
Deputados federais concluíram, na 
terça-feira (22/11), a votação do Projeto 
de Lei nº 3401/2008, que altera as regras 
para que sócios ou administradores se-
jam responsabilizados pelas obrigações 
de empresas com credores. Os parla-
mentares rejeitaram um substitutivo do 
Senado ao texto, que agora seguirá para 

sanção presidencial.
Autor da proposta original, o ex-de-

putado Bruno Araújo (PSDB-PE) come-
morou a conclusão do tema no Congres-
so após 14 anos de tramitação. “É mais 
segurança jurídica aos que investem e 
acreditam no Brasil”.
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Acordo mediado pela SETTRAN 
terá ônibus urbanos de Itabuna com 
horário especial nos jogos do Brasil

Leia mais na página 05

Câmara Federal aprova projeto que altera 
responsabilização de sócios em dívidas de empresas

Projeto do Novo Aeroporto 
Internacional Costa do 

Descobrimento será apresentado 
na Bolsa de Valores



Carlos Chagas e Vital Brasil 
Mineiro da Campanha: Grandes 
Mestres da Medicina Brasileira

ESTUDA - O direito se transforma cons-
tantemente. Se não segues seus passos, se-
rás cada dia um pouco menos advogado; 

PENSA - O direito se aprende estudan-
do, mas se exerce pensando; 

TRABALHA - A advocacia é uma área de 
fadiga posta a serviço da justiça; 

LUTA - Teu dever é lutar pelo Direito mas 
no dia em que encontrares o Direito em con-
flito com a Justiça, lute pela Justiça; 

SÊ LEAL - Leal para com teu cliente, a 
quem não deves abandonar até que com-
preenda que é indigno de ti. Leal com o ad-
versário, ainda mesmo que ele seja desleal 
contigo. Leal para com o juíz, que ignora os 
fatos e deve confiar no que tu dizes e que, 
quanto ao direito, vez por outra, deve confiar 
no que tu lhe invocas; 

TOLERA - Tolera a verdade alheia na 
mesma medida em que seja tolerada a tua; 

TEM PACIÊNCIA - O tempo se vinga das 
coisas que se fazem sem a sua colaboração; 

TEM FÉ - Tem fé no direito, como o me-
lhor instrumento para a convivência huma-
na; na justiça, como destino normal do di-
reito; na paz, como substituto da justiça; e, 
sobretudo, tem fé na liberdade sem a qual 
não há direito, nem justiça, nem paz; 

ESQUECE - A advocacia é uma luta de 
paixões. Se, em cada batalha, fores enchen-
do a tua alma de rancor, chegará um dia em 
que a vida será impossível para ti. Terminado 
o combate, esquece logo tua vitória, como 
tua derrota; 

AMA TUA PROFISSÃO - Trata-se de 
considerar a advocacia de tal maneira 
que, no dia em que teu filho te peça con-
selho sobre o seu destino, consideres 
uma honra para ti, propor-lhe que se tor-
ne ADVOGADO...

 
(Texto de Eduardo J. Couture) 

RAPIDINHAS

FRASE 

Dicas MédicasDicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

A prefeita Monalisa Tavares visitou 
e vistoriou na tarde de quarta-feira, dia 
2, o início dos trabalhos de reestrutu-
ração da ponte do Bela Vista, recupe-
ração de parte do Cais e os trechos de 
calçamento das ruas que ligam a ponte 
do bairro para o centro da cidade.

Com o lema “Tempo de Recons-
trução”, a obra faz parte do processo 
de reconstrução das áreas que foram 
destruídas ou danificadas pelas fortes 
chuvas que caíram na cidade no final do 
mês de dezembro. No mesmo dia a obra rece-
beu a visita da secretária municipal de Infraes-
trutura, Yanca Soares, colocou à disposição o 
suporte da equipe da Infraestrutura.

Segundo a prefeita Monalisa Tavares, es-
sas obras de recuperação e reconstrução em 
trechos da cidade, distritos e zona rural estão 
sendo feitas com recursos oriundos da Defesa 
Civil Nacional, que destinou para o município 
R$ 1.663,180,00 (um milhão, seiscentos e 
sessenta e três mil e cento e oitenta reais).

“Esse recurso é exclusivo para a recupe-
ração de pontes (Bela Vista, Raimundo Este-
ves e Assentamento Santana), pavimentação 
de trechos de diversas ruas na cidade e nos 
distritos danificadas pelas chuvas, limpeza 
urbana, além de ajuda humanitária, alimen-
tação e kits de limpeza. É bom deixar claro 
que o recurso liberado precisa ser usado nas 
ações que citei. Não é o suficiente para fazer 
tudo e por isso estamos priorizando o mais 
importante”, disse a prefeita.

(Texto e foto ASCOM de Ibicaraí)
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E X P E D I E N T E

Prefeita de Ibicaraí vistoria obra 
da ponte do bairro Bela Vista

CIDADES

 Antibióticos
Desde os primórdios da humanidade, 

tem-se tentado curar as doenças infeccio-
sas, ministrando aos doentes remédios re-
tirados da natureza.  No início da década 
de trinta, foi sintetizada a sulfonamida, 
abrindo-se um amplo campo no trata-
mento daquelas doenças.

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

Nos anos seguintes, diversos pesqui-
sadores procuraram obter da secreção 
de fungos ou bactérias substâncias que 
inibissem o crescimento de micro-orga-
nismos causadores de doenças. E assim 
surgiram outras penicilinas, as cefalospori-
nas, e os macrolídeos, estes representados 
pela eritromicina e a estreptomicina. Este 
último antibiótico foi o primeiro a ser usa-
do no tratamento da tuberculose. Depois 
vieram os aminoglicosídeos, as tetracicli-
nas, o cloranfenicol, este até hoje usado 
no tratamento do tifo.

Há pessoas que estão constantemente 
adoecendo e outras não. Isso se deve ao 
sistema imunológico. Esse sistema é acio-
nado logo que bactérias causadoras de 
enfermidade invadem nosso organismo. 
Os antibióticos ajudam o sistema imuno-
lógico, destruindo os micro-organismos.

Como toda substância, depois de al-
gum tempo, eles são excretados, dimi-
nuindo sua concentração no sangue, en-
sejando a reprodução dos germens. Daí, 
se conclui que é necessário o paciente in-
gerir outra dose do medicamento e que o 
tratamento não seja interrompido   a fim 
de que não apareçam cepas resistentes do 
patógeno. Antibióticos, que no passado 
foram tão efetivos, hoje são inócuos. As 
bactérias criaram resistência a eles. Daí, a 
importância de não os ministrar indiscri-
minadamente.

Em doenças graves, que ameacem a 
vida como tuberculose, meningite, septi-
cemia, deve-se usar dois ou três antibióti-
cos a fim de prevenir-se os casos de resis-
tência bacteriana.

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

Médico em Itabuna – Bahia.  
Email: jairo.novaes@hotmail.com 

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

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, pro-

telatórios, obstruir propositadamente o 
andamento do processo. Do contrário, es-
tarás indo de encontro ao que preceituam 
a Constituição, O Estatuto da Advocacia e 
o seu Código de Ética. Agindo de forma a 
se tornares prejudicial “à administração da 
Justiça”.

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do 

todo recomendável que o advogados ajus-
te com o cliente, mediante contrato escri-
to, com clareza e pormenorizadamente, os 
serviços a que se obriga. O valor e a forma 
de pagamento de seus honorários, não es-
quecendo de explicitar se destes serão de-

duzidos, ou não, imposto de renda e outros 
encargos.

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam 

que o advogado previna o cliente da mo-
rosidade da Justiça, evite fazer previsão de 
prazo para o término do feito, afim de que 
ele não estranhe e inculpe o patrono pela 
demora da tramitação da causa, como não 
amiúde sucede.

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe con-

fiança. Se algum dia o mandatário perceber 
que essa confiança deixou de existir, compe-
te-lhe expor esse sentimento ou impressão 
ao constituinte, e dizer-lhes que quão difícil 
se torna, nessas condições, continuara como 
seu patrono. É de toda conveniência deixar o 
cliente à vontade para acertar o valor de seus 
serviços já prestados e constituir outro advo-
gado em que confie. Nada mais desconfor-
tável e desestimulante do que sentir que não 
mais dispõe de crédito do constituinte.

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes

1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9- Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.
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Hoje, vamos falar de médicos bra-
sileiros que se destacaram na medicina 
brasileira, enriquecendo-a com suas 
pesquisas. Comecemos com Carlos Cha-
gas, que sabendo do grande número de 
pessoas que apresentavam morte súbita 
na localidade de Lassance no estado de 
Minas Gerais, rumou para lá. Instalou-
-se num vagão de trem, arranjando uma 
mesa tosca onde colocou seu velho mi-
croscópico. Seus primeiros pacientes fo-
ram chegando. Apresentavam inchação 
nas pernas, inchação de fígado e baço 
e, alguns deles apresentavam o local da 
picada de um inseto popularmente cha-
mado de barbeiro pela sua predileção de 
picar a face.

Iniciou suas pesquisas, isolando das 
fezes do inseto, um protozoário dando-
-lhe o nome de Tripanossoma cruzi, em 
homenagem a Osvaldo Cruz, o grande 
sanitarista que saneara a cidade do Rio 
de Janeiro, então capital do país. Carlos 
Chagas descobrira o agente vetor da en-
fermidade – o barbeiro – e o agente etio-
lógico – o T. cruzi. Só décadas mais tarde, 
se produziria um medicamento que cura-
ria a doença quando diagnosticada na 
fase inicial. Já comprometido o coração, 

somente o transplante.
Vital Brasil Mineiro da Campanha

Vital Brasil Mineiro da Campanha 
fora chamado para atender uma moci-
nha que fora picada por uma coral verda-
deira. De nada adiantaram as mezinhas. 
No dia seguinte, a jovem fora ao óbito. 
Muito pesaroso ficou Vital Brasil que re-
centemente lera um artigo de um médi-
co francês na Indochina sobre picadas de 
ofídios. Iniciou ele inoculando em doses 
pequenas o veneno em cavalos. Após 
várias aplicações no cavalo, era extraído 
dele, seu sangue rico em anticorpos con-
tra o veneno de cobras. Após purificação, 
e acondicionado em ampolas, era injeta-
do nos pacientes. Estava descoberto um 
medicamento que salvaria e que con-
tinuará a salvar milhões de pessoas em 
todo mundo. Como há diversas espécies 
de ofídios, o soro é produzido segundo a 
espécie. 

No próximo número, continuaremos 
com a segunda parte de grandes mestres 
da medicina brasileira.

Por  Jairo Santiago Novaes

Médico em Itabuna - Bahia.
E-mail: jairo.novaes@hotmail.com

Decálogo do Advogado

48  - Ao advogado jovem recomenda-se, o que para os tarimbados já de há muito
	 	 sabido:	 não	 financiar	 despesas	 processuais,	 não	 se	 associar,	

economicamente, materialmente ao cliente.

49 - É indispensável ao advogado moderno a completa familiaridade e o pleno 
domínio da informática.

50 - Mandam a experiência e o bom senso que o advogado não atenda clientes 
em sua residência, pessoalmente ou por telefone, salvo casos de urgência, 
excepcionais, sob pena de fazer de sua casa um prolongamento do 
escritório. Se não for assim, estarás renunciando à tranqüilidade, tua e de 
tua família, e do repouso destinado a refazer tuas energias.

51 - Saiba jovem causídico que o Estatuto da Advocacia (Lei nº 8906/94, art. 32)
	 	 Responsabiliza	 os	 advogados	 por	 ato	 que,	 no	 exercício	 profissional,	

praticar com dolo ou culpa. Como prestador de serviço, sujeita-se à 
mesma responsabilidade, nas mesmas hipóteses de conduta (CDC, art. 14, 
Parágrafo 4º).

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

DICA AOS ADVOGADOS INICIANTES

Em um julgamento no Tribunal do Júri de Taubaté/SP, a advogada criminalista Cin-
thia Souza foi acusada pelo promotor de Justiça Alexandre Mourão Mafetano de “rebo-
lar” para convencer os jurados. Após o comentário tosco, rebateu: “Rebolando? O se-
nhor me respeite”; “Meça suas palavras. Estou aqui exercendo a minha profissão, tanto 
quanto você.”

Sem comentários



A prefeita Monalisa Tavares visitou 
e vistoriou na tarde de quarta-feira, dia 
2, o início dos trabalhos de reestrutu-
ração da ponte do Bela Vista, recupe-
ração de parte do Cais e os trechos de 
calçamento das ruas que ligam a ponte 
do bairro para o centro da cidade.

Com o lema “Tempo de Recons-
trução”, a obra faz parte do processo 
de reconstrução das áreas que foram 
destruídas ou danificadas pelas fortes 
chuvas que caíram na cidade no final do 
mês de dezembro. No mesmo dia a obra rece-
beu a visita da secretária municipal de Infraes-
trutura, Yanca Soares, colocou à disposição o 
suporte da equipe da Infraestrutura.

Segundo a prefeita Monalisa Tavares, es-
sas obras de recuperação e reconstrução em 
trechos da cidade, distritos e zona rural estão 
sendo feitas com recursos oriundos da Defesa 
Civil Nacional, que destinou para o município 
R$ 1.663,180,00 (um milhão, seiscentos e 
sessenta e três mil e cento e oitenta reais).

“Esse recurso é exclusivo para a recupe-
ração de pontes (Bela Vista, Raimundo Este-
ves e Assentamento Santana), pavimentação 
de trechos de diversas ruas na cidade e nos 
distritos danificadas pelas chuvas, limpeza 
urbana, além de ajuda humanitária, alimen-
tação e kits de limpeza. É bom deixar claro 
que o recurso liberado precisa ser usado nas 
ações que citei. Não é o suficiente para fazer 
tudo e por isso estamos priorizando o mais 
importante”, disse a prefeita.

(Texto e foto ASCOM de Ibicaraí)
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E X P E D I E N T E

Prefeita de Ibicaraí vistoria obra 
da ponte do bairro Bela Vista

CIDADES

 Antibióticos
Desde os primórdios da humanidade, 

tem-se tentado curar as doenças infeccio-
sas, ministrando aos doentes remédios re-
tirados da natureza.  No início da década 
de trinta, foi sintetizada a sulfonamida, 
abrindo-se um amplo campo no trata-
mento daquelas doenças.

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

Nos anos seguintes, diversos pesqui-
sadores procuraram obter da secreção 
de fungos ou bactérias substâncias que 
inibissem o crescimento de micro-orga-
nismos causadores de doenças. E assim 
surgiram outras penicilinas, as cefalospori-
nas, e os macrolídeos, estes representados 
pela eritromicina e a estreptomicina. Este 
último antibiótico foi o primeiro a ser usa-
do no tratamento da tuberculose. Depois 
vieram os aminoglicosídeos, as tetracicli-
nas, o cloranfenicol, este até hoje usado 
no tratamento do tifo.

Há pessoas que estão constantemente 
adoecendo e outras não. Isso se deve ao 
sistema imunológico. Esse sistema é acio-
nado logo que bactérias causadoras de 
enfermidade invadem nosso organismo. 
Os antibióticos ajudam o sistema imuno-
lógico, destruindo os micro-organismos.

Como toda substância, depois de al-
gum tempo, eles são excretados, dimi-
nuindo sua concentração no sangue, en-
sejando a reprodução dos germens. Daí, 
se conclui que é necessário o paciente in-
gerir outra dose do medicamento e que o 
tratamento não seja interrompido   a fim 
de que não apareçam cepas resistentes do 
patógeno. Antibióticos, que no passado 
foram tão efetivos, hoje são inócuos. As 
bactérias criaram resistência a eles. Daí, a 
importância de não os ministrar indiscri-
minadamente.

Em doenças graves, que ameacem a 
vida como tuberculose, meningite, septi-
cemia, deve-se usar dois ou três antibióti-
cos a fim de prevenir-se os casos de resis-
tência bacteriana.

Dicas Médicas
Por Jairo Santiago Novaes

Por Jairo Santiago Novaes

Médico em Itabuna – Bahia.  
Email: jairo.novaes@hotmail.com 

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

12º Dica 
Não deves usar recursos abusivos, pro-

telatórios, obstruir propositadamente o 
andamento do processo. Do contrário, es-
tarás indo de encontro ao que preceituam 
a Constituição, O Estatuto da Advocacia e 
o seu Código de Ética. Agindo de forma a 
se tornares prejudicial “à administração da 
Justiça”.

13º Dica 
Antes da outorga da procuração, é do 

todo recomendável que o advogados ajus-
te com o cliente, mediante contrato escri-
to, com clareza e pormenorizadamente, os 
serviços a que se obriga. O valor e a forma 
de pagamento de seus honorários, não es-
quecendo de explicitar se destes serão de-

duzidos, ou não, imposto de renda e outros 
encargos.

14º Dica 
A lealdade e a probidade recomendam 

que o advogado previna o cliente da mo-
rosidade da Justiça, evite fazer previsão de 
prazo para o término do feito, afim de que 
ele não estranhe e inculpe o patrono pela 
demora da tramitação da causa, como não 
amiúde sucede.

15º Dica 
O exercício da advocacia pressupõe con-

fiança. Se algum dia o mandatário perceber 
que essa confiança deixou de existir, compe-
te-lhe expor esse sentimento ou impressão 
ao constituinte, e dizer-lhes que quão difícil 
se torna, nessas condições, continuara como 
seu patrono. É de toda conveniência deixar o 
cliente à vontade para acertar o valor de seus 
serviços já prestados e constituir outro advo-
gado em que confie. Nada mais desconfor-
tável e desestimulante do que sentir que não 
mais dispõe de crédito do constituinte.

Dicas aos 
Advogados 
Iniciantes

1- A Fortiori = Com tanto mais razão
2- Affectio Tenendi = Âb-nimo de ter; possuir.
3- Alea jacta Est = A sorte foi lançada
4- Aliter = Aliás
5- Bis in idem = Incidência duas vezes sobre a mesma coisa.
6- Brevi Manu = De ponto
7- Condicio Sine qua non = Condição necessária, imprescindível 
8- De Iuri Constituto = Do direito constituído
9- Defensor Ex Officio = Defensor público
10- Error In Procedendo = Erro no procedimento
11- Error In Vigilando = Erro na vigilãcnia
12- Eventus Damini = Evento do dano
13- Factio Ut Des = faço se deres
14- In Albis = Em branco
15- In limine Litis = No começo da lide.
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Caso Mariana Ferrer - 
Relembre

Caso Mariana 
Ferrer - Audiência 

polêmica
Em 2018, Mariana Ferrer acusou o em-

presário André de Camargo Aranha de tê-la 
estuprado durante um evento. Entre idas e 
vindas, a absolvição de Aranha foi confirmada 
pelo TJ/SC em outubro de 2021, que conside-
rou faltarem provas do delito. 

Um dos pontos mais em-
blemáticos do caso Mariana 
Ferrer foi a divulgação de um 
vídeo da audiência, revelado 
pelo The Incercept Brasil em 
julho de 2020.

JUDICIÁRIAS

A OAB Nacional e o Tribunal Regional 
do Trabalho da 11º Região (TRT-11) assina-
ram, nesta terça-feira (22/11), um termo de 
cooperação para combater o assédio contra 
advogadas. O acordo estabelece a adesão 
do tribunal à Campanha Advocacia Sem As-
sédio. O documento prevê a divulgação no 
TRT-11 da cartilha da campanha e demais 
materiais produzidos pelo Conselho Fede-
ral. O presidente da OAB Nacional, Beto Si-

monetti, falou sobre o impacto que o termo 
poderá ter no cotidiano do tribunal e a im-
portância de ter essa parceria com o TRT-11.

“Para o Conselho Federal é uma gran-
de honra poder ter o TRT-11 como primeiro 
tribunal brasileiro a aderir à Campanha Ad-
vocacia Sem Assédio. Essa é uma campanha 
que consideramos civilizatória no sistema 
de justiça. É um avanço que temos como ir-
reversível. Seremos vigilantes para que nós 

OAB e TRT-11 assinam convênio para
combate de assédio contra advogadas

NACIONAL

possamos avançar cada vez mais e assim as-
segurar garantias às mulheres não apenas no 
sistema judiciário, mas na sociedade como 
um todo”, disse Simonetti após a assinatura 
do documento de cooperação.

A presidente da Comissão Nacional da 
Mulher Advogada, Cristiane Damasceno, 
saudou a parceria com o TRT-11. A campa-
nha Advocacia sem Assédio foi lançada pela 
OAB Nacional em março com o objetivo de 
conscientizar, prevenir e enfrentar o assédio 
moral e sexual praticado contra as mulheres 
no universo jurídico. “É uma grande notícia 
ver que o judiciário adere à nossa campanha. 
Ter mulheres nos cargos de liderança é fun-
damental porque elas têm a sensibilidade de 
entender as nossas dores e a importância de 
termos acordos de cooperação como este 
que selamos aqui”, afirmou Cristiane.

A presidente do TRT-11, Ormy Bentes, 
desÅtacou o alinhamento de perspectiva 
sobre o tema entre o Tribunal e a OAB Na-
cional. “Esse acordo de cooperação é o pri-
meiro que celebramos e temos certeza da 
sua importância. Um acordo para combater 
o assédio contra as mulheres, e estamos em 
acordo nesse tema com a OAB Nacional”, re-
sumiu ela.

Corregedor nacional Luis Felipe Salomão pediu 
vista e interrompeu a análise de revisão disciplinar que 
pode acabar em abertura de PAD contra o juiz de Di-
reito Rudson Marcos, de SC. O magistrado é acusado 
de ter sido omisso durante a audiência de instrução do 
caso Mariana Ferrer. Placar está 2 a 1 pela abertura. 

Caso Mariana Ferrer



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
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Corretor de Imóveis - CRECI 5099
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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.

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

Espaço ImobiliárioEspaço Imobiliário

Por Vercil Rodrigues

Terreno próprio ou aforado? 
Estou prestes a comprar uma casa 
e sobre a mesma paira uma dúvi-
da se o terreno é próprio ou afo-
rado e o proprietário fica se es-
quivando de me dar uma resposta 
objetiva ou apresentar a escritu-
ra.  Como posso resolver essa si-
tuação se o imóvel me interessa? 
Lindóia Santos.

Lindoia, uma coisa que possa gen-
te sabe – e que na maioria das vezes 
só descobre na hora de fechar negó-
cio – é que diversos imóveis na Bah-
ia, estão sujeitos à cobrança de taxa 
extras ditas “patrimoniais”, esse é. É 
o chamado laudêmio – além de foro 
ou ocupação-. Pagamento relativo a 
domicílios localizados em áreas da 
marinha (União) ou, originariamente, 
pertencentes a congregações religio-
sas e ou físicas (famílias).

Em termos gerais, o laudêmio é 
pago somente quando da troca da 
titularidade do bem (venda) e corres-
ponde a 5% do valor venal deste, se 
em terreno da União. Se em área par-
ticular (urbano), 2,5%.

Já a taxa de ocupação, conside-
rada como de “manutenção”, é paga 
todos os anos, e corresponde a 2% 
sobre o valor do imóvel. Enquanto a 
taxa de foro e 0,6 (também anual).

Convém esclarecer que laudêmio 
não é tributo, mas sim, uma “contra-
prestação” pecuniária instituída pela 
coroa portuguesa quando as terras 
do Brasil pertenciam a Portugal.

Ao promover a colonização (1500 
– 1822) de nosso país, as terras eram 
distribuídas a quem quisesse ocupá-
-las para a produção de alimentos, 
e seus donatários, eram conhecidos 
como foreiros. Ou seja, tinham a titu-
laridade dos imóveis, mas pagavam 
uma taxa – laudêmio – sempre que 
desfaziam da propriedade.

Para quem vai comprar um imó-
vel para investir ou morar, a dica e no 
momento em que for conhecer o imó-
vel, perguntar se o mesmo pertence à 
União ou a Igreja. Além disso, deverá 
conferir através da certidão de ônus 
do imóvel, emitida pelo cartório de 
registro, a situação do domicílio.

Teoricamente uma obrigação do 
vendedor (proprietário), os valores, 
comumente, terminam no “colo” de 
quem está comprando a unidade.

A lei diz que quem paga o laudê-
mio é o vendedor, mas a taxa sempre 
recaindo sobre quem está compran-
do. O foro anual ninguém paga regu-
larmente. Deixa para quitar quando 
vai sem desfazer (vender), junto com 
o laudêmio.

O ideal e correto para quem vai 

comprar um imóvel é certificar da 
existência ou do aforamento, sugere-
-se verificar a matricula do domicilio 
junto ao cartório do registro dos imó-
veis competente. Tratando-se de ter-
renos da Marinha, deve-se ainda bus-
car tal informação junto à Secretaria 
de Patrimônio da União (SPU). Entre-
tanto, em regra, o cartório de títulos e 
documentos exerce essa fiscalização 
antes de lavrar a escritura, exigindo 
a comprovação de quitação do foro e 
laudêmio. Além disso, ficar atento aos 
valores cobrados, como por exemplo, 
com relação aos bens da União (áreas 
de Marinha), próximas ao mar), é fixa-
do o foro anual de 0,6% sobre o valor 
do domínio pleno do imóvel, que é 
atualizado anualmente pela União. O 
laudêmio é de 5% sobre o valor atuali-
zado do domínio pleno da União e das 
benfeitorias nele construídas. Com 
relação aos casos de aforamento civis 
(particulares), o laudêmio é de 2,5% 
do valor da operação, se não houver 
outro valor fixado no título do afora-
mento.  O foro, por sua vez (anual), 
deve ser fixado no ato do aforamento. 
É importante lembrar que, diferen-
temente do Imposto de Transmissão 
Intervivos (ITIV), que é pago pelo 
comprador, o laudêmio deve ser pago 
pelo vendedor (atual proprietário) do 
imóvel.

CULTURA

ESTAMOS PREPARANDO UMA 
NOVA EDIÇÃO PARA VOCÊ!

www.jornalocompasso.com.br

Terreno próprio 
ou aforado? 

Sarau Lítero Musical

ROTEIRO
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A Secretaria de Transportes e Trân-
sito (SETTRAN) montou uma operação 
especial para a circulação dos ônibus do 
transporte público em Itabuna nos dias 
de jogos do Brasil na Copa do Mundo do 
Catar. A partida da primeira fase aconte-
ceu na quinta-feira, dia 24. Os próximos 
jogos estão programados para a segun-
da-feira, 28, e no dia 2 de dezembro.

Para os jogos exibidos às 16h, os ôni-
bus estarão circulando até às 15h40min. 
Para os jogos às 13h, os ônibus circularão 
até 12h40min.

O secretário de Transportes e Trân-

sito, Thales Silva, explica que essa mu-
dança resultou de um acordo a pedido 
do sindicato da categoria, depois de um 
com entre o presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), Carlos Veloso 
Leahy, e do Sindicato dos Trabalhadores 
Rodoviários Urbanos, Intermunicipal, 
Interestadual e Fretamento de Itabuna 
(SINDIROD), Arlensen Sousa.

Ao término de cada um dos jogos, os 
ônibus voltarão a circular normalmente 
sob o acompanhamento de agentes de 
fiscalização da SETTRAN para o cumpri-
mento dos horários e itinerários.

Deputados federais concluíram, na ter-
ça-feira (22/11), a votação do Projeto de Lei 
nº 3401/2008, que altera as regras para que 
sócios ou administradores sejam responsa-
bilizados pelas obrigações de empresas com 
credores. Os parlamentares rejeitaram um 
substitutivo do Senado ao texto, que agora 
seguirá para sanção presidencial.

Autor da proposta original, o ex-depu-
tado Bruno Araújo (PSDB-PE) comemorou 
a conclusão do tema no Congresso após 14 
anos de tramitação. “É mais segurança jurí-
dica aos que investem e acreditam no Brasil”.

A proposta aprovada prevê que a des-
consideração da personalidade jurídica po-
derá existir se ficar caracterizado que houve 
ato ilícito por parte de proprietários ou re-
presentantes legais de companhias para não 
saldar dívidas. Nesse caso, os bens particu-
lares serão utilizados para pagar os débitos.

A situação já está prevista em lei vigen-

te, mas o projeto detalha etapas a serem 
cumpridas para sua execução, assegurando 
o direito ao contraditório quando a respon-
sabilidade por dívidas recair sobre o sócio. 
Neste caso, o prazo para a defesa será de 
15 dias a partir da intimação, que precisará 
especificar os fatos que levaram à sua res-
ponsabilização.

Os citados terão o direito de produzir 
provas e o juiz só poderá decretar a descon-
sideração da personalidade jurídica após ou-
vir o Ministério Público.

Caso a decisão do magistrado seja pela 
desconsideração, ela não será aplicada aos 
bens de sócios ou administradores que não 
tenham cometido ato ilícito em prejuízo à 
quitação de débitos com os credores.

Ainda, as decisões da administração pú-
blica referentes à desconsideração da per-
sonalidade jurídica só passarão a valer após 
decisão judicial.

RAPIDINHAS

EXECUTIVO PROJETOS E LEIS

Depois de acordo mediado pela 
SETTRAN ônibus urbanos de 

Itabuna terão horário especial 
nos dias de jogos do Brasil

Câmara aprova projeto que 
altera responsabilização de 

sócios em dívidas de empresas

A jornalista Judith Aragão, filha do ex-ministro 
da Justiça e advogado que atua na campanha de 
Lula, Eugênio Aragão, foi cercada anteontem em 
Brasília por bolsonaristas, por estar segurando um 
copo com adesivo do presidente eleito. Ela relatou 
que se sentiu ameaçada e desrespeitada.

Na 3ª seção do STJ, um fato curioso: o ministro 
Reynaldo Soares da Fonseca, presidente do cole-
giado, interrompeu uma sustentação para solici-
tar ao advogado que colocasse o paletó. Ele des-
tacou que, embora a beca tenha sido dispensada, 
mesmo virtualmente é necessário usar paletó. 

Por maioria, o STF validou prerrogativa que garante a mem-
bro do MP sentar-se ao lado do juiz. O plenário concluiu que a 
proximidade física na sala de audiência entre integrante do MP e 
magistrado não influencia ou compromete os julgamentos. 

Afronta à democracia Indumentária
Assento acentuado

73 98805-3929Travessa Salomão Dantas, Loja 6, 
Alto Mirante, Itabuna - BA - 45.603-242
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Em uma caminhada como educa-
dor, trago registrado uma experiência 
que vem contribuir com a evolução das 
práticas educacionais em sala de aula. 
A importância dos conhecimentos con-
tidos nesse livro para a pratica docente, 
determina a relevância de compartilhar 
com todos. 

Nesta obra, investigamos as possí-
veis contribuições das relações entre as 
variáveis estatísticas na contextualização 
e apropriação da função afim. Trazendo 
eventos do cotidiano dos estudantes e 
propondo contextos que colaboram no 

auxílio de tomadas de decisões conscien-
tes e mudanças de postura. Tornando, es-
ses estudantes, capazes de ler e entender 
o mundo em que vivemos ao analisar da-
dos estatísticos e converte-los em função 
afim, buscando uma análise linear que 
possibilite previsões precisas de realida-
des diversas. Assim, convido a todos para 
o lançamento desta obra no Shopping Je-
quitibá - Fino Malte, 03/12/2022 às 19h, 
na cidade de Itabuna/BA.

Cláudio Vitor Santana
Mestre em Educação Matemática
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Av. Aziz Maron, nº 1.067, 12º Andar, Salas 1205/1206, 
Condomínio Empresarial Jequitibá Trade, B. Góes Calmon. ITABUNA-BA

ESCRITÓRIO – 73 3215-5739/ 3612-1537

Onde você se sente em casa?
Onde você se sente em casa? Essa 

pergunta é importante, pois nós temos 
uma necessidade muito grande de sen-
tir-se em casa. Nós temos necessidade 
de um lar. Um lugar em que nós possa-
mos estar com nossa família, com nosso 
amigo, com esposo, esposa, namorado, 
namorada... e sentir-se bem por estar aí. 
Nessa situação, se estamos vivendo num 
lar também estamos falando que nunca 
estamos sozinhos, que nos sentimos aco-
lhidos, protegidos! Independentemente 
de estarmos bem ou não, o lar é onde dei-
xamos o dia a dia para trás, de certa forma, 
e podemos ali esquecer um pouco nossas 
preocupações e nos sentir acolhidos com 
quem amamos. Nós podemos também 
imaginar a cena do final do dia, de mui-
tos de nós, estamos indo para casa, en-
fim teremos paz. Após um dia exaustivo, 
o trabalho está feito, as crianças estão na 
cama, antes de encerrar o dia temos ain-
da um pouco de tempo para nós mesmos, 
aí podemos relaxar, nos acomodamos 
em nosso cantinho predileto, refletimos 
sobre Deus, sobre o mundo, lemos um 
livro, fazemos uma retrospectiva do dia, 
ou seja, temos tempo para nós mesmos e 
estamos voltados para nós mesmos. 

Diante dessa cena, nós nos confronta-
mos também com Jesus e com a pergunta 
que os discípulos fazem a Ele: “Mestre, 

onde moras?” Traduzindo, poderíamos 
dizer, “Mestre, onde é teu lar?” E Jesus 
dá uma resposta: vinde e vede. Ele não 
responde com endereço, ao invés disso, 
Ele convida aqueles que os seguiam para 
o acompanhá-lo, para ver onde Ele mora. 
De certa forma, Ele os convida para uma 
excursão, seus acompanhantes desco-
brirão coisas surpreendentes, nenhuma 
mansão, nenhuma esposa nem família, 
em vez disso, sentenças como essa: não 
tenho onde repousar a cabeça. 

A partir dessas duas cenas, do lar que 
imaginamos e do convite de Jesus, pode-
ríamos nos perguntar: afinal, onde nos 
sentimos em casa? É muito importante 
você refletir sobre isso, porque todos nós 
precisamos de um lar, de um aconche-
go, e se esse lugar não é a sua casa, onde 
você se sente absolutamente acolhido? 
Jesus tinha como lar o Pai, por isso Ele o 
chamava carinhosamente de Abá, que 
significa “paizinho”. O nosso coração 
deseja esse lar, essa acolhida. Por isso a 
pergunta que permanece hoje é esta: nós 
temos de verdade um lar para descansar? 
Pensemos nisso.

ESPAÇO LIVREESPAÇO LIVRE

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo

Por  Padre Ezequiel Dal Pozzo

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

“Bate-
bola da 
Matemática 
e Estatística 
no campo 
da Função 
Afim”
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Quincas gostava de aprender. Por 
isso, Seu Manoel Carvalho o enviara 
ao Recife. Lá, poderia virar doutor. Em 
Ilhéus, o máximo que se tornaria era num 
rico fazendeiro de cana, como o pai.

Dez anos depois, volta Dr. Quinzi-
nho, um mestre dos conhecimentos ju-
rídicos, cheio de “Data Venia” e “Dura 
Lex Sed Lex”. Da capital pernambucana, 
trouxera também, dois amigos de imen-
sa cultura. 

Sabia que aquela terra, cada vez 
mais próspera, era o campo fértil para o 
lançamento daquelas pessoas, ricas de 
inteligência, mas desprovidas de capital, 
berço e branquitude: Jean e Antônio.

Os dois jovens de pele retinta eram 
parte da razão do sucesso de Joaquim 
no curso de Direito. Formavam com ele o 
grupo dos excluídos da elite social que ti-
veram a audácia de frequentar a cátedra 
recifense.

E, talvez, o que tenha surpreendido 
mais aquela elite, foi o desempenho do trio.

Apesar de se passarem três décadas 
da decretação da liberdade dos negros, 
era difícil para os do topo da pirâmide 
aceitar que os dois criolos e o matuto 
se tornaram os melhores frutos daquela 
academia. 

Quinzinho retribuiu a camaradagem 
e companheirismo que Antônio e Jean 

cultivaram nos anos de estudo. Convi-
dou-os para juntos montarem uma ban-
ca em Ilhéus. 

Pagou, inclusive, as despesas de 
transporte do grupo até a Fazenda Ria-
chinho. À época, a sede das mais de vinte 
propriedades agrícolas de seu pai.

Foram todos recebidos e tratados 
como filhos por Seu Manoel e Dona Do-
rinha Carvalho. 

Antônio e Jean podiam frequentar, 
pela primeira vez, um ambiente rico sem 
a carga de desprezo e preconceito em 
razão de seus cabelos crespos, epiderme 
escura e traços fortes de africanidade.

A única coisa que perturbava o clima 
de paz e aceitação, era uma antiga can-
tiga que alguns empregados da fazenda 
insistiam em cantar, com um estranho 
sorriso mal disfarçado. 

Toda vez que se viam a sós com um 
dos doutores pretos, entoavam:

“Samba neguinha.
Não sei sambar.
Pega o chicote
Que ela samba já!”

O professor, historiador, ad-
vogado e jornalista Vercil Rodri-
gues lança no mercado literário 
o seu oitavo livro pela Direitos 
Editoria. Nesta nova obra: “José 
de Almeida Alcântara: o popu-
lismo em Itabuna”, ele conta 
parte da rica e emocionante 
trajetória do saudoso ex-prefei-
to de Itabuna, que nas décadas 
de 1950/1960 arrastava mul-
tidões, especialmente os pobres, quando 
moldou e mudou a forma de fazer política no 
interior baiano, dividindo suas atenções com 
todas as classes sociais, sendo o primeiro 
grande político populista da região cacauei-
ra e que fez “escola”.

“José de Almeida Alcântara: o populismo 
em Itabuna”, tem 222 páginas divididas em 
5 capítulos, com uma narrativa precisa dos 
fatos, baseada em apurada pesquisa e de-
poimentos, além de diversas fotos que tão 
bem retratam o momento e a época. Vercil 
Rodrigues, que é autor dos livros “Breves 
Análises Jurídicas” (2010), “Análises Cotidia-
nas”, “Dicas de Direito Imobiliário”, “Dicas de 
Direito Previdenciário”, “Jornal Direitos, 12 
anos de História...Entrevistas”; “Tribunal do 
Júri – História, origem e evolução no Direi-
to Processual Penal” e “Jornal O Compasso, 
10 anos de História Maçônica... Entrevistas” 
(2022) todos pelo selo Direitos Editoria, não 
esconde que esse livro é um sonho antigo 
que ele finalmente realizou.

Para o autor a política grapiúna e a forma 
de administrar Itabuna tem dois momentos: 
o primeiro, até Alcântara e o segundo, pós 
Alcântara. O livro tem um corte temporal nas 
décadas de 1950/1960 e conta um período 
dos tempos áureos da região cacaueira e da 
retomada da democracia no Brasil, além do 

surgimento de políticos popu-
listas e próximo ao povo e seu 
eleitorado.

Essa obra mostra uma nova 
faceta desse inteligente e mul-
tiprofissional Vercil Rodrigues, 
que divide o seu dia como pro-
fessor, advogado, historiador, 
jornalista e imortal das acade-
mias de Letras de Ilhéus (ALI), 
Grapiúna de Letras (AGRAL/

Itabuna) e de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e ainda arruma tempo para realizar 
esse projeto inovador, rico em história de Ita-
buna e regional e que servirá como fonte de 
pesquisa para essa e as futuras gerações.

Quem é Vercil Rodrigues
O autor é casado com a empresária An-

gélica Rodrigues e apesar das inúmeras pro-
fissões e graduações, não esconde de nin-
guém que tem alma “camelô”, “vendedor” 
e “comerciante”, ou seja, de empreendedor. 
O bem sucedido e multiprofissional é filho 
de uma comerciante/camelô e cresceu se 
aventurando pelos campinhos de terra da 
Mangabinha e tomando banho no rio Ca-
choeira. O menino cresceu, virou cobrador 
de ônibus, vendedor, produtor de bandas 
regionais (sempre estudando muito), virou 
professor, advogado, historiador, jornalista e 
hoje é um dos grandes autores que Itabuna 
tem, com oito livros lançados nos últimos 10 
anos. “Trabalho diariamente pelo menos 18 
horas por dia, pois acredito que o trabalho e 
o conhecimento são a base do sucesso pro-
fissional do indivíduo”, diz Vercil Rodrigues.

Por Arnold Coelho
Designer Gráfico, diagramador 

e jornalista MTB 6446/BA
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CONTOSCONTOS

Por Bruno Calheira

Por  Bruno Calheira

 Escritor, programador e ativista.
Insta: @bcalheira 
twitter:@brunocalheira e 
site: bruno.calheira.com

Libertos

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 confitendi = 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 = Confissão ficta ou fictícia
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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Vercil Rodrigues 
lança livro sobre 
José de Almeida 
Alcântara e o 
populismo em 
Itabuna
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Caminhei no labirinto da vida, 
Perdi-me na entrada
Não encontrei saída.
Em ruas andei,
Redemoinhos driblei,
Feridas, palavras vazias,
Encontrei.

Caminhei até a esquina da incerteza,
Cabisbaixa,
Deparei-me com a Rua da Tristeza,
Rua esquecida, vazia.

Caminhei até a esquina dos mistérios,
Procurando entender...
E na Rua da Realidade,
Nua e explícita,
Confrontei-me com meus medos,
Segredos, desilusões, dragões, 
Mágoas, também.

Os pés calçados
Em sapatos apertados,
Caminharam até a esquina da solidão,
E, então,
Deparei-me na Rua da Reflexão.

Impulsionada, renovada 
Caminhei até a esquina da vida,

Encontrei-me na Rua da Esperança,
Leveza, beleza, clareza...

Os pés descalços,
Sem os sapatos apertados,
Mergulhados num mar de certezas,
Outrora, de incertezas,
E o coração amainado,
Outrora, opressivo,
Desanimado,
Guiaram meus passos
Com a precisão da bússola.
E assim, caminhei até
A Rua da Sabedoria,
Encontrando resposta,
Alma virtuosa,
Felicidade encontrada,
Comprova.

Os caminhos serpenteantes,
Os pensamentos soturnos,
E a obscura porta....
Onde estão? Para onde foram? 
Não sei...não me importa saber..
O vento os levou, 
E em uma rua fora de alcance, enterrou.

Por Lucrécia Rocha

Bibliotecária e poetisa. Salvador.
lucreciarocha@gmail.com

Sem sombra de dúvidas, o instituto da usu-
capião extrajudicial, juntamente com a regula-
mentação 65 do CNJ de 2017, forma um conjun-
to eficaz e de resposta rápida aos requerentes 
que buscam a regularização da propriedade.  

Antes da entrada em vigor da lei 
13.105/2015, o único meio de reconheci-
mento da usucapião era o judicial, pois, via 
de regra, a propriedade era transmitida pela 
morte ou pela inscrição do título no registro 
de imóveis e, nesse aspecto, a usucapião era 
um dos procedimentos judicias mais com-
plexos e morosos existentes.

A Lei 13.105/2015 trouxe um arcabou-
ço jurídico sobre o tema. A nova estrutura 
introduziu o instituto da usucapião extraju-
dicial, também conhecido como usucapião 
administrativa, prevista no Artigo 1071, e, de 
igual maneira, com a inserção do Art. 216-A, 
na Lei 6.015/73, que dispõe sobre os regis-
tros públicos.

A fim de uniformizar o procedimento, 
tornando-o eficaz e célere, o Conselho Na-
cional de Justiça regulamentou o provimen-
to n° 65 de 2017, buscando dar segurança 
jurídica aos diversos processos.

O objetivo do legislador ao criar tal ins-
tituto foi promover a desjudicialização, de 

modo a desafogar o Poder Judiciário de inú-
meras demandas usucapiendas morosas, 
que além de tumultuar a esfera judiciária, 
despendia um enorme custo, o que demons-
tra a utilidade do instituto e suas projeções 
benéficas a longo prazo.

Sem sombra de dúvidas, o instituto da 
usucapião extrajudicial, juntamente com a 
regulamentação 65 do CNJ de 2017, forma 
um conjunto eficaz e de resposta rápida aos 
requerentes que buscam a regularização da 
propriedade, dado que seus requisitos são 
menos burocráticos, sendo os principais: a 
posse mansa e pacífica, posse contínua e du-
radoura, posse de boa-fé e com justo título 
e a posse com intenção de dono, salientan-
do que este procedimento oferta ao reque-
rente como vantagem principal a rapidez 
na resolução do processo de regularização 
da propriedade, o que incentiva a desjudi-
cialização e a resolução alternativa dos con-
flitos sociais, beneficiando não apenas os 
interessados, mas o próprio Poder Judiciário  
e a sociedade.
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Governo do Estado

A população da Chapada Diamantina 
agora conta com serviços de referência em 
atendimento pediátrico e parto de alto ris-
co na Maternidade Frei Justo Venture, em 
Seabra. A unidade foi inaugurada pelo go-
vernador Rui Costa na manhã desta sexta-
feira (4), após um investimento de mais de 
R$ 17,5 milhões, entre obras e equipamen-
tos. São 35 leitos, sendo 12 obstétricos, oito 
para gestação de alto risco e 15 da Unida-
de de Cuidados Intensivos Neonatal do tipo 
canguru e convencional.

O equipamento, que começa a funcio-
nar neste sábado (5), é referência para os 
municípios de Abaíra, Boninal, Ibitiara, Ira-
quara, Lençóis, Mucugê, Novo Horizonte, 
Palmeiras, Piatã, Seabra e Souto Soares. 
“Nós não tínhamos em nenhum município 
da Chapada o atendimento ao parto de alta 
complexidade. É imprescindível que toda 
futura mamãe faça os exames periódicos, 
pois é no pré-natal que o médico vai indi-
car se ela corre algum risco e precisará ter o 
neném nesta maternidade ou não”, afirmou 
Rui, que também entregou uma ambulância 
para a unidade de saúde.

Na nova maternidade, gestantes e puér-
peras terão acesso a serviços de urgência e 
emergência, além de exames de ultrasso-
nografia obstétrica, ultrassonografia com 
doppler, eletrocardiograma e cardiotoco-
grafia. “Na Bahia, nós temos o plano de re-
gionalização das ações, em que enxergamos 
as macrorregiões de saúde para identificar a 
ocorrência de diferentes agravos e necessi-
dades de saúde. Aqui, nesta macrorregião, 
nós identificamos a necessidade de instalar 
uma maternidade de atenção à gestação e 
ao parto de alto risco e ao neonato. Então, 
é nesse contexto que esta maternidade foi 
construída, mobiliada, equipada e hoje é 
entregue à população da região”, explicou 
a secretária da Saúde do Estado, Adélia Pi-
nheiro.

No sexto mês de gestação, a dona de 
casa Paula Sousa comemorou a inaugura-

ção da maternidade. “A gente estava espe-
rando com muita ansiedade a inauguração 
deste espaço. Dá um alivio grande saber que 
nossos filhos vão poder nascer com toda a 
segurança, num ambiente moderno e com 
boa estrutura”.

Além da maternidade Frei Justo, o Go-
verno do Estado entregou nos últimos meses 
unidades em Ilhéus, Camaçari e Salvador e, 
em breve, em Lauro de Freitas. As entregas 
fazem parte de um conjunto de obras com 
objetivo de reforçar a assistência ao parto e 
ao recém-nascido na Bahia. No período en-
tre 2016 e 2022, a rede de maternidades do 
estado recebeu um investimento superior a 
R$ 165 milhões apenas em obras.

Mais investimentos
Ainda em Seabra, nesta sexta-feira (4), o 

governador assinou ordem de serviço para a 
construção do sistema integrado de abaste-
cimento de água das localidades de Angical, 
Barreirinho, Beco, Candeias do Alagadiço, 
Canto, Cascudo, Coqueiro, Fazenda Malha-
da, Passagem Funda, Santana, Saquinho e 
Vale do Paraíso.

Também foram autorizadas para o mu-
nicípio a aquisição de um caminhão tanque 

e a requalificação do mercado municipal, 
assim como obras de extensão da rede de 
iluminação pública e o início da ampliação 
e modernização do Colégio Estadual de Sea-
bra, com a implantação de 17 salas, labora-
tórios, auditório, piscina semiolímpica, ves-
tiário e guarita.

Rui ainda anunciou convênio com o mu-
nicípio para a construção de três quadras 
poliesportivas cobertas nos bairros Tambo-
ril, Bela Vista e Barreirinho, além da licitação 
para a construção de uma Areninha Society, 
no bairro Santa Luzia, e a pavimentação no 
trecho de acesso a Seabra na BR-122. Soma-
dos, os investimentos anunciados para Sea-
bra, entre autorizações e assinaturas, ultra-
passam os R$ 29 milhões.

Além de Adélia Pinheiro, acompanha-
ram o governador em Seabra os secretários 
estaduais da Educação, Jerônimo Rodrigues; 
de Desenvolvimento Econômico, Nelson 
Leal; de Relações Institucionais, Luiz Caeta-
no; de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, 
Leonardo Góes; e o chefe de Gabinete da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), 
Jeandro Ribeiro. (Repórter: Tácio Santos/Fo-
tos Manu Dias/GOVBA)

Com investimento de R$ 17,5 milhões, Governo 
do Estado entrega nova maternidade em Seabra

Por  Abrahão José Ribeiro Filho

Advogado atuante nos ramos do direito  
imobiliário, previdenciário e do consumidor.
E-mail: abrahao@harrisonleite.com 

Usucapião extrajudicial na 
regularização da propriedade

Labirinto

POESIAPOESIA
Por Lucrécia Rocha

CONTEXTOCONTEXTO
Por Abrahão José Ribeiro Filho

Terrorista
Um grupo terrorista apodera-se do Palácio da Justiça. Libertam todas as pessoas 

menos 500 advogados que estavam nesse momento em julgamentos nas várias sec-
ções. Exigem 10 milhões de euros e meios para fugirem para um lugar seguro. Caso 
contrário, ameaçam soltar os advogados um a um... vivos. 

DIVERTIDASRAPIDINHAS

Banco indenizará cliente obrigado a ficar descalço durante atendimento. De 
acordo com os autos, o homem foi obrigado a ficar descalço para entrar no ban-
co, precisando retirar seus sapatos e equipamento de proteção pessoal porque 
tinham proteção metálica que disparava o detector na porta giratória da unidade. 
Assista ao vídeo. 

Banco!!!



A secretária municipal de Saúde de Ibi-
caraí, Luna Tavares, e alguns integrantes da 
sua equipe da Saúde estão participando do 
13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. 
O evento teve início segunda-feira, dia 21 e 
foi até quinta-feira, 24 de novembro. 

O evento tem a realização da Associa-
ção Brasileira de Saúde Coletiva (ABRAS-
CO), Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
e o Instituto de Saúde Coletiva e conta com 
o apoio da Secretaria do Estado de Saúde e 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Secre-
taria Municipal de Saúde de Salvador, CO-
SEMS, do Conselho Estadual de Saúde, das 
Universidades Federais e Estaduais da Bahia 
e a Fiocruz/BA. 

O congresso teve início com uma con-
ferência de abertura e durante os três dias 
acontecerá espaços para comunicações 
coordenadas, mesas redondas, com interva-
los no período da tarde, um grande debate 
ao final de cada dia e na quinta-feira, dia 24, 
no período da tarde, acontecerá o encerra-
mento com uma plenária final.

“Qualificar a nossa equipe é uma das 
nossas prioridades. Esses congressos são 

ricos na troca de informações e aprovei-
tamos para receber e passar experiência. 
Escolhemos um profissional de cada área 
para se fazer presente e hoje estamos aqui 
com Cézar Morais (Atenção Básica), Amora 
Menezes (Assessoria Técnica), Thaisa Ra-
mos (Coordenadora do NEP), Ana Graciela 
(Assessoria Técnica) e Priscila Araújo (Vigi-
lância Epidemiológica)”, disse a secretária 
de Saúde Luna Tavares, também presente 
ao congresso.

Texto e fotos: 
Ascom Prefeitura de Ibicaraí
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Ibicaraí presente no 13º 
Congresso Brasileiro de Saúde 

Coletiva em Salvador

MUNICÍPIOSMUNICÍPIOS

O filósofo e a profeta!
Numa junção de um casal onde te-

mos um filósofo e uma mulher nascida 
profeta, logicamente, espera-se, como 
se diz no popular: “a união da fome com 
a vontade de comer!” Não digo que ela 
seja, na verdade, uma profetisa, porém, 
suas qualidades artísticas de atriz, sua be-
leza, simplicidade, meiguice, humildade, 
tudo isso junto ao seu olhar misterioso 
entreaberto que chamo, carinhosamen-
te, dentro da minha louca imaginação, 
de olhar de fimose, faz dessa pequena e 
fascinante mulher, uma verdadeira profe-
cia na vida do seu amor que é, verdadeira-
mente, um filósofo!

Mediante tamanhas virtudes, o mais 
lógico é esperar um duradouro amor, 
numa constante troca de carícias e pala-
vras, vencendo, gradativamente, as lem-
branças boas ou pecaminosas nas vidas 
de ambos. Uma união em princípio cheia 
de serenidades, controles maternais, 
pois, entre esse afetuoso par, já existe 
uma profecia não programada, que o des-
tino maternalmente presenteou. 

Ele, um verdadeiro filósofo, pós gra-
duado e mestre na função, além de ser 
um exímio escritor, professor, músico pri-
moroso, poeta, cantor e compositor, traz 

dentro de si uma capacidade invejável 
de articular projetos educacionais e cul-
turais, obtendo sucessos em todos seus 
empreendimentos. Não digo um homem 
realizado porque as oportunidades surgi-
das, infelizmente, dependem de vontade 
política nas parcerias e, sabemos todos, 
que é muito difícil essa integração. Mas, 
teimosamente e obstinadamente, sem-
pre procura evidenciar e mostrar os cami-
nhos certos para bons resultados!

Nunca costumo fazer elogios ou usar 
de situações reais para escrever minhas 
crônicas. Sempre apelo para criações pro-
váveis e possíveis de acontecer, ou, que 
jamais aconteceram e nem acontecerão. 
Entretanto, pelo carinho que tenho por 
essas pessoas, principalmente o filósofo 
que é amigo há, talvez, uns quase trinta 
anos, como também a sua parceira recen-
te que, em pouco tempo me fez gostar! 

Desejo que esse casal dure o tempo 
das palavras filosóficas do passado e as 
verdadeiras profecias que ainda hoje per-
duram!

PONTO DE VISTAPONTO DE VISTA

Por Antônio Nunes de Souza

Por  Antônio Nunes de Souza

Escritor e Membro da Academia
Grapiúna de Letras (AGRAL)
E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com
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O advogado, no leito da morte, pede uma Bíblia e começa a lê-la avi-
damente. Todos se surpreendem com a conversão daquele homem e uma 
pessoa pergunta o motivo.

O advogado doente responde:
“Estou procurando brechas na lei”.

PARA RIR

A quaresma se aproxima e com ela os 
apelos à conversão, renovação da fé, ca-
ridade. Meditando sobre esses aspectos, 
e a importância de Deus em nossas vidas, 
notei que o cata-vento sobre a cômoda do 
meu quarto estava girando. A brisa que 
entrava pela janela o impulsionava e o fa-
zia dar voltas e mais voltas. O ambiente 
se encheu de graça. Subitamente percebi 
que havia uma correlação entre a minha 
meditação e o movimento do cata-vento. 
À semelhança da brisa, Deus nos impul-
siona, presenteando-nos com a vivência 
e experiência do seu amor, através desse 
tempo de preparação para a Páscoa.

 Quaresma é conversão, mudança in-
terior, avanço no conhecimento e amor de 
Cristo. É um processo contínuo que a cada 
dia nos aproxima mais do Criador. É reco-
nhecermo-nos criaturas, constatando que 
Deus não é uma força cósmica (como mui-
tos desejam nos fazer crer), e sim alguém 
com quem podemos falar; alguém que 
nos ouve e, principalmente, alguém que 
nos ama e por isso nos criou. Citando Ben-
to XVI: “O ser humano não é o arquiteto 
do próprio destino. Nós não criamos a nós 
mesmos.” Portanto, conversão é rendição; 
aceitar que somos criaturas e que depen-
demos totalmente de nosso Deus Criador.

 Todos os anos, o período quaresmal 
nos convida à reflexão e à ação. A Igreja 
nos propõe alguns exercícios específicos 
que auxiliam no processo de conversão e 
renovação interior. São: o jejum, a esmo-
la e a oração. Rememorando nossa vida 
acadêmica, percebemos que os exercícios 
sempre tiveram fundamental importância 
na fixação dos conteúdos e na aprendi-
zagem de conceitos. Pois bem, de volta 
ao presente e estabelecendo um paralelo 
com o momento atual, eles continuam 
sendo a melhor forma de assegurar a ver-
dadeira conversão.

 Ninguém está livre da tentação e do 
pecado. Os exercícios quaresmais têm o 
condão de nos armar espiritualmente para 
vencer o mal e sua influência em nossas vi-
das, auxiliando-nos a combater o egoísmo 
e a indiferença face aos demais.

 Diferentemente dos meios de comu-
nicação, a Igreja nos convida ao jejum não 
por motivações estéticas, mas objetivando 
a purificação interior e o treinamento da 
saudável renúncia que liberta o indivíduo 
de suas más tendências. Muitos dos que 
convivem com dependentes de álcool e 
drogas sabem avaliar os efeitos de um 
vício no comportamento daqueles que 
amam. Exercitar a renúncia auxilia no es-
tabelecimento da vontade firme e domí-
nio interior, determinantes na superação 
de quaisquer dependências.

Muitos aproveitam a quaresma para 
fazer o jejum relacionado a características 
ou situações corriqueiras, mas que atrapa-
lham no dia a dia. Exemplificando, o jejum 
da língua é uma delas. As pessoas se com-
prometem a não fazer intrigas ou maldizer 
alguém. Também podem evitar discussões 
contando até dez antes de falar. O jejum 
de pensamentos é outro exemplo. Nesse 
caso, a pessoa se esforça para ter pensa-
mentos bons e agradáveis mesmo em re-
lação aos desafetos. Tais métodos fortale-
cem o exercício de nosso livre arbítrio em 
praticar o bem.

 A esmola, no sentido em que é em-
pregada pela Igreja, traduz a mais pura ex-
pressão da caridade, distinguindo-se da fi-
lantropia que objetiva o reconhecimento e 

o destaque. A prática da esmola, além de 
nos libertar do apego aos bens materiais, 
representa um meio legítimo de socorrer 
os necessitados. Não podemos nos esque-
cer que, de acordo com o ensinamento 
bíblico, somos apenas administradores 
dos bens que possuímos, devendo prestar 
contas ao Senhor de tudo que colocou em 
nossas mãos para ser partilhado.

Muitos há que preocupam-se apenas 
em vangloriar-se com suas ofertas, humi-
lhando os menos favorecidos. Estes estão à 
margem da lógica cristã que nos convida a 
transcender a dimensão meramente mate-
rial, experimentando a alegria em dar e um 
aprofundamento de nossa vocação cristã, 
sinal verdadeiro de nossa fé em Deus e coe-
rente expressão do seguimento de Jesus.

 A oração é nossa linha direta com o 
Senhor. É o meio através do qual tomamos 
consciência do que Ele deseja de nós. É o 
exercício do diálogo com o Criador, Aquele 
que melhor nos conhece e sabe o caminho 
para a nossa felicidade e salvação. É certo 
que muitos de nós só sabem se lamentar e 
fazer pedidos, esquecendo-se de agrade-
cer pelas numerosas dádivas ou colocar-se 
à disposição para o serviço do reino.

 Orar pressupõe crer que alguém nos 
ouve e pode nos auxiliar. É no próprio 
exercício da oração que vamos encontran-
do respostas para as nossas inúmeras per-
guntas. A proximidade com Deus nos faz 
confiantes e menos temerosos em relação 
ao futuro. O sincero desejo em imitá-lo 
nos leva deliberadamente a rejeitar o mal 
e buscar o bem. 

 Quaresma é conversão. Despojamo-
nos cada vez mais do homem velho para 
vivenciar a renovação que vem da proximi-
dade com o Senhor, Aquele que nos guia 
com seus próprios olhos.

 Quaresma é rendição. Entregamo-nos 
nas mãos do nosso Criador, certos de que 
Ele sabe o que é melhor para nós. Deixa-
mos de buscar nossas próprias conveniên-
cias e aceitamos servir com alegria e grati-
dão a Aquele que tudo nos deu e a quem 
tudo pertence.

 Quaresma é estabelecimento e vivên-
cia de compromissos específicos: jejum, 
esmola, oração. Ocasião propícia para 
aprofundar o sentido e o valor do “ser 
cristão”, tirando o foco do “eu” para di-
recioná-lo ao “outro”, principalmente o 
menos favorecido.

 Transpondo tudo isso para nossa rea-
lidade, gostaria de sugerir que as pessoas 
voltem a frequentar regularmente as mis-
sas, pois a escuta da Palavra e a Comu-
nhão podem assegurar verdadeiros mila-
gres em nossas vidas. É dessa forma que 
Deus se comunica conosco. O comodismo 
não pode nos afastar do contato com o 
nosso Criador. Lembremo-nos que tudo é 
dádiva de Deus e precisamos agradecer.

Voltando ao cata-vento, ele ainda se 
compraz com a brisa e se agita alegremen-
te. Gostaria de concluir afirmando que o Se-
nhor é o sopro sem o qual nós (cata-ventos) 
desfalecemos e perdemos todo o movimen-
to. Assim convido a todos para a realização 
dos exercícios quaresmais, na certeza que 
irão nos assegurar maior tenacidade e fibra 
diante dos desafios cotidianos.

Espiritualidade da Quaresma 
– A Lição do Cata-Vento

Bem Estar
Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por Maria Regina Canhos Vicentin

Bacharel em Direito, pós-graduada na 
área de educação; escritora, psicóloga 
clínica e judiciária. Jáu – São Paulo (www.
mariaregina.com.br)
E-mail: contato@mariaregina.com.br  

Elas são internacionalmente 
maravilhosas!

Cheias de doces encantos, belezas, 
charmes, elegâncias, meiguices, amor 
e carinhos. Essa receita de um pudim 
bem aventurado só caberia em um ser 
abençoado: a internacional mulher!

Sua criação, mesmo tendo sido 
de uma modesta costela, as mãos do 
Arquiteto/Escultor Maior, não poupou 
nem tempo nem precisão, para, com 
carinho, fazer algo superior, belo, que 
pudesse com destreza e paciência do-
minar a fúria dos homens. A interna-
cional mulher!

Todos os homens que são inteligen-
tes se curvam perante uma mulher, não 
só demonstrando como elas são seres 
dotados de superioridades, mas, prin-
cipalmente, por estarem tratando com 
alguém que representa o aconchego, 
prazer e a alegria. A internacional mu-
lher!

Repete-se sempre, quando se ho-
menageiam as mulheres, aplicando a 
carimbada frase: “Todos os dias devem 
ser dedicados as mulheres”. Eu vou 
muito mais longe dizendo que, sem 
exageros, todos os meus pensamentos 

planos e projetos em cada minuto da 
minha vida, pode ter a certeza que ela 
está presente. A internacional mulher!

Então, como posso escrever como 
se fosse um dia especial, se para mim, 
tratando-se delas, todos os momentos 
são especiais? Os dias são comuns e 
rotineiros, mas, com relação a essa bri-
lhante e luminosa criatura, sempre me 
rejuvenescem. A internacional mulher!

Parabenizo-as com um carinho 
todo especial pela passagem do seu 
dia oficial, mantendo meus maiores 
respeitos de apreço e afetividade, de-
sejando que a ampliação de destaques 
em todas as suas lutas e conquistas 
sejam sempre entendidas e aceitas por 
uma minoria de homens que, lamenta-
velmente, não sabem desfrutá-las com 
um tratamento merecido e adequado 
essa preciosa e encantadora joia: A in-
ternacional mulher! 

Espaço Livre
Por Antonio Nunes de Souza

Por Antônio Nunes de Souza

Escritor e membro da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL).
E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Estado de pobreza é presumido para concessão 
da gratuidade judiciária mediante simples 

afi rmação na petição inicial da parte interessada
Sob a relatoria do desembargador fe-

deral Souza Prudente, a 5ª Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) 
negou provimento à apelação da Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa) e confirmou a 
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara 

Federal da Subseção Judiciária de Ji-Para-
ná/RO, mantendo, assim, a concessão de 
gratuidade judiciária (isenção das custas e 
despesas judiciais e extrajudiciais relativas 
aos atos do andamento do processo até o 
seu provimento final) ao apelado.

DECISÃO

Quarenta e cinco anos
Quando eu era pequena costumava 

achar as pessoas com mais de quarenta 
anos velhas. Fui crescendo, e nem preciso 
dizer que essa minha ideia foi obviamente 
se modificando. Completo quarenta e cin-
co anos neste próximo 27 de novembro, 
dia de Nossa Senhora das Graças. O tempo 
passou rápido e, daqui pra frente, imagino 
que comece a passar mais rápido ainda. 
Quando se é pequeno, o tempo custa a 
passar. A gente não vê a hora de completar 
dezoito anos, mas depois que isso aconte-
ce, é impressionante a velocidade com que 
tudo acontece. O interessante das datas 
festivas é possibilitar o congraçamento das 
pessoas e as reflexões. Confesso estar um 
tanto desanimada neste meu quadragési-
mo quinto aniversário. Situações ocorridas 
recentemente no âmbito profissional me 
entristeceram e acabrunharam. Nada trá-
gico, sosseguem, apenas constatações de 
anos inteiros de estudo e trabalho que não 
trouxeram o esperado para este momento 
da vida.

Quando eu era jovem, nos meus vinte 
e poucos anos, imaginava que seria bem 
sucedido aquele que estudasse com afinco 
e se esforçasse para realizar um bom traba-
lho. Nesse sentido, procurei me preparar 
cursando a faculdade de psicologia e a fa-
culdade de direito. Também me especializei 
na área da educação e fiz curso de idiomas. 
Imaginava que um profissional bem prepa-
rado teria mais a oferecer, e poderia susten-
tar sua família com tranquilidade, além de 
contar com o respeito e o reconhecimento 
dos demais. Penso que desejava também 
deixar meus pais orgulhosos, já que foi com 
sacrifício que conseguiram me manter na 

primeira faculdade.
O tempo passou e vi que as coisas não 

são bem como imaginei que fossem. Esta-
mos num mundo realmente competitivo 
onde algumas posturas parecem não ter 
valor algum. Talvez eu tivesse enriqueci-
do se me sujeitasse a certas ofertas que a 
vida me fez. No entanto, não consigo agir 
em desacordo com a minha consciência. O 
preço seria alto demais para minha saúde 
emocional e espiritual, portanto, disso não 
me arrependo. Lamento, no entanto, que o 
mundo tenha escolhido valorizar o que pra 
mim não tem valor. E, talvez, neste aniver-
sário, é o que mais venha a doer. Notar o 
empenho e a dedicação com os quais me 
preparei serem achincalhados numa socie-
dade que prefere o profissional tíbio, cor-
rupto, “laissez faire”. 

Bem, mas não sou a primeira e, com 
certeza, também não serei a última pes-
soa a passar por isso. Sabemos que a vida 
nem sempre é justa. Devemos compreen-
der e aceitar que nossos esforços podem 
não ser reconhecidos e valorizados. Ain-
da assim, embora triste, penso que tem 
valido a pena ser como sou. Chega a ser 
divertido ver alguns se assombrarem com 
a minha persistência em meio às adversi-
dades. Deus não torna o caminho de seus 
fiéis mais fácil, apenas os auxilia a enfren-
tarem os desafios com confiança. A vós, 
meu Pai, ofereço esses quarenta e cinco 
anos de luta!

BEM  ESTARBEM  ESTAR
Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por  Maria Regina Canhos Vicentin

Bacharela em Direito, pós-graduada
na área de educação, escritora, psicóloga 
clínica e judiciária. Jaú - São Paulo. 
E–mail: contato.mariaregina.com.br

FRASE

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

adiamentos; demorá-la é injustiça”.  
La Bruyère

O poder da intercessão em nossa vida
Moisés levantava o cajado de 

Deus na oração, e Israel vencia. Ao 
interceder orando e cantando no Es-
pírito, levantamos o cajado de Deus, 
a cruz de Jesus, a salvação

Nossa intercessão tem valor porque 
nos prostramos diante do Senhor, encos-
tamos a cabeça no chão, abrimos o peito 
e gritamos aos céus… Há momentos em 
que o Senhor nos inspira a ajoelhar, a gri-
tar, mas não sejamos ingênuos em achar 
que o grito, a emoção em si fará o Senhor 
nos ouvir.   

Quando oramos, nos unimos ao Nos-
so Senhor Jesus Cristo, que está no céu, 
ressuscitado, diante do trono do Pai, onde 
as decisões são tomadas. Ele é o nosso In-
tercessor, nosso Advogado, e está cons-
tantemente apresentando ao Pai suas 
chagas. Ao intercedermos, levantamos o 
cajado de Deus, a cruz de Nosso Senhor 
Jesus Cristo. Esta é a salvação.

Venceremos a batalha unicamente 
com o poder de Deus, pela oração, pela 
intercessão contínua, pela participação 
na humilhação da cruz. Para a salvação do 
seu filho, da sua filha, do casamento, do lar, 

dos negócios, é preciso passar pela humi-
lhação, pela dor, pelo sofrimento que Jesus 
sentiu na cruz. Não há outro caminho.

Devemos assumir a humilhação e 
orar continuamente. Não se pode abaixar 
a mão. Dessa forma, embora você esteja 
trabalhando ou se empenhando em ou-
tras coisas, seu coração estará em Deus, 
sua mente sempre se voltará para Ele, en-
tão, levantará a mão em oração e erguerá 
a cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se 
onde você estiver, lembrar-se de seu filho 
ou de seu casamento e sentir a humilha-
ção, exalte a cruz de Jesus, pois a salvação 
está nela. Por mais sofrido ou humilhante 
que seja, busque forças na cruz do Se-
nhor. Devemos assumir a cruz e orar, con-
quistando a vitória de Deus.

Deus abençoe!
Trecho extraído do livro: “Caminho para 

a Santidade” de monsenhor Jonas Abib.

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 
Paulista – São Paulo.
www.cancaonova.com.br

RELIGIÃORELIGIÃO
Por Monsenhor Jonas Abib
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O projeto de concessão do novo Aero-
porto Internacional Costa do Descobrimen-
to será apresentado na Bolsa de Valores 
de São Paulo, no dia 29 de novembro, para 
investidores nacionais e internacionais, às 
14h. O Road Show tem o objetivo de atrair 
interessados em realizar a obra e administrar 
o equipamento aeroportuário. Uma equipe 
técnica composta por representantes da Se-
cretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra), 
incluindo o secretário de Infraestrutura, Mar-
cus Cavalcanti, o superintendente de Plane-
jamento em Logística e Transportes, Mateus 
Dias, e o diretor de Terminais, Dênisson de 
Oliveira, e da BahiaInvest, representada pela 
diretora de operações Camila Aguiar, fará a 
exposição das informações do projeto e da 

modelagem econômica.   
De acordo com o secretário Marcus Ca-

valcanti, o novo aeroporto vai possibilitar a 
ampliação de voos na malha baiana, além de 
conectar a região da Costa do Descobrimen-
to com a Europa e Estados Unidos. “Hoje, o 
Aeroporto de Porto Seguro é um dos equi-
pamentos regionais mais movimentados do 
Brasil, chegando a ocupar a terceira posição 
em movimentação no Nordeste. Mas, com 
o crescimento da malha urbana no entorno, 
não é possível ampliar a estrutura nem re-
ceber voos de outros continentes, além dos 
internacionais provenientes da América do 
Sul”. Após o Road Show, a próxima etapa é a 
realização da licitação prevista para ser lan-
çada ainda no mês de dezembro.  

“A zona turística Costa do Descobrimen-
to tem vocação natural para a atividade tu-
rística, seja pela sua importância histórica, 
cultural e gastronômica ou pelas belezas 
naturais. Além disso, tem uma infraestrutura 
turística implantada e a chegada do novo ae-
roporto potencializa esta zona como um dos 
principais destinos do país”, pontuou o titu-
lar da Secretaria de Turismo da Bahia (Setur), 
Maurício Bacelar.

Concessão
O projeto de concessão do novo ae-

roporto internacional prevê a construção, 
operação, manutenção, administração e 
exploração comercial do equipamento, no 
município de Santa Cruz Cabrália. Além dis-

so, contemplará também as obras de ade-
quação e da operação, manutenção, admi-
nistração e exploração temporária do atual 
aeroporto de Porto Seguro. A concessão 
terá duração de 33 anos, sendo cinco para a 
construção do equipamento.   

Inicialmente, o equipamento tem a pre-
visão de receber em torno de quatro milhões 
de passageiros por ano. São previstas am-
pliações nas fases seguintes, acompanhando 
o crescimento da demanda, após o início de 
sua operação. O investimento previsto para 
a construção e operação do equipamento é 
de R$ 7.6 bilhões. O evento será conduzido 
pela empresa B3, especializada em mercado 
financeiro e poderá ser acompanhando pelo 
endereço www.tvB3.com.br.  

O Governo do Estado continua inves-
tindo e apoiando agricultores e agricultoras 
familiares da Bahia na ampliação da produti-
vidade em diversos sistemas produtivos. Um 
deles, o da mandiocutura, está cada dia mais 
fortalecido em municípios como o de Con-
deúba, no território Sudoeste Baiano. 

Na região, os recursos do Bahia Produ-
tiva estão sendo destinados a cooperativas 
como a Cooperativa dos Produtores dos de-
rivados de mandioca da região do Rio Gavião 
e Serra Geral (Cooperman) e a Associação de 
Produtores de Morrinhos e comunidades ar-
redores. 

Cientes da importância do cooperati-
vismo e associativismo, as duas entidades 
firmaram parceria para incrementar a man-
diocultura na região. Pela Associação de 
Morrinhos, foi adquirido por meio do projeto 
uma plantadeira de mandioca, que foi utili-

zada para plantar dois hectares de terra cedi-
dos e custeados pela Cooperman. 

O Agente Comunitário Rural (ACR) de 
Morrinhos, Fernando Moreira, comentou a 
importância desse equipamento para ala-
vancar a produção na região. “É um equi-
pamento revolucionário, que vai melhorar a 
nossa capacidade de produção e produtivi-
dade das nossas áreas. Vai reduzir o tempo 
que é gasto para plantar. Em uma área como 
essa, demoraríamos mais de dois dias para 
plantar de forma manual. Com a plantadeira, 
são em torno de 4 a 5 horas de trabalho, le-
vando em consideração que nós temos a ma-
niva pronta e a máquina já faz todo o proces-
so: corta, abre a cova, aduba e fecha a cova”. 

Os investimentos na Associação foram 
de R$ 1,1 milhão. “A importância do Bahia 
Produtiva na comunidade é enorme, porque 
recebemos trator, plantadeira de maniva, es-

Projeto do Novo Aeroporto 
Internacional Costa 

do Descobrimento será 
apresentado na Bolsa de Valores

Plantadeira de mandioca 
fortalece produção da agricultura 

familiar em Condeúba

ESTADOESTADO

palhador de calcário, grade niveladora, ara-
do reversível, subsolador, carreta agrícola e 
roçadeira, além da reforma da agroindústria 
de processamento de mandioca”, comemora 
o presidente da Associação, Manoel da Silva. 

Já para a Cooperman, foram destinados 
recursos de R$ 4,4 milhões, para a constru-
ção de galpão, entrega de máquinas e equi-
pamentos, sementes/manivas de mandioca 
e caminhão baú, além de assistência técnica 

e extensão rural (ATER) qualificada, pelo edi-
tal 10 do Bahia Produtiva. 

O Bahia Produtiva é um projeto execu-
tado pela Companhia de Desenvolvimento 
e Ação Regional (CAR), empresa pública 
vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Rural (SDR), com cofinanciamento do Banco 
Mundial. 

Fonte: Ascom/SDR

Ilustração: Divulgação/Acquamarina




