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O ajuste fi scal e o Nordeste

Temos acompanhado, com preocupação, o fato de não termos toma-
do conhecimento, pela imprensa, de qualquer medida preservando o 
nordeste dos rigores do ajuste fi scal. Ninguém nega a necessidade de 

fazê-lo. Apenas, não se trata igualmente os desiguais. 
O nordeste, desde 1952, está estagnado em 13% do PIB nacional, e con-

tinua concentrando mais de 60% dos miseráveis do país, segundo estudo do 
IPEA de 2012. Para atingir 75% da renda nacional, e do PIB, precisa crescer 
2% acima do país, por mais de 20 anos. É esta região que está sendo tratada 
"igualmente" às outras.

Com a política anti-cíclica do governo, as receitas de impostos federais, 
sobretudo o IPI, sofreram uma grande queda. Sendo este imposto um dos 
principais componentes do Fundo de Participação dos Estados e do  Fundo 
de Participação dos Municípios, estes sofreram pesadas perdas, o que tem 
se refl etido, muito negativamente, nas fi nanças públicas de Estados e Muni-
cípios nordestinos. Esses fundos são cruciais para a saúde fi nanceira desses 
entes.

A política anti-cíclica, bem ou mal, preservou a atividade econômica do 
sudeste e sul industrializados, assim como os empregos e as fi nanças dos 
estados destas regiões. Nada contra. Ocorre que, num país com regiões tão 
distintas e totalmente desniveladas, medidas que podem ser positivas para 
umas podem ter efeitos perversos para outras. Este é o caso, em relação ao 
nordeste.

São freqüentes os pronunciamentos dos chefes dos governos da região, 
estaduais e municipais, registrando o colapso das suas receitas, muitas vezes 
com queda até nominal em relação ao mesmo período do ano anterior, e não 
apenas real. Há ameaça concreta, pelo noticiário, desses governos enfrenta-
rem difi culdades para o pagamento do salário de dezembro, que inclui o 13°.

Fica claro, então, que os estados e municípios nordestinos já vêm pagan-
do altíssimo preço pelas difi culdades enfrentadas pelo país, de maneira mais 
que proporcional em  ao sudeste e o sul. A CPMF, a respeito da qual já nos 
pronunciamos contrário, juntamente com outras entidades empresariais em 
nota publicada nos jornais, não quer saber quem é o contribuinte e em que 
região ele está. Atinge a todos "igualmente". 

Nada mais politicamente justifi cável, que a região nordestina seja pre-
servada de novos sacrifícios.

Já temos grandes difi culdades para conseguirmos recursos para nossos 
investimentos. O PIL, Programa de Investimentos em Logística, que o diga. 
Dois dos nossos principais projetos, A Ferrovia de Integração Oeste-Leste, 
FIOL, e o Porto Sul, fi caram fora dele. Algo semelhante também deve ter 
ocorrido com outros estados nordestinos.

Temos confi ança que os parlamentares saberão, no congresso nacional, 
defender os interesses da região. Estarão atentos às questões acima levan-
tadas. Assim como saberão defender os que produzem riqueza e pagam im-
postos. A carga tributária no país a todos sufoca, e a sua má aplicação, a 
todos revolta. Estão alcançando níveis de desobediência civil.

"A carga tributária 

no país a todos 

sufoca, e a sua má 

aplicação, a todos 

revolta"

POR LUIZ FERNANDO STUDART RAMOS DE QUEIROZ
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Dom Murilo apresenta Encíclica do 
Papa Francisco

ATUALIDADE   

O arcebispo de Salvador e Pri-
maz do Brasil, Dom Murilo 
Krieger, visitou a Associação 

Comercial da Bahia na tarde  do dia 
04 de agosto, para apresentar a En-
cíclica Laudato SI' (Louvado Sejas), 
primeiro documento escrito integral-
mente pelo Papa Francisco. Na car-
ta, publicada pelo Vaticano em 18 de 
junho, o pontífi ce aborda a ecologia 
humana e o clima, com ênfase nas 
problemáticas e desafi os de preser-

vação e prevenção, como também as-
pectos da criação à proteção, e ques-
tões como fome no mundo, pobreza, 
globalização e escassez.

Ao falar para empresários, polí-
ticos, pesquisadores e sociedade em 
geral, Dom Murilo destacou a impor-
tância do tema, que, como comentou, 
“está no coração do Papa Francisco, 
que buscou inspiração nas medita-
ções de São Francisco de Assis, patro-
no dos animais e do meio ambiente”. 

Como aponta o religioso, as 
questões sobre o meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável não in-
teressam apenas a igreja, mas a toda 
sociedade. “Por isso, fi quei muito 
honrado e satisfeito com o convite da 
Associação Comercial da Bahia para 
a leitura das recomendações do Papa 
Francisco nesta Casa, uma formadora 
de opinião. O Papa está convocando 
a comunidade mundial para dar uma 
resposta à destruição ambiental. Se 
há um lugar que tem que preservar 
bem a sua casa é a Bahia. Aqui nas-
ceu o Brasil e também pode nascer 
uma nova consciência", completou 
Dom Murilo.

Dom Murilo Krieger, apresenta na ACB a Encíclica Laudato SI 

No coração deste mundo, permanece presente o 
Senhor da vida que tanto nos ama. 
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Dom Murilo Krieger, ex-presidente Marcos Meirelles da Fonseca e o presidente Luiz Fernando Studart Ramos de Queiroz

O presidente Luiz Fernando 
Queiroz destacou o compromisso 
da Associação Comercial da Bahia 
com a sustentabilidade, lembrando 
que a entidade é signatária do Pac-
to Global da ONU. “Saúdo e agra-
deço a Dom Murilo pela aceitação 
do convite feito pela ACB, ao qual 

se juntaram a Fieb, a Fecomércio e 
a Faeb, para nos apresentar a Car-
ta Encíclica "Laudato SI", do Papa 
Francisco, que trata de um tema 
crucial para as nossas vidas, e para 
a sobrevivência do planeta: a ques-
tão ambiental e o desenvolvimento 
sustentável”, pontuou.

O evento contou com as presen-
ças de secretário municipal da Cida-
de Sustentável, André Fraga, da se-
cretária de Meio Ambiente do estado, 
Zema Maria Matos, do superinten-
dente do Ibama, Célio Costa Pinto, 
e do presidente da Câmara de Verea-
dores do Salvador, Paulo Câmara.

A Encíclica "Laudato SI" é 
composta por seis capítulos, são 
eles: “O que está a acontecer à 
nossa casa”, “O Evangelho da 
criação”, “A raiz humana da crise 
ecológica”, “Uma ecologia inte-
gral”, “Algumas linhas de orien-
tação e ação” e “Educação e espi-
ritualidade ecológicas”.

Ao longo do texto, o Papa 

convida a ouvir os gemidos da 
criação, exortando todos a uma 
“conversão ecológica”, a “mudar 
de rumo”, assumindo a respon-
sabilidade de um compromisso 
para o “cuidado da casa comum”.

“Deus, que nos chama a uma 
generosa entrega e a oferecer-lhe 
tudo, também nos dá as forças e 
a luz de que necessitamos para 

prosseguir. No coração deste 
mundo, permanece presente o 
Senhor da vida que tanto nos 
ama. Não nos abandona, não nos 
deixa sozinhos, porque Se uniu 
defi nitivamente à nossa terra e o 
seu amor sempre nos leva a en-
contrar novos caminhos. Que Ele 
seja louvado!”, disse Francisco ao 
fi nal da Encíclica.

O cuidado com a casa comum
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ACONTECE  

Foto de Marcos Fonseca é inaugurada 
na galeria de ex-presidentes

Ao longo de seus 204 anos de 
existência, a Associação Co-
mercial da Bahia trilhou um 

caminho que a credencia como en-
tidade protagonista no desenvolvi-
mento econômico e social da Bahia 
e do Brasil. Para celebrar as ações e a 
memória de homens e mulheres que 
construíram esta história, a entidade 
mantém uma galeria com retratos de 
todos os seus ex-presidentes.

Presidente da instituição entre 
2011 e 2015, o empresário Marcos de 
Meirelles Fonseca é o mais novo in-
tegrante desta galeria de ilustres. Sua 
fotografi a foi “inaugurada” na noite do 
dia 12 de novembro, com s presença de 
ex-presidentes, diretores e familiares 
do homenageado.

“Estamos na sala mais importante 
da ACB. Uma sala que conta a histó-
ria bicentenária da instituição, através 
dos retratos de seus ex-presidentes. 
Cada qual, a seu modo, contribuiu 
para esta construção. E os tijolos plan-
tados por Marcos agora têm também o 
merecido reconhecimento”, destacou 

MMF: emoção no agradecimento

o presidente Luiz Fernando Queiroz.
Em cerimonia que contou com a 

presença de sua mãe, D. Mariah Fon-
seca, o homenageado não escondeu 
a emoção. “É uma grande honra que 
levarei comigo para sempre. Quando 

presidente, busquei dar o meu me-
lhor por esta instituição. E hoje muito 
me emociono ao ter minha imagem 
compartilhando esta galeria com re-
presentantes ilustres de nossa ACB”, 
disse o homenageado.

Medalha do Mérito Tamandaré

Em solenidade realizada no Segundo Distri-
to Naval, na manhã do dia 14 de dezembro, 
quando das comemorações do Dia do Mari-

nheiro, o ex-presidente Marcos de Meirelles Fon-
seca, foi agraciado com a Medalha do Mérito Ta-
mandaré, outorgada pela Marinha do Brasil. O ato, 
presidido pelo Vice-Almirante  Claudio Viveiros, 
comandante do 2º DN, contou com a presença de 
autoridades civis e militares e empresários.
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Hidrovia do rio São Francisco é 
tema de palestra na ACB

Com 2700 quilômetros de exten-
são, 168 afl uentes e banhando 
cinco estados brasileiro, o Rio 

São Francisco tem uma enorme im-
portância regional, e pode ser con-
siderado como um dos principais 
fatores de desenvolvimento no Nor-
deste. Através de inúmeros planos 
de desenvolvimento, um conjunto 
de ideias de grande porte vem sendo 
construído, envolvendo governantes, 
estudiosos, potenciais usuários e in-
vestidores dispostos a investir recur-
sos em comboios fl uviais e terminais 
portuários em contrapartida aos in-
vestimentos do setor público.

Para apresentar alguns destes 

projetos, o assessor especial da Se-
plan e diretor da ACB, Antônio Al-
berto Valença, proferiu palestra na 
ACB, durante reunião da diretoria 
da entidade, no dia  12 de novembro, 
abordando, principalmente, os pro-
jetos de recuperação e manutenção 
da Hidrovia do São Francisco.

Como apontou o gestor, os in-
vestimentos na implantação e ma-
nutenção da hidrovia deve ser de 
responsabilidade exclusiva do poder 
público, fi cando sob responsabilida-
de do setor privado os investimentos 
em embarcações, terminais portuá-
rios, armazéns, silos e pátios. 

“Para que os investimentos pri-

PALESTRA

vados satisfaçam as expectativas de 
atratividades buscadas pelos investi-
dores, não basta a existência de uma 
demanda. Depende da confi ança dos 
investidores (armadores e usuários 
do transporte fl uvial) na regularidade 
das condições de navegação”, acres-
centa Valença.

Na avaliação do assessor da Se-
plan, é indispensável a garantia de 
navegabilidade no longo prazo, já que 
os investidores privados necessitam 
desta garantia a título de segurança 
jurídica. “Os investimentos devem 
oferecer remuneração compensado-
ra no curto prazo e menor risco no 
longo prazo, compatíveis com as al-
ternativas do mercado”, pontuou.

Como informou, os usuários já se 
frustraram com a falta de contraparti-
da do setor público, a exemplo da Ca-
ramuru, que deixou de construir uma 
esmagadora de soja para 600.000 t/
ano em Juazeiro, e da Icofort, que pa-
ralisou o transporte hidroviário de ca-
roço de algodão em setembro de 2014, 
após 10 anos de espera por melhorias 
nas condições de navegação.

Antonio Alberto Valença defende 
inda um novo modelo de governança, 
capaz de solucionar os atuais confl i-
tos de governabilidade e restabele-
cer e garantir a navegação em escala 
comercial. “Para isso é importante a 
criação do 1º Batalhão de Engenharia 
Hidroviário, atribuindo essa nova uni-
dade de engenharia ao Exército,  para 
recuperação e manutenção da hidro-
viária, em um modelo semelhante ao 
adotado nos Estados Unidos, onde o 
United States Army Corps of Engine-
ers (Usace) responde pela manuten-
ção de grandes hidrovias, como a do 
Mississipi”, sugere Valença.

Alberto Valença falou sobre a importância do São Francisco

"É indispensável a garantia de navegabilidade no longo 
prazo, já que os investidores privados necessitam desta 
garantia a título de segurança jurídica"



10 Revista ACB  •  edição 90, jan/fev/mar 2016

ARTIGO

POR: MARCELO N. NOGUEIRA REIS

Advogado, Professor de Direito Tributário e vice-presidente da ACB

A frase acima, conhecidíssima de todos, é bastan-
te utilizada por aqueles que tem algum tipo de 
dívida, e estão com difi culdade de pagar. Em 

meio à crise econômica, e tendo inúmeros compromis-
sos para honrar, as pessoas físicas e jurídicas acabam 
tendo que “escolher” o que quitar ao fi nal do mês, ter-
minando por sacrifi car algum credor, que pode ser o 
Banco, Fornecedor, ou mesmo o Fisco. Mas nestas situ-
ações há o pleno conhecimento de quem e do quanto 
se deve, cabendo ao credor o direito de cobrar, e se este 
for o Fisco aí nem se trata de direito, mas sim de um 
dever. Ocorre que, embora qualifi cada como uma rela-
ção de direito, a relação jurídico-tributária atualmente 
vem se estabelecendo em clima de absoluta tensão, ten-
do, de um lado, o insaciável apetite arrecadatório dos 
Governos, péssimos gastadores dos dinheiros públicos, 
e de outro lado o contribuinte, suportando pancadas 
tributárias desferidas diariamente e quase sem forças 
para aguentar. O resultado deste quadro latente de 
confl ito de interesse é o acirramento desta disputa, ca-
bendo ao Fisco a criação de todo tipo de estrutura para 
garantir o recebimento de seus créditos. Os Governos 
são os maiores devedores, mas para eles nada acontece, 
eternizando os pagamentos de suas dívidas via preca-
tórios, e muitos credores acabam “morrendo” sem re-
ceber. Já para os devedores tributários não há qualquer 
condescendência e são tratados como marginais, cri-
minosos da pior espécie, e muitas vezes isto acontece 
por conta de dívidas declaradas e até parceladas, mas 
que, por razões fi nanceiras, não puderam ser pagas. 
Aqui na Bahia, por exemplo, foi criada a fi gura do “de-
vedor contumaz” (criação da Lei nº 13.199/2014), onde 

se enquadra aquele que simplesmente declarar 
seu imposto e não pagá-lo, por 03 (três) 

meses consecutivos ou alternados. Bas-
ta isso para ser considerado “devedor 

contumaz”. O contribuinte que foi 
correto, declarando ao Fisco tudo 
que devia, mas que não pode pa-
gar seu ICMS por 03 (três) meses, é 
considerado “devedor contumaz” e 

contra ele acontecerá, por exemplo, o Regime Especial 
de Fiscalização, onde os Auditores cobram o ICMS em 
tempo real, diariamente, conferindo todas as entradas 
e saídas dos produtos daquele devedor, com plantões 
permanentes, turnos de 24 h, verifi cando estoques, cai-
xa, e submetendo o contribuinte a esta vexatória situa-
ção, constrangendo-o. E tudo isso por que ele declarou, 
confessou a sua dívida tributária. O vizinho dele, que 
não declarou e nem pagou, nada sofre. Mas não é só 
isto. Para o “devedor contumaz” o Fisco Baiano também 
está aplicando a mais severa das penas, que é a INAPTI-
DÃO de sua inscrição estadual, resultando na completa 
inanição da empresa, que nada mais poderá comprar, 
pois ninguém vai vender para um contribuinte com 
inscrição Inapta. Isto é a morte de qualquer empresa, 
obviamente. E tudo isto, repita-se, por conta da boa-fé 
de declarar uma dívida tributária e não pagar. Empresá-
rio que fi elmente apresenta declaração ao Fisco e sim-
plesmente não recolhe o ICMS, no prazo regulamentar, 
não comete crime algum. Tal circunstância, nem mes-
mo em tese, segundo fi rme orientação do STJ, sequer 
acarretaria a responsabilidade dos sócios pela dívida 
fi scal da empresa (Súmula nº430). Para o STJ é inviável 
o redirecionamento da execução fi scal para os sócios 
na hipótese de simples falta de pagamento do tributo. 
Se a dívida confessada e não paga pela empresa nem 
pode ser cobrada de seus sócios, como é que o Fisco 
Baiano chega ao absurdo de “cassar” a inscrição esta-
dual destes inadimplentes? Quanta desproporção!!! O 
crime quem comete é aquele que dolosamente ocultar 
do Fisco fato relevante para o surgimento da obrigação 
tributária. Criminoso pode ser aquele que, ao contrário 
do que declara, omite declarações que tinha o dever 
legal de fazer, que adultera escrita contábil, que emite 
“notas frias” etc. Esta odiosa criminalização da conduta 
de declarar tributo e não conseguir pagar é uma inver-
são de valores, confi gurando um quadro de verdadeira 
patologia fi scal, que muitos chamam de “manicômio 
tributário”. É o Estado valendo-se da força como um 
meio indireto de cobrança do tributo. Coitado dos con-
tribuintes!!! Até quando???

"Devo, não nego, pago quando 
puder:". Isso é crime?
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ARTIGO

POR: MARCOS CINTRA

Doutor em Economia pela Universidade Harvard (EUA), professor titular e vice-
presidente da Fundação Getulio Vargas. www.facebook.com/marcoscintraalbuquerque

O governo federal conseguiu aprovar no 
Senado a proposta de legalização de re-
cursos não declarados detidos por brasi-

leiros no exterior. Essa é uma aposta do ex-minis-
tro Joaquim Levy para tentar melhorar as contas 
públicas em 2016.

O governo atira para todos os lados em bus-
ca de recursos para ajustar o orçamento para 
este ano. No caso desse projeto, que agora vai 
à sanção do Executivo, haverá uma multa para 
quem regularizar dinheiro ilegal fora do país. 
Porém, é impossível saber quanto ele pode ge-
rar de receita. As previsões do Planalto falam em 
números que não passam de “chutes”. Vão de R$ 
50 bilhões a R$ 200 bilhões. A estimativa mais 
pessimista já seria espetacular porque cobriria o 
défi cit de R$ 30,5 bilhões do orçamento de 2016 
e ainda sobraria para alcançar mais da metade 
dos R$ 34,4 bilhões de superávit primário que a 
equipe econômica busca fazer no próximo ano.

A expectativa de que tais multas com a regu-
larização resultem em valores signifi cativos é no 
mínimo ingênua, e pode ter como objetivo criar 
ambiente irrealisticamente favorável para a apro-
vação de remendos no ICMS. O projeto fala em 
usar os recursos para auxiliar os Estados durante 
um período de convergência do principal tributo 
estadual de majoritariamente de “origem” para 
majoritariamente de “destino”. Provavelmente 

foi uma estratégia para conseguir apoio de 
governadores.

Dizem alguns adivinhos que o 
montante de recursos brasileiros 
ilegalmente transferidos ao ex-
terior atinge um saldo de US$ 
500 bilhões. Ninguém sabe.

De um modo geral, os re-
cursos acumulados no exterior 

vêm sendo transferidos irregularmente há déca-
das, tendo como causas a incerteza política, inse-
gurança institucional, falta de confi ança, má ges-
tão pública e abusivo sistema tributário vigentes 
no Brasil. Sem falar em atividades criminosas 
mais pesadas tais como tráfi co de drogas, de ar-
mas, contrabando, roubos, corrupção etc. 

A proposta aprovada pretende anistiar, de 
forma onerosa, casos de sonegação fi scal, evasão 
de divisas, lavagem de dinheiro, crime de desca-
minho, falsifi cação de documentos e falsidade 
ideológica. Aqui reside uma fonte de enorme 
confusão, pois o projeto exige que a origem dos 
recursos ilegais a serem declarados seja compro-
vada. Mas como tipifi cá-los claramente vez que 
em geral são ações complexas que envolvem di-
versas ilegalidades conjuntamente? Como saber 
ao certo se recursos sob o rótulo, por exemplo, 
de lavagem de dinheiro ou falsidade ideológica 
não carrega, total ou parcialmente, operações 
envolvendo tráfi co de drogas ou corrupção em 
instâncias governamentais?

Ademais, quem praticou atos ilícitos vai 
aceitar correr o risco de fi car marcado como um 
criminoso que “comprou” a regularização de 
seus atos passados? A confi ssão de prática de ile-
galidades, mesmo que anistiadas, traz consigo a 
possibilidade de denegrimento de imagem, sem 
falar na perspectiva das pessoas ou empresas 
envolvidas passarem a ser alvos preferenciais de 
futuras ações de fi scalização.

O governo não deveria ter despendido força 
tentando obter recursos dessa forma. Se o Planal-
to tivesse se empenhado em um ajuste fi scal que 
efetivamente revertesse a frágil situação das contas 
públicas a economia do país não estaria em situa-
ção tão crítica. O projeto de legalização de dinhei-
ro fora do Brasil vai benefi ciar alguns corruptos.

Ingenuidade e risco na 
legalização de recursos
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Empresários discutem a exploração 
de petróleo em poços maduros

A Associação Comercial da Bahia 
reuniu na  noite de 26 de no-
vembro, empresários e espe-

cialistas do setor de óleo e gás para o 
painel de debates “Exploração de pe-
tróleo em bacias maduras e de áreas 
inativas com acumulações marginais 
por empresas de pequeno e médio 
porte na Bahia”. Coordenado pelo vi-
ce-presidente da Casa, Adary Oliveira, 
o encontro abriu espaço também para 
apresentações do diretor da Associação 
Brasileira dos Produtores Independen-
tes de Petróleo e Gás – ABPIP, Anabal 
dos Santos Júnior, do representante da 
Agência Nacional do Petróleo, Alberto 

Rodamilans Freire de Carvalho, e do 
superintendente de Gás e Energia da 
Petrobahia, Antônio Ignácio.

Como apontou Adary Oliveira, 
hoje, os investimentos da Petrobras 
estão voltados para os campos de 
grande produção, principalmente no 
Pré-sal. Já os campos maduros não 
são atrativos à estatal pelo alto custo 
fi xo que sua exploração representa. 
Em contraposição, a pequena em-
presa, mais fl exível e com baixo custo 
fi xo, poderá explorar com lucro.

“Tal direcionamento refl etiu na 
13ª Rodada de Licitações da ANP fa-
zendo com que a Petrobras e grandes 

"Hoje, os investimentos da Petrobras estão 
voltados para os campos de grande produção, 
principalmente no Pré-sal"

petroleiras que a acompanham no 
Brasil não fi zessem nenhuma ofer-
ta, o que permitiu destaque especial 
para as pequenas e médias empresas. 
Na Bahia, juntaram-se às 10 empre-
sas pequenas e médias que atuam na 
exploração e produção de petróleo 
na Bacia do Recôncavo mais quatro 
novas operadoras”, pontuou o vice-
-presidente da ACB.

Como analisou, se a Petrobras 
se desfi zer dos campos que opera no 
Recôncavo e estes forem somados 
aos novos poços que serão abertos, 
aos campos marginais de baixa pro-
dutividade de possível recuperação 
e aos que estão desativados e de re-
aproveitamento viável, será gerado 
substancial aumento de produção, 
fortalecendo os pequenos e médios 
produtores e despertando a Bahia 
para novo ciclo de produção de pe-
tróleo e gás.

Os dados apresentados no Pai-
nel apontam que a retomada da ex-
ploração dos campos maduros vai 
benefi ciar diretamente mais de 4 
milhões de habitantes em 70 mu-
nicípios de vários estados. Os be-
nefícios chegarão, principalmente, 
através do aumento da arrecadação 
com Royalties, ISS e a criação de 
empregos.

Como avaliou o presidente da 
ACB Luiz Fernando Queiroz, os 
números apresentados pelos deba-
tedores são estarrecedores, princi-
palmente pelo elevado montante de 
royalties que os municípios deixam 
de arrecadar. “A ACB se associa a 
esta iniciativa e se dispõe a carregar 
esta bandeira pela melhor viabiliza-
ção dos poços maduros de petróleo”, 
acrescentou.

Adary Oliveira, Luis Fefrnando e técnicos discutem o tema

  ÓLEO E GÁS
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Embaixador do Chile na ACB

Relações comerciais Brasil x Nigéria

Um seminário com investidores 
baianos e chilenos, em busca 
de investimentos recíprocos, 

foi um dos temas tratados pelo Em-
baixador do Chile no Brasil, Jaime 
Gazneire durante sua visita à Associa-
ção Comercial da Bahia, na manhã de 
24 de julho, recepcionado pelo presi-
dente Luiz Fernando Ramos de Quei-
roz e por outros diretores da entidade.

A Bahia é o maior parceiro co-

mercial do Chile, no Brasil, através 
da Paranapanema, na importação de 
cobre. O embaixador mostrou a ne-
cessidade de diversifi cação dos pro-
dutos comercializados entre os dois 
países e, de forma geral, pelo Chile, 
cujas exportações são, predominan-
temente, de cobre e minérios, consti-
tuindo mais de 50% do seu total.

O presidente Luiz Fernando res-
saltou a forte interação  entre o Brasil 

Os visitantes com diretores da ACB

e o Chile. Em seguida comentou so-
bre a importância do seminário com 
investidores baianos e chilenos, já 
disponibilizando a sede da ACB para 
abrigar o evento.

Na visita, o embaixador Jaime 
Gazneire estava acompanhado do 
seu Ministro de Relações Exteriores, 
diplomata Alejandro Marisio e do 
Cônsul do Chile, na Bahia, Juvenil 
Brito, na foto com diretores da ACB.

Na manhã de 22 de setembro,  
a ACB recebeu a visita do 
Embaixador da Nigéria, no 

Brasil, Adamu Azimeyeh Emozozo 
quando foram tratados temas re-

lacionados com a pauta comercial 
Brasil e Nigéria, como a sua amplia-
ção. Recebido pelo presidente Luiz 
Fernando Queiroz e outros dirigen-
tes da entidade, o Embaixador desta-

cou os laços históricos entre o Brasil 
e a África. “A Nigéria tem apresenta-
do crescimento econômico notável, 
graças ao fenômeno da globaliza-
ção’, pontuou o diplomata nigeriano.

VISITA
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O secretário Bruno Dauster apresenta a diretoria da ACB, projetos de investimentos

INVESTIMENTOS

Secretário apresenta projetos de 
infraestrutura e logística para a Bahia

O secretário estadual da Casa 
Civil, Bruno Dauster, visitou 
a Associação Comercial da 

Bahia quinta-feira, 03/09/2015, para 
apresentar os investimentos do Go-
verno da Bahia na área de infraes-
trutura e logística. Convidado pelo 
presidente Luiz Fernando Queiroz 
para participar da reunião de dire-
toria, além de apresentar os projetos 
do governo estadual, Dauster ainda 
ouviu sugestões e esclareceu dúvidas 
dos empresários sobre a sua execu-
ção e investimentos.

Como apontou o secretário, lo-
gística e a infraestrutura são elemen-
tos fundamentais para desenvolver 
as potencialidades da Bahia. “O Go-

verno do Estado defi niu um plano 
estratégico de articulação da Bahia 
com a economia nacional e mundial. 
Compõe o plano o programa de In-
vestimentos para promover o apoio 
a todas as atividades produtivas do 
território articulado com o resto do 
país, do continente e da economia 
global, confi gurando-se como por-
tal logístico nacional”, disse Bruno 
Dauster.

Em cerca de uma hora de apre-
sentação, foram discutidos projetos 
de ferrovias, portos, rodovias, aero-
portos, mobilidade urbana e energias 
renováveis. Um dos temas mais deta-
lhados foi a proposta de construção 
de novo traçado para um entronca-

mento entre as Ferrovias de Inte-
gração Oeste Leste (FIOL) e Cen-
tro Oeste (FICO). Essa estrutura faz 
parte de um processo ainda maior, 
viabilizando uma efetiva Ferrovia 
Transoceânica na América Latina”. 
acrescentou o secretário.

Os Programas Regionais de 
Desenvolvimento do Turismo (Pro-
detur), que buscam organizar as in-
tervenções públicas para o desen-
volvimento da atividade turística, 
também ganham destaque na pauta 
do secretário. Como abordou, Salva-
dor, um dos principais polos urbanos 
brasileiros de atração turística, por 
conta de seu clima, cultura e patri-
mônio histórico, precisa oferecer 
alternativas de “turismo” de negó-
cio”. “Por isso, o Governo Estadual 
pretende implantar um Centro de 
Convenções no Centro Antigo de 
Salvador, que seja integrado e arti-
culado com estes aspectos essenciais 
para atrair e estender a permanência 
deste tipo de turista”.

O secretário Bruno Dauster 
apresentou também o projeto do 
Fundo de Investimentos Bahia, que 
está sendo montado para alavancar 
as oportunidades de negócios no es-
tado. “No quadro de escassez de re-
cursos, mas não de oportunidades, o 
governo da Bahia está montando um 
sistema de Fundo de Investimento e 
Fundo Garantidor, articulado com o 
amplo leque de fi nanciamento ofere-
cido pelo sistema fi nanceiro público, 
bem como com os Fundos de Inves-
timento gerido pela Caixa de Inves-
timento terá a dimensão necessária 
para apoiar o volume de investimen-
tos do programa recém apresentado, 
da ordem de 6 bilhões” detalhou.
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Seminário discute soluções para 
minimizar crise no varejo

Fortalecer e desenvolver o co-
mércio varejista para superar o 
momento de crise econômica. 

Com esse objetivo, a Associação Co-
mercial da Bahia, em parceria com 
o Shopping Piedade, promoveu o 
seminário “O varejo inovando na cri-
se”, na noite de 19 de dezembro, em 
seu palácio-sede. 

Os palestrantes do evento foram 
o consultor do Sebrae, Márcio Maia, 
que usou como tema “Olhar para o 
alto e para frente”, e o Superinten-
dente do Banco do Brasil na Bahia, 
Marcelo Palhano, que fez uma expo-

sição para os empresários presen-
tes ao encontro sobre as Linhas de 
Crédito Específi cas da instituição, à 
disposição de pequenos, médios e 
grandes empresários.

Em sua mensagem de boas-
-vindas, o presidente da ACB Luiz 
Fernando Queiroz destacou o po-
tencial do setor varejista para su-
perar o momento econômico que o 
país enfrenta. “O varejo é um setor 
muito importante para a economia, 
sobretudo em período de crise, 
pois é ele quem mais emprega”, 
pontuou.

Coordenador do seminário, o 
presidente da Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas do Estado 
da Bahia (FCDL) e vice presidente 
da ACB,  Antoine Tawil falou sobre 
os projetos em execução pela prefei-
tura municipal e governo do estado, 
além da qualifi cação de empresários 
e vendedores do varejo. “Nós temos 
que aproveitar os projetos que vem 
sendo feitos pela prefeitura e gover-
no do estado na requalifi cação e revi-
talização desta região e, em parceria 
com o Sebrae, também qualifi car o 
setor varejista”, indicou.

Márcio Maia, consultor do Sebrae

PALESTRAS
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Lojistas com Tawil (FCDL) e Duda Baleeiro (Shopping Piedade)

Ao palestrar sobre “Olhar para 
o alto e para frente, o varejo inovan-
do na crise”, o consultor do Sebrae 
disse que os pequenos empresários 
já trabalharam muito para vencer as 
crises.  “Nós estamos em mais uma e 
a solução para a crise é inovar”.

“Na crise nós temos dois cami-
nhos: o do pessimista é o perigo, é 
o risco. O do otimista é pensar em 
inovação e oportunidades. Economi-
camente, o empresário que vive dos 
seus negócios, das suas atividades, ele 
precisa efetivamente pensar diferen-
te, inovar um pouco mais, e com essa 
inovação ele consegue, já que o mer-
cado está tão difícil. Com este atual 
pequeno volume de consumidores, o 
empresário mais preparado, que está 
mais antenado em novos produtos, 
novos processos, novas ferramentas, 
este, sim, ele vai sobreviver e, quem 
sabe, sobreviver na crise”, pontuou 
na oportunidade Marcio Maia.

Crédito disponível

Com o objetivo de ajudar o em-
presário neste momento de crise eco-
nômica, o Superintendente do Banco 
do Brasil, falou sobre as Linhas de 
Crédito. “Nós acreditamos na econo-
mia, acreditamos que é um momento 
que requer parcerias fi rmes e dura-
douras. Que os empresários procurem 
as nossas agências que nós temos 
várias linhas de crédito. Estamos à 
disposição para conversarmos. Os em-
préstimos variam conforme o perfi l e 
o faturamento das empresas. Algumas 
linhas nós damos carência de quatro e 
seis meses. A ideia é fazer a economia 
girar”, garantiu Marcelo Palhano.

Como alertou o consultor Mar-
cio Maia, é importante que os em-
presários estejam preparados para 
contrair empréstimos através das 
linhas de crédito disponíveis. “Não 
adianta tomar um crédito hoje, resol-

ver o problema de hoje e ampliar o 
problema de amanhã. É importante 
o crédito para empresas, mas que ele 
seja contraído de forma consciente e 
planejada. O valor do negócio dele 
tem que dar pra pagar a parcela do 
banco e sobrar alguma coisa pra ele. 
Aí vale apena ter o crédito”.  

Para fi nalizar o evento, o presi-
dente da ACB Luiz Fernando Quei-
roz direcionou palavras de um dos 
maiores líderes empresariais do Bra-
sil aos participantes do seminário. 
“Vale lembrar aqui sábias palavras 
de Dr. Norberto Odebrecht, adotadas 
em sua Tecnologia de Administração: 
Saber administrar é saber ter um 
cliente satisfeito”, disse, em referên-
cia a um dos princípios fundamen-
tais da Tecnologia Odebrecht de Ad-
ministração: Satisfação do Cliente, 
servindo-o com ênfase na qualidade, 
na produtividade e na responsabili-
dade socioambiental.
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ANÁLISE

Senador Walter Pinheiro faz 
palestra para empresários

Apontado pelo Congresso em 
Foco como um dos 10 melho-
res senadores do Brasil, com 

êxito também na categoria Defesa 
do Desenvolvimento Econômico, o 
Senador Walter Pinheiro (PT-BA), 
visitou a Associação Comercial da 
Bahia na quinta-feira, 01/10, durante 
reunião de diretoria da Casa. 

No encontro, o parlamentar pa-
lestrou sobre a crise econômica atu-
al e também apontou caminhos para 
superá-la. Em seguida, debateu proje-
tos estruturantes para a Bahia e para 
o Brasil com diretores e associados da 
mais antiga entidade representativa 
das classes empresariais do país.

Diante do momento conturbado 
que vive a política nacional, princi-
palmente em Brasília, as expectativas 

em torno da vista do senador Walter 
Pinheiro eram grandes. “O Senador 
Pinheiro é uma pessoa com espíri-
to público invejável. Prova disso é 
o destaque que tem no Congresso 
Nacional, onde sempre fi gura entre 
os parlamentares mais bem avalia-
dos. Por isso mesmo nosso desejo em 
convidá-lo, o que foi prontamente 
atendido”, ressaltou o presidente da 
ACB, Luiz Fernando Queiroz.

Claramente contra o retorno da 
CPMF, Pinheiro justifi cou sua po-
sição dizendo que o novo imposto 
pode barrar a atividade empresarial. 
“É uma incidência que não ajuda em 
nada em um momento de crise. Nes-
te momento, o governo não pode ser 
um ente arrecadador. Precisa ser um 
elemento de ligação, criando um am-

biente que reestimule a economia, 
principalmente nos estados e muni-
cípios”, defendeu.

Como apontou o senador, o ca-
minho para a retomada do cresci-
mento econômico passa por quatro 
pilares: criação de empregos e renda; 
investimentos em infraestrutura; en-
volvimento dos estados e municípios 
e; ajustes tributários.

Em um encontro que durou cer-
ca de três horas, o senador Walter 
Pinheiro também debateu sobre os 
portos, aeroportos, ferrovias e rodo-
vias da Bahia, exploração de petróleo 
no estado, Sistema S, investimentos 
em turismo e muitos outros projetos 
estruturantes que apontou para a 
Bahia desde quando foi secretário de 
Planejamento, em 2009

Senador analisou o atual momento brasileiro
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Desenbahia e ACB juntas na retomada 
da confi ança da economia baiana

O presidente da Desenbahia, Otto Alencar Fi-
lho visitou a Associação Comercial da Bahia, 
durante reunião da Diretoria da entidade, no 

dia 22 de outubro. Na oportunidade, apresentou a 
missão, os valores e a visão da entidade, suas atuais 
prioridades, o planejamento estratégico para o perío-
do 2016-2019, além dos serviços e linhas de fi nancia-
mento oferecidas pela agência de fomento estadual. 

Atendendo a convite do presidente da ACB, Luiz 
Fernando Queiroz, Alencar Filho esteve na ACB 
acompanhado do diretor Comercial, Francisco Mi-
randa, dos assessores da presidência Jorge Sande e 
Ivan Bessa,  do assessor de comunicação, jornalista 
Oldack Miranda e dos gerentes Marko Svec (Co-
mercial) e Sérgio Silva (Capital). “A presença de 
um jovem na presidência da Desenbahia nos revela 
uma postura nova da agência em relação à inovação 
e, principalmente, na retomada da confi ança do in-
vestidor”, justifi cou o presidente da ACB.

Com a presença de muitos diretores e associa-
dos, o encontro durou cerca de três horas, nas quais 
Otto Alencar Filho demonstrou estar buscando co-
nhecer a economia baiana e o perfi l de seus em-
preendedores, para adotar as iniciativas adequadas 
para alavancar a competitividade do estado. “Estou 
visitando todas as regiões econômicas da Bahia e 
posso afi rmar, com certeza, que o empresário baia-
no tem uma agenda positiva. Ele é muito criativo. 
Compete ao estado apenas estimular o setor para 
que os negócios implantados na Bahia tenham 
maior competitividade”, ressaltou.

Prometendo tornar a Desenbahia a melhor 
agência de fomento do Brasil, Otto Alencar Filho 
falou ainda sobre democratização e interiorização 
do crédito, agregação de valor aos produtos baia-
nos, investimentos em infraestrutura e formaliza-
ção de parcerias. “Para isso, seguimos direcionado-
res como sustentabilidade econômico-fi nanceira, 
democratização e interiorização do crédito, res-

ponsabilidade socioambiental, geração de riquezas, 
fortalecimento da indústria baiana, marcadamente 
pequenas e médias, e apoio a projetos estruturantes” 
explicou.

O encontro abriu espaço também para a propos-
ta de realização conjunta de uma Feira de Negócios, 
incluindo um seminário sobre oportunidades de ne-
gócios descortinadas pela Desenbahia, já programada 
para o inicio deste ano. Através de um Protocolo de 
Intenções, a Desenbahia fi rmou compromisso de par-
ceria com a Associação Comercial da Bahia.

PARCERIA

OTTO ALENCAR FILHO

Presidente da Desenbahia
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Secretário faz balanço dos três 
primeiros anos da gestão municipal

Como apontou Luiz Carreira, 
70% dos projetos apresentados para 
serem realizados ao longo dos quatro 
anos da atual gestão já foram realiza-
dos. “2013 foi o ano de colocar ordem 
na casa. Em 2014 buscamos devolver 
a cidade aos cidadãos. Agora em 2015 

buscamos melhorias nos serviços 
públicos. Para 2016, esperamos a con-
solidação de um modelo de excelên-
cia”, relatou o secretário.

A reorganização das contas pú-
blicas e a retomada da capacidade 
de investimento para a Prefeitura, 

como indicou Carreira, foram fun-
damentais para que Salvador vol-
tasse a caminhar para dias melho-
res. “Resolvemos as 173 pendências 
da Prefeitura no CAUC e voltamos 
a captar recursos. Aprovamos a re-
forma tributária e aumentamos a 
arrecadação. Lançamos o CADIN, o 
Programa Nota Salvador, o Programa 
de Parcelamento Incentivado (PPI) e 
o Programa de Parcelamento Admi-
nistrativo de Tributos (PAD). Contra-
tamos empréstimo junto ao BNDES 
para modernização da gestão fi scal 
e tributária – PMAT, e implantamos 
um novo Sistema de Gestão Fiscal 
(SIGEF)”, exemplifi cou.

Ao fi nal da exposição do secre-
tário Luiz Carreira, o presidente da 
Associação Comercial da Bahia Luiz 
Fernando Queiroz elogiou a perfor-
mance do palestrante e lançou um 
convite “para que Luiz Carrera assu-
ma a posição de advogado do projeto 
de implantação do Centro Adminis-
trativo de Salvador no bairro do Co-
mércio”. 

“O secretário Luiz Carreira su-
perou minhas expectativas e fez uma 
exposição clara e objetiva. Eu, como 
soteropolitano, parabenizo o secretá-
rio e toda sua equipe que estão dan-
do uma prova de que dinheiro pouco 
espicha em mãos certas”, concluiu.

O secretário municipal da Casa Civil, Luiz Carreira visitou a Associação Comercial 
da Bahia no dia 03 de dezembro quando participou da reunião de Diretoria da 
entidade. Em aproximadamente três horas de encontro, o gestor realizou um 

balanço das principais ações da Prefeitura Municipal do Salvador ao longo dos três anos 
da gestão do prefeito ACM Neto.

Luiz Carreira, secretário municipal e Luiz Fernando, presidente da ACB 

PRESTANDO CONTAS
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Prefeito ACM Neto e Luiz Fernando com dirigentes do Fórum

ENCONTRO

Fórum Empresarial da Bahia 
entrega Carta Manifesto sobre o 
PDDU ao prefeito ACM Neto

O prefeito da Cidade do Sal-
vador Antonio Carlos Maga-
lhães Neto visitou a Associa-

ção Comercial da Bahia na tarde de 
quinta-feira, 03/12, para participar de 
encontro promovido pelo Fórum Em-
presarial da Bahia. Na ocasião, o ges-
tor da capital baiana recebeu a Carta 
Manifesto elaborada pelo Fórum, com 
considerações sobre o Plano Diretor 
de Desenvolvimento Urbano que vem 
sendo amplamente debatido antes de 
ser adotado pela Prefeitura.

Além da ACB, um conjunto das 
mais representativas entidades em-
presariais baianas, dentre as quis Fe-
comércio, Fieb, Abih, Abrasel, CDL, 
FCDL e Sinduscono, assinam o do-
cumento, elaborado por um grupo 

técnico montado para analisar o pro-
jeto do PDDU de Salvador e apre-
sentar sugestões.

Acompanhado pelos secretários 
da Casa Civil, Luiz Carreira, da Or-
dem Pública, Rosemma Maluf, do 
Desenvolvimento, Trabalho e Empre-
go, Andréa Mendonça, e do Urbanis-
mo, Silvio Pinheiro, o encontro con-
tou ainda com as presenças de Carlos 
Andrade, presidente da Fecomércio, 
Luciano Muricy, presidente da Ade-
mi, e representantes das entidades 
que integram o Fórum Empresarial 
da Bahia.

Em seu discurso, ACM Neto res-
saltou a importância do amplo dialo-
go para que o projeto seja bem aco-
lhido e contemple todos os setores 

da sociedade. “Este encontro marca 
a comunhão de expectativas entre o 
poder público municipal e a classe 
empresarial. Vejo que todas as enti-
dades aqui representadas são parcei-
ras da cidade”, ressaltou o prefeito.

Como apontou ACM Neto, o 
PDDU será a legislação urbanística 
mais moderna do país, fruto de um 
amplo processo participativo, depois 
de realização de audiências públicas, 
seminários e ofi cinas. O prefeito dis-
se ainda que o plano tem como ob-
jetivo principal descentralizar o de-
senvolvimento econômico, criando 
oportunidade em todas as macrorre-
giões da capital.

Anfi trião do encontro, o presi-
dente da ACB Luiz Fernando Quei-
roz elogiou a gestão municipal e 
destacou o incentivo à atividade em-
presarial que o PDDU vai possibili-
tar. “Salvador tem voltado aos seus 
melhores dias, com inúmeras ações 
da prefeitura conduzindo nossa ca-
pital à modernidade. E o principal é 
vermos a preocupação em fomentar 
investimentos que estimulem a ativi-
dade empresarial”, disse.

Presidente em exercício do Fó-
rum Empresarial da Bahia, Carlos 
Alberto Vieira Lima ressaltou a reto-
mada da confi ança dos empresários 
em investir na capital. “Salvador en-
frentou um longo período de maze-
las e desgovernança. Por isso nossos 
elogios à prefeitura, por reestabelecer 
esse processo de confi ança na clas-
se empresarial. Acreditamos que o 
PDDU possa ser uma ferramenta im-
portante principalmente para as pe-
quenas e médias empresas”, fi nalizou.

“Salvador tem voltado aos seus melhores dias, 
com inúmeras ações da prefeitura conduzindo 
nossa capital à modernidade"
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Os 94 anos do
Dr. Norberto Odebrecht

Em 09 de outubro, Dr. Norberto 
Odebrecht  teria completado 
94 anos.

Não tive a oportunidade de tra-
balhar em nenhuma empresa do gru-
po Odebrecht, e meu contato com o 
Dr. Norberto foi mínimo. Daí porque, 
não há qualquer razão sentimental 
para escrever este artigo.

Trata-se, portanto, de um regis-
tro objetivo da sua importância, quer 
para a atividade empresarial em si, 
quer para o desenvolvimento de con-
ceitos e práticas de administração.  
Por tudo isso,esta data não poderia 
passar em branco.

Dr. Norberto foi do Conselho 
Superior da Associação Comercial 
da Bahia, durante muito tempo, até 

o seu falecimento, para orgulho da 
entidade, dando a ela enorme contri-
buição.  A ACB o considera o maior 
empresário baiano, de grande impor-
tância nacional e internacional. Por 
isso, entronizará na sala do Conselho 
Superior, um "óleo" em sua homena-
gem, ao lado dos grandes vultos da 
entidade.

Através de sua aguçada observa-
ção da atividade empresarial, come-
çou a conceber uma série de concei-
tos e práticas empresariais, as quais 
sistematizou, e foram reunidas na 
Tecnologia Empresarial Odebrecht- 
TEO, a qual tem tido enorme infl uên-
cia no empresariado, e naqueles que 
se preocupam com administração.

São alguns dos pontos centrais 
do seu pensamento e prática em-
presarial: a descentralização das de-
cisões; o cultivo da capacidade de 
empreender dos colaboradores, do 
mestre de obra aos diretores; a remu-
neração pela capacidade de cada um 
gerar resultado; a formação de líde-
res; o conceito de parceria. Boa parte 
do que está registrado na TEO tem 
inspirado empresas de todo gênero.

Foi um "teórico" singular da ad-
ministração, não só pela originalida-
de de suas idéias, mas pelo fato de 
tê-las posto em prática, e de forma 
vitoriosa. Elas mostraram que fun-
cionavam.

Construiu uma grande organiza-
ção apostando na iniciativa, na con-
fi ança entre os colaboradores, no 
diálogo, e na incessante formação de 
líderes. Isso asseguraria o crescimen-
to e a sobrevivência das organizações.

Acreditou que, embora com in-
tensidade diversa, "todos em uma 

empresa são administradores". Re-
provava o "homem ilha", favorecia a 
interdependência entre as pessoas, e 
dizia que " dirigir um negócio equi-
vale a criar um cliente satisfeito". Era 
socrático: valorizava mais a pergunta 
do que a resposta.

O objetivo maior de uma organi-
zação deveria ser "sobreviver, crescer 
e perpetuar", daí porque reinvestir 
os lucros no negócio era fundamen-
tal, até para que a empresa não se 
tornasse "colônia dos bancos".

Via no líder aquele que sabia 
identifi car e implementar "objetivos 
superiores e comuns". Deveria fo-
car mais na oportunidade e não no 
problema, o qual teria de ser trans-
formado em oportunidade.  Sempre 
privilegiou a ação e a decisão:" deci-
dir errado é pior que nada decidir". 
Era ousado: "é a coragem de agir, po-
rém, e não meramente a análise que 
precede a decisão, o determinante do 
seu êxito" (do empresário), e consi-
derava virtude "identifi car e corrigir 
rapidamente seus erros". Destacava a 
formação de "novos e bons empresá-
rios na dura escola de obtenção de 
produtividade" como o que há de 
mais nobre na tarefa empresarial.

"Organizar nada tem de com-
plicado; organizar é muito simples, 
desde que o empresário esteja cons-
ciente de uma verdade elementar: as 
únicas coisas que existem concreta-
mente em uma organização são os 
Homens, seus respectivos negócios e 
a comunicação entre eles; tudo mais 
é conseqüência".

Segundo seus colegas, era, tam-
bém, um engenheiro nato, que ia visi-
tar as obras e dava os seus "palpites".

POR LUIZ FERNANDO QUEIROZ, presidente da ACB

LEMBRANÇAS  
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Em 1993, participei na Harvard Business School, do "Advanced Ma-
negement  Program", que pretendia discutir os mais novos conceitos e 
técnicas de administração. Qual não foi minha surpresa quando conceitos 
e práticas já constantes da TEO foram apresentados como novidades, em 
diversos casos recentes. Nesse momento,  passei a melhor compreender o 
pioneirismo e a importância de Dr. Norberto para a atividade empresarial.

Foi um dos pioneiros na construção de um conglomerado diversifi ca-
do e na prestação de serviços no exterior.

Com sua visão, contribuiu, com outros empresários e acadê-
micos, para a criação e desenvolvimento da "Empreendimen-
tos da Bahia", através da qual foi criada a Tebasa, (depois 
Telebahia), a Friusa (Frigorífi cos Gerais União), a Sibra, 
concebeu-se o que veio a se tornar o Centro  Indus-
trial de Aratu e o embrião do Polo Petroquímico 
de Camaçari, este constituído na Associação Co-
mercial da Bahia.

Muito trabalhou para o desenvolvimen-
to do baixo sul baiano, com a cultura da 
seringueira e do cacau, dentre outras. A 
Fundação Odebrecht realiza trabalho social 
e cultural importantes na região, além de 
publicar obras de valor histórico e artístico. 

Também, foi grande o seu envolvimen-
to com a Fundação José Silveira, e, com 
as Obras Sociais de Irmã Dulce..

 Por tudo isso,foi o primeiro 
empresário a receber a medalha 
do "Mérito Empresarial Conde 
dos Arcos", criada em 1986 pela 
Associação Comercial da Bahia, 
"para homenagear empresários de notá-
vel conduta pública, que tenham presta-
do relevantes serviços ao desenvolvimen-
to econômico, social e cultural da Bahia, 
através de sua ação empreendedora".
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ACONTECE  

Brigadeiro homenageado pela ACB

O ex-comandante da Base Aérea do Salvador e atual 
Ministro do Superior Tribunal Militar, Tenente Briga-
deiro do Ar, Joseli Parente Camelo, foi homenageado 

pela Associação Comercial da Bahia no fi nal da  manhã do dia 
17 de dezembro, quando recebeu das mãos do presidente da 
entidade, a medalha alusiva aos 200 anos de fundação da ACB. 

Após ouvir a saudação feita pelo diretor Claudelino Mi-
randa, designado pelo presidente, o homenageado ao agrade-
cer a manifestação lembrou que “a Associação Comercial da  
Bahia é, sem dúvida, um marco na história do povo baiano. 
Neste palácio tivemos escritas belas páginas da história, não 
só da Bahia, mas do Brasil”. E mais adiante:”A Bahia é o berço 
do Brasil. Aqui desembarcou em 1500, o nosso descobridor, 
Pedro Alvares Cabral iniciando-se, assim, um marco perene 
na história dos povos, tanto da Europa, quanto das Américas. 
Nascia uma maior civilização. E dessa mistura de raças, surgia 
para o mundo uma marcante e pujante civilização”.  

Além dos ofi ciais sediados no Comando da Base Aérea 
de Salvador, inclusive do seu comandante, estiveram inte-
grando a comitiva do  Tenente Brigadeiro Joceli, o Coronel 
Aviador Luiz Fernandes Oliveira e o Major Aviador Marcelo 
Browne Issa.

Luiz Fewrnando, tenente brigadeiro do Ar, Joseli Parente, Claudelino Miranda e Marcos Fonseca

Luiz Fewrnando, presentea o tenete brigadeiro
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O presidente da Associação Co-
mercial da Bahia, Luiz Fer-
nando Ramos de Queiroz par-

ticipou, na noite do dia 30 de julho, da 
solenidade de  posse da nova diretoria 
da Associação Comercial e Empresa-
rial de Feira de Santana,  presidida 
pelo empresário Marcelo Alexandrino 
Souza. Na ocasião, a entidade feirense 
comemorava os seus 70 anos de exis-
tência.

A posse do novo presidente foi 
dada pelo presidente Luiz Fernando, 
da ACB, que assumiu a presidência 
da reunião da Assembleia Geral da 
ACEFS, repetindo o ato vivido em 
1945, quando o então presidente da 
ACB, Arthur Fraga empossou o co-
merciante Álvaro Simões Ferreira, 

Reunião da 
Faceb

Em Feira de Santana o 
presidente Luiz Fernan-
do participou da reunião 

do Conselho da Federação das 
Associações Comerciais e Em-
presariais da Bahia- Faceb, que 
reúne os presidentes da Asso-
ciações do Estado, presidido 
por Cloves Cedraz. 

Além do presidente da 
ACB, estiveram em Feira o 
ex-presidente Marcos de Mei-
relles Fonseca e os diretores 
Pedro Daltro e Sérgio Gomes.

como primeiro presidente da entida-
de de Feira de Santana, em soleni-
dade realizada no dia 15 de julho, no 
plenário da Câmara Municipal.

Em seu pronunciamento, o pre-
sidente Luiz Fernando disse: “Assim 
como aconteceu com a ACB, o trans-
curso do tempo só faz ressaltar a im-
portância da nossa co-irmã de Feira 
de Santana. Apesar da idade, é uma 
entidade moderna, que defende não 
só os interesses dos seus associados, 
mas de toda a atividade empresarial. 
Essa tem sido a característica das As-
sociações Comerciais. 

– Entidades como as nossas – 
prosseguiu – mais do que quaisquer 
outras, estão em contato com as ba-
ses empresariais, aquelas que mais 

geram emprego e asseguram a capi-
laridade das atividades econômicas, 
construindo um canal entre essas 
bases e os governos. Não recebemos 
dinheiro público, vivemos com nos-
sas próprias forças, que também são 
as forças da independência. Além 
da importância empresarial, temos 
importância política. Asseguramos o 
pluralismo democrático. Desta  for-
ma, temos de participar dos movi-
mentos que exigem a transparência 
na aplicação dos recursos públicos , a 
redução da carga tributária, que nas 
últimas décadas subiu de 15% do PIB 
para 35%, e a libertação das nossas  
atividades dos grilhões da burocracia 
asfi xiante....Temos certeza que esta 
entidade dá relevante contribuição 
ao desenvolvimento econômico e so-
cial da região. À altura da relevância 
de Feira de Santana”.

Presidente da ACB empossa 
diretoria da ACEFS

Associação Comercial e Empresarial de Feira de Santana tem novos dirigentes

POSSE NA ACEFS
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ACONTECE  

Lacoste inaugura nova loja conceito
no Shopping Barra

A marca global de moda Lacos-
te, famosa por seu logotipo 
com o crocodilo,  reabriu sua 

loja no Shopping Barra, em 30 de 
setembro. A nova loja, localizada no 

terceiro piso, é a primeira  na Bahia 
a passar por esta mudança. A loja se 
benefi cia de um designe , mais mini-
malista e tem espaço para as linhas 
principais: masculino, feminino, in-

fantil, calçados e acessórios. A marca 
no Brasil atualmente ocupa o tercei-
ro lugar no ranking mundial, com 84 
boutiques com a marca e 1.478 pon-
tos de venda multimarcas.
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Governador assina ato autorizando 
obras no Centro Antigo

Em ato realizado na Associação 
Comercial da Bahia, no dia 26 
de outubro, o governador Rui 

Costa assinou Ordem de Serviço das 
obras de requalifi cação de 55 ruas 
dos bairros do Comércio e da Cal-
çada. A iniciativa faz parte do Plano 
de Reabilitação do Centro Antigo de 
Salvador, que pretende revitalizar 
267 ruas localizadas no Centro Anti-
go da capital. 

Na cerimônia de assinatura da 
Ordem de Serviço, acompanhada por 
senadores, deputados, gestores pú-
blicos, autoridades civis e populares, 

Rui destacou o conjunto de ações em 
curso no Centro Antigo, como o novo 
Terminal de Passageiros do Porto de 
Salvador e projetos futuros como o 
Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e o 
centro de convenções que é estuda-
do na região.

"É uma compreensão maior do 
patrimônio da cidade, que não é só 
a praia, mas sua cultura, sua história, 
patrimônio arquitetônico, a mistura 
de raças. É isso que constitui nossa 
riqueza. Essa obra se complementa a 
todo o entorno do centro para fazer 
com que o cidadão tenha qualidade 

REVITALIZAÇÃO

Essa obra se complementa a todo o entorno 
do centro para fazer com que o cidadão tenha 
qualidade de vida ao caminhar e transitar

de vida ao caminhar e transitar", dis-
se o governador.

Em seu discurso o presidente, 
Luiz Fernando Queiroz, ressaltou o 
trabalho da ACB, desde o início da 
década de 1970, liderando um movi-
mento de revitalização do Comércio, 
para preservar o imenso investimen-
to público e privado aqui feitos, e que 
começavam a se deteriorar. “Junta-
mente com outros investimentos de 
peso, como o Centro de Convenções 
e a ligação da Cidade Baixa com a Es-
tação da Lapa, por exemplo, mudarão 
toda uma área da nossa capital, com 
benefi cio geral”, avaliou. 

Executados pela Companhia de 
Desenvolvimento Urbano do Estado 
(Conder), por meio da Diretoria do 
Centro Antigo de Salvador (Dircas), 
os serviços incluem a requalifi cação 
de ruas e calçadas. As vias ganharão 
acessibilidade, ciclofaixas, sinaliza-
ção e novo sistema de drenagem.

Como se tratam de ruas com 
grande fl uxo de veículos e pessoas, 
algumas medidas foram tomadas 
para não atrapalhar a movimenta-
ção dessas vias. “Temos uma ação 
conjunta da Conder com a Transal-
vador para que a gente possa impac-
tar o mínimo possível em relação ao 
fl uxo da cidade. Em algumas áreas, 
por exemplo, os trabalhos só serão 
à noite e em alguns momentos não 
poderão ter obras”, disse o chefe do 
Executivo.. 

O projeto, orçado em R$ 124 mi-
lhões, foi dividido em cinco etapas. 
As obras foram iniciadas pelas eta-
pas 2 e 3, que abrangem os bairros 
da Saúde, Barris, Tororó, Centro, Na-
zaré, Dois de Julho e Politeama. A or-
dem de serviço assinada compreende 
o lote 1, que custará R$ 28,2 milhões.

Governador Rui Costa destaca as ações
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EMPRESA

Aratu Seguros comemora 45 anos 
de bons resultados
Qualidade, efi ciência e segurança possibilitaram que a empresa 

conquistasse lugar de destaque no mercado de seguros

A Aratu Seguros, empresa genui-
namente baiana, hoje está pre-
sente praticamente em todo o 

território brasileiro, é referência na área 
de gestão de médios e grandes riscos. 

Ao longo de 45 anos de ativida-
de, a Aratu Seguros vem ampliando 
e consolidando sua carteira de clien-
tes, oferecendo serviços diferencia-
dos e, mesmo em tempos de crise 
econômica, vem aumentando sua 
participação no mercado nacional. 
“Nossa missão é crescer com ética e 
criatividade no mercado de seguros, 
satisfazendo clientes com produtos 
e serviços de qualidade, valorizando 
e respeitando nosso pessoal”, diz o 
diretor Sérgio Maia Villas-Bôas, para 
justifi car o sucesso da empresa, que 
apresentou crescimento superior a 
15% em 2015.

SÉRGIO MAIA VILLAS-BÔAS, diretor da 
Aratu Seguros, resume a fi losofi a da 
empresa: “Não existe um pacote pron-
to de serviços. Avaliamos a realidade 
de cada cliente e oferecemos a ele um 
programa de seguros personalizados. 
Buscamos no mercado as melhores 
condições de cobertura e de taxa, ga-
rantindo o melhor custo benefício”, 
completa Sérgio.

O diretor Sérgio Villas-Bôas com Zilka 
Safi ra (Gerente)
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Contando com uma equipe mul-
tidisciplinar, formada por profi ssio-
nais com formação específi ca na 
área, a Aratu Seguros destaca-se pela 
tradição e experiência na gestão de 
seguros, utilizando modernos recur-
sos de tecnologia e produtos atuais, 
possibilitando um benefício tarifário 
aos seus segurados através de solu-
ções de gestões inovadoras na análise 
de riscos.

A Aratu Seguros desenvolve um 
trabalho consultivo para clientes de 
médio e grande porte, elaborando 
programas de seguros com segurado-
ras e resseguradoras globais dando 
aos clientes a garantia de contratar 
um produto adequado às suas neces-
sidades. 

Buscando assistir ao segurado 
técnica e administrativamente no 
planejamento de seguros, orientan-
do-o na busca de melhores alterna-
tivas para proteção do seu patrimô-
nio”, assim atuamos na corretora, 
descreve Alexandro de Melo e Silva, 
gerente de Ramos Elementares da 
empresa.

ZILKA SAFIRA é responsável pela Área 
de Benefícios da corretora que en-
globa seguro Saúde, Vida, Dental e 
Previdência, atendendo o segmento 
Corporate: “Entendemos as deman-
das do nosso cliente e transforma-
mos em soluções adequadas a sua 
necessidade. Oferecemos assim uma 
assessoria que a empresa precisa 
para aprimorar ou desenvolver sua 
política de benefícios. ”

Como indica o diretor, o rela-
cionamento transparente com cada 
cliente possibilitou à Aratu Seguros 
contar hoje com uma carteira de 
clientes, como Grupo JCPM, A Gera-
dora, Wilson Sons, Tecon dentre ou-
tros. “Também recomendamos a cada 
um dos nossos clientes, de maneira 
personalizada, modifi cações estrutu-
rais no seu patrimônio e buscamos 
reduzir os custos de seguros”, com-
plementa Sergio Vilas-Bôas.

Outro traço forte da corretora 
é a valorização do capital humano. 
Conta com uma equipe preparada 
para atender com exclusividade cada 
um dos seus clientes. “Frequente-
mente são disponibilizados cursos 
e treinamentos para os nossos cola-
boradores para aprimoramento do 
conhecimento em um mercado onde 
a informação é base de toda negocia-
ção”, aponta o coordenador de quali-
dade da Aratu Seguros Marcos San-
tos, que possui formação superior na 
área de seguros.

Para 2016 a Aratu Seguros pla-
neja inaugurar uma loja no Salvador 
Shopping, com uma ação direciona-
da ao varejo e empresas de pequenos 
portes. “Será a segunda loja da Aratu 
Seguros em um shopping center. A 

primeira loja fi ca no Shopping Rio-
mar, em Recife, onde os bons resul-
tados nos estimularam a abrir mais 
uma unidade aqui em Salvador”, an-
tecipa Sérgio Villas-Bôas. O projeto 
será capitaneado por Marcos Santos 
que é responsável pela área de varejo 
da corretora. 

Neste cenário, onde o consumi-
dor é cada vez mais exigente, as em-
presas precisam ter a assessoria de 
corretoras de seguros que busquem 
soluções para minimizar riscos. A 
Aratu Seguros oferece exatamente 
esse tipo de serviço: consultoria es-
pecializada em seguros personaliza-
dos, seja na criação de desenhos de 
apólices específi cas ou na identifi ca-
ção de coberturas para atender a de-
manda da empresa ou do indivíduo.

Marcos Santos, coordenador de Qualidade, e Alexandro de Melo e Silva, gerente
de Ramos Elementares

“Nossa missão é crescer com ética e criatividade 

no mercado de seguros, satisfazendo clientes com 

produtos e serviços de qualidade, valorizando e 

respeitando nosso pessoal”
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VINHO

POR: EMIDA COSTA

Enóloga e ex-presidente da Associação de Sommelièrs

Costumo  dizer que vinho é uma bebida Sa-
grada, Saudável e  Suave.

SAGRADA, quando Cristo iniciou a 
sua vida pública  realizou o seu primeiro milagre 
nas Bodas de Caná que foi transformar água e vi-
nho. Na véspera da sua morte ele deixou o vinho  
como seu sangue.

SAUDÁVEL  pois é uma bebida que tomada 
moderadamente só nos traz benefícios, e Louis 
Pasteur já dizia que vinho é a mais sã e higiênica  
de todas as bebidas. Quando os alemães invadi-
ram a França na segunda guerra mundial eles  só 
tomavam vinho em vez de água para evitar  infec-
ções intestinais.

SUAVE  pois se compararmos com as ou-
tras bebidas, à exceção da cerveja,  é a que tem 
o menor teor alcoólico, que varia de 9 a 14% de 
álcool, enquanto as destiladas como Whisky, 
Rum, Vodka, Cachaça, Cognac,  tem um teor  
superior a 40%.

Quando você toma uma taça de vinho com 5 
minutos de caminhada você já queimou o álcool 
enquanto  que com as outras bebidas  você pre-
cisa andar 25 minutos.

O vinho é feito com um timo de uva especial 
que se chama VITIS VINIFERA . Existem outros 
tipos de uvas que se encontram nas feiras e su-
permercados, próprias para comer, que é chama-
da de Vitis Americana (essa não serve apara vinho 
e quando se insiste em fazer vinho com  ela,  o 

resultado é  um produto de baixo nível  que 
são aqueles vinhos de garrafão.

O homem já faz vinho há 8.000 
anos.  A região vinícola mais anti-

ga encontra-se no Cáucaso, entre 
os rios Negro Cáspio, no Orien-
te médio que antigamente era a 
Mesopotâmia, e hoje se encon-
tra o Irã, Iraque, Afeganistão.

As vantagens do vinho quando 
bebido moderadamente
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Os fenícios e gregos levaram as uvas para a 
região mediterrânea  e depois os soldados roma-
nos se encarregaram de plantar no velho mundo 
(Portugal, Espanha, França, Itália).

Hoje encontramos a vitis  vinifera nas re-
giões temperadas do nosso planeta entre os 
paralelos 30 e 50, tanto setentrional (Portugal, 
Espanha, França, Suiça, Itália, Alemanha, China, 
Rússia, Estados Unidos –Califórnia).  E na parte 
meridional temos : Chile, Argentina, Brasil, Áfri-
ca do Sul, Austrália e Nova Zelândia.  A única 
região do mundo que foge a essa regra é a Região 
do São Francisco, paralelo 8.

No sec. V  a.c. Hipócrates o patrono da me-
dicina, já recomendava o vinho como diurético , 
antisséptico , anti térmico e calmante.

Galeno, médico  romano, recomendava como 
desinfetante de ferimentos dos gladiadores.

O vinho tem também propriedades analgé-
sicas  graças ao acido gamahidroxibutírico que é 
um dos anestésicos mais simples  e seguros .

Os Hindus há 2.000 anos já usavam o vinho 
como anestésico.

Em 1886 Rambuteau descobriu que os usu-
ários de vinho eram menos afetados pela cólera  
do que os que só bebiam água.

COMPOSIÇÃO DO VINHO
85% água
Açucares (frutose e glicose)
Sais Minerais
Vitaminas  A-B1-B2-B4-B5- B6- B12- E C.
Biofl avonoides - polifenois e taninos

Ação dos Polifenois – Vasodilatador, anti 
oxidante, ação curativa e preventiva das cáries 
dentárias ( no Japão já existem cremes dentais 
á base de polifenois), anti-infl amatória, relaxante 
muscular

Um dos mais importantes polifenóis é o Res-
veratrol que é um poderoso antioxidante.

Na década de 60 foi feito um trabalho  que 
se chamou o Paradoxo Francês  mostrando que 
o povo francês que se alimenta de muita gor-
dura, manteiga , hábitos sedentários, fumantes 
inveterados, tinham menos problemas cardio-

vasculares que o resto do mundo. Chegaram a 
conclusão que isso se devia ao hábito de vinho 
nas refeições.

Landolfi e Steiner provaram que a mode-
rada ingesta de vinhos nas refeições eleva os 
índices de prostaglandina no plasma e reduz 
o fibrinogênio plasmático , fatores que podem 
contribuir para a redução de agregação pla-
quetária , diminuindo os índices de casos de 
Acidente Vascular Cerebral e Infarto do Mio-
cárdio.

O vinho tomado moderadamente, aumenta 
o nosso bom colesterol HDL e reduz o mau co-
lesterol –LDL

Em 1996 havia 250 trabalhos científi cos mos-
trando as vantagens do vinho quando tomado 
moderadamente, hoje em todo o mundo já passa 
de 250.000 versando sobre esse assunto.

Vários estudos prospectivos tem mostrado 
que o consumo moderado de vinho reduz o risco 
de doença coronariana de 40 até 70% se compa-
rado com a uma ingesta excessiva ou com os não 
consumidores de vinho.

O álcool aumenta ou diminui o risco de Aci-
dente Vascular Cerebral dependendo do nível de 
obstrução e do tipo do AVC.

Uma ingesta moderada  decresce o risco de 
AVC isquêmico. Já uma ingesta excessiva (1 gar-
rafa de vinho por refeição) aumenta o risco em 
todos os tipos de AVC tanto isquêmico como he-
morrágico.

O QUE É CONSUMO MODERADO?

Mulheres – 1 taça em cada refeição e para 
os homens 2 taças pois a mulher tem o universo 
hídrico 10% menor que o homem por isso, devem 
tomar menos.

Mas se você tem alguma doença no aparelho 
digestivo não tome vinho pois pode agravar os 
sintomas. O bom é aconselhar-se antes com seu 
médico clínico para saber se está apto ou não 
para o uso de vinho.

Como esse tema é muito grande eu preferi 
fi car por aqui e na próxima vez continuaremos 
com o mesmo  assunto.
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ARTIGO

POR: ARISTÓTELES DRUMOND

Jornalista e vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro

A operação Lava-Jato envolve políticos, 
partidos, executivos de estatais e em-
presários. Mas, de uns tempos para cá, a 

ação está muito concentrada nos dirigentes de 
empresas, algumas entre as maiores do Brasil e 
com presença internacional.

Nenhuma delas é empresa de fachada. Em-
pregam centenas de milhares de brasileiros, 
atuam em diferentes áreas da indústria e de 
concessões de estradas, portos e aeroportos, en-
tre outros. Pelo andar das investigações, os três  
polos agiam em perfeita harmonia. O tempo foi 
quebrando princípios éticos e morais, sem limi-
tes no abuso com o dinheiro público. Uma afron-
ta à sociedade, que, no caso da Petrobras, teve 
início com a temerária liberação dos controles e 
normas legais. Lembro que Roberto Campos foi 
contra a decisão do governo de então; não por 
falta de confi ança naquela diretoria, mas por não 
saber quais seriam as futuras administrações da 
empresa.

E mais, as maiores  empresas envolvidas  
tiveram como fundadores homens admirados 

e admiráveis como Norberto Odebrecht, 
seguido pelo fi lho Emilio, Roberto 

Andrade e Sebastião Camargo. Os 
erros de executivos equivocados 
não podem servir de pretexto 
para liquidar empresas.

É preciso que o caso não entre na faixa da 
exploração ideológica e dos ressentimentos de 
alguns setores da sociedade. Dita o bom senso 
reconhecer que a iniciativa da farra não teve ori-
gem no meio empresarial, que, entretanto, po-
deria ter usado de sua infl uência para barrar os 
desatinos, por mais importantes que fossem os 
protetores dos interessados na trama bilionária. 
Claro que a impunidade não pode ocorrer, mas o 
interesse nacional deve prevalecer.

Os partidos políticos devem ser punidos na 
forma da lei e os mandatos daqueles que recebe-
ram recursos de forma irregular ou imoral cassa-
dos. Os políticos e executivos devem ter os bens 
confi scados pela Receita Federal em montantes 
defi nidos por lei.e as empresas condenadas à 
restituição do que foi superfaturado em acordo 
judicial transparente. 

Alguém deveria propor medidas legais, de 
rito sumário visando punir sem parar a atividade 
econômica e pondo fi m a uma crise política que 
desgasta o país e a própria democracia. Afi nal, 
vivemos um grave momento e o povo não pode 
pagar mais do que já pagou pelas barbaridades 
cometidas.

Basta de sensacionalismo, de passionalismo, 
de se alimentar uma crise que pode custar mais 
caro ainda. Pragmatismo e bom senso para o 
bem do Brasil!

Justiça sem recentimentos
"Os erros de executivos equivocados não podem servir de 
pretexto para liquidar empresas"
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A Estrada Real Bahia
debatida em Brasília

Convocada pela Comissão de 
Turismo da Câmara dos Depu-
tados, foi realizada em Brasília, 

no dia 26 de agosto, uma Audiência 
Pública para debater a situação da 
Estrada Real da Bahia e discutir o 
seu processo de revitalização para 
o incremento do turismo na região 
e sua repercussão na economia do 
Estado.

Com a participação maciça dos 
deputados integrantes da Comissão 
de Turismo, e de seus suplentes, e 
contando também com a presença 
de diversos outros parlamentares, 
além de convidados especiais do 
trade turístico nacional e baiano, a 
reunião foi aberta pelo presidente da 

Comissão de Turismo, deputado Alex 
Manente, que convocou para presidir 
os trabalhos o deputado baiano José 
Rocha, vice-presidente da referida 
comissão e autor do requerimento 
da convocação da reunião.

O principal expositor técnico foi 
o empresário Pedro Galvão, vice-pre-
sidente de Relações Institucionais da 
Associação Brasileira de Agências de 
Viagens (Abav Nacional), que também 
representou, na qualidade de seu dire-
tor, a Associação Comercial da Bahia, 
uma das entidades que avalizam o 
Projeto da Estrada Real na Bahia.

Uma presença marcante na reu-
nião foi a de Rogério Mendes, diretor 
geral do Instituto Estrada Real - IER, 

Mesa diretora da Audiência Pública em 
Brasília, na Comissão de Turismo da 
Câmara dos Deputados. 
A partir da esquerda: Fernando 
Ferrero (Suinvest-Bahia), Pedro Galvão 
(Abav Nacional), deputado José Rocha 
(presidente dos trabalhos) e Neusvaldo 
Lima (Ministério do Turismo).

entidade sem fi ns lucrativos, criada 
e mantida pelo Sistema Fiemg (Fe-
deração das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais), desde 1999. O IER é 
o responsável pela gestão do progra-
ma da Estrada Real de Minas Gerais, 
cujo sucesso é reconhecido nacional 
e internacionalmente, tendo inclusi-
ve o apoio da ONU (Organização das 
Nações Unidas) e do BID (Banco In-
teramericano de Desenvolvimento).

O setor ofi cial do turismo baia-
no, que esteve representado por Fer-
nando Ferrero, superintendente  de 
Investimentos em Polos Turísticos, 
da Secretaria do Turismo, assumiu o 
compromisso do Estado dar conti-
nuidade aos trabalhos de desenvolvi-
mento do Projeto, cujo primeiro tre-
cho corta a Chapada Diamantina, de 
norte a sul, indo de Jacobina até Rio 
de Contas, num percurso de grande 
potencialidade turística, que necessi-
ta do turismo para o seu desenvolvi-
mento sustentável.

Pedro Galvão, vice-presidente de Relações 
Institucionais da Associação Brasileira de 
Agências de Viagens (Abav Nacional)

TURISMO
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TURISMO

POR LUIS GUILHERME PONTES TAVARES* 

Peru é turístico nas ruas, no mar, na 
selva e nas montanhas

Os brasileiros ainda não ocu-
pam as primeiras posições 
entre os turistas que se des-

tinam ao Peru. Vizinhos mais próxi-
mos, os chilenos ocupam o primeiro 
lugar. O Peru, no entanto, está em-
penhado em seduzir e a mídia bra-
sileira refl ete isso nos anúncios que 
destacam a cultura, a paisagem e as 

cores do país do escritor Mário Var-
gas Llosa. O roteiro turístico mais 
comum inclui Lima, Cusco e Machu 
Picchu. Há outras e muitas alternati-
vas e há quem viaje para o Peru para 
pegar ondas no Pacífi co, passear nos 
Andes ou para se hospedar em hotéis 
na selva amazônica (peruana).

A população peruana gira em 
torno de 30 milhões de habitantes, 
dos quais mais de dois milhões são 
imigrantes de origem asiática. O país, 

independente da Espanha desde 
1821, assenta-se em território outrora 
ocupada por antigas civilizações, as 
mais remotas com mais de oito mil 
anos. Apesar da conquista espanho-
la no início do século XVI, ali per-
manece viva a herança cultural dos 
antepassados. E isso faz a diferença 
daquele país que, em 2021, comemo-
rará 200 anos de independência – já 
está se preparando para comemorar 
em grande estilo.

O Parque Arqueológico de Machu Picchu atrai turistas do mundo todo
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Mescla Andino-Européia

O Peru preserva as ruínas das civilizações pré-
-colombianas, muitas das quais tornadas assim 
pelos conquistadores espanhóis para assentarem 
sobre as primitivas construções de pedra super-
postas suas construções de infl uência europeia. 
Essa mescla das civilizações está estampada em 
quase tudo no Peru, de tal modo que a palavra 
sincretismo é repetida no discurso dos guias turís-
ticos sem que o tom alude a problema, mas como 
tradução de algo a que se acostumaram.

O Peru estampa nas suas estatísticas que 80 
por cento da população são de católicos. Tal in-
formação é crível, tamanha a quantidade de igre-
jas e incomensurável a quantidade de imagens de 
Cristo e de Nossa Senhora, obras de arte que en-
cantam o povo de lá e os turistas. Todavia, sobre 
cada centímetro quadrado do patrimônio católico 
estão assentados os símbolos das religiões andinas 

"Apesar da conquista espanhola 
no início do século XVI,
ali permanece viva a herança 
cultural dos antepassados"

O autor, no formato da imagem, homenageia (sincretismo) também a montanha

Cholas tecendo fi os de alpaca numa loja do (conjunto comercial) Larcomar, em Mirafl ores

e assim é possível cultuar a terra, a 
água, o condor, o jaguar, a serpente 
e outras divindades que representam 
a natureza no panteon andino. Isso é 
sincretismo!

O ajuste das contribuições cul-
turais promoveu o surgimento e a 
afi rmação de produtos que agradam 
o turista e fortalecem o prestígio da 
marca Peru em todo o mundo. Lem-
bro, por exemplo, a culinária peruana 
e a fama abarcada pelo ceviche nos úl-
timos anos. Lembro, ademais, o quão 
impressionantes são os produtos de 
couro da marca Renzo Costa, as cria-
ções de prata de lei da marca Ilaria ou 
o encanto que provocam aos olhos e 
aos dedos as echarpes, os pulôveres, 
os gorros feitos de baby alpaca pela 
Kuna. Chamo a atenção de que as 
marcas citadas não são as únicas.
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Estação do sistema de transporte Metropolitano de Lima

Fonte de energia

Há no discurso dos guias e na 
propaganda de lá a tese de que no 
território peruano sítios em que o 
visitante é benefi ciário de mais ener-
gia. Assim para quem bebe a água de 
Tambomachay, na vizinhança de Cus-
co, cuja pureza do líquido vindo das 
montanhas equivale a chamar o lugar 
de fonte da juventude, assim como é 
em Machu Picchu, onde cada parede 
de pedra em que se espalma a mão 
é como uma aplicação de energia in-
tensa e permanente.

Desde Lima, chega-se a Cusco de 
avião ou de transporte rodoviário. De 
avião, o voo compromete em torno de 
uma hora. Pela rodovia, a viagem pode 
levar 14 horas. A população de Cusco 
beira, nos dias de hoje, meio milhão 
de habitantes. Quase todos vivem em 
função do turismo. A cidade recebe 
gente do mundo todo e funciona bem, 
apesar do número crescente de auto-
móveis. Há muitas igrejas, restauran-
tes, lojas, o bairro de San Blas repleto 
de artistas e artesãos, sítios arqueoló-
gicos em torno, tais como as ruínas 
de Saqsaywaman, de Tambomachay e 
outras. A cidade está a mais de 3.500 
metros acima do nível do mar e é dali 
que sai o trem para Machu Picchu.

Ir ao Peru signifi ca incluir Ma-
chu Picchu como programa indis-
pensável. Essa herança arquitetônica 
do império quéchua jamais foi alcan-
çada pelo conquistador espanhol. A 
selva a cobriu durante muito tempo, 
até que, no início do século XX, foi 
revelada ao mundo por quem pro-
curava tesouros no interior perua-

�Tributário
�Administrativo
�Trabalhista
�Civil

�Imobiliário
�Comercial
�Ambiental
�Penal

DIREITO          comissoestematicas@acbahia.com.br

* Luiz Guilherme, é jornalista e produtor 
editorial. É diretor de Cultura da ABI e sócio 
da ACB. lulapt2@gmail.com

no. Durante algum tempo se aceitou 
a hipótese de que se tratava de um 
retiro de virgens. Agora predomina 
a hipótese de que funcionava ali um 
centro de formação de quadros para 
servir o inca (imperador).

A viagem de trem de Cusco a 
Águas Calientes consome cerca de 
quatro horas. É extenuante, sobretu-
do para os mais frágeis, a visita de um 
dia, reduzida que fi ca a duas a três 
horas de permanência no Parque 

Arqueológico de Machu Picchu. O 
trem retorna a Cusco por volta das 
16h. O recomendável é que o turista 
chegue a Águas Calientes de véspera 
e durma ali. No dia seguinte, ingresse 
cedo no parque e usufrua a beleza e a 
força do lugar por mais tempo e num 
ritmo mais prazeroso.

TURISMO
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O palestrante Sergio Faria, diretor da ACB

INTERCÂMBIO

Comemoração  dos 120 anos do 
tratado Brasil-Japão

Em 2015, Brasil e Japão comple-
tam 120 anos de uma relação 
de amizade, admiração e res-

peito mútuos. No dia 5 de novembro 
de 1895, com a assinatura do Tratado 
de Amizade, Comércio e Navegação, 
os dois países iniciaram uma relação 
diplomática que levou o Brasil a ser o 
país com a maior população nipônica 
fora do Japão.

Para celebrar o acontecimento, 
diversas atividades estão sendo rea-
lizadas nos dois países. A Associação 
Comercial da Bahia também se soli-
darizou com a data e abriu suas por-
tas na noite de  17 de setembro, du-
rante sua reunião de diretoria, para a   
homenagem aos 120 anos do Tratado.

Com a presença do Cônsul do 
Japão na Bahia Odecil Oliveira, e 
da presidente da Associação Cultu-
ral Brasil-Japão (ACBJ-BA) Ogvalda 

Davay de Sousa Torres, o auditório 
fi cou lotado para assistir a palestra 
sobre "Sistema portuário japonês e 
sua relação com o Brasil", proferida 
pelo diretor da ACB, Sérgio Faria.

Ex-presidente da ACBJ-BA e bol-
sista de programa de intercâmbio na 
Terra do Sol nascente nos anos 1990, 
o palestrante foi saudado pela atu-
al presidente da entidade como um 
baiano que conhece como poucos a 
cultura japonesa. “Ele tem toda capa-
cidade e propriedade para falar sobre 
estes 120 anos de relações comerciais, 
culturais e da navegação entre Brasil e 
Japão”, pontuou Ogvalda Davay.

Em sua apresentação, Sérgio Fa-
ria passou para os ouvintes um pou-
co de suas experiências durante seu 
curso no Japão, quando teve a opor-
tunidade de conhecer, incorporar e, 
desde então, multiplicar a cultura ja-

ponesa na Bahia. “Foi neste período 
que conheci o sistema portuário ja-
ponês e sua importância para o país. 
Trata-se de uma economia baseada 
principalmente em importar matéria 
prima, agregar valor e vender o pro-
duto fi nal”, avaliou.

Sérgio Faria falou ainda sobre o 
modelo japonês de qualidade total, a 
balança comercial do país, a recons-
trução no pós-guerra e as relações 
com o Brasil.

Como comentou o presidente da 
ACB Luiz Fernando Queiroz, foi um 
evento bastante gratifi cante e o grande 
número de presentes atesta a impor-
tância da data. “Tivemos uma Sessão 
extremamente satisfatória, principal-
mente pela importância que o Japão 
tem para o desenvolvimento do Brasil, 
nos mais variados aspectos”, disse.

O Cônsul Odecil Oliveira lem-
brou que a data esta sendo celebrada 
em todo Brasil e também no Japão, 
como um marco de paz e harmonia 
entre os dois países.

"O Japão tem grande importância para o 
desenvolvimento do Brasil em vários aspectos"
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ARTIGO

POR: DILSON JATAHY FONSECA NETO

Jornalista e advogado.

O Brasil completou em 1º de janeiro de 2016 
um século da aprovação do seu primeiro 
Código Civil. Diversas são as razões para 

comemorar a grandiosíssima obra que foi a Lei 
nº 3.071 de 1º de janeiro de 1916 (Código Civil de 
1916). De todas, a principal conquista foi esta-
belecer um ordenamento civil verdadeiramente 
brasileiro, revogando expressamente as Ordena-
ções Filipinas, criadas para Portugal por um rei 
Espanhol, em 1603, e até então vigente no Brasil.

A verdade que é o Brasil reclamava um Códi-
go próprio desde a sua independência. A Lei de 
20 de Outubro de 1823 estabeleceu as bases do 
direitos interno do Império, já prevendo a ela-
boração de um Código que melhor organizasse 
o ordenamento nacional. Essa previsão foi ratifi -
cada pela Constituição Imperial de 1824 que, em 
seu art. 179, XVIII, impôs urgência na elaboração 
de um Código Civil e de um Código Criminal. O 
segundo foi promulgado pouco depois, em 1830. 
O primeiro somente nove décadas depois, poste-
rior, inclusive, ao Código Comercial (1850).

Não se deve imaginar, entretanto, que o tema 
da “codifi cação civil” tenha fi cado abandonado 
por todo o período: ao longo desses noventa e 
dois anos (1824-1916), diversos projetos foram 
apresentados; inúmeras comissões montadas e 
desfeitas; horas e horas de trabalho assim como 
litros e litros de tinta foram investidos na tentati-
va de criar um Código Civil Brasileiro. Até mesmo 
o Imperador D. Pedro II participou ativa e dire-
tamente em algumas dessas tentativas, sonhando 
empenhar seu nome à conclusão dos trabalhos. 

Sempre sem sucesso.
Algumas dessas tentativas de 

codifi cação legaram trabalhos de 
grande importância para a for-
mação do direito ora vigente. 
Outras serviram apenas para 
compor a história do direito 
pátrio.

Exemplos de trabalhos que se tornaram re-
ferência são a Consolidação das Leis Civis e o Es-
boço, ambos do baiano Teixeira de Freitas, bem 
como o projeto de Coelho Rodrigues. As opini-
ões desses juristas se perpetuaram no tempo, es-
pecialmente porque inspiraram Clóvis Bevilaqua 
na redação de seu projeto.

Por outro lado, dentre os causos jurídicos 
enumera-se a oferta feita pelo Visconde de Se-
abra – autor do Código Civil português de 1867. 
Este jurista se propôs a elaborar um Código Civil 
também para o Brasil (na década de 1870 ou de 
1880). Pesadas críticas foram publicadas à épo-
ca, desencorajando o governo imperial a aceitar 
uma proposta dessa natureza. Argumentavam os 
críticos que não se podia aceitar o código ela-
borado por um jurista da antiga metrópole co-
lonial quando o Brasil já dispunha de grandes 
nomes nacionais. Restou, dela, apenas um título 
preliminar e a discussão acerca na nacionalidade 
dele, Visconde de Seabra, que alegava ter nasci-
do no Rio de Janeiro, mas que viveu a vida intei-
ra no país europeu.

Completamos cem anos da promulgação do 
referido Código Civil. A sociedade brasileira mu-
dou enormemente ao longo desse período (1916-
2016), o que gerou “novo” Código Civil, aprovado 
em 2002. É possível constatar, entretanto, que 
essa Lei nº 10.406/2002 tem a maior parte de sua 
redação idêntica (ou muito similar) àquela adota-
da pelo Código de 1916. Reforça, pois, o valor da 
primeira codifi cação civil do Brasil.

Enfi m, seja por sua utilidade prática, por seu 
efeito estabilizador da sociedade, por todas as di-
fi culdades ultrapassadas, por sua longevidade, por 
suas inovações, ou ainda por qualquer outro mo-
tivo que venha a demonstrar a importância da Lei 
nº 3.071/1916, devemos todos – não apenas os ju-
ristas, mas todos os cidadãos brasileiros – relem-
brar e comemorar o Código Civil de 1916, fruto de 
grande trabalho e instrumento de paz social.

Cem anos de Código Civil
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Prefeitura de Salvador lança 
programa de incentivo fi scal

Em cerimônia na Associação 
Comercial da Bahia, na manhã 
do dia 12 de agosto, o prefei-

to de Salvador ACM Neto assinou 
o Projeto de Lei que implementa o 
Programa de Incentivo ao Desen-
volvimento Sustentável e Inovação 
(PIDI). O projeto que será agora 
encaminhado para a Câmara Muni-
cipal busca promover e fomentar o 
desenvolvimento urbano e econô-
mico sustentável na capital baiana, 
com estímulo à recuperação de áreas 
degradadas da cidade, nas regiões do 
Comércio, Barra, Centro Histórico e 
Península de Itapagipe.

Ao fazer seu pronunciamento 
durante o evento que contou com 
muitas lideranças politicas e empre-
sariais, o presidente da Associação 

Comercial Luiz Fernando Quei-
roz elogiou a iniciativa e declarou 
sentir-se honrado com a escolha do 
Palácio da ACB para o lançamento 
do Programa. “Tomamos esta ati-
tude como um reconhecimento ao 
trabalho que esta entidade, a mais 
antiga do Brasil e das Américas, tem 
realizado ao longo dos seus 204 anos 
de existência, em favor da economia 
estadual e da nossa cidade”, disse o 
presidente.

“Podemos garantir a todos, pelo 
pequeno conhecimento que já temos 
do Programa, que ele está conforme 
o que há de mais moderno e exitoso 
nos países que adotam projetos se-
melhantes, como a Espanha, o Cana-
dá e os Estados Unidos”, avaliou Luiz 
Fernando Queiroz.

INCENTIVO FISCAL

Após assinar o documento, o 
prefeito falou para a plateia que o 
que norteou o PIDI foi o desejo de 
estimular as atividades econômicas 
para as quais Salvador tem vocação 
natural. “São áreas que, se bem con-
duzidas, com a presença dos poderes 
públicos, podem ter um efetivo im-
pulso no seu crescimento, com be-
nefícios para quem trabalha e para 
quem reside nestas regiões. O que 
buscamos é associar a presença de 
moradias com a geração de empregos 
permanentes”, declarou ACM Neto.

Como antecipou o gestor, a in-
tenção é implementar o Programa de 
Incentivo ao Desenvolvimento Sus-
tentável e Inovação ainda em 2015. 
“Um comitê gestor com critérios 
objetivos vai defi nir o percentual de 
incentivo tributário para os projetos, 
que pode chegar a até 50% do valor 
investido. Queremos que os empre-
endedores se sintam estimulados a 
aderir ao programa. É a partir da ex-
pansão da atividade econômica que 
vamos superar a crise”, acrescentou 
ACM Neto.

Ao explicar o PIDI, a secretária 
municipal de Desenvolvimento, Tra-
balho e Emprego (Sedes), Andrea 
Mendonça, disse que o Programa é 
fundamentado em dois pilares: ino-
vação e sustentabilidade. “Vai ser 
um mix interessante de comércio e 
serviços nas áreas econômica, social 
e cultural, promovendo a utilização 
adequada dos espaços urbanos, com 
estímulo à recuperação e uso de sí-
tios subutilizados, abandonados ou 
degradados. Como resultado, o pro-
grama vai gerar trabalho, renda e in-
cremento de receitas tributárias no 
município”.

ACM Neto, prefeito de Salvador
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