a) Não integra a atual composição do 
Conselho Federal da OAB. Logo, 
apenas pode participar das ses-
sões na condição de ouvinte, não 
lhe sendo facultado direito a voto 
ou direito a voz.

b) Integra a atual composição do 
Conselho Federal da OAB, na qua-
lidade de membro honorário vita-
lício, sendo-lhe conferido direito a 
voto e direito a voz nas sessões.

c) Não integra a atual composição do 
Conselho Federal da OAB. Logo, 
apenas pode participar das sessões 
na condição de convidado honorá-
rio, não lhe sendo facultado direito 
a voto, mas, sim, direito a voz.

d) Integra a atual composição do Con-
selho Federal da OAB, na qualida-
de de membro honorário vitalício, 
sendo-lhe conferido apenas direito 
a voz nas sessões e não direito a 
voto.

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

ATENÇÃO: RESPOSTAS MêS DE FEVEREIRO DE 2017.  1-C E 2- D.

PL protocolado na Câmara pretende 
limitar a prisão preventiva a 30 dias
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Por Angelica Rodrigues

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

AGRAL empossa 
nova diretoria

Em reunião festiva no salão de even-
tos da Loja Maçônica 28 de Julho, em 
Itabuna, tomou posse a nova diretoria da 
Academia Grapiúna de Letras, a AGRAL. 
O evento aconteceu no último dia 14/3 e 
a nova diretoria, com mandato de dois 
anos, terá como presidente o jornalista 
Ramiro Aquino.

A cerimônia do evento foi condu-
zida pelos acadêmicos Eva Lima Ma-
chado e Ary Rodrigues, empossados 
na direção de eventos e a supervisão 
da posse esteve a cargo da acadêmica 
Zélia Possidônio, hoje a vice-presiden-
te da “Casa de Jorge Amaddo”. Um dos 
pontos altos da festa foi a cantata do 
grupo Cantores de Orfeu, tendo à fren-
te a maestrina e acadêmica Zélia Les-
sa, com 26 participantes.

A posse foi prestigiada pelos dirigen-
tes da CDL, Jorge Braga e Carlos Leahy, 

pelo Inspetor da PRF, Marcus Vinicius, 
pela Academia de Letras de Itabuna (Ali-
ta), representada por Sonia Maron e Celi-
na Santos, pelo Sindicato dos Radialistas 
de Itabuna através da presidente Sonia 
Amorim, outras autoridades, familiares, 
amigos dos acadêmicos e representantes 
da classe artística.

Diretoria - Apenas dois discursos 
marcaram a posse. O do presidente que 
saía, Ivann Montenegro, que dirigiu a 
instituição nos primeiros cinco anos e o 
do presidente eleito, Ramiro Aquino, que 
ofereceu mimos aos diretores presentes 
(chaveiros e chocolates). Ambos ressalta-
ram a importância da Agral para a arte e 
a cultura regionais.

A nova diretoria ficou assim composta: 
Presidente de Honra: Ivann Krebs Mon-
tenegro, Presidente Biênio 2017/2019: 
Ramiro Soares de Aquino, Vice-Presi-

dente: Zélia Possidônio dos Santos, 1º. 
Secretário: Ivann Krebs Montenegro, 
2º. Secretário: Maria da Glória Brandão 
Marques, 1º. Tesoureiro: Washington 
Farias Cerqueira, 2º. Tesoureiro: Anto-
nio da Silva Costa, Diretores de Eventos: 
Eva Lima Machado e Ary Rodrigues dos 

Santos, Diretores de Relações Públicas: 
Jailton Alves de Oliveira e Antonio Paulo 
de Oliveira Lima, Diretores de Revista: 
Vercil Rodrigues e Samuel Leandro Oli-
veira Mattos, Diretor de Arquivo: Adeildo 
Marques dos Santos e Diretor de Biblio-
teca: Eglê Santos Machado. 
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Travessa São José, nº 14, Bairro São Caetano, 
Itabuna - Bahia - Tel. (73) 3617-3927 e 98859-0794 

Praça Virgílio Damásio, nº 194 – A, 1º Andar, Centro 
Ipiaú – Bahia - CEP 45.570-000 Telefone: (73) 3531-3394.

Conrado Advocacia 
inaugura escritório 

em Ipiaú 

INAUGURAÇÃO

A dezesseis anos, mais precisamente, no primeiro 
semestre do ano de 2001, instalava-se na Traves-
sa  São José, 14, Bairro São Caetano, na cidade 

de Itabuna, o que viria a ser um dos maiores escritórios 
de Direito Previdenciário do Sul da Bahia, Conrado Ad-
vocacia, que presta serviços além da área previdenciária, 
trabalhista e consumidor, com eficiência, ética e profis-
sionalismo.

O escritório Conrado Advocacia, que recentemente 
promoveu uma ampla reforma nas dependências físicas 
de sua sede com a criação de novas salas, a exemplo do 
setor de administração e contabilidade, e que tem como 
fundador Dr. Marcos Antônio Conrado Moreira (Marcos 
Conrado), tinha seu forte na advocacia previdenciarista, 
mas com a formação de seus dois filhos Bruno Conrado e 
Marcos Antônio Conrado, ampliou o seu mix de atendi-
mento para as áreas trabalhista e defesa do consumidor.

Tudo na Conrado Advocacia é feito com planejamento, 
tanto é verdade que no mês de agosto de 2013, o jornal DI-
REITOS entrevistou Dr. Marcos Conrado e fez a seguinte 
pergunta a ele: “Há previsão de expansão da Conrado Ad-
vocacia?”. E obtendo como resposta: “A especialidade do 
escritório é Advocacia Previdenciária, Trabalhista e De-
fesa do Consumidor, no momento não pretendemos agre-
gar ao escritório outras especialidades do Direito. Entre-
tanto, a expansão que pretendemos é o atendimento na 
área Previdenciária e Trabalhista para outras cidades da 
região”.

Decorridos quase quatro anos des-
de aquela data, a Conrado Advocacia, 
que atuava nas cidades de Ipiaú, Barra 
do Rocha, Ubatã, Dário Meira, Ibira-
taia, Itajibá e Aiquara, dentre outras, 
para atender melhor seus clientes des-
sa região, abriu uma unidade na cida-
de de Ipiaú, que fica sediada na Praça 
Virgílio Damásio, nº 194 – A, 1º Andar, 
Centro - CEP 45.570-000 e Telefone + 
55 (73) 3531 3394.

Para Dr. Marcos Conrado, funda-
dor do escritório e responsável pela 
área previdenciária, é grande a falta 
de informação por parte da sociedade 
no que diz respeito aos seus direitos. 

E é papel maior dos nossos escritórios 
prestarem o melhor serviço, infor-
mando, orientando e defendendo os 
clientes de violações de seus direitos 
com as injustiças praticadas, espe-
cialmente pela Previdência Social aos 
seus assegurados.

Compõe a Conrado Advocacia nas 
cidades de Itabuna e Ipiaú, além do 
seu fundador Marcos Conrado, espe-
cialista em Direito Previdenciário, o 
Dr. Marcos Antônio Conrado, tam-
bém especialista em Direito Previ-
denciário e Dr. Bruno Conrado, espe-
cialista em Direito Previdenciário e 
do Consumidor.
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Desde os primórdios da humani-
dade, tem-se tentado curar as doenças 
infecciosas, ministrando aos doentes re-
médios retirados da natureza.  No iní-
cio da década de trinta, foi sintetizada a 
sulfonamida,abrindo-se um amplo cam-
po no tratamento daquelas doenças.

Em 1929, Fleming, por acaso, des-
cobriu a penicilina mas, a comunidade 
científica não percebeu a importância 
da descoberta. Só durante a Segunda 
Guerra Mundial, Florey e Chain des-
cobriram um método para obter em 
grande escala a produção da penicilina, 
produto do metabolismo de um fungo. 
Fleming,Florey e Chain ganharam o 
prêmio Nobel de Medicina e fisiologia 
de 1950.

Nos anos seguintes, diversos pes-
quisadores procuraram obter da secre-
ção de fungos ou bactérias substâncias 
que inibissem o crescimento de micro-
organismos causadores de doenças. E 
assim surgiram outras penicilinas, as 
cefalosporinas,e os macrolídeos repre-
sentados pela eritromicina e a estrep-
tomicina. Este último antibiótico foi o 
primeiro a ser usado no tratamento da 
tuberculose. Depois vieram os amino-
glicosídeos, as tetraciclinas, o cloranfe-

nicol, este até hoje usado no tratamen-
to do tifo.

Há pessoas que estão constante-
mente adoecendo e outras não. Isso se 
deve ao sistema imunológico. Esse sis-
tema é acionado logo que bactérias cau-
sadoras de enfermidade invadem nosso 
organismo. Os antibióticos ajudam o 
sistema imunológico, destruindo os mi-
croorganismos.

Como toda substância, depois de 
algum tempo, eles são excretados, di-
minuindo sua concentração no sangue, 
ensejando a reprodução dos germens. 
Daí, se conclui que é necessário o pa-
ciente ingerir outra dose do medica-
mento e que o tratamento não seja in-
terrompido   a fim de que não apareçam 
cepas resistentes do microorganismo. 
Antibióticos, que no passado foram tão 
efetivos, hoje são inócuos.

Em doenças graves, que ameacem a 
vida como tuberculose, meningite, sep-
ticemia, deve-se usar dois ou três anti-
bióticos a fim de prevenir-se os casos de 
resistência bacteriana. 

*Jairo Santiago Novaes
Médico em itabuna – Bahia.  

email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*Antibióticos

Jesus 
Eucarístico, 
a nova Arca 
da Aliança

Na Eucaristia Jesus está vivo
Na Arca da Aliança estavam as tábuas 

da lei, a coisa mais preciosa para o povo 
de Deus. Por isso, o Senhor se fazia pre-
sente. Onde eles chegavam com a Arca, 
os inimigos tremiam, porque sabiam que 
Deus estava com o Seu povo e guerreava 
em favor deles.

Hoje, nossa Arca da Aliança é muito 
mais preciosa, porque contém não ape-
nas as tábuas da lei, mas o próprio Deus, 
escondido atrás das aparências do pão e 
do vinho. A verdadeira Arca da Aliança, 
hoje, para nós, é a Eucaristia. É Jesus 
vivo na hóstia consagrada.

A nossa batalha é espiritual e os nos-
sos inimigos tremem diante de nós, por-
que estamos revestidos do poder de Deus. 
Se formos homens e mulheres eucarísti-
cos, derrubaremos todas as muralhas de 
nossa vida, assim como foram derruba-
das as muralhas de Jericó.

A nossa fidelidade à Santa Missa nos 
torna guerreiros que servem ao general 

Jesus, e se seguirmos os seus passos, ne-
nhum inimigo nos derrotará. O sacrifício 
de Jesus não é uma repetição: é o mesmo 
sacrifício que se renova e se atualiza para 
nós em cada Missa celebrada.

Em cada Celebração Eucarística, mais 
uma vez, Jesus está derramando seu san-
gue por nós. Neste momento, toda mura-
lha cai por terra e o poder do inimigo é 
desfeito. As soluções chegam e a vitória 
de Deus se dá em qualquer situação. A 
minha palavra para os que me procuram 
é: “Volte-se para a Eucaristia. Participe 
da Missa. Comungue diariamente e Ado-
re o Senhor no Santíssimo Sacramento”.

Por Seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib.

Fundador da Comunidade Canção Nova 
– www.cancaonova.com.br 

Cachoeira Paulista – São Paulo.

Por Monsenhor Jonas Abib

Mentiras 
cheias de 
verdades!

Esse título é uma verdadeira incoe-
rência, já que não é normal você ouvir 
umas mentiras que são alinhavadas 
com verdades. Mas, por incrível que 
pareça, isso acontece em função dos 
passadores de notícias, se basearem no 
adágio popular “quem conta um conto, 
aumenta um ponto” e, assim fazendo, 
muitas verdades terminam sendo con-
sideradas verdadeiras fantasias! Tudo 
acima é meio confuso, leia outra vez 
que compreenderá melhor, ou então 
basta apenas se lembrar que os boatei-
ros dobram as verdade e quadriplicam 
as mentiras!

Estou esclarecendo tanto sobre os 
fatos e atos, em função da delicadeza 
que são merecidos, pela envolvência 
de pessoas ligadas as religiosidades. 
Principalmente a católica, onde a par-
te feminina é abastecida de freiras, ir-
mãs de caridade, servas de Deus, etc., 
várias outras nomenclaturas, porém 
com as mesmas funções dentro da sua 
crença!

Dizia-se que a maioria das moras 
que iam para os conventos eram por 
promessas de mães, seguido de desilu-
sões amorosas, filhos com “produção in-
dependente” através rápidos namoros 
e, em último lugar, por vocações espon-
tâneas, convencidas pelos lindos ser-
mões dos padres, frades, capuchinhos, 
grandes pregadores e com alto grau de 
convencimento para agregar adeptos 
ao catolicismo. Vejam vocês, eu mes-
mo, que convivi um ano num colégio 
dos Maristas, ajudando missa, comun-
gando diariamente, não é que me veio 
a ideia de ser Irmão Marista! Imagino 
que merda seria minha vida, com o tal 
do voto de castidade!

Mas, seguindo as facetas acrescen-
tadas pelos boateiros, diziam eles, e 
suponho que ainda repetem, que nos 
conventos os padres transam com as 
freiras as escondidas, existem casos de 
gravidez totalmente camufladas, abor-
tos provocados e, muitas vezes, os fi-
lhos do pecado divino(?), são entregues 
aos orfanatos, com alegações que foram 
deixados na porta do convento, ou na 
sacristia da capela. Chegavam até, os 
mais acintosos, de dizer que havia con-
ventos com cemitérios escondidos em 
suas áreas, para os “anjinhos aborta-
dos ou natimortos”. Eu, na minha re-
ligiosidade juvenil, ouvia todas essas 
“estórias” com os olhos esbugalhados, 
achando tudo mirabolante e, ao mesmo 
tempo, perdendo um pouco da minha fé 
nos sacerdotes aproveitadores!

Atualmente, com o desenvolvimen-
to estrondoso da religião evangélica, 
deixaram as freiras um pouco de lado 
e, sem dó nem piedade, malham as 
mulheres e mocinhas que desejam ser 
servas de Deus, com algumas regalias, 
fardas de destaque e respeitos dos fiéis, 
talvez até salários e gratificações, são 
“comidas gostosamente” pelos pasto-
res que lhe prometem uma pureza no 
ato, dizendo ser o caminho de chegar a 
Deus. Ou elas gostam da sacanagem, 
ou, pobremente, vão na conversa dos 
falsos profetas e ministros de Deus!

A verdade é que o povo não dá tré-
guas nas suas criações de “mentiras 
cheias de verdades”, suscitando dúvi-
das a humanidade!

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia Grapiúna de Letras 

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

Por Antônio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA

CDL lança campanha
Em reunião em sua sede no últi-

mo dia 23, à noite, a CDL de Itabuna 
lançou a sua campanha tríplice 2017, 
envolvendo as datas Mães, Namora-
dos e São João. O evento contou com 
as presenças dos parceiros Prefeitu-
ra Municipal, FICC, patrocinadores 
máster, lojistas, imprensa e outros 
convidados. A campanha terá a dura-
ção de 60 dias começando dia 1º. de 
maio e terminando dia 30 de junho.

Inicialmente o Presidente Braga 
e o Diretor Promocional Carlos Leahy 
usaram da palavra para enumerar 
a revolução da proposta deste ano, 
como a mudança de local (da Praça 
Adami para a Praça Camacã), da eli-
minação do sistema de cupons (que 
será substituído por um aplicativo digital), 
da criação do Arraiá da CDL com atrações 
artísticas, barracas alimentícias, decoração 
nas ruas da cidade e dos principais bairros 
e divulgação ampla através dos veículos de 
comunicação, especialmente das redes so-
ciais. O Presidente da FICC, Daniel Leão, 
destacou a participação da entidade que 
terá a responsabilidade da infraestrutura 
no período.

A campanha
Agência da CDL há mais de 20 anos, a 

RCM, através do publicitário Rui Carvalho, 
mostrou a evolução da promoção mostran-
do como surgiu a idéia, as principais peças 
e o mote da campanha: “Compre no Comér-
cio de Itabuna, Arretado de Bom!”. No final 

do período os consumidores poderão ganhar 
um carro através de números que lhe serão 
conferidos nos atos de compra.

Patrocinadores e dirigentes não regate-
aram aplausos às modificações na promo-
ção, o que não acontecia há muitos anos. Jú-
nior Carqueija, da Soluz, disse que a CDL 
“acertou em cheio em sair do lugar comum 
e modernizar a campanha”, opinião com-
partilhada por outros patrocinadores, como 
Antonio Carlos, das Drogarias Letícia, que 
através de vídeo disse que “a campanha vai 
trazer uma cara nova para o comércio de 
Itabuna”.

Ao final o Presidente Braga destacou 
ainda a participação da CDL na moderniza-
ção das lixeiras que estão sendo espalhadas 
pela cidade em parceria com a Prefeitura e 
a Brasilplak.

CAMPANHA

Os presidentes Braga e Daniel Leão, da CDL e da FICC 
(Canal Oxente)
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Bahia terá o maior duto 
de distribuição de gás 
natural do Nordeste

BAHIAGÁS

A Companhia de Gás da Bahia – 
Bahiagás, dando prosseguimento ao 
seu Plano de Investimentos e ao Pla-
no de Interiorização do Fornecimento 
de Gás Natural, publicou, na edição 
desta terça-feira (21/03), do Diário 
Oficial do Estado (DOE), o Edital de 
Concorrência 0002/2017, para contra-
tação de empresa/e ou consórcio espe-
cializada para a execução dos serviços 
de construção e montagem do 1º tre-
cho do Gás Sudoeste - Duto de Distri-
buição de Gás Natural do Sudoeste.

Essa primeira etapa da obra, com 
aproximadamente 73 km de extensão, 
em dutos com diâmetro de 10 polega-
das e montagem de três estações de 
Distribuição de Gás Natural, tem pra-
zo estimado de conclusão de 18 meses 
e custo total orçado em 67,7 milhões. 
A intervenção parte da divisa entre as 
cidades de Ipiaú e Itagibá, passando 
pelos municípios de Aiquara e Itagi, 
chegando até Jequié. Nestas locali-
dades, o energético atenderá aos seg-
mentos industrial e comercial, com 
foco no ramo de alimentos e bebidas. 

O Gás Sudoeste é o principal pro-
jeto do Plano Plurianual de Investi-
mentos 2017-2021 da Bahiagás. Com 
extensão total de 306 km e investi-
mentos da ordem de R$ 505 milhões, 
o duto de distribuição passará por 13 
municípios e será o maior do Nordeste 
e o segundo maior do Brasil. Objetiva 
o provimento de gás natural aos se-
tores industrial, comercial e automo-
tivo, com destaque para as grandes 
mineradoras instaladas na região.

O diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza, defende a importância 
dos investimentos para o alcance dos 
objetivos da Companhia. “O plano é 

ir cada vez mais longe. Levar os be-
nefícios e vantagens competitivas do 
gás natural para um número cada vez 
maior de clientes e continuar aten-
dendo com qualidade aos diversos 
segmentos de mercado, com seguran-
ça, rentabilidade e responsabilidade 
socioambiental”, assinala Gavazza. 
Para ele, estes propósitos contribuem 
com a ampliação das zonas de desen-
volvimento do estado.

Desenvolvimento - A Bahiagás 
está expandindo a sua área de atua-
ção, inovando e se modernizando cada 
vez mais, em cumprimento ao seu 
maior compromisso, que é o de levar o 
desenvolvimento para todo o conjun-
to de regiões do estado. A Companhia 
fornece um energético versátil, que 
pode ser usado para cocção, aqueci-
mento de água e climatização, além 
de ser seguro, prático e mais vantajo-
so do ponto de vista econômico e am-
biental.

De acordo com o secretário estadu-
al de Infraestrutura, Marcus Caval-
canti, a ideia é ampliar cada vez mais 
a interiorização da matriz energética 
de gás na Bahia. “O novo gasoduto vai 
suprir o fornecimento da região sudo-
este, na primeira etapa, chegando até 
Jequié e no futuro será estendido até 
Brumado, no oeste baiano”, pontuou o 
secretário.

A Bahiagás, concessionária esta-
dual dos serviços de distribuição de 
gás natural canalizado, é uma em-
presa de economia mista, controlada 
pelo Governo do Estado e vinculada 
à Secretaria de Infraestrutura. Tem 
como acionistas o Estado da Bahia, a 
Gaspetro, subsidiária da Petrobras, e 
Mitsui Gás e Energia do Brasil.

Tel.: 98808-1810

Plansul, há 24 anos 
prestando uma assistência 

de qualidade aos seus usuários
Desde o dia 15 de 

março de 1993 o Plano 
de Saúde Plansul exer-
ce com qualidade a sua 
principal função, que é 
prestar uma assistên-
cia pautada na ética 
e excelência aos seus 
usuários. Empresa 
consolidada no merca-
do oferece planos dire-
cionados para as novas 
conquistas da medici-
na moderna e essen-
cialmente adaptados à 
nova regulamentação 
dos planos de saúde. 

O Plansul tem 
verticalização do aten-
dimento como uma 
realidade bastante sa-
tisfatória, e o Centro Médico Plansul, que 
completou no dia 16/3 dois anos de inau-
gurado, segue atendendo, diariamente, a 
todos os seus conveniados com muito res-
peito. O plano, que já oferecia um suporte 

hospitalar próprio, dispõe de profissionais 
capacitados em toda a cadeia de serviço, 
acolhendo bem desde a recepção, com equi-
pe treinada regularmente, consagrando 
um modelo já implementado nos grandes 
centros, e sendo modelo para a sua região. 

PLANSUL

73 3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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Poesia é esperança e 
tantas outras coisas mais!

Por cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Nosso magistral poeta Carlos Drum-
mond de Andrade (1902-1987) trouxe 
para a poesia brasileira uma esperan-
ça inteiramente singular, ou melhor, 
ensinou-nos que a esperança nada tem 
a ver com pieguice ou fantasia melosa 
de um futuro inatingível. Drummond 
clarificou o belo e a simplicidade coti-
diana. Sem nenhuma pretensão, expôs 
seus sentimentos, liberto de paradig-
mas e deixou-nos uma poesia imperecí-
vel, tão sublime quanto uma música de 
Bach, um quadro de Goya, uma peça de 
Shakespeare, uma trova de Patativa do 
Assaré. 

“A Flor e a Náusea”, por exemplo, 
é uma revelação angustiante de Drum-
mond, frente à sua impotência diante 
do mundo moderno, falido, caótico e es-
túpido. Mas, ao mesmo tempo, o poeta 
mantém firme sua esperança teimosa, 
pulsante e arrebatadora diante desse 
mesmo mundo: “Uma flor nasceu na 
rua! Passem de longe, bondes, ônibus, 
rio de aço do tráfego. Uma flor ainda 
desbotada ilude a polícia, rompe o as-
falto. Façam completo silêncio, parali-
sem os negócios, garanto que uma flor 
nasceu. Sua cor não se percebe. Suas 
pétalas não se abrem. Seu nome não 
está nos livros. É feia. Mas é realmente 
uma flor...” Esplêndida! Contundente-
mente bela!

E se estou a falar de algo sempre 
novo, nada como ler Fernando Pessoa 
(1888-1935). Deste modo, encontra-
mos Álvaro de Campos, heterônimo do 
grande poeta português, a nos dizer, 
nas entrelinhas, que a esperança move 
o mundo: “Dá-me lírios, lírios, e rosas 
também. Mas se não tens lírios, nem 
rosas a dar-me; tem vontade ao me-
nos, de me dar os lírios, e também as 
rosas. Basta-me a vontade, que tens, se 
a tiveres, de me dar os lírios, e as rosas 
também. E terei os lírios – os melhores 
lírios – e as melhores rosas, sem receber 
nada. A não ser a prenda, da tua vonta-
de, de me dares lírios, e rosas também.” 
Maravilhoso! Estupendo! Magnífico!

Drummond e Pessoa representam 
a beleza que enfrenta a indiferença do 
mundo. E, se os trouxe aqui e agora, 
não o faço à toa. Sou motivado também 
por esse sentimento, inerente à poe-

sia: a esperança! Porque o nascimento 
é uma expectativa, um arrebatamento, 
uma luz, uma promessa, uma poesia! 

E Ferreira Gullar (1930-2016)? 
Gullar disse poetizando sobre estar vivo 
ou estar morto (“Poema Sujo”) escreveu: 
“...Corpo meu corpo corpo que tem um 
nariz assim uma boca dois olhos e um 
certo jeito de sorrir de falar que minha 
mãe identifica como sendo de seu filho 
que meu filho identifica como sendo de 
seu pai... corpo que se pára de funcionar 
provoca um grave acontecimento na fa-
mília: sem ele não há José Ribamar Fer-
reira não há Ferreira Gullar e muitas 
pequenas coisas acontecidas no planeta 
estarão esquecidas para sempre... [meu 
corpo] desde então segue pulsando como 
um relógio num tic tac que não se ouve 
(senão quando se cola o ouvido à altura 
do meu coração) tic tac tic tac enquanto 
vou entre automóveis e ônibus entre vi-
trinas de roupas nas livrarias nos bares 
tic tac tic tac pulsando há 45 anos esse 
coração oculto pulsando no meio da noi-
te, da neve, da chuva debaixo da capa, 
do paletó, da camisa debaixo da pele, da 
carne...” 

E então perguntaram a Gullar por-
que ele escrevia poemas e ao que o poeta 
respondeu (“História humana”): “A his-
tória humana não se desenrola apenas 
nos campos de batalhas e nos gabinetes 
presidenciais. Ela se desenrola também 
nos quintais, entre plantas e galinhas, 
nas ruas de subúrbios, nas casas de jo-
gos, nos prostíbulos, nos colégios, nas 
usinas, nos namoros de esquinas. Disso 
eu quis fazer a minha poesia. Dessa ma-
téria humilde e humilhada, dessa vida 
obscura e injustiçada, porque o canto 
não pode ser uma traição à vida, e só 
é justo cantar se o nosso canto arrasta 
consigo as pessoas e as coisas que não 
tem voz.” 

É isso: nada e nem ninguém (espe-
cialmente os pretensiosos!) vencerá a 
poesia, posto que ela é a chama da espe-
rança e tantas outras coisas mais!

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC, Ilhéus –BA) Administrador de Empresas gradua-
do 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

Jejum 
de que e 
para quê?

Nós somos movidos pelo desejo. 
Desejo de paz, de amor, de compreen-
são, de realização, de sonhos que que-
remos concretizar, desejo de pessoas, 
desejo de amizade sincera, desejo de 
ter mais dinheiro, posses e poder. 
O desejo se alastra e envolve toda a 
nossa vida. Ele nos faz andar e tam-
bém nos torna sempre insatisfeitos. 
Sempre queremos algo mais. O artis-
ta que conquistou a maior fama con-
tinua mantendo o desejo, que nunca 
se esgota, de fazer mais, de compor 
novas canções, de expandir ainda 
mais sua obra. O empresário que tem 
uma grande empresa deseja ampliar 
ainda mais seus negócios e colocar 
seus produtos em outros mercados. 
Quem está satisfeito com o que al-
cançou terá desejo de descobrir novas 
dimensões da vida, fazer novas via-
gens, desbravar novos campos aonde 
ainda não trilhou. A vida se torna 
dinâmica pelo impulso do desejo. O 
desejo aponta para um além, para 
um não ainda, para um mais além do 
que já se foi e já se fez. Em última 
instância ele abre para o absoluto ou 
se quisermos para Deus. Parece ser 
ali onde o desejo definitivamente se 
acalma. Ocorre que isso não aconte-
cerá enquanto estamos vivos. 

Pois bem! O título do artigo fala 
de jejum e eu somente falei de dese-
jo. O que uma coisa tem a ver com 
outra? No tempo da Quaresma orien-
ta-se fazer algum jejum de carne, em 
dias específicos. Claro que o jejum 
poderia ser de outras necessidades 
que vamos criando. Se fizermos je-
jum dessas necessidades (bebida, 
WhatsApp, redes sociais, compras, 
chocolate, novelas, filmes, etc) pode-

remos sentir uma grande satisfação 
por percebemos que não estamos 
sendo dominados por elas. O jejum 
pode significar a capacidade de li-
dar com o desejo. O desejo, de certa 
forma, me torna insaciável. O jejum 
me faz perceber que eu posso estar 
satisfeito com apenas isso. Posso me 
satisfazer com menos comida, com o 
dinheiro que tenho, com a roupa que 
tenho, com as pessoas que conquistei. 
A lista pode continuar. O jejum seria 
então o exercício do autocontrole. Sa-
ber que eu não sou empurrado cons-
tantemente por um impulso que está 
dentro de mim. Eu posso controlar e 
lidar com esse impulso. 

Aqui percebemos que a vida não 
pode ser só jejum e nem só desejo. 
Desejo e jejum criam o movimento de 
expandir e retrair. Não dá para viver 
e pensar que a felicidade sempre es-
tará no mais além, no outro lado, no 
que ainda não tenho ou não conquis-
tei, o que é próprio do desejo. Nem da 
para contentar-se com o mínimo ou 
só fazer jejum e não dispor-se a avan-
çar, se a vida nos pede para ir além. 
Saber dominar-se, autocontrolar-se, 
privar-se de algo para dizer que eu 
mesmo estou vivendo a vida é muito 
importante. Assim vou perceber que 
estou pilotando a minha própria ae-
ronave. Estou com as rédeas da mi-
nha vida. 

Gostaria de propor a você pensar 
sobre o jejum neste sentido. Afinal, 
você já fez jejum de alguma coisa por 
decisão própria?

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

dreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE
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ENTREVISTA

Professor, jornalista e advogado Ver-
cil Rodrigues lança seu mais novo livro 
intitulado: “Dicas de Direito  Previden-
ciário”, compartilhando conhecimento 
e sabedoria, com perguntas e respostas 
de elevados níveis em um livro contém 
155 paginas e foi publicado pela Direi-
tos Editora.

Nesta entrevista concedida ao jor-
nalista João Batista de Paula, Jornal O 
Produttor, o Dr. Vercil Rodrigues abor-
da e enfatiza temas esclarecedores, 
que ampliam nossos conhecimentos em 
busca dos direitos Previdenciários.

É o seu primeiro livro na seara 
jurídica?

Vercil Rodrigues – Não. É o nos-
so terceiro na área do Direito, sendo eles 
“Breves Análises Jurídicas”, “Dicas de 
Direito Imobiliário”, ambos pela Direitos 
Editora, que também edita o jornal e a 
revista Direitos e O Compasso, o jornal 
do Maçom da Bahia. Publicamos tam-
bém o livro “Análises Cotidianas”, na 
linha histórico-filosófico. Portanto, “Di-
cas de Direito Previdenciário” é o nosso 
quarto livro, sendo o terceiro jurídico. 

Por que Dicas de Direitos Pre-
videnciários?

Vercil Rodrigues – Notamos que 
a maioria das pessoas sente necessi-
dade em saber informações a respeito  
deste assunto e dos seus direitos. En-
tão, resolvemos escrever assuntos vol-
tados para questões previdenciárias, 
visando melhor informar o cidadão dos 
seus direitos.

 
Então, o Livro “Dicas de Direi-

to Previdenciário” interessa a to-
dos nós?

 
Vercil Rodrigues - Sim. Interessa 

aos operadores do Direito, advogados e 
estudantes, além de todos que sentem 
necessidade de saber das suas obriga-
ções e direitos junto a Previdência So-
cial. Ou seja, todo cidadão.      

 
Quais os principais temas foca-

lizados, neste seu novo livro? 

Vercil Rodrigues - Cito alguns 
temas, dentre outros: aposentadoria 
especial no serviço público; funcio-
nário em auxílio-doença e a empresa 
extinta; os benefícios previdenciários 
e a causa impeditiva de “resilição” de 
contrato; pessoa com deficiência e a 
aposentadoria especial; prorrogação 
da pensão por morte ou não; tempo de 
contribuição para aposentadoria de 
homem ou de mulher; direito auxílio-
doença; a relação do direito trabalhis-

ta com o auxílio-doença, a estabilida-
de, dentre outro.

 
Neste seu livro existe aborda-

gem ou tema especifico em relação 
a Pessoa com Deficiência rumo a 
aposentadoria?  

 
Vercil Rodrigues - Sim, existe. 

Porque aposentadoria pelo Regimento 
Geral da Previdência Social - RGPS, 
aos referidos segurados, segundo anali-
se da avaliação médica, mediante tam-
bém ao tempo de contribuição, os defi-
cientes têm direitos a ser aposentados 
em um regime mais benéfico.

 
Esta Reforma Previdenciária 

tão propagada pelo governo ga-
rantirá os direitos adquiridos?

 
Vercil Rodrigues - Um dos sub-

temas neste livro trata deste assun-
to. E a lei garante os direitos adquiri-
dos e estabelecidos, sim.

 
 Quais as referências e bases 

que o Dr. Vercil Rodrigues utilizou 
para tratar deste assunto e de ou-
tros que ampliam nossos conheci-
mentos na área, bem como, nossos 
direitos?

 
Vercil Rodrigues - A cada dia 

fomos ampliando nossas pesquisas e 
estudos com a analises dos juristas a 
exemplo de Alexandre de Moraes; Gil-
mar Ferreira Mendes Miguel Reale, 
Noberto Bobbio, Michel Foucalt; Mo-
desto Carvalhosas; Fábio Ulhoa; Fá-
bio Zambitte Ibrahim; Ivan Kertzman;  
José Ernesto Aragonés Vianna, só para 
ficarmos nesses.

Qual sua mensagem maior  para 

“Resolvemos escrever assuntos 
voltados para questões 

previdenciárias, visando melhor 
informar o cidadão dos seus direitos”

Dr. VerciL roDrigues, advogado e escritor 
que acaba de lançar o livro Dicas de Direito 

Previdenciário (Direitos editora)

os que buscam apoio e proteção na  
Previdência Social?

 
Vercil Rodrigues - É essencial e 

fundamental ampliar os conhecimen-
tos a respeito do que pode e do que não 
pode para obter a assistência. Neste 
nosso livro, o leitor vai ficar por den-
tro de muitos assuntos que levam até a 
Previdência Social. São temas que vão 
servir de bases para conquista dos seus 
direitos.

 
Notamos que o Doutor ao Pu-

blicar “Dicas de Direito Previ-
denciário” ficou pautado numa 
visão ampla nas questões da atu-
alidade, com referencias legais e 
cabíveis.

 
Vercil Rodrigues – Obrigado. Era 

o nosso desejo maior. Portanto, vamos à 
Leitura. O Direito é de todos nós.

Quais foram as pessoas que par-
ticiparam dessa obra?

Vercil Rodrigues - Não se faz um 
livro sozinho, por isso contamos com 
imprescindíveis colaborações dos advo-
gados Dr. Martone Maciel, José Carlos 
Oliveira e Leandro Alves Coelho, pro-
fissionais do mais alto escol regional, 
quiçá baiano. Além da participações de 
Arnold Coelho, na concepção do projeto 
gráfico, diagramação e capa; de Fáti-
ma Oliveira, com a revisão ortográfica 
e Angélica Rodrigues, com a digitação 
da obra.

E ainda, é claro, com as luxuosas 
participações dos leitores dos jornais 
AGORA, DIREITOS e das revistas DI-
REITOS e FOLHA DA PRAIA, que nos 
enviaram as questões as quais permiti-
ram a feitura do livro.



Itabuna presente na Feira 
da Praça em Itacaré

Reparos no Plenário saem a custo 
zero para Câmara de Itabuna

Comissão quer ouvir ex-secretário 
de Itabuna sobre carta aberta

Durante três dias a bela Itacaré se-
diou mais uma edição do projeto Feira da 
Praça, promovido pela Associação de Mu-
lheres Empreendedoras de Itacaré-AMEI, 
com o apoio da Secretaria de Turismo do 
município e também de parceiros locais.

Atendendo ao convite da coordena-
ção do projeto para conhecer de perto a 

Por solicitação do chefe do Legislativo 
itabunense, Chico Reis/PSDB (foto), a cons-
trutora Grand Prix concluiu na terça, 21, os 
reparos na estrutura de gesso no Plenário 
Raymundo Lima. Parte do teto havia cedido 
por conta da infiltração de água, con-
forme atestou o Corpo de Bombeiros 
Militar (CMB).

Além da retirada da água que 
se acumulou, a intervenção no Ple-
nário englobou a colocação de um 
novo revestimento de gesso e conser-
to na fiação elétrica. “Tudo a custo 
zero para a Câmara”, salientou Reis. 
“Agora é preciso aguardar o tempo 
de secagem para pintura do gesso e o 
trâmite necessário para liberação do 
espaço”, adianta o presidente.

Chico Reis refere-se à emissão do 

laudo técnico que comprovará a segurança 
da obra, mais conhecido como ART (Ano-
tação de Responsabilidade Técnica). Esse 
documento precisa ser assinado por um 
profissional de engenharia para que o CMB 
desembargue a obra. “Já estamos agilizan-
do tudo isso”, declarou.

Plenário provisório
Enquanto isso, as sessões plenárias se-

guem ocorrendo provisoriamente na Sala de 
Comissões técnicas. Na quarta-feira, 22, por 
exemplo, dois projetos (um de lei, outro de 
resolução) devem ser votados pelos vereado-
res. A concessão de título para a Associação 
Floresceu (2ª votação) e a inserção do Dia 
da Imprensa no Regimento Interno da Casa 
(votação única).

O presidente da Comissão de Saúde, 
Enderson Guinho (PDT), articula a vinda 
à Câmara do ex-secretário de Saúde de Ita-
buna, Vitor Lavinsky. Em carta aberta na 
qual comunicava o desligamento do governo, 
Lavinsky escreveu que a “forma [de gestão] 
sugerida, muitas vezes, fugia ao que man-
dam os preceitos da legalidade” e criticou “a 
falta de total visão do prefeito em relação ao 
que deveria ser uma gestão voltada para os 
compromissos técnicos”.

“Queremos dar espaço para que o ex-se-
cretário, se assim o quiser, clareie alguns 
tópicos da carta. Nela há termos fortes 
como propostas indecentes, jogadas sujas e 

mumunhas políticas”, frisou Guinho. Entre 
os significados dicionarizados de mumunha 
constam negócio ilícito e corrupção. “A pre-
sença dele na Casa do povo seria de muita 
valia para a cidade”, arrematou.   

Na sessão ordinária da quarta, 22, ve-
readores como Jairo Araújo, Antônio Caval-
cante, Ricardo Xavier endossaram a impor-
tância de ouvir Lavinsky. Na ocasião mais 
temas da saúde vieram à tona como o aban-
dono de postos de saúde e o fim do atendi-
mento psiquiátrico no Hospital de Base e. De 
acordo com a médica Célia Kalil, que usou a 
Tribuna Popular, o setor de psiquiatria ita-
bunense atendia, por ano, 20 mil pacientes. 

VISITA

LEGISLATIVO
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Bolas de 
sabão

O menino que se tornara adulto vol-
tou a ser, a partir dos 57 anos de idade, 
uma criança novamente. Esta mudança 
só foi possível, subjetivamente, graças a 
sua percepção da beleza da vida e, objeti-
vamente, da água, do sabão, do copo e do 
canudo, através dos quais das duas jane-
las da frente e do fundo do segundo andar 
de sua casa, ele faz chover bolas de sabão.

A chuva natural e a de bolas de sa-
bão podem acontecer ao mesmo tempo. 
Quantas vezes Deus de lá do Céu e esse 
menino daqui da Terra, combinados, 
não promoveram, simultaneamente, 
esse inédito e duplo espetáculo!?

Superinteressante é como esse fe-
nômeno acontece. Tanto as bolas de 
sabão menores como as maiores, sob a 
chuva fina ou grossa, sobem céu acima, 
passando intactas por aquele labirinto 
de filetes de água que se formam com a 
chuva. O resultado disso é a beleza da 
figura de uma cortina de água, borda-
das com bolas coloridas de sabão.      

As bolas do aniversário daquele me-
nino são de sabão. Nesse dia, todas as 
bolas que ele fez retornam à sua casa, 
prestando-lhe uma verdadeira home-
nagem. Logo que chega, cada bola de 
sabão percorre todo o seu lar, depois se 
junta a tantas outras, lá fora, formando 
uma roda gigante muito grande. Ao re-

dor dessa roda gigante, outras bolas de 
sabão fazem a vez de uma cerca proteto-
ra, com uma abertura de acesso. Aque-
le menino, depois de dar várias voltas 
naquela roda gigante, juntamente com 
outras crianças, fica no lugar de acesso 
da cerca, controlando a entrada dos ga-
rotos que aguardam a sua vez, na fila 
daquele mini parque de bolas de sabão.

A roda gigante não pára. Desde 
as dezessete horas da tarde, quando a 
festa começou, roda, roda, roda, para 
atender a mais de cinco mil convida-
dos mirins. A beleza de luzes e de co-
res emitida por ela parece dois arcos 
íris que se juntaram, formando aquele 
objeto redondo, colorido e de lazer. To-
dos os convidados ficam na expectati-
va, também, do encerramento da festa, 
quando as bolas de sabão, para se sol-
tarem uma das outras, emitem som, lu-
zes e cores, à semelhança do espetáculo 
da queima de fogos de artifícios.                          

A vida fica mais bonita, cheia de 
bolas de sabão. Umas bolas de sabão 
sobem tanto, céu acima, ganhando sta-
tus de “estrelas”; outras, descem Terra 
abaixo, contagiando de magia aqueles 
que não conseguem olhar para o alto.

Por Jorge Luís Santos.
Advogado e cronista.  

Blog: Jorge. arteblog.com.br 

Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

Rua São Vicente de Paula, 187 - sala 201 - Centro
CEP: 45600-105 - Itabuna-BA - 73 3211.5363 e 3613.5363

Ari Rodrigues, diretor de turismo da FICC, 
Marcelle Vasconcelos representante da AMEI e 
Júlio Oliveira, secretário de turismo de Itacaré.

estrutura, logística e a dinâmica da 
feira o diretor de turismo da FICC, o 
produtor cultural Ari Rodrigues esteve 
no último final de semana na cidade, 
onde pode conhecer de perto tudo o que 
a cidade tem de melhor. Além de apro-
veitar as delícias da culinária local, do 
artesanato, dos shows, da contação de 
histórias etc., ele também se reuniu 
com a coordenação do projeto com o in-
tuito de trazer a Feira da Praça para 
Itabuna. A proposta foi bem recebida 
por todos os expositores, pela coorde-

nação e também pelo secretário de turis-
mo do município Júlio Oliveira, que fez 
questão de ratificar o apoio ao projeto e 
também da viabilidade da feira acontecer 
em Itabuna.

Nos próximos dias, o espaço, as da-
tas e o intercâmbio estará confirmado, já 
que vão participar expositores de Itacaré, 
Itabuna e outras cidades da região que já 
sinalizaram interesse em estar presente 
neste grande evento da cultura regional.
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FREITAS & DIAS

ILHÉUS

Escritório de advocacia Freitas e Dias em Ibicaraí 
comemora primeiro ano de funcionamento

Mais estradas são 
recuperadas na zona 

rural, em Ilhéus

Texto e fotos André Luiz Evangelista

Funcionando desde fevereiro de 2016 
e com uma excelente carteira de clientes 
o escritório de advocacia Freitas & Dias, 
situado na rua Barão do Rio Branco, 15 
- Centro - Ibicaraí-BA, tem como sócios 
os jovens advogados Dr. Hugo Murilo 
Freitas (OAB 40038/BA) e Jailton Luan 
Dias (OAB 40119/BA). Dr. Luan é filho 
do ilustre Advogado Dr. Jailton Pereira 
Dias e o Dr. Hugo Murilo é filho do pro-
fessor universitário Hugo Vieira.

O escritório completou seu primeiro  ano 

de existência, e a cada dia cresce. Com 
um toque de requinte, conforto e muito 
profissinalismo para atender seus clien-
tes, os dois jovens advogados atuam em 
causas, trabalhistas, criminal, cível, di-
reito do consumidor e tributaria e o es-
critório vem se destacando no mercado 
local e regional.

“Surge um novo ciclo e este nos enche 
de orgulho, principalmente, por vermos 
nossos filhos, crescidos e caminhando lite-
ralmente, com as próprias pernas na pro-
fissão que escolheram.” Disse o Dr. Jail-
ton Dias, advogado e pai de Luan.

A Prefeitura de Ilhéus, através da Se-
cretaria de Agricultura, Pesca e Interior 
(Seap), realizou, esta semana, mais ações 
de recuperação das estradas rurais. Desta 
vez, o trabalho contemplou os principais 
acessos às comunidades de Retiro, Aderno 
e Tibina, situados na zona norte da cida-
de.  Foram recuperados 32 km de estradas 
nesses trechos.

O serviço tem sido realizado desde o 
dia 23 de fevereiro, com êxito, nas estradas 
vicinais e em ruas de comunidades rurais. 
A princípio, aconteceu na Lagoa Encan-
tada, Ponta da Tulha, Vila de Mamoan, 

Paraíso do Atlântico, Joia do Atlântico, 
Castelo Novo e Ponta do Ramo, também 
localizadas na região norte do município. 
As obras foram acompanhadas pelo se-
cretário de Agricultura, Pesca e Interior, 
Angelito Dias, e contou com a presença da 
deputada estadual Ângela Sousa.

Atenta às demandas das comunida-
des, a gestão do município tem priorizado 
esses serviços nos acessos aos distritos, 
de modo a garantir o direito de ir e vir 
dos moradores das áreas mais afastadas 
do centro da cidade. A grande dificulda-
de encontrada na execução do serviço é o 

longo período de inatividade do processo 
de recuperação e manutenção das vias, o 
que obriga a realização do patrolamento. 
Em pontos mais críticos das estradas, há 
aplicação de cascalho.

O tempo estimado para acabar o tra-
balho nessa área será de 10 a 15 dias, se 
não chover. Segundo o Secretário de Agri-
cultura e Pesca, as máquinas e equipa-
mentos se encontram em plena atividade, 
seja no patrolamento das estradas vici-
nais ou na recuperação de ruas e estradas 
das comunidades. Caso chova, o trabalho 
será suspenso. 

Da esquerda 
para direita, 
Dr. Jaílton 
Luan Dias, 
Dr. Jailton 
Dias (pai); 
professor 
Hugo Vieira, 
pai do Dr. 
Hugo Murilo 
Freitas (D)
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Prefeitura e entidades firmam parceria para 
viabilizar a Praça do Cacau em Itabuna

Como parte dos projetos de parceria 
institucional propostos pelo prefeito Fer-
nando Gomes para as diversas áreas de 
governo, o secretário de Administração, 
Dinailson Oliveira, sinaliza de forma po-
sitiva para o projeto de criação da Praça 
do Cacau, que vai ocupar um espaço na 
avenida Firmino Alves na área central de 
Itabuna. O projeto envolve no primeiro 
estágio equipes de urbanistas da prefeitu-
ra e das unidades de Parques e Jardins 
da Secretaria de Administração; além da 
Ceplac, Biofábrica de Cacau e da empresa 
Módulo Rural.

Segundo Dinailson Oliveira, o projeto 
visa valorizar a produção do cacau e dos 
seus derivados resgatando uma tradição 
do Sul da Bahia. O projeto leva em conta 
a importância histórica, econômica e cul-
tural do cacau em Itabuna e na região, 
com o objetivo de criar um espaço para 
que turistas e pessoas da comunidade 
conheçam o cacau, o cacaueiro e os pro-
dutos derivados como o mel, geleia, cho-
colate orgânicos ou não.

Ele destaca a colaboração de João Ro-
cha, que também participa do projeto a 
ser iniciado com o plantio de mudas de 
cacau resistentes e de alta produtivida-
de. O espaço, que vai funcionar como um 
ponto turístico terá ainda uma loja de 
produtos ligados à cacauicultura e uma 
pequena barcaça que servirá como área 
de demonstração sobre a fermentação e 
secagem do cacau servindo de atrativo 
para turistas que visitam a cidade e es-
tudantes interessados em informações 
sobre a cacauicultura.
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