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É constitucional condenação 
em sucumbência de benefi ciário 

da justiça gratuita
Em recente decisão, o TST, interpre-

tando a reforma trabalhista (lei 13.467/17), 
assentou a constitucionalidade do disposi-
tivo da CLT que prevê a condenação em 
honorários de sucumbência mesmo para 
benefi ciários da justiça gratuita. 

A decisão é da 3ª turma ao julgar recur-
so de reclamante que pretendia a exclusão 
da condenação, sustentando que o benefi ci-
ário gratuidade de Justiça deve ser isento 
do pagamento de honorários sucumben-
ciais, sob pena de afronta aos princípios da 
isonomia processual e do acesso à Justiça.  

“Alteração de paradigma”
O relator, ministro Alberto Bresciani, 

explicou que a reforma trabalhista suge-
re uma alteração de paradigma no direito 
material e processual do trabalho.

“No âmbito do processo do trabalho, 
a imposição pelo legislador de honorários 
sucumbenciais ao reclamante refl ete a in-
tenção de desestimular lides temerárias. É 
uma opção política.”

Segundo o ministro Bresciani, a impo-
sição da sucumbência a benefi ciários da 
Justiça gratuita requer ponderação quan-
to à possibilidade de ser ou não tendente a 
suprimir o direito fundamental de acesso 
ao Judiciário daquele que demonstrou ser 
pobre na forma da lei.

“Não obstante, a redação dada ao art. 
791-A, § 4º, da CLT, demonstrou essa pre-
ocupação por parte do legislador, uma vez 
que só será exigido do benefi ciário da Jus-
tiça gratuita o pagamento de honorários 
advocatícios se ele obtiver créditos sufi -
cientes, neste ou em outro processo, para 
retirá-lo da condição de miserabilidade. 

Caso contrário, penderá, por dois anos, 
condição suspensiva de exigibilidade.”

Dessa forma, concluiu o relator, os con-
dicionamentos impostos restauram a situ-
ação de isonomia do atual benefi ciário da 
Justiça gratuita e demais postulantes.

“A constatação da superação do estado 
de miserabilidade, por óbvio, é casuística 
e individualizada. Destaco, ainda, que o 
acesso ao Judiciário é amplo, mas não in-
condicionado.”

S. Exa. enfatizou no voto que o acesso 
ao Judiciário é amplo, mas não incondicio-
nado, de modo que “a ação contra majoritá-
ria do Judiciário, para a declaração de in-
constitucionalidade de norma, não pode ser 
exercida no caso, em que não se demonstra 
violação do princípio constitucional”. 

Fonte: https://www.migalhas.com.br 

DECISÃO

A propósito, a lei 13.467/17, que alterou 
a CLT a fi m de adequar a legislação às novas 
relações de trabalho, completa dois anos nes-
ta semana. Nesse período, não foram poucas 

as controvérsias – desde a defi nição do marco 
temporal de sua aplicação, pelo TST, até de-
zenas de ações no STF questionando disposi-
tivos da reforma. 

Reforma trabalhista 
– Bodas de Algodão

1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5- Animus confi tendi = Intenção de confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8- Error facti = Erro de fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10- Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
11- Facies = Forma exterior
12- Ficta confessio = Confi ssão fi cta ou fi ctícia
13- Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15- In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.
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Com a falência do Estado (Pri-
meiro Setor), que é responsável 
diretamente pelas resoluções das 
questões sociais – incluindo-se aí as 
ambientais, o setor privado começou 
a ajudá-lo nestas questões, através 
das inúmeras instituições que com-
põem o chamado Terceiro Setor. 

O Terceiro Setor é constituído 
por organizações sem fi ns lucrativos 
e não governamentais, tendo como 
papel maior gerar serviços de caráter 
fi lantrópicos. E é dentro dessa fi loso-
fi a que surgem as entidades (ONGs, 
OSCIPS, entre outras) de defesa, 
preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção do desenvol-
vimento sustentável, que precisam 
diretamente de uma parceria com o 
que chamamos de “quarto poder”, a 
imprensa, para divulgar suas ações.

Sem sombra de dúvida, um dos 
principais personagens do terceiro 
setor é a imprensa, isto por conta 
de seu preponderante papel na di-
vulgação das ações positivas que as 
entidades deste importante setor 
desenvolvem para o bem-estar da 
coletividade. Mas nem sempre foi as-
sim, por exemplo, até 1995, a pouca 
cobertura que a imprensa fazia sobre 
essas entidades era, normalmente, 
negativa. Mas, com a descoberta de 
que a maioria delas é séria e, portan-
to, fazem bons trabalhos, ganharam 
respeitabilidade. E com isso, também 
ganharam espaços maiores na im-
prensa, seja ela televisada, escrita ou 
radiofônica, especialmente quando o 
assunto é meio ambiente.

Nessa linha de raciocínio é que 
se insere o jornalismo ambiental, 
que se confi gura como a especializa-
ção da profi ssão jornalística nos fatos 

relativos ao meio ambiente, à ecolo-
gia, à fauna e à natureza em geral, 
particularmente no que diz respeito 
às consequências de iniciativas de de-
senvolvimento no meio ambiente e na 
biodiversidade.

Os jornalistas especializados nes-
se setor incluem em suas pautas as 
coberturas de eventos como desmata-
mentos, iniciativas ecológicas, crimes 
ambientais, as instituições ligadas 
diretamente à geração de produtos 
e fatos ambientais, a exemplo das 
ONGS. Além das políticas públicas 
para a área, campanhas públicas de 
conscientização ambiental, bem como 
as causas ecológicas.

No Brasil, o jornalismo ambien-
tal se manifesta nos veículos tradi-
cionais, como jornais e revistas de 
circulação nacional, mas sua atuação 
maior é na Web, onde podemos en-
contrar uma gama de sites e blogs 
especialistas nessa temática.

Encerramos essa breve análise 
com as palavras de um árduo defensor 
dessa causa, Roberto Villar: “O jorna-
lismo ambiental é uma especialização 
do jornalismo, com todas as regras 
gerais da profi ssão. A reportagem de 
meio ambiente tem que ser ‘vendida’ 
como qualquer outra matéria. Deve 
ser novidade e de interesse público. A 
linguagem tem que ser simples”.

Em apertadas palavras, eis, o nos-
so entendimento sobre o citado tema. 

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Membro-idealizador-fundador da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 

(ALJUSBA); Membro-fundador da Associação Sul 
Bahiana de Advogado Previdenciarista (ASBAP) e 

Autor de livros jurídicos. Jornalista – DRT – BA. 5801 
e filiado Associação Bahiana de Imprensa (ABI) sob o 
nº 1942. Editor do jornais DIREITOS e O COMPASSO. 

Itabuna – Bahia.

www.gaiofatoegalvao.com.br 

CONTEXTO 
JURÍDICO

Jornalismo Ambiental



www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano XI - n° 121 - SUL DA BAHIA - Julho de 2019

2º Caderno
03

Homem deve fazer 1º pagamento ao INSS 
antes da reforma para ganhar 5 anos

O texto da reforma ainda será votado 
em segundo turno pela Câmara dos De-
putados, o que está previsto para acon-
tecer em agosto, e depois passará por 
votação em dois turnos no Senado, antes 
de começar a valer. Caso o texto não seja 
modificado, quem ainda não é segurado 
do INSS (Instituto Nacional do Seguro 
Social) pode ter que contribuir por cinco 
anos a mais para conseguir se aposentar, 
do dia para a noite. Por quê?

Na semana passada, a Câmara dos 
Deputados aprovou baixar de 20 para 
15 anos o tempo mínimo de contribui-
ção para homens poderem se aposentar. 
Porém, isso só valerá para o trabalha-
dor que já está no mercado e contribui 
com o INSS antes de a reforma entrar 
em vigor. Para os novos trabalhadores, 
que começarem a contribuir depois de 
a reforma ser aprovada, serão exigidos 
ao menos 20 anos de contribuição.

“Se algum homem está em dúvida 
se paga a Previdência antes ou depois 
da reforma, é melhor começar logo para 
não cair nos 20 anos [de contribuição]”, 
afirmou Adriane Bramante, presidente 
do IBDP (Instituto Brasileiro de Direi-
to Previdenciário).

“Faça uma primeira contribuição, 
mesmo que seja facultativa, porque o 

importante é se filiar, entrar no siste-
ma”, afirmou o advogado previdenciá-
rio João Badari.

O trabalhador com carteira assina-
da se torna segurado automaticamente 
quando é contratado no primeiro empre-
go. Os demais podem se tornar filiados fa-
cultativos, pagando diretamente ao INSS.

Como virar um 
contribuinte facultativo.
Pessoas que não têm renda ou exer-

cem atividades não remuneradas, como 
estudantes, donas de casa ou desem-
pregados, poderão continuar fazendo 
recolhimentos mensais ao INSS e as-
sim garantir acesso a benefícios como 
auxílio-doença, salário-maternidade e 
aposentadorias.

Os pagamentos são feitos pelo pró-
prio segurado todos os meses, em três 
alíquotas disponíveis:

- 20% entre o salário mínimo e o 
teto (dá direito a aposentadoria por 
tempo de contribuição) 

- 11% sobre o mínimo (dá direito a 
aposentadoria por idade)

- 5% sobre o mínimo (dá direito a 
aposentadoria por idade apenas para 
baixa renda)

Fonte: Uol Economia

73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

 “Para que o povo tenha confiança no Direito e na 
Justiça é preciso que estas sejam onipresentes; que 
as pequenas violações de direito, tanto quanto as 

grandes possam ser reparadas”. 

Theotônio Negrão

32- Sempre que compareceres à audi-
ência ou Tribunal para participar de 
atos processuais, faze-o com o pleno 
conhecimento da causa patrocinada e 
do direito a ser defendido.

33- Advogados novos, recém inscritos 
na OAB, comumente assumem e in-
trojetam as comoções e os interesses 
dos clientes como se fossem seus, com 
ele se confundindo, esquecendo de que 
é apenas seu procurador, contratado 
para defendê-los.

34- Sem prejuízo do espírito crítico, da 
firmeza e vigor da exposição dos fatos e 
das medidas judiciais a serem tomadas, 
manda a ética que o jovem advogado 

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Bendito Calheiros Bomfim.

seja reverente com o magistrado e a ele 
se refira, tal como ao patrono da parte 
contrária, em termos urbanos, absten-
do-se de alusões pessoais a um e outro, 
salvo as de caráter respeitoso e elogioso.

35- Profissional principiante, procura 
ter cuidado, tato, habilidade em seus 
contatos com o juiz, no desempenho de 
teu ofício. Mesmo que o advogado man-
tenha relações pessoais ou familiares 
com o magistrado, ainda que tenha sido 
colega ou amigo de bancos acadêmicos, 
se encontrem com freqüência em reu-
niões sociais, em audiências. Mas, sob 
pena de causar constrangimento, dar 
ensejo a maledicência e ser mal inter-
pretado, não queira se mostrar intimo 
do julgador, este certamente, não que-
rerá deixar transparecer que sofre, em 
sua conduta e decisões, influência de 
sua amizade.



Cuidados com a segurança condominial
Nas últimas sema-

nas recebemos diversos 
e-mails sobre o tema segu-
rança condominiais e apro-
veitamos a oportunidade 
para trazermos algumas 
dicas sobre esse problema 
que assola as cidades de 
médio e pequeno porte.

Cada condomínio deve 
cumprir as normas e pro-
cedimentos de segurança e 
deve exigir que as mesmas 
sejam cumpridas por todos 
os moradores. Ao chegar 
e sair ao condomínio ou 
da garagem, observar se 
existe pessoas suspeitas 
e esperando até se sentir 
em segurança. Não deixar 
dentro do carro pacotes, 
objetos de valores a vista e 
não se esquecer de deixar 
o alarme sempre ligado; 
não deixar cópia de chave 
do apartamento na porta-
ria; ao contratar empre-
gados, exigir referência, 
documentação e verifi car 
autenticidade.

Com relação aos fun-
cionários: a seleção de pes-
soal doméstico e do condo-

mínio deve ser rigorosa; 
o condomínio deve ter a 
maior descrição quanto 
aos valores do condomínio 
e presença de cofres. Além 
disso, os funcionários prin-
cipalmente aqueles que 
desenvolvem papéis na 
portaria do prédio, devem 
ser capacitados para to-
mar providências quando 
necessárias. 

Já com relação à aces-
sibilidade de visitantes e 
prestadores de serviços al-
guns cuidados deverão ser 
tomados como, por exem-
plo, ao atender visitantes, 

os porteiros devem manter 
os portões fechados e as 
pessoas do lado externo 
do condomínio. A visita 
ou funcionário só pode ter 
acesso às dependências do 
condomínio depois de ser 
anunciado e autorizado 
pelo morador. Deve-se evi-
tar também queque crian-
ças e empregados domésti-
cos autorizem. Os horários 
para o acesso de prestado-
res de serviço devem ser 
pré-fi xado e os prestadores 
de serviços devem também 
ser identifi cados e ter seus 
documentos anotados para 

controle do condomínio. E 
por último, mas não menos 
importante, caso seja sur-
preendido por assaltantes, 
manter a calma. Havendo 
oportunidade, diga que 
não existem cofres na casa 
e que está aguardando vi-
sitas a qualquer momento.

Além disso, portarias 
com controle de acesso de 
moradores e de visitantes 
feitos por cancelas, mu-
ros delimitando acesso às 
áreas comuns dos condo-
mínios e até mesmo câme-
ras com identifi cação de 
reconhecimento facial, são 
também itens de seguran-
ça que os especialistas em 
segurança condominial re-
futam como necessário in-
vestimento para combater 
ou difi cultar a crescente 
onda de violência que asso-
lam as cidades brasileiras 
de médio e grande porte.

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 – 98846.2545.

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, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613 2545)

ESPAÇO IMOBILIÁRIO 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

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

E ma i l : ma iade r v a l@gma i l . c om

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

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

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
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Projeto de lei em tramitação na 
Câmara dos Deputados propõe a ado-
ção de cotas para deficientes em es-
critórios de advocacia e unidades do 
Conselho Federal da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil.

PL altera o Estatuto da Advocacia, 
acrescentando dispositivo ao artigo 44 
da para que a inclusão de deficientes 
seja uma das finalidades da Ordem.

O PL 2.617/19, de autoria do de-
putado Pompeo de Mattos (PDT-RS), 
altera o Estatuto da Advocacia, 
acrescentando dispositivo ao artigo 
44 da norma para que a promoção da 
inclusão de deficientes seja uma das 
finalidades da Ordem.

De acordo com a proposta, quando 
o quadro de funcionários, advogados e 
associados for igual ou superior a 25 
advogados, 2% destes deverão ser defi-
cientes. O número passa para 3% quan-
do o quadro for igual ou superior a 50 
advogados; 4% quando igual ou supe-
rior a 75 advogados; e 5% quando o nú-
mero de advogados passar de 100.

Na justificativa, o parlamentar 
afirma que o ordenamento jurídico pá-
trio assegura e garante maior atenção 

PL propõe cota de até 5% para deficientes 
em escritórios e unidades da OAB

Está em andamento na Justiça Eleito-
ral a implantação do sistema Processo Ju-
dicial Eletrônico (PJe) nas zonas eleitorais. 
A obrigatoriedade da utilização do PJe 
ocorrerá a partir das datas estabelecidas 

na Portaria nº 344/2019, do Tribunal Supe-
rior Eleitoral. Por isso, está disponibilizado 
no portal educacao.tse.jus.br o treinamen-
to acerca do PJe - Zonas Eleitorais, versão 
2.1, destinado a advogados e procuradores.

TSE disponibiliza treinamento 
do PJe para advogados

Projeto de lei quer aumentar para 
50 anos limite das penas de prisão

O deputado federal José Medeiros 
(Pode/MT) apresentou, na Câmara dos 
Deputados, projeto de lei que aumenta 
de 30 para 50 anos o limite de cumpri-
mento das penas de prisão.

A proposta altera o Código Penal e 
prevê que crimes de homicídio qualifi-
cado e feminicídio possam levar a con-
denações de 50 anos de prisão. Atual-
mente, o tempo máximo de reclusão é 
limitado a 30 anos.

O texto estabelece progressão de 
pena diferenciada para crimes contra 
vida, depois de cumprir 3/4 da pena. 
A nova proporção vale para também 
para latrocínio, extorsão, extorsão me-

diante sequestro e estupro, classifica-
dos como crimes dolosos contra a vida 
pela proposta. O Código Penal esta-
belece como regra geral progressão a 
partir de 1/6 da pena cumprida.

Além disso, estabelece prazo de 35 
anos de prescrição para pena superior a 
20 anos. Hoje a prescrição máxima é de 
20 anos, para penas acima de 12 anos.

No PL 2403/19, o parlamentar 
argumenta que quer ajudar a acabar 
com a impunidade. Para ele, o país 
“tem leis brandas, que beneficiam o 
autor do crime em detrimento da po-
pulação”. 

(Ascom Câmara dos Deputados)

e prioridade às pessoas com deficiên-
cia. “Tais direitos e garantias são, na 
verdade, diretrizes com intuito de as-
segurar equilíbrio e igualdade frente 
às diferenças; ou seja, dever do Estado 
de buscar atribuir com compensação 
frente às adversidades — como se faz 
no tratamento prioritário.”

Para o deputado, observa-se au-
sência de normativo dirigido ao ad-
vogado com deficiência pelo Estatuto 

da Advocacia.
“Nesse sentido, o atual 

texto normativo estatutário 
da Ordem dos Advogados 
do Brasil necessita de im-
plementação legal, pois esta 
Entidade — dotada de inú-
meras concessões, isenções 
e regulamentações especiais 
— dificulta compreender ao 
que ela se submete. Assim, 
muito se tem buscado sa-
ber, de fato, onde a Ordem 
dos Advogados do Brasil se 
posiciona como Entidade”, 
avalia. 



já estamos produzindo a 
edição espeCiaL do dia do maçom.

1º Caderno
06

www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano XI - n° 121 - SUL DA BAHIA - Julho de 2019

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS DA ÚLTIMA EDIÇÃO. 1-D E 2- B.

Estatuto da Criança e do Adolescente
1) Júlio, após completar 17 anos 

de idade, deseja, contrariando 
seus pais adotivos, buscar infor-
mações sobre a sua origem bio-
lógica junto à Vara da Infância e 
da Juventude de seu domicílio. 
Lá chegando, a ele é informado 
que não poderia ter acesso ao 
seu processo, pois a adoção é ir-
revogável. Inconformado, Júlio 
procura um amigo, advogado, a 
fim de fazer uma consulta sobre 
seus direitos.

De acordo com o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, assinale a 
opção que apresenta a orienta-
ção jurídica correta para Júlio.

a) Ele poderá ter acesso ao processo, 
desde que receba orientação e assis-

tência jurídica e psicológica.
b) Ele não poderá ter acesso ao proces-

so até adquirir a maioridade.
c) Ele poderá ter acesso ao processo 

apenas se assistido por seus pais 
adotivos.

d) Ele não poderá ter acesso ao proces-
so, pois a adoção é irrevogável.

  2)  Gabriel, adolescente com 17 
anos de idade, entrou armado 
em uma loja de conveniência na 
cidade de Belo Horizonte, Mi-
nas Gerais, exigindo que o ope-
rador de caixa entregasse todo 
o dinheiro que ali existisse. Um 
dos clientes da loja, policial ci-
vil em folga, reagiu ao assalto, 
atirando em Gabriel, mas não 
acertando.

Assustado, Gabriel empreendeu 
fuga, correndo em direção a Be-
tim, comarca limítrofe a Belo 
Horizonte e onde residem seus 
pais, lá sendo capturado por po-
liciais que se encontravam em 
uma viatura.

 Sobre o caso, assinale a opção 
que indica quem será compe-
tente para as medidas judiciais 
necessárias, inclusive a even-
tual estipulação de medida so-
cioeducativa, desconsiderando 
qualquer fator de conexão, con-
tinência ou prevenção.

a) O Juiz da Infância e da Juventude 
da comarca de Belo Horizonte, ou o 
juiz que exerce essa função, por ser 
a capital do estado.

b) O Juiz da Infância e da Juventude, 
ou o juiz que exerce essa função, da 
comarca de Belo Horizonte, por ser 
o foro onde ocorreu o ato infracional 
cometido por Gabriel.

c) O Juiz Criminal da comarca de Be-
tim, por ser onde residem os pais do 
adolescente.

d) O Juiz da Infância e da Juventude, 
ou o juiz que exerce essa função, da 
comarca de Betim, por ser onde re-
sidem os pais do adolescente. 
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A 3ª turma do TST, interpretando a 
reforma trabalhista, assentou a consti-
tucionalidade da condenação em honorá-
rios de sucumbência mesmo para benefi-
ciários da justiça gratuita.

O TRT da 3ª região acolheu recurso 
de uma empresa e permitiu que sejam 
cobrados de trabalhador beneficiário da 
Justiça gratuita os honorários de sucum-
bência, devendo ser o valor descontado de 
crédito trabalhista. 

Um dos temas mais polêmicos da re-
forma é o das reparações de danos de na-
tureza extrapatrimonial, decorrentes da 
relação de trabalho. A Anamatra questio-
nou no Supremo os dispositivos que fixam 

limites vinculados ao salário do trabalha-
dor ofendido (clique aqui). As ações foram 
distribuídas ao ministro Gilmar Mendes 
e o julgamento no plenário está marcado 
para o dia 3 de outubro. 

E por falar em Direito do Trabalho, o 
plenário do STF pautou para 4 de setem-
bro o RE 828.040, no qual a Corte debate 
se é constitucional a imputação de respon-

sabilidade civil objetiva do empregador por 
dano decorrente de acidente de trabalho 
em atividade de risco. O processo é relata-
do pelo ministro Alexandre de Moraes. 

Reforma trabalhista - 
Justiça gratuita 
– Sucumbência

Reforma trabalhista - 
Justiça gratuita 
– Sucumbência II

Reforma trabalhista – Dano moral

Acidente de trabalho
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Modalidades 
de assalto
- Assaltante Carioca
Seguiiiinnte, mermão...
Tu se fudeu, isso é um assalto...
Passa a grana e levanta os braços, mermão...
Não fica de bobeira que eu atiro bem pra caralho...
Vai andando e se olhar pra traz vira presunto...

- Assaltante Paulista 
(torcedor do Corinthians)
Ôrra, meu.....
Isso é um assalto, meu....
Alevanta os braços, meu....
Passa a grana logo, meu...
Mais rápido, meu, que eu ainda 
preciso pegar a bilheteria aberta pra 
comprar o ingresso do jogo do Timão, meu.... 
Se manda, meu....

- Assaltante Baiano
Ô meu rei....( longa pausa 
)........ isso é um assalto...
Levanta os braços, mas não se 
avexe não...
Se num quiser nem precisa 
levantar, pra num ficar can-
sado...
Vai passando a grana, bem 
devagarinho...
Num repara se o berro está 
sem bala, mas é pra não ficar 
muito pesado...
Não esquenta, meu irmãozi-
nho, vou deixar teus documen-
tos na próxima encruzilhada...
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Você quer 
ser político

Essa pergunta é extrema-
mente séria, pois trata-se de uma 
profi ssão importante e cheia de 
responsabilidades, onde o indiví-
duo tem o compromisso moral de 
cumprir com suas obrigações crite-
riosamente, mostrando dedicação, 
trabalho e respeito ao povo!

Essa é a discrição correta para 
se dissertar o que seja um político, 
qualifi cado e cumpridor dos seus 
deveres!

Mas, nossos políticos precedem 
dessa forma?

Imagino e vejo que, lamenta-
velmente, esse comportamento está 
muito longo do esperado, princi-
palmente por uma grande maioria 
que, em vez de se considerar “fun-
cionários do povo”, colocam seus 
“salto altos e suas coroas de reis”, 
achando que o povo, o próprio povo 
que o elegeu, seja seu escravo. Até 
para falar com eles para fazer algu-
ma reivindicação, o protocolo é dos 
piores e as difi culdades da mesma 
forma!

Quando será que o povo vai 
se conscientizar que tem todo e 
completo direito de exigir com-
portamentos mais adequados, que 
tragam benefícios para as comuni-
dades?

Essa falta de atitude, segura-

mente, deve-se a falta de educação 
escolar, como também doméstica, 
pois, todos sabemos que povo mal 
instruído é muito mais fácil de ser 
manejado. Por essa razão, entram e 
saem governos e a educação sempre 
é encarada como um terceiro plano! 

Assim sendo, se você quer ser 
político, estude bastante e tenha 
uma formação administrativa 
qualifi cada, pesquise com carinho 
as necessidades básicas da sua co-
munidade, cidade, estado ou país, 
trace planos e projetos viáveis, 
observando as possibilidades de 
fi nanciamentos e, mais que tudo, 
seja um homem honesto!

Sinceramente, nada disso é di-
fícil, precisa apenas que se tenha 
caráter e reconheça que o povo lhe 
depositou confi ança e espera uma 
resposta honrada e positiva.

Vocês, novos candidatos, de-
vem lutar em conjunto para que 
possam apagar essa terrível pecha 
de que todo político é desonesto e 
corrupto. Com certeza absoluta, 
com um comportamento adequa-
do teremos um país melhor e mais 
respeitado internacionalmente!

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 Orelhas 

de Fogo
Petro e Cicro são dois com-

parsas recém-chegados ali. 
Ainda não tiveram tempo para 
conhecer e ser conhecidos pelas 
pessoas daquele lugar. Mesmo 
que quisessem não poderiam 
fazer nenhum juízo de valor, 
pelo fato de nada de bom ou 
de ruim, saberem sobre aque-
les moradores, nem estes so-
bre eles. Com conhecimento de 
causa, só poderiam falar bem 
ou mal era deles mesmos.

Para complicar ainda mais 
a situação, praticaram mais 
um ato criminoso, quando che-
garam naquela comunidade. A 
ação veio a público, mas sobre 
a autoria investigada, só eles 
mesmos sabiam. Psicologica-
mente cada um se confortava 
no provável silêncio imposto 
pela cumplicidade da coautoria 
do outro. As vezes discutiam 
qual dos dois havia atirado pri-
meiro, mas depois transferiam 
a responsabilidade para o ou-
tro, porque um tiro só não dava 
para matar a vítima; às vezes, 
a briga era em torno de quem 
tinha sido o autor intelectual 
daquele latrocínio, até então 
perfeito. 

Petro levanta-se depois 

das doze horas da noite e não 
encontra Cicro em casa. Abre 
a janela e vê ele conservando 
com um morador da circunvi-
zinhança. Quando Cicro chega, 
Petro pergunta:

- Cicro, desde que horas 
você estava de papo com aquele 
cidadão?

- Desde as cinco horas da 
tarde.

- Foi desde essa hora que 
comecei a sentir as minhas ore-
lhas se esquentarem. Quando 
fui olha-las no espelho, elas es-
tavam tão vermelhas e trans-
parentes, que pareciam duas 
bolas de fogo.

- Como você conseguiu dor-
mir, nesse estado?

- Não sei. Só sei dizer que 
houve um intervalo, uma tré-
gua e depois conseguir mador-
nar um pouquinho. Por incrível 
que pareça, quando estamos a 
sós, nunca tenho esse sintoma.

- Por mera coincidência, o 
mesmo acontece comigo, quan-
do você está conversando, sem 
a minha presença, com qual-
quer um morador daqui.

- Mera coincidência não 
existe. O que é que você fala 
pra eles de mim?

- O mesmo que você deve 
falar de mim pra eles. 

- O que é que a gente pode 
falar deles e eles de nós? Nada, 
absolutamente, nada. Lembre-
se de que nós e eles não nos 
conhecemos ainda. Aliás, já 
pensou quando isso realmente 
acontecer?    

- Não me fale numa desgra-
ça dessa.

- Por quê?
- Porque já nos enxergo, a 

qualquer hora, vendo o sol nas-
cer ¨quadrado¨.            

- Se isso vier a acontecer, é 
por culpa sua!

- Minha não, sua!
- Quem deu o segundo dis-

paro?
- Você!
- Eu não! 
- Você!
- Sabe a conclusão a que es-

tou chegando?
-  Não!
-  Que, entre nós dois, um 

deve dar e não perder...              
- Dar e não perder o quê?
- O terceiro tiro!

Por Jorge Luiz Santos.
Advogado e cronista. Itabuna - Bahia

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA
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Rui entrega obra do 
novo Aeroporto Glauber 

Rocha, em Conquista
Obra integralmente executada pelo 

Governo do Estado, o Novo Aeroporto 
Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, 
será entregue no próximo dia 23. A cons-
trução do equipamento, que contou com 
recursos estaduais e da União, foi coorde-
nada pela Secretaria de Infraestrutura 
do Estado (Seinfra). Com estrutura mo-
derna, projetada para receber aeronaves 
de grande porte, o novo aeroporto começa 
a operar, a partir do dia 25, fortalecen-
do a atividade econômica e o desenvolvi-
mento do sudoeste baiano.

O novo equipamento vai ter o dobro de 
capacidade do antigo aeroporto, podendo 
ampliar para sua movimentação para 500 
mil passageiros até 2020. Outra novidade 
é que o Glauber Rocha também vai rece-
ber grandes aeronaves (Boeing 737-800) e 
minimizar as interferências climáticas nos 
pousos e decolagens por ter equipamentos 
mais avançados de navegação aérea.

Foram investidos cerca de R$ 106 mi-
lhões na obra, com mais de R$ 31 milhões 
do orçamento do Governo da Bahia. Os 
recursos do Governo Federal foram as-
segurados durante a gestão da ex-presi-
dente Dilma Rousseff e repassados até o 
ano de 2018, quando foram transferidos 
os últimos valores ao Governo do Estado 

para conclusão das intervenções. 
Os investimentos foram aplicados em 

desapropriações, elaboração de projetos, 
obras das pistas de pouso e terminal de 
passageiros, além de intervenções com-
plementares como as vias de acesso até o 
novo equipamento. 

A obra
O processo para implantação do novo 

aeroporto teve início em 2011, quando o 
Governo do Estado pagou as indeniza-
ções que garantiram o terreno onde o ae-
roporto seria construído. No ano seguin-
te, Estado e União assinaram convênio 
assegurando os recursos para viabilizar 
a obra. Com projetos já totalmente finali-
zados, a ordem de serviço para a primei-
ra fase obra foi autorizada pelo governo 
baiano, em 2014. A liberação pela União 
para construção do terminal de passagei-
ros ocorreu em 2015. A última parcela do 
governo federal para conclusão da obra 
saiu em R$ 2018.

A pista de pouso e decolagem tem ex-
tensão de 2.100 metros, podendo chegar 
até 3.200, e o pátio tem capacidade para 
até cinco aviões. O acesso ao Glauber Ro-
cha tem 800 metros em pista dupla que 
ligam o entroncamento da BR-116 ao Ae-

GOVERNO DO ESTADO

roporto. A concessionária VDC Airport 
fará a gestão, manutenção e exploração 
das áreas e serviços do novo aeroporto, 
que terá grande impacto positivo não só 
na região, como em todo o estado, com 
a melhoria na logística, impulsionando 
ainda mais o turismo, a economia e os 
negócios. 

Homenagem ao cineasta baiano
Maior nome do movimento artístico 

nacional conhecido como Cinema Novo, o 
cineasta Glauber Rocha nasceu em Vitó-
ria da Conquista. Ele foi escolhido para 
batizar o novo aeroporto, no ano em que 
completaria oito décadas de vida. 

Glauber se destacou desde seu pri-
meiro longa, Barravento, produzido em 
1961, quando tinha apenas 22 anos. Três 

anos depois ficaria conhecido internacio-
nalmente com o lançamento de Deus e o 
Diabo na Terra do Sol. 

Considerado até hoje, o cineasta bra-
sileiro com maior destaque no cenário 
mundial, Glauber morreu no Rio de Ja-
neiro, em 1981, aos 42 anos. 
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Viver com 
ternura 
e cuidado!

Nós sabemos que nem sempre 
a terra, a vida e o ser humano são 
cuidados. Nem todos têm amor 
no coração. Nem sempre as nos-
sas relações são de cooperação. A 
competição, a ganância, o egoísmo 
estão muito presente nas ações hu-
manas.

A ternura e o cuidado nesse 
tempo da história se revelam como 
duas atitudes fundamentais, ver-
dadeiros modos de ser. São atitu-
des de suma importância, porque 
estamos numa fase em que a vida 
sofre ameaças e que a terra, o ser 
humano, as crianças, os pobres 
precisam de mais cuidado. 

Um autor chamado Teihard 
de Chardin sugere uma noosfera. 
O que signifi ca? Noosfera signifi -
caria uma nova atitude dos seres 
humanos, caracterizada pelo es-
pírito de comunhão e de amoriza-
ção entre os humanos e deles para 
com a terra. Noosfera signifi ca um 
tempo novo de mais amor, de mais 
comunhão, de mais cuidado entre 
nós e dos seres humanos para com 
a terra e com toda vida. Trata-se 
de um processo em curso, mas que 
precisa ser fomentado.

A vida é frágil e vulnerável. A 
atitude adequada para a vida é o 
cuidado, o respeito, a veneração, a 

ternura. Essas atitudes brotam da 
experiência do sagrado e da desco-
berta do mistério do universo. A 
mesma reverência que temos com 
Deus, podemos ter com a vida. O 
sagrado em nós vai despertando 
atitudes de cuidado, de respeito e 
amor. Atitudes agressivas, de mor-
te e de competição não rimam com 
sagrado, com mistério, com Deus. 
A pessoa pode dizer que tem fé, 
que ama a Deus, mas se ela ma-
nifesta agressividade, intolerân-
cia, desrespeito, então há contra-
dição. Se Deus é reverenciado, se 
Ele está de fato acima de todos, o 
amor, a acolhida, a construção do 
bem é o que motiva a todos.

É fundamental em nosso tem-
po a centralidade desse sentimento 
de amor para com tudo. Recuperar 
a lógica do coração e reinventar-se 
no amor. Não simplesmente per-
manecer na lógica fria, que busca 
fazer, acumular, competir, estra-
gando a vida, o outro, o universo. 
A ternura e o cuidado podem estar 
mais presentes no que pensamos, 
dizemos e fazemos.

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*
Cantor, compositor e sacerdote. 

Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br e www.

padreezequiel.com.br

Por Jairo Santiago Novaes*

As doenças acompanham a Humanidade 
desde tempos imemoriais. Primeiramente, apa-
receram os xamãs fazendo chás, benzeduras etc. 
a fi m de levar alívio ou até à cura aos seus seme-
lhantes. E este personagem, devido ao seu papel 
desempenhado entre os homens, se destaca, in-
fl uenciando politicamente a comunidade.

E com o passar dos tempos vieram às 
eras. A era da anestesia. Antes dela, usava-
se o clorofórmio que não era tão bom como os 
anestésicos modernos. Naquela época, o bom 
cirurgião era o que abria o paciente, retirava 
o tumor e fechava rapidamente a ferida cirúr-
gica. A rapidez era importante, pois o pacien-
te não deixava de sentir alguma dor. Charles 
Darwin pretendia ser médico, mas um dia, en-
trando num hospital, ao ouvir os gritos de um 
paciente que estava sendo operado, mudou de 
ideia e preferiu ser naturalista.

A era dos anticonvulsivantes. Era de sus-
citar piedade como ainda hoje o é, presenciar 
um ser humano se debater em contrações, es-
pumar. Mas, com o surgimento do fenobarbi-
tal há um século, aquele quadro constrangedor 
mudou. A epilepsia, a partir daquele momen-
to, passava a ser   controlada.

A era das vacinas. Com Edward Jenner 
surgiu a primeira vacina – a anti-variólica. 
O distinto médico inglês da zona rural pe-
gou as secreções de pústulas de vacas infec-
tadas com varíola e as depositou num braço 
de um adolescente, escarificando-o. Depois 
disso, a varíola foi erradicada do planeta e 
várias vacinas surgiram. Hoje, se contam 

mais de dez tipos de vacinas.
A era dos antibióticos. Antes deles a mor-

talidade pelas doenças infecto-contagiosas era 
alta. Morriam-se mais pessoas devido a elas do 
que nas guerras. Na década de 1 930, apare-
cem as sulfas sintetizadas por Domecq. Após, a 
Segunda Guerra Mundial, graças à descoberta 
de Fleming e aos trabalhos de Chain e fl orey, a 
penicilina passa a ser comercializada. Cumpre 
informar, ainda no capítulo dos antibióticos, em 
1 948 surge a Estreptomicina, o primeiro an-
tibiótico usado no tratamento da Tuberculose.

A era dos neurolépticos. Antes dele, o mé-
dico pouco podia fazer pelos pacientes com do-
ença mental. Em 1 950, pesquisadores france-
ses sintetizaram a clorpramazina e, logo em 
seguida, em 1 958, pesquisadores belgas obti-
veram em laboratório o Haldol. Depois vieram 
outros derivados e os antidepressivos.

A era dos hipotensores.
Imagine o paciente com pressão alta e não 

ter nada a fazer a não ser esperar por um aci-
dente vascular cerebral, um infarto do miocár-
dio ou um comprometimento renal. Graças a 
Deus, essa época está distante. Hoje, há hipo-
tensores efi cientes.

Ainda se falaria dos hipoglicemiantes 
orais e da insulina usados no tratamento da 
Diabetes Mellitus.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

As eras 
na medicina Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVRE

73   3041-4749
73 98101-1783
73 99199-5414
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O ambiente profi ssional deveria ser um lo-
cal que ofertasse prazer e satisfação, contudo 
é muito comum relatos onde esse local é o res-
ponsável pela produção de altíssimos níveis de 
estresse. Fatores como competições acirradas, 
pressão para produção, prazos curtos, cobranças 
e as bruscas mudanças causam impactos negati-
vos no clima organizacional, fazendo com que os 
funcionários sintam-se perdidos no turbilhão das 
exigências do dia a dia, tornando-se automatiza-
dos afetando assim a saúde mental e a realização 
pessoal.

Termo utilizado pela primeira vez em 1930, 
na área esportiva para descrever a incapacidade 
de um atleta que, após vivenciar o sucesso, não 
conseguia manter sequer o rendimento básico a 
Síndrome de Burnout, é o termo utilizado para 
defi nir a exaustão emocional causada pelo es-
tresse do trabalho. A síndrome possui três carac-
terísticas principais que representam a dimen-
são básica do problema sendo elas:  Exaustão  
emocional - que é percebida quando o funcionário 
passa a não ter energia para o trabalho, apre-
senta sensação de impotência, nervosismo e falta 
de motivação em relação as atividades profi ssio-
nais,  despersonalização - corresponde  à tendên-
cia de comportamento frio ou cínico-agressivo ao 
ambiente organizacional,  e  insatisfação - que 
procede na falta de confi ança nas próprias ha-
bilidades e competência, gerando assim estados 
emotivos como a apatia, a desmotivação, a into-
lerância, a perda de entusiasmo, a insatisfação, 
a impaciência, a frustação, a falta absoluta de 
energia, como se todas as reservas estivessem 
sido esgotadas, restando apenas uma infi nita 
sensação de fracasso.

Infelizmente, é cada vez maior o número de 
pessoas atingidas pela síndrome de Burnout. 
Para contornar esse estado de sofrimento, faz-
se necessário fortalecer a inteligência emocional 
e o autoconhecimento, estimular a automotiva-
ção e a persistência mediante as frustrações e/
ou decepções além de praticar a resiliência. O 
passo mais importante no combate e/ou trata-
mento a síndrome é cuidar da saúde emocional, 
focar os pensamentos em direção ao positivo e as 
soluções, estabelecendo metas realistas e com-
prometendo-se em realiza-las, e caso aconteça 
durante o percurso algum insucessos, conside-
ra-los transitórios, utilizando-os como apren-
dizagem, enfrentar confl itos e difi culdades sem 
permitir sentir-se esmagado buscando sempre 
soluções e alternativas. Encarar o problema de 
forma realista, lembrando que não existe mági-
ca, mas alguns cuidados a serem adotados como 
usar o suporte social para controlar a ansiedade 
e as pressões, não se isolar, cultivar sempre sen-
timentos de amor, de amizade e gratidão, ter e 
manter claro na mente os objetivos e a direção 
que pretende seguir, não esquecendo dos sonhos.

 Buscar aumentar a resistência ao estresse, 
à clareza emocional, a capacidade de tomar de-
cisões, é um comprometimento individual que 
possibilitará diminuir a ansiedade, melhorando 
com isso o desempenho profi ssional, a fi m de re-
cuperar a motivação profi ssional.

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

pós-graduanda em Saúde Mental com ênfase em dependência 
química. Atua como psicóloga social e organizacional. 

Itabuna – Bahia. Tel: (73) 98846 4441 e 99153 5870
 E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

Burnout = adoecimento no trabalho

Por Carlineia Lima

DIVÃ

Com você conheci o mais belo sorriso de mim.
Com você descobri toda a beleza e leveza do amanhecer
Com você senti a cadência das canções nas ardentes madru-
gadas.
Pra você ofereci o mais belo sol de mim,
Com você percebi que a primavera
Sempre se faz presente em mim;
Pra você eu mostrei todo o meu jeito risonho de amar,
E vivi o melhor e o mais feliz verão de mim.

Pra você escrevi os mais belos versos de mim;
Pra você concedi os mais doces beijos de mim,

Pra você eu sonhei os meus melhores sonhos bordados de paz,
Pincelados com as suaves cores outonais.
Pra você eu guardei o mais agasalhador dos abraços,
Para te aquecer nos invernos sofridos da alma.
Pra você eu busquei o mais belo luar,
Que refl ete toda a beleza do amar.

Pra você...

Por Lucrécia Rocha*
Bibliotecária e poetisa. Salvador - Bahia.

E-mail lucreciarocha@gmail.com 

Poesias

Pra você
ARTES

Por Lucrécia Rocha*

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

Itabuna ganhará 27 
‘novos fi lhos’ por 

decretos legislativos

Em Sessão Solene agendada 
para 25 de julho, a Câmara de 
Itabuna homenageará quaren-
ta e duas personalidades que 
prestaram relevantes serviços 
ao Município. Serão vinte e sete 
títulos de cidadania, outorgados 
para aquelas não-nascidas em 
Itabuna, e quinze diplomas de 
honra ao mérito. As honrarias 
são concedidas por decretos le-
gislativos cuja aprovação exige 
quórum qualifi cado, ou seja, 2/3 
dos vereadores.

Entre os “novos fi lhos” de 
Itabuna estarão o presidente 
da Emasa, Jader Martins Gue-
des, natural de Coroací, Minas 
Gerais, e que vive na Bahia há 
quarenta e dois anos. Jader vem 
se destacando à frente da admi-
nistração da instituição e na de-
fesa do saneamento urbano de 
qualidade. 

Quem também receberá a 
cidadania itabunense será a 
major Denice Santiago, nascida 
em Salvador. A militar baiana é 

conhecida no Brasil e no mun-
do pelo trabalho em prol das 
policiais militares no combate 
à violência doméstica. A major 
Denice idealizou o Centro Ma-
ria Felipe, que é voltado para 
militares gestantes, e também 
comanda a Ronda Maria da Pe-
nha na Bahia.

Com diplomas de honra ao 
mérito, serão homenageados 
itabunenses como o ex-prefei-
to Capitão Azevedo, que admi-
nistrou Itabuna no período de 
2009 a 2012; o atual secretário 
de Administração, Dinailson 
Oliveira, além de atores sociais 
que atuam em áreas diversas 
como o tenente-coronel Ferrei-
ra Lopes, o padre José Andra-
de Paz, a jornalista Lo-Hanna 
Magnavita e o ex-vice-prefeito, 
ex-vereador e ex-secretário de 
esportes do município, João Xa-
vier de Oliveira Filho, que é na-
tural de Jequié, mas já possui a 
honraria do título de cidadania 
itabunense.

LEGISLATIVO
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Bahiagás assina 
Protocolo de Intenções 
em Vitória da Conquista 

ECONOMIA

Para marcar o início de um 
estudo técnico que vai avaliar 
a viabilidade do gás natural 
em Vitória da Conquista, no 
dia 7/6, o diretor-presidente 
da Bahiagás, Luiz Gavazza, 
se encontrou com o prefeito da 
cidade, Herzem Gusmão, para 
assinar o Protocolo de Inten-
ções. O ato simbólico aconte-
ceu na Secretaria Municipal do 
Trabalho, Renda e Desenvolvi-
mento Econômico (Semtre) do 
município.

A assinatura do documen-
to confirma o compromisso que 
a Bahiagás já havia firmado 
com Vitória da Conquista, du-
rante evento realizado no mu-
nicípio, em janeiro deste ano. 
Na ocasião, Gavazza explicou 
que, antes de levar o gás natu-
ral à terceira maior cidade da 
Bahia, é preciso um estudo de 
viabilidade técnica para anali-
sar o mercado local, as formas 
de aproveitamento do energé-
tico nos empreendimentos e os 
riscos do negócio.

Se o resultado do estudo 
for positivo para a viabilidade, 
o gás natural vai incrementar 
o crescimento local.  “O Gover-
no do Estado entende que o gás 
natural é um meio de levar o 
desenvolvimento às variadas 
cidades da Bahia. E essa par-
ceria com Vitória da Conquis-
ta faz com que este energético 

sirva de mola propulsora para 
ampliar mais ainda as condi-
ções para o desenvolvimento 
da cidade e da região”, salien-
tou Luiz Gavazza.

Conforme ele explicou, ao 
se confirmar este cenário, o 
segmento automotivo (GNV) 
deverá ser o primeiro atendi-
do em Vitória da Conquista, 
podendo, inclusive, chegar ao 
município antes mesmo das ci-
dades que serão atendidas pelo 
Duto de Distribuição do Sudo-
este da Bahia – Gás Sudoeste 
(ainda em fase de construção).

Gavazza também falou 
sobre os avanços já ocorridos 
desde a apresentação das pos-
sibilidades do gás natural em 
Vitória da Conquista, realizada 
em janeiro. “Já avançamos na 
elaboração do arcabouço legal 
necessário para a construção 
das redes locais [de gasodutos]. 
Além disso, já estamos na fase 
de conclusão do processo licita-
tório para contratação da em-
presa que vai realizar a pesqui-
sa do mercado local”, explicou.

Para o prefeito Herzem Gus-
mão, a assinatura do protocolo 
representa benefícios para a ci-
dade. “Tenho a convicção de que 
Vitória da Conquista avança. 
E eu entendo que a assinatura 
desta parceria com a Bahiagás 
é de grande valia para o nosso 
município”, comentou.

5ª Igreja Presbiteriana de 
Itabuna realiza Workshop 

de Mídias Sociais

WORKSHOP A 5ª Igreja Presbiteriana de Itabuna pro-
move o Workshop de Mídias Sociais para 
Igrejas, no dia 27 de julho, das 9h às 17h. O 
encontro irá abordar estratégias, ferramen-
tas e experiências relacionadas à produção de 
conteúdos e boas práticas em redes sociais, 
voltadas especialmente para as Igrejas. Os 
participantes irão aprender na prática sobre 
planejamento, conteúdo, monitoramento, mé-
tricas, estratégias e aproveitar ao máximo o 
poder das mídias sociais para tornar sua Igre-
ja ou Instituição como referência, além de, 
fortalecer a imagem de marca, nutrir relacio-
namentos e atrair pessoas.

O workshop será ministrado por Elis 
Amâncio, jornalista com especialização em 
Comunicação Digital, Mídias Sociais e Marke-
ting Digital. É autora do livro Mídias Sociais 
na Igreja, área em que atua há 11 anos. E 
também do e-book devocional Comunicando o 
Reino.  Elis é consultora, professora de Mídias 
e palestrante. Com mais de 120 palestras no 

currículo, tem viajado pelo Brasil falando so-
bre a importância do uso consciente e eficien-
te do meio digital. Atualmente é coordenadora 
de Mídias Sociais da Igreja Batista da Lagoi-
nha (Matriz) e da Rede Super. Esteve em igre-
jas como Bola de Neve, Verbo da Vida, Meto-
dista, ADVEC, Igreja Batista Betânia, Igreja 
da Cidade, PIB Curitiba e em eventos como 
Expo Cristã, Social Media Week SP, Sebrae 
Reload, PUC Minas, entre outros. Alguns de 
seus trabalhos envolvem nomes como Diante 
do Trono, Nívea Soares, Mariana Valadão, Oi-
tava Igreja Presbiteriana de BH, Helena Tan-
nure, André Valadão, entre outros.

As vagas são limitadas, com o primeiro 
lote a preços promocionais. O encontro é vol-
tado para lideranças, equipes de comunica-
ção, jovens, profissionais da área e interes-
sados no tema, de qualquer denominação e 
pode ser feito através do link: http://bit.ly/
Workshop_Midias_Sociais ou pelo WhatsA-
pp (73) 98821-4310.  

O boa gente, Dr. José Carlos Oliveira, 
que saiu de Almadina, mas a aprazível cida-
de sul baiana dele não saiu, reuniu a famí-
lia, ou a maioria dos membros dela, porque 
Júnior por estar em Vancouver no Canadá e 
Isis Fabiana, que recentemente ganhou gê-
meos, não puderam comparecer, no tradicio-
nal São Pedro da “Suíça Brasileira”, como é 
carinhosamente chamada por ele e um gru-
po de amigos que moram no eixo Itabuna - 
Ilhéus, o município de Almadina. 

Dr. José Carlos e familiares passam o 
São Pedro na cidade Almadina

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

Marcelinho (sobrinho Bisneto), Mabel (filha), Bianaca (neta), 
José Carlos, Mônica (filha), Carol (sobrinha neta) e Lara (neta)

Mabel (filha mais velha), José Carlos, Monica 
( segunda filha)

Casa de taipa feita para a festa e enfeitada com 
fotos de pessoas filhas da cidade.

José Carlos em Almadina, sua terra 
Natal

Bianca (neta), Filha de Mônica 
apontando para a fotografia

José Carlos e suas irmãs: Iolanda, Luzia e Maria José

Treinamento 
será ministrado 
por Elis Amâncio 
especialista 
em comunicação 
digital
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CDL de Itabuna realiza o “Feijão Impressa 2019”
HOMENAGEM

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna 
(CDL), através de sua diretoria, que é capita-
neada por seu presidente Carlos Veloso Leahy, 
realizou no último domingo, 14/7, no Espora de 
Ouro, o tradicional “Feijão Imprensa 2019”.

 O Feijão Imprensa é o evento que anualmen-
te a entidade promove em homenagem aos pro-
fissionais da comunicação itabunense em seus 
diversos segmentos: tv’s, rádios, sites, blogs, 
jornais, revistas, assessorias de imprensa/comu-
nicação, convidados e patrocinadores pela passa-
gem de 1º de Junho, considerado o Dia Nacional 
da Imprensa.

Por falta de agenda do Espora de Ouro, este 
ano a homenagem aos profissionais do jornalis-
mo dessa urbe, neste que se constitui na maior 
promoção do país do gênero, o prestigiado evento 
só pode acontecer nesta data.




