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Nordeste: A dupla punição

T

odos se lembram da crise enfrentada pelo país no Governo Dilma, quando, a pretexto de preservar sua atividade econômica,
o Governo Federal desonerou uma série de produtos e atividades
dos impostos sobre eles incidentes, sobretudo o Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) e o Imposto de Renda (IR). Essas
desonerações alcançaram R$ 550 bilhões de reais, e puniram, severamente, o nordeste, já que os Fundos de Participação dos Estados
e dos Municípios são abastecidos por estes impostos. A Bahia, é o
estado que mais recebe recursos desses fundos.
Não houve qualquer política compensatória para minorar o problema.
Num país com graves desníveis regionais como o nosso, políticas
públicas boas para certas regiões, são perversas para outras.

"Num país com
graves desníveis
regionais como o
nosso, políticas
públicas boas para
certas regiões, são
perversas para
outras"

Durante a euforia do consumo, e com a receita tributária em alta, os
estados mais ricos aumentaram seus gastos, sobretudo com pessoal,
que é uma despesa difícil de controlar, e quase impossível de baixar.
Ao lado disso, por força do prestígio junto ao Governo Federal,
começaram a aumentar o endividamento, descontroladamente, nem
sempre bem empregado. Uma situação como esta, não é sustentável
nem no médio prazo. O resultado todos conhecem: esses estados
quebraram. Agora, é preciso pagar a conta. Vem, então, a dupla
punição para o nordeste.
Por falta de força política, como regra geral, esses estados se
endividaram pouco, prejudicando seus investimentos, inclusive na
infraestrutura, educação, saúde, etc.. O Rio Grande do Sul deve 2,7
vezes a sua receita corrente; Minas Gerais, 1,99; Rio de Janeiro, 1,98.
A Bahia, deve 0,59. (Folha de S. Paulo, 15/12/16). Pra esses estados
mais endividados, o Governo Federal dá um “alívio” de três anos sem
pagar suas dívidas. Para poder aderir a esse programa, o estado tem
de estar insolvente, e ter um plano de recuperação aprovado pelo
Governo Federal. De qualquer forma, um prêmio.
Enquanto isso, o nordeste está com 14,1% de desempregados
ante 11,8% do país. Nos últimos 12 meses sua economia caiu 6%. O
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comércio, caiu mais de 10%. Oitenta por cento dos municípios da
região dependem de repasses federais, sendo o principal deles o
Fundo de Participações dos Municípios, altamente prejudicado pelas
desonerações acima referidas. A receita deles, na média, em termos
reais, retornou a 2010. (Folha de S. Paulo, 19/12/16).
A terapia para remediar a situação fez “tábula rasa”: todos os gatos
tornaram-se pardos. Aqueles estados que menos se beneficiaram
da situação de euforia, e que já tinham sido penalizados pelas
desonerações, estão pagando a mesma conta dos beneficiados, ou
melhor, por eles. Seus gastos estão estritamente controlados, gastos
esses que são, para a sociedade e para a atividade econômica, mais
importantes que no sul e sudeste, já que aí, a atividade privada é
muito mais forte.
Assim, quem foi punido na ida, está, também, sendo punido na
volta : "além de queda, coice”. É por situações como essas, ou seja,
da dupla punição, o que têm ocorrido, com certa frequência, em
diversas circunstâncias, que o nordeste ganha menos e paga mais, e,
em termos relativos, não sai de 13% na participação do PIB nacional,
desde 1952, segundo o IPEA.

"Aqueles estados
que menos se
beneficiaram da
situação de euforia,
e que já tinham
sido penalizados
pelas desonerações,
estão pagando a
mesma conta dos
beneficiados, ou
melhor, por eles"

Situações como essa precisam acabar. Na reunião das Associações
Comerciais do Nordeste, em Fortaleza, promovida pela CACB –
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil,
defendemos a proposta de atuarmos em conjunto em situações
como as acima descritas, lideradas pela CACB, para promover a
unidade da região, evitando disputas entre as Associações Comerciais
nordestinas.
O Presidente da CACB, George Pinheiro, está conseguindo reinserir
a entidade e suas afiliadas, entre as quais a ACB, na discussão e
formulação de políticas públicas, nacionais e regionais, e na tomada
de decisões no Congresso Nacional que favoreçam o empresariado,
inclusive pequenas e micro empresas e, as ACs possam voltar a ter o
papel que já tiveram em defesa da livre iniciativa e do desenvolvimento
nacional e regional.
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A Revista ACB é Dez
Texto e pesquisa de Pedro Daltro

E

m 2016, a Revista ACB comemora dez anos de circulação em seu novo formato. Temos muito que
comemorar, afinal, trata-se de uma década de serviços
prestados a associados e comunidade em geral que,
a partir de nossas páginas, tem acesso a informação
qualificada e imparcial a serviço do desenvolvimento
econômico e social de Salvador, da Bahia e do Brasil.
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Em nossas edições, temas como economia, cultura,
tecnologia, saúde, turismo, educação, política, sustentabilidade, religião e ação social somam-se aos muitos momentos
marcantes que aconteceram em nossa entidade, formando
um painel dos principais acontecimentos do último decênio.
Ao completar dez anos, desejamos estar ao lado
dos nossos leitores por muitas décadas ainda, colaborando para o fortalecimento da ACB e o reconhecimento de suas ações.

Retrospectiva dos principais acontecimentos que
estamparam nossas páginas entre 2006 e 2016
“Quase dois séculos fazendo história”. Com este título
circulou, na gestão da presidente Lise Weckerle, a Edição Especial da Revista ACB, sucessora do Boletim Informativo ACB. A segunda edição, em agosto, recebeu
o nº 45, sequenciando a numeração do BI. Os 195 anos
da ACB foram festejados no dia 15 de julho, com a presença das principais autoridades: governador, prefeito,
presidente da Assembleia Legislativa e do presidente
da CACB.

15 de julho. Eduardo Morais de Castro assume a
presidência. “Quero fazer uma gestão moderna”,
disse, já voltado para as comemorações dos 200
anos.

28 de janeiro. Dia histórico viveu a ACB, quando o
governador Jacques Wagner recebeu autoridades
para comemorar os 200 anos da Abertura dos Portos
às Nações Amigas. Presentes, dentre outros, o representante da Presidência da República, o embaixador
de Portugal no Brasil e vários ministros de Estado.
26 de junho. Autoridades e empresários reuniram-se para o Café da Manhã com Empresários, no Salão
Nobre, para comemorar os 30 anos do Polo Industrial
de Camaçari. No mesmo local, nos idos dos anos 70,
foi assinada a Carta de Implantação do Polo Petroquímico de Camaçari.
31 de agosto. Nas comemorações dos 197 anos da
entidade, em seu Salão Nobre, o governador Jacques
Wagner entregou a Medalha do Mérito Empresarial
Conde dos Arcos ao empresário Euvaldo Luz.

É fundado, na sede da ACB, o Fórum Empresarial da
Bahia, sendo eleito seu presidente, Eduardo Morais de
Castro, presidente da entidade.
15 de julho. Eduardo Morais de Castro é empossado
pra o seu segundo mandato, com o compromisso de
comandar os festejos dos 200 anos.
18 de setembro. Perspectivas Econômicas do Estado
e do Nordeste foi o tema da palestra do governador de
São Paulo, José Serra, para empresários, autoridades e
políticos no Salão Nobre.
Um banquete marcou o centenário de nascimento do
jurisconsulto e empresário Orlando Gomes, que presidiu a ACB entre os anos 1959 e 1962. Representando a
família, o seu filho Marcelo Gomes recebeu das mãos
do governador Jacques Wagner, a Medalha da Ordem
do Mérito da Bahia.

15 de julho. Num concorrido coquetel são festejados
os 199 anos.
15 de dezembro. No encontro de confraternização de
final de ano, é dada a largada para os eventos que assinalarão a passagem dos 200 anos.

28 de janeiro. Palestra do governador Jacques Wagner “O novo ciclo de desenvolvimento do Estado da
Bahia” é o evento que abre as comemorações do bicentenário.
Uma exposição fotográfica registrando fatos marcantes vividos nos 200 anos foi inaugurada na
Casa e, posteriormente, em mostras nos principais
shoppings.
4 de abril. O pecuarista Joãozito Andrade é homenageado com a Medalha do Mérito Empresarial Conde
dos Arcos.
Em maio, o ex-presidente João Sá é agraciado com o
titulo de Sócio Benemérito.

dezembro 2016, edição 92 • Revista ACB

7

MEMÓRIA

15 de julho. Uma noite muito especial. Este foi o sentimento coletivo de todos os que estiveram presentes à
cerimônia que assinalou os 200 anos. A celebração reafirmou a influência e o prestigio que a instituição ostenta
diante da sociedade de baianos e brasileiros. A Casa da
Moeda lançou a medalha comemorativa, em ouro, prata
e bronze. A Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos
o selo alusivo. Além de autoridades e empresários locais,
compareceram presidentes de várias associações comerciais do Brasil, inclusive o presidente da CACB. Presença de destaque também foi Dom Marcos de Noronha
e Costa, herdeiro de Dom Marcos de Noronha de Brito,
o VIII Conde dos Arcos, fundador da entidade.
No segundo semestre foram palestrantes os ministros Nelson Jobim (Defesa), Ana Buarque de Holanda (Cultura),
Almirante de Esquadra, Julio Soares de Moura Neto (Comandante da Marinha) e o vice-governador de São Paulo,
Guilherme Afif Domingos.
11 de agosto. Marcos de Meirelles Fonseca é empossado na presidência, para o período 2011/2013.
Uma exposição no salão nobre mostrou a evolução da
moeda no mundo.
14 de dezembro. Encerramento nas comemorações
do bicentenário, durante o encontro de confraternização natalina. Presente, o Cardeal Arcebispo, Dom Murilo
Krieger, para a benção final.

2012
Em janeiro, Café da Manhã com a ministra do STF e presidente do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon.
19 de julho. Homenagem ao banqueiro, ex-Reitor da
Ufba, Miguel Calmon Du Pin e Almeida, ex-presidente
da ACB, pela passagem do seu centenário de nascimento.
2 de agosto. O governador do Estado, o prefeito da
capital, autoridades e empresários homenageiam post-mortem, o escritor Jorge Amado, pelo transcurso do
seu centenário de nascimento.
11 de dezembro. O seminário internacional “Os portugueses no Brasil – Novos Desafios” discute a recente
imigração portuguesa para o Brasil.

21 de janeiro. Palestra do recém empossado prefeito de
Salvador, Antonio Carlos Magalhães Neto, no Café da Manhã.
18 de julho. Marcos de Meirelles Fonseca empossado
para seu segundo período na presidência. 2013/2015.
8
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22 de maio. O empresário Geraldo Dannemann, em
Sessão Plenária, no auditório, recebe a Medalha do Mérito Empresarial Conde dos Arcos.

15 de julho. Luiz Fernando Studart Ramos de Queiroz
é empossado presidente para o período 2015/2017. Rubens Lins Araújo toma posse na presidência do Conselho Superior, substituindo João Sá.
23 de julho. Realização do Fórum sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável com foco na Baía
de Todos os Santos, com a presença da presidente do
IBAMA, Marilene Ramos.
4 de agosto. O Cardeal Arcebispo Primaz do Brasil,
Dom Murilo Krieger apresenta para empresários, no
salão nobre, a Encíclica do Papa Francisco “laudato St.
(Louvado Sejas), primeiro documento escrito integralmente pelo Papa Francisco.
12 de agosto. O prefeito ACM Neto lança o Projeto
de Lei criando o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Inovações – PIDI.
26 de outubro. O governador Ruy Costa assina ato autorizando obras no Centro Histórico de Salvador.
20 de novembro. Empresários reúnem-se no Salão
Nobre. O tema: a exploração de petróleo em poços
maduros.

12 de abril. A ACB participa do movimento “Por um
comércio mais forte”, com outras entidades do comércio varejista: Fecomércio, FCDL e CDL-Salvador.
8 de julho. O “II Fórum Internacional sobre gestão de
baías”, com a presença de representantes da Marinha
do Brasil, Ministério Público e outras autoridades e empresários discutiram vários assuntos, com destaque a
necessidade da formalização de uma agência de gestão
para a Baía de Todos os Santos e a BTS como sede da
Amazônia Azul.
15 de julho. Os 205 anos da entidade são comemorados em Sessão Solene com as presenças de autoridades e do presidente da CACB, George Pinheiro. São
empossados os dirigentes do reativado Conselho da
Mulher Empresária e do recém criado Conselho do
Jovem Empresário.

REVITALIZAÇÃO E INCENTIVO FISCAL

Reconhecimen

Prefeito ACM Neto anuncia o Projeto Revitalizar – Programa PIDI

Prefeitura anuncia remissão de dívidas
de imóvel da ACB, marco da luta
pela revitalização e modernização do
bairro do Comércio
Texto: Antonio Nykiel • Fotos: Valter Pontes
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U

m dos mais suntuosos prédios da cidade do Salvador, o palácio da Associação
Comercial da Bahia é um exemplo de
conservação do patrimônio arquitetônico e
casa das iniciativas em prol da revitalização do
bairro do Comércio. Tombado pelo Instituto
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN), o edifício abrigou mais um importan-

nto e incentivo

Prefeito ACM Neto no ato da assinatura de remissão da dívida da ACB

te capítulo da sua história bissecular, na segunda-feira, 12 de dezembro, quando a prefeitura
municipal realizou cerimônia para lançamento
do programa Revitalizar e do segundo edital
do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento
Sustentável e Inovação (Pidi).
Durante o evento, o prefeito ACM Neto
anunciou a redução em 50% do valor do IPTU

da sede da ACB, assim como a remissão de
todas as dívidas antigas da sede da instituição
relativas ao imposto, no valor aproximado de
R$550 mil reais. “O Luiz Fernando Queiroz (presidente da ACB) achava que iríamos anunciar
uma remissão de metade, mas posso garantir
que será total. Adotamos esta iniciativa com o
aval da Secretaria da Fazenda”, afirmou.
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SAUDAÇÃO
Ao saudar o prefeito Antonio Carlos Magalhães Neto, o presidente
Luiz Fernando Queiroz fez o seguinte pronunciamento:
É uma grande honra para nós termos sido escolhido, pela segunda vêz, para o lançamento
de programas da prefeitura, tão brilhantemente
conduzida por V. Exa.. Não se trata de mera opinião: as urnas e a avaliação pública atestam isso.
Quando da nossa posse, com a marcante presença de V. Exa., assinalei que
Salvador estava voltando aos
seus melhores dias. Hoje, temos muitos mais razões para
afirmar o que dissemos: Salvador já voltou aos seus melhores dias.
Ninguém melhor do que V.
Exa para saber que ainda há
o que ser feito. Mas está sendo feito. Sob o governo que
lidera, o futuro de Salvador
será bem melhor do que o
seu presente.
Aqui foi lançado o PIDI n° 1
(Programa de Incentivo ao
Desenvolvimento Sustentável
e Inovação). Agora, temos o
PIDI n° 2, que visa, entre outras coisas, estimular a atividade econômica, gerando
emprego e renda na área por ele compreendida,
a restauração e conservação do maior e mais
relevante Centro Histórico da América Latina,
utilizando-se, inclusive, de incentivos fiscais, tão
necessários ao êxito do programa. O bairro do
Comércio localiza-se nesse Centro Histórico.
Como parte desse esforço de recuperação, é desejável que os prédios tombados tenham isenção do IPTU. Eles têm suas atividades econômicas reduzidas pelo tombamento, e as despesas
de manutenção aumentadas. Seria recomendável, então, uma lei municipal sobre o assunto,
como já existe em outros municípios brasileiros.
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Sabemos que V. Exa. está atento ao assunto, e
tem sensibilidade para tal.
Por razões conhecidas, essa área da cidade, que
já foi seu Centro Empresarial e Financeiro, está
enfrentando dificuldades, e a Prefeitura não se
descuida desse problema.
O bairro do Comércio precisa de investimentos
de grande impácto para reverter sua situação de
decadência. A localização do Centro Administrativo Municipal, nessa área, traria esse impácto.
As condições para implementá-lo são as melhores possíveis.
Outra atividade que tem grande impácto no
bairro, é a portuária. De forma direta e indireta
ela é a maior contribuinte do ISS do município
de Salvador, e representa cerca de 25 mil empregos na cidade.
A atividade portuária é algo de grande importância e complexidade. Competimos com o mundo,
com ótima perspectiva, pela localização do porto na entrada da baía, o que reduz, substancialmente, os custos operacionais.
É possível, e até desejável, que parte das suas
atuais instalações tenha uma outra destinação,
o que pode, inclusive, trazer mais dinamismo ao
bairro. Sabemos que isso está nos planos de V.
Exa. Porém, seria salutar um aprofundamento do
diálogo com o empresariado, para que o porto,
também, continue suas atividades, sobretudo
aquelas relativas a conteiners, o coração de um
Porto Moderno.
Assim, caro prefeito, permita-nos assim chamá-lo, a Associação Comercial da Bahia, confia,
como sempre o fez, naqueles que, como V. Exa.,
têm trabalhado, incessantemete, pelo nosso
povo. Essa é a casa dos que trabalham para o
nosso progresso, pelo desenvolvimento da atividade empresarial e pelo bem estar da população.
Portanto, essa casa, é de Vossa Excelência.

REVITALIZAÇÃO E INCENTIVO FISCAL

Paulo Souto, (C) secretário da Fazenda do Município, entre empresários

A intenção, de acordo com
o prefeito, é dar mais atenção à
preservação de um dos patrimônios da cidade, erguido no século
XIX e “uma das referências para
quem circula na região do Centro
Histórico”.
O presidente Luiz Fernando
não escondeu a emoção com a iniciativa da prefeitura e agradeceu
pela ação municipal de beneficiar
a ACB e o patrimônio histórico da
cidade. “Esta é uma antiga luta da
entidade. Foi uma demonstração
de sensibilidade do prefeito ACM
Neto, que também reconhece o
papel da entidade como líder, há
cerca de 40 anos, da campanha em
prol da revitalização do bairro do
Comércio, não só para que retorne à sua antiga condição de importante centro econômico da cidade,
ainda que com outras característi-

cas, mas também para modernizá-lo, inclusive no aspecto turístico”,
comemorou.

Revitalizar e Pidi
Com o lançamento do Revitalizar
e do segundo edital do Programa de
Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável e Inovação (Pidi), Salvador
dá mais um importante passo para
a revitalização do Centro Antigo. O
Pidi prevê incentivos fiscais com o
objetivo de criar a Vila Cultural da
Barroquinha. Já o Revitalizar tem o
intuito de recuperar imóveis tombados ou não na região do Centro
Antigo. Os dois documentos foram
assinados pelo prefeito ACM Neto
em cerimônia realizada na sede da
Associação Comercial da Bahia.
“O nosso objetivo fundamental
é garantir, através desse pacote de

incentivos tributários e de redução
de impostos, que esses imóveis possam ser revitalizados e, acima de
tudo, tenham uma destinação para
moradia ou para o setor econômico, através de comércio e serviços.
O grande lance do Centro Antigo de
Salvador é garantir a sua ocupação”,
salientou ACM Neto.
Quem participar do Revitalizar
terá redução de 50% do IPTU por
dez anos para que o imóvel restaurado seja mantido em bom estado
de conservação e habitado e isenção do Imposto sobre a Transmissão Intervivos (ITIV). No caso de casarões tombados, a reforma precisa
ser aprovada pelo IPHAN.
Com o objetivo de fomentar a
cultura por meio de incentivos fiscais, o edital Pidi pretende criar a
Vila Cultural da Barroquinha. O edital contempla atividades como casa
de espetáculos, galerias de arte, teatros, cinemas, café, escola de idiomas, agências de turismo, casa de
câmbio, restaurantes, loja de artigos
religiosos, livrarias, dentre outras.
“Estes programas têm características diferentes. De um lado
estimula quem tem imóveis para requalificar e, de outro, que a região
do Centro Histórico seja vista de
maneira especial”, disse ACM Neto.
Sobre as iniciativas de criação
da Vila Cultural e instauração do
Restaurar, o presidente Luiz Fernando Queiroz pontuou que “vão estimular atividades econômicas no coração da cidade, gerando emprego
e renda e ajudando na conservação
de imóveis históricos”. Ele colocou
a instituição à disposição para colaborar nos programas.
Estiveram presentes ao evento
os secretários Paulo Souto (Fazenda), Rosemma Maluf (Ordem Pública), Érico Mendonça (Cultura e Turismo) além de gestores e técnicos
municipais, autoridades, representantes do segmento comercial de
Salvador e imprensa.
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Prefeituras têm R$ 300 milhões em
financiamentos da Desenbahia

Presidente Otto Alencar Filho com prefeitos

A

Desenbahia fecha o ano com a
marca de R$ 300 milhões em financiamentos às prefeituras. “Significa que demos prioridade, de fato,
ao interior, atendemos municípios
de todos os territórios e também
comprovamos que as prefeituras
baianas estão avançando em sua
capacidade de endividamento legal,
um indicador de boa gestão”, ava14
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liou Otto Alencar Filho, presidente
da Agência de Fomento que, no 5º
Encontro dos Prefeitos da Bahia, realizado em Guarajuba, detalhou os
procedimentos para prefeitos eleitos e reeleitos.
Entre operações aprovadas e
contratadas foram beneficiadas 69
prefeituras. Comparado com 2015, o
crescimento em 2016 foi de aproxi-

madamente 113%. Do total, 94% das
operações de financiamento foram
destinadas para obras de infraestrutura, como drenagem e pavimentação e 6% das operações foram destinadas à aquisição de máquinas e
equipamentos. Durante o 5º Encontros de Prefeitos, a Desenbahia manteve estande com equipe para atendimento presencial aos novos gestores.

batata, que requer pelo menos 800
metros de altitude, além de terra
fértil e água em abundância. Logo
no início de 2017, as caravanas ao interior serão retomadas. Uma visita
à Região de Feira de Santana e no
Semiárido já está sendo planejada.

Enoturismo em Mucugê

Estratégia é priorizar
crédito para o interior

Otto Alencar Filho ressaltou que
a Desenbahia financia pequenas e
grandes obras municipais, suprindo a
falta de recursos para investimentos.
“A Desenbahia está de portas abertas para prefeitos e prefeitas, temos
os recursos, mas, por força de lei, é
preciso que as prefeituras estejam
com as contas em dia, que aprovem
projetos na Câmara de Vereadores
e que estejam aptas para aprovação
na Secretaria do Tesouro Nacional
(STN). O fato é que precisamos, todos, trabalhar para melhorar a qualidade de vida nos municípios”.

Além do financiamento às prefeituras municipais, a Desenbahia
decidiu percorrer as regiões produtoras da Bahia. Neste ano, a última caravana comercial ao interior
visitou empreendimentos agrícolas
em Irecê, Mucugê, Lençóis, João
Dourado e Xique-Xique. E, segundo
o presidente da Agência de Fomento, Otto Alencar Filho, a instituição
consolidou sua visão: a Região da
Chapada, com 69 municípios, tem
potencial para desenvolver três
fortes pólos agroindustriais “e a
Desenbahia está decidida a apoiar
empreendimentos de beneficiamento das olerícolas produzidas
nesta região, gerando assim emprego, renda e riqueza para a região, além de ampliar a produção
agrícola de exportação”.
A caravana da Desenbahia visitou em Mucugê os empreendimentos Grupo Igarashi e Grupo
Progresso, que se destacam como
os maiores produtores de batata
do Brasil, além de olerícolas e café,
esta última produzida pela Fazenda
Progresso. Esta região, com altitude
de mil metros, apresenta condições
excepcionais para a produção de

Francisco Miranda, Diretor de
Negócios da agência de fomento,
observou que a Fazenda Progresso
tem planos de investir muito além
da já importante produção de batata, tomate e café. “A Fazenda
Progresso tem projeto de produzir vinhos, inclusive com plano de
investir no enoturismo, com Hotel
Fazenda, aproveitando a impressionante beleza natural de Mucugê,
Igatu e Andaraí, de forte apelo turístico”. O Gerente Comercial Marko
Svec chamou atenção para a produção de Chips de batata pelo Grupo
Igarashi e planos para produção de
extrato e molho de tomate. “São
iniciativas que fortalecem a visão
da Desenbahia de apoiar projetos
que ultrapassem a fase da produção
agrícola, por si só importantes para
a economia baiana, para a fase de
produção agroindustrial capaz de
gerar, além de empregos e renda, riqueza para a região produtora”.
A caravana da Desenbahia percorreu ainda Lapão, João Dourado e Xique-Xique, com potencial
para se consolidarem como pólos
agroindustriais. Xique-Xique, por
exemplo, tem características altamente positivas, como terras baratas de altíssima qualidade, próprias
para irrigação, próximas ao rio São
Francisco, com estratégicos lençóis freáticos”. Tais condições vocacionam a região para expansão
de pólos agroindustriais e são elas
que levaram à implantação do Projeto Baixio de Irecê. Atualmente,
Lapão se destaca como importante
produtor de cebola, cenoura, mamona e beterraba.
dezembro 2016, edição 92 • Revista ACB
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COMEMORAÇÃO

ACB comemora os 166 anos da Juceb

N

o ano de 1850 a Associação
Comercial da Bahia abria suas
portas para abrigar o então Tribunal
do Comércio da Bahia que, tempos
depois, passou a ser denominado
Junta Comercial do Estado da Bahia
(Juceb), com o objetivo de se constituir no órgão da administração
pública estadual, responsável pelo
registro empresarial. Passou por diversas reestruturações até chegar
a sua formatação atual que data de
agosto de 2012.
Para comemorar os 166 anos
do órgão, o corpo de vocalato da
Junta voltou ao palácio da ACB no
dia 12 de dezembro, para cerimônia
dirigida pelo atual presidente Antonio Carlos Marcial Tramm, que fez
um balanço anual das atividades e
destacou os processos de modernização, informatização e desburocratização que o registro mercantil
passa atualmente.
16
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Antonio Carlos Marcial Tramm

“Esse foi um ano de muito trabalho e transformações no registro
mercantil. Estamos em um processo
de modernização e informatização
visando desburocratizar o registro.
Nosso objetivo é tornar a vida do
empresário mais rápida, eficiente e
segura. Atuamos também prestando informações, fazendo e fortalecendo parcerias com associações

de classe, órgãos do Estado e da
União. Nesse aniversário da Juceb
quem ganha o presente é o empresário, que passa a ter sua demanda atendida com qualidade e
eficiência”.
Representando a Federação do
Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-Ba), esteve presente o vogal
da Junta Artur Sampaio, que destacou a posição de referência que
a Junta ocupa no Estado: “Nesses
166 anos de existência a Juceb tem
sido um exemplo de autarquia. É um
dos poucos órgãos que está sempre
em atualização, atento as mudanças.
Hoje ela passa por um processo de
informatização, com isso as pessoas já podem acessar os serviços da
Juceb de qualquer lugar do Bahia,
basta ter acesso à internet. E quem
ganha com isso é o empresário, que
passa a ter mais facilidade e agilidade em suas demandas, que estão
efetivamente a um clique”.
A vogal Maria Constança Carneiro Galvão, em nome do Departamento de Registro Empresarial
e Integração (DREI), salientou no
evento de aniversário do órgão o
orgulho de fazer parte do vocalato
da Juceb: “Para mim é uma honra
fazer parte do vocalato da Juceb
nesse aniversário de 166 de um
órgão a serviço da Bahia! A Junta
passa hoje por um momento de
profunda transformação e dia após
dia está avançando em sua missão
de oferecer um bom atendimento
e um serviço eficiente ao empresário”. Também se pronunciaram
sobre o desempenho da autarquia
nestes 166 anos e sua importância
para a classe empresarial e para a
economia do Estado, os vogais Rubens Araújo e Adary Oliveira, que
representam a Associação Comercial da Bahia no colegiado.

MEMÓRIA/205 ANOS

Ex-presidentes no valioso
Conselho Superior
I

nstituída em 1811 com o título de Praça do Comércio, foi a partir de 1840 que a Associação
Comercial da Bahia passou a ser assim denominada. Nesta mesma reforma estatutária, a
ACB passou a eleger seus presidentes através do voto dos comerciantes, que assumiram
então a condição de associados.
Ao longo destes 205 anos de história e atividade ininterrupta, a Associação Comercial
contou com a liderança de 49 diferentes presidentes, incluindo o atual, Luiz Fernando
Queiroz. Destes, dez continuam a manter vínculo com a entidade, como membros natos do
Conselho Superior, condição esta assumida por todos os ex-presidentes.
Com a missão de se posicionar sobre os assuntos mais relevantes, auxiliando a presidência da Associação na tomada de decisões mais complexas, segundo o estatuto da Entidade,
cabe ao Conselho pronunciar-se sobre as questões que lhe forem submetidas pela Diretoria,
julgar recursos contra atos da Diretoria, conferir títulos de Sócio Benemérito, outorga da
Medalha do Mérito Empresarial Conde dos Arcos e intermediar as relações entre os órgãos
diretivos da Entidade para a solução de casos específicos, além de outras funções.

Associação
Comercial
da Bahia.
Passado,
Presente
e Futuro...

Rubens Araújo, que presidiu a ACB entre 1979 e 1981, é o
atual presidente do Conselho Superior. Dentre suas iniciativas marcantes enquanto presidente da Casa, intensificou a
atuação junto a Confederação das Associações Comerciais
do Brasil – CACB, quando participou de assuntos como orçamento, reorganização interna e administrativa, assessoria especializada, e elaboração de documentos técnicos sobre os
problemas conjunturais do país. Em 1980 representou a ACB
na IV Reunião Conjunta Empresarial Brasil – Estados Unidos,
com temas como Comércio, Investimentos, Transferência de
Tecnologias e Energia.

Período:
1979/1981

Presidente do Conselho Superior até 2015, João Sá de Carvalho é um dos ex-presidentes cuja história está mais intimamente ligada a ACB. Seus dez anos como presidente da
instituição, nos períodos de 1969 a 1975 e de 1999 a 2003,
foram marcados pelo envolvimento com as principais questões econômicas e sociais do estado, dentre as quais: os prejuízos da lavoura cacaueira, ampliação do comércio exterior,
policiamento mais rigoroso e investimentos na orla marítima
para aproveitar seu potencial turístico, os problemas com o
crescimento do trânsito na capital, incluindo carga e descarga e o comércio informal. Foi em sua presidência que, em
1971, no Salão Nobre da ACB, deu-se a assinatura do ato de
constituição do Polo Petroquímico de Camaçari.

Período:
1969/1975
1999/2003
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Em 1981, Wilson Andrade assumiu a presidência da Associação Comercial da Bahia, com apenas 31 anos de idade. Ainda hoje o mais jovem empresário a presidir a Casa, Wilson
era destaque no meio empresarial por coordenar projetos
arrojados e por sua intensa participação em entidades empresariais e sociais na Bahia e no Brasil. Em seus quatro anos
no cargo, defendeu o desenvolvimento sustentável do país,
através do empreendedorismo ligado às causas ambientais
e sociais, mesmo antes do tema ser uma agenda ampla. Buscou também uma maior integração da ACB com entidades
congêneres.

18

Período:
1981/1983

Em plena abertura democrática, em 1985, Juvenalito Gusmão de Andrade assumia a presidência da ACB e pregava a
real participação do empresariado na reconstrução do Brasil
e na abertura pós Regime Militar. Lançou de início o movimento Ação Política Empresarial, difundido em todo país em
reuniões da CACB, com maior atenção ao Plano Cruzado, debatido com a presença do ministro Dilson Funaro na ACB.
Em sua gestão instituiu a Medalha do Mérito Empresarial
Conde dos Arcos, cujo primeiro laureado foi o engenheiro
Norberto Odebrecht, em 1987.

Período:
1985/1987

Envolvido desde jovem com a atividade institucional das entidades representativas do empresariado, Joaquim Quintiliano da Fonseca via estas instituições como legitimas interlocutoras junto aos poderes públicos. Foi com esta filosofia
que assumiu a presidência da ACB em 1989, permanecendo
no cargo até 1993. Ressaltava que iniciativas pública e privada
deveriam ser parceiros na elaboração de políticas urgentes,
incluindo as reformas tributárias e trabalhistas. Favorável a
uma maior aproximação com o Poder Legislativo, realizava
reuniões quinzenais na ACB com a presença de deputados
do estado. Foi o primeiro baiano eleito para presidir a CACB.

Período:
1989/1993

Elmer Musser Pereira sempre buscou integrar entidades
de classes que representem empresas privadas junto aos governos. Assumiu a presidência da ACB em 1997( substituindo
Álvaro Conde Lemos Filho) para um período de dois anos
carregando consigo experiências na Associação Brasileira
da Indústria do Cacau, presidente da Comissão de Comércio do Cacau da Bahia e o Conselho da Fundação Nacional
do Comércio Exterior. Período de enfraquecimento dos grupos empresariais da Bahia, Elmer viu a ACB também passar
por um período difícil. Nesta época, passou a disponibilizar
o Salão Nobre da entidade para atividades diversas, como o
lançamento do SimBahia, mantendo o prestígio da entidade.
Foi substituído por João Sá após um mandato de dois anos.

Período:
1997/1999
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Entre 2003 e 2007 uma mulher assumia a presidência da Associação Comercial da Bahia pela primeira vez em sua bicentenária história. Lise Weckerle é empresária do ramo ótico,
(leia-se Óticas Ernesto), atuante em vários segmentos da
sociedade baiana, também se dedica ao trabalho beneficente. Em sua gestão a Casa ampliou a relação com pequenos
e médios empresários, e passou a oferecer encontros para
debater problemas como a qualificação de mão de obra e
a importância de qualificar e capacitar os segmentos para o
mundo da globalização. Com a ajuda de empresários foi a
responsável pela instalação do 16º. Batalhão da PM no Comércio, marco no movimento de recuperação da região.

Período:
2003/2007

Atual presidente do Instituto Geográfico e Histórico da
Bahia (IGHB), Eduardo Morais de Castro presidiu a ACB
entre 2007 e 2011. Historiador por vocação, em sua gestão
a CACB reconheceu por unanimidade a ACB como a mais
antiga entidade de classe empresarial do Brasil. Foi de sua
iniciativa também um amplo restauro visando a preservação do prédio da entidade. Foi também responsável pelo 1º.
Planejamento Estratégico da ACB, em 1997, dotando a instituição de condições capazes de reduzir significativamente os seus custos, sem interferir na qualidade dos serviços.
Eduardo Morais de Castro coordenou ainda as comemorações dos 200 anos da ACB.

Período:
2007/2011

Marcos de Meirelles da Fonseca, foi o primeiro presidente da entidade em seu terceiro século de existência. Envolvido nas gestões de Lise Weckerle e Eduardo Morais de
Castro na condição de diretor e vice-presidente, acompanha de perto a história recente da entidade. Ex-presidente
da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia (ADEMI) é também presidente do Conselho de Cultura da ACB.

Período:
2011/2015

O atual presidente Luiz Fernando Ramos de Queiroz é o
mais novo integrante do Conselho Superior. Eleito em julho
de 2015, cumpre seu primeiro mandato no comando da entidade, com uma gestão voltada para a ampliação da representatividade e o seu fortalecimento, além de sua modernização
administrativa.

Período:
2015/2017
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ARTIGO

Reflexo do turismo no comércio
C

om aeroporto em obra há anos, centros culturais rodeados por casarões abandonados e
ruas desertas, hotéis e restaurantes sendo sistematicamente fechados, o estado da Bahia passa
por uma crise no turismo cada vez mais explícita,
com impacto direto e acentuado no desempenho econômico. As micro e pequenas empresas
formam, aproximadamente, 90% do comércio e
serviços atingidos pelo setor.
Não temos dúvida que das 21.000 lojas fechadas nos últimos 15 meses no Estado, que geraram
um desemprego de aproximadamente 50.000 trabalhadores, segundo informações do Sindilojas,
parcela expressiva sofreu contribuição da queda
na atividade de turismo. O comércio local sente
a perda não só na venda de serviços e produtos
básicos ao turista, como alimentação, artesanato,
hospedagem e transporte, mas no repasse dos
impostos, na circulação da moeda em atividades
de menor porte, no emprego.
Na Baía de Todos os Santos que, por sinal, é
um dos mais belos e pouco explorados patrimônios naturais, o Porto de Salvador é outro vetor
de atração com enorme potencial para receber
turistas. É dele que vem, por sinal, a única boa notícia. De acordo com o Anuário Estatístico do Ministério do Turismo (ano base 2015), o desembarque de turistas estrangeiros em portos baianos
triplicou, saltando de 3.100 em 2014 para 9.400
em 2015.
Ainda no anuário, consta que a Bahia mantém
maior movimento aéreo entre os estados do Nordeste, enquanto estados como Ceará e Pernambuco vem atrás e em queda. No entanto, dados
da Infraero apontam que Salvador perdeu 26,4%
de voos nacionais e internacionais no último ano,
equivalente a mais de mil operações no
Aeroporto Luis Eduardo Magalhães,
classificado, segundo Pesquisa Permanente de Satisfação do Cliente,
do Ministério dos Transportes,
Portos e Aviação Civil, como o
segundo pior aeroporto do país
pela terceira vez consecutiva.

Se o turismo de lazer anda mal das pernas,
o turismo de negócios praticamente desapareceu. Os hotéis estão fechando as portas – numa
cidade sem centro de convenções - e reduzindo,
ainda mais, os espaços para eventos corporativos,
levando boas oportunidades para outros estados
mais estruturados, capazes de unir trabalho e diversão com eficiência e profissionalismo.
A Bahia que, em 2011 era o terceiro destino
nacional, hoje está em nono lugar. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - ABIH,
já perdemos 12 hotéis nos últimos anos e mais
três de grande porte apresentam perspectiva de
fechamento nos próximos meses, resultando num
desemprego de cerca de 32.000 pessoas. Em junho, a ocupação média na Bahia chegou a parcos
30,8%, enquanto a média nordestina foi de 68%.
O segmento de bares e restaurantes também foi
afetado, com estimativa de 4.500 estabelecimentos fechados e 36 mil profissionais demitidos até
o fim do ano, fora os 1.330 que já encerraram as
atividades, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes – Abrasel/BA.
Por isto, acreditamos que o Governo do Estado, através do novo secretário de turismo, a
Prefeitura de Salvador – cidade com economia
fundamentalmente dependente das atividades
de comércio e serviços e com forte vocação turística –, as associações ligadas ao trade, como
ABIH, Abrasel, Associação Brasileira de Agências
de Viagens – ABAV/BA, lideradas pela Câmara de
Turismo da Fecomércio, CDL Salvador, a FCDL, a
Associação Comercial da Bahia, e várias outras entidades, sob o guarda chuva do Fórum Empresarial
da Bahia, devem buscar, desarmados de ânimos
políticos, num trabalho de muitas mãos, elaborar um Plano Diretor para o setor de turismo, se
necessário contratando empresa de consultoria
isenta, com experiência e credibilidade reconhecidas pelas partes. Todos imbuídos do compromisso de execução do produto final. Tratando-se de
um plano de longo prazo, caberá à sociedade civil,
através das suas entidades representativas, cobrar
dos governos atuais e futuros o seu cumprimento.

Por: Frutos Dias Neto
Empresário, ex-presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador
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EMPRESA

Um caso de sucess

A

PA Arquivos Ltda., empresa prestadora de
serviços de Gestão da Informação, abrangendo as atividades de Custodia, Guarda, Organização, Digitalização, ECM, BPO e TI, implantou
em 2003, em Salvador, bairro de Itapagipe, um
arrojado Projeto Sustentável Sócioambiental,
hoje reconhecido nacionalmente como grande
exemplo de empreendedorismo sustentável.
O êxito desses empresários foi encontrar um
modelo de negocio que permitisse criar novas
oportunidades de emprego numa região de extrema pobreza, cuja comunidade havia sofrido
um grande impacto diante do fechamento da fabrica de chocolate, demitindo centenas de funcionários. Naquela ocasião a fábrica CHADLER
foi vendida a Barry Callebaut Brasil S/A, que, não
se interessou por sua manutenção, deixando o
imóvel abandonado por mais de cinco anos.

Área interna
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Área externa

Na iminência de ser invadida, foi oferecida
esta área para locação a um preço de mercado
compatível com o estado deplorável em que se
encontrava. Para viabilizar sua implantação, foi
concedida uma carência de seis meses para retirada do lixo e sucata acumulada, higienização
da área, esgotamento sanitário, ligação de ener-

so, socioambiental
gia, água e comunicação que haviam
sido cortadas. Negociadas essas
condições a PA assumiu a reconstrução de todo o imóvel, dando-lhe
nova utilização dessas instalações
com a finalidade de atender a demanda dos seus contratos.
Durante os últimos dez anos, foram realizados investimentos da ordem de R$ 5,7 milhões de reais, em
projetos e obras civis para reconstrução do imóvel, construção de
novas estruturas, fabricação e montagem da cobertura dos prédios,
instalações elétricas e hidráulicas,
tratamento de efluentes, instalação
de hidrantes, sistema de para-raio e
de proteção contra incêndio, sistema de segurança patrimonial, sistema de rede lógica, pátio de estacionamento e obras externas.
A viabilidade econômica desse
projeto só foi possível acontecer
graças ao apoio dos clientes da PA,
que entenderam este desafio aprovando a construção dessas instalações para abrigar uma Unidade de
Arquivo desse porte no Nordeste.
Este empreendimento, com foco
no compromisso Socioambiental,
recebeu uma pontuação máxima no
quesito de redução dos impactos
negativos no meio ambiente e nas relações sociais com uma comunidade
pobre, de alto risco social. Hoje, confiantes na recuperação econômica,
continuam a investir maciçamente
no desenvolvimento e treinamento
das pessoas para o novo desafio da
tecnologia digital, que sem dúvida é
o grande passo para o futuro. A recuperação dos empregos perdidos
e novas oportunidades para esta
região da cidade por si só consolida
este trabalho.

Compromissos com a cidade de Salvador
–
–
–
–
–
–
–
–

Revitalização de uma área abandonada no bairro de Itapagipe.
Geração de centenas empregos diretos e indiretos.
Investimentos de 5,7 milhões.
Programas de Utilização Mínima de Insumos não Degradáveis
Reciclagem de Resíduos.
Consumo controlado de energia.
Recrutamento de moradores da Comunidade.
Treinamento e Cursos de Inclusão Digital.

Controle por Rádio

Leitura ótica de dados

Digitalização de Documentos

Transporte e Coleta de Documentos para Digitalização e Arquivo
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As 7 pragas do Brasil
moderno
E

ste é o titulo do livro do empresário, político e escritor Joaci
Goes. Membro da Academia de Letras da Bahia e do Conselho
Superior da Associação Comercial da Bahia. Com 130 páginas, a
obra é lançada pela editora Topbooks e prefaciada pelo ministro
aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto.
– “Mais um livro de Joaci Góes. Desta feita, o Joaci que vai
fundo na carne da vida institucional brasileira. O Joaci que se faz
agudo analista da cena institucional cotidiana para dar conta das
prioridades constitucionais que as políticas públicas nacionais
insistem em ignorar”. Assim o ministro Ayres Britto inicia o
prefácio.

As melhores frases de Delfim Netto
O
jornalista e articulista Aristóteles Drummond, vice-presidente
da Associação Comercial do Rio de Janeiro e colaborador
da Revista ACB, depois do sucesso da antologia de frases do
professor e ex-ministro Roberto Campos, faz o lançamento do livro
O homem mais realista do Brasil – As melhores frases de Delfim
Netto, também pela Editora Resistência Cultural.
Trata-se de uma coletânea com as 200 melhores frases de um
frasista emérito, o economista e ex-ministro Antônio Delfim Netto.
O livro, com 144 páginas, traz também depoimentos de figuras
de destaque do cenário nacional, a exemplo de Ernâne Galvêas,
Guilherme Afif Domingos. Humberto Mota, Ives Gandra da Silva
Martins, Paulo Skaf e Roberto Teixeira da Costa. São 200 frases.
Eis algumas:
– Quando o mercado produz muita distorção a urna
corrige; quando a urna produz muita distorção, o
mercado penaliza.
– No Brasil de hoje, esquerda e direita são sinais de trânsito.
– Deus foi muito duro com os economistas, porque, na
economia, o átomo pensa, fala e reage.
– O capital é como água: sempre flui por onde encontra menos
obstáculos.
– O futuro é opaco, Um economista só vira um gênio depois que o futuro virar passado
– Não tem nada tão fora de moda do que pacote econômico.
– Se o Brasil quiser crescer, tem que entender que o mundo não vai nos ajudar
– Já vi muito leão virar gato...
– O Brasil sempre cuidou mais do passado do que do futuro.
– Quem não estiver confuso, está mal informado.
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ATUALIDADE

Seminário debate a PEC 241
“Trata-se de uma medida de austeridade
do governo de Michel Temer, pois com
a PEC 241 vamos mostrar para o mundo
que o período de bandidagem no país
está chegando ao fim."
Profº Fernando Alcoforado discute PEC 241/55

A

proposta de emenda à Constituição (PEC) que define um
teto para os gastos da União pelos
próximos 20 anos foi o tema da reunião de diretoria da ACB, realizada
no dia 1 de dezembro. O Seminário
“Visões sobre a PEC 241/55” contou
com apresentações do professor e
economista Fernando Alcoforado e
do ex-deputado constituinte Joaci
Góes, membro do Conselho Superior da ACB, que apresentaram leituras distintas sobre o documento.
“A proposta é expor o maior número de informações possíveis sobre a PEC e, a partir disso, permitir
que os nossos associados tenham
condições de criar um pensamento crítico a respeito da proposta.
Por isso, convidamos dois grandes
palestrantes, com visões diametralmente opostas sobre a PEC 241/55,
o que eleva o espirito de cidadania
da ACB”, justificou o presidente da
Associação, Luiz Fernando Queiroz.
A visão do professor Fernando
Alcoforado é de que a PEC 241-2016
trata das despesas primárias, ou seja,
exclui os gastos do governo com o
pagamento dos juros e amortização
da dívida pública, verdadeira razão
do déficit público. “O congelamento
do gasto público valerá por 20 anos,
com possibilidade de revisão da regra de fixação do limite a partir do

décimo ano de vigência. Os formuladores desta PEC 241-2016 partem
da premissa de que o problema fiscal brasileiro é consequência do aumento acelerado da despesa pública
primária, ou seja, dos gastos sociais,
de saúde, educação, funcionalismo,
etc. quando na realidade ele resulta
do crescimento descontrolado da
dívida pública”, pontuou.
Ainda segundo o economista,
a PEC 241/55 desconsidera as enormes necessidades de investimentos nas áreas de saúde e educação
que o país ainda tem para atender
a maioria da população. “A PEC
241 vai significar grandes sacrifícios
aos mais pobres em troca de uma
suposta redução da dívida pública.
Mas será muito difícil haver redução da dívida pública simplesmente
através da limitação dos gastos primários, se não houver crescimento
econômico. Sem crescimento econômico e com o Brasil praticando as
maiores taxas de juros do planeta, é
quase impossível haver redução da
dívida”, avalia Fernando Alcoforado.
Em seguida, Joaci Góes palestrou
defendendo a PEC 241 como uma necessidade imediata do Brasil. “Trata-se de uma medida de austeridade do
governo de Michel Temer, pois com a
PEC 241 vamos mostrar para o mundo que o período de bandidagem no

país está chegando ao fim. É muito
bom que o próprio governo estabeleça limites para os seus gastos. É um
exemplo para toda sociedade, que foi
incentivada a se endividar nos governos do PT e agora precisa equilibrar
as contas”, defendeu.
Como apontou, a PEC vai na direção da reconstrução da economia
nacional, da busca incessante da geração de emprego e na recuperação
da renda das famílias brasileiras. “Cerca de 40% do orçamento do país são
jogados fora. Os gastos com quem
ganha acima do teto constitucional
chegam a R$ 10 bilhões anuais. Por
isso, a coragem do Michel Temer para
lançar uma medida extremamente
antipopular deveria estar sendo louvada de joelhos pela sociedade brasileira”, acrescentou Joai Góes.
Em suas considerações finais, o
presidente Luiz Fernando Queiroz
elogiou o alto nível do debate, ao
mesmo tempo em que classificou a
PEC 241 como uma “medida necessária, porém insuficiente por não tratar
do aumento das tarifas públicas”.
“Poderiam ter sido criadas alternativas para aumentar receitas, sem
sacrificar a atividade empresarial,
através da equalização das alíquotas
sobre heranças e doações, que são
de 8%, com as do imposto de renda
de cada contribuinte” sugeriu.
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ARTIGO
Clube das
mais belas

Baía de Todos os Santos exige
nova gestão

M

uitas baías do mundo são dedicadas a santos,
San Francisco Bay, nos Estados Unidos; Saint
Michel, na França; Saint Ann, na Jamaica; Saint John,
no Canadá; mas só uma, em todo o planeta, foi consagrada a todos os santos e destacada como sede
da Amazônia Azul. Qual o valor deste “status único”
para a visibilidade internacional e na atração de atenções e investimentos?
Neste momento em que o Acordo de Paris (firmado em dezembro de 2015) é ratificado, passando
a ser legalmente vinculante e estabelecendo novos
marcos regulatórios para a chamada economia verde, colocando o sistema financeiro internacional na
rota dos novos destinos econômicos - charmosos e
sustentáveis - a Baía de Todos os Santos (BTS) é destaque no mapa mundial.
No dia 1º novembro, data em que a BTS comemora os 515 anos do seu descobrimento, o presente
não poderia ser melhor. Durante o Congresso Internacional do Clube das Mais Belas Baías do Mundo
(MBBM), em Puerto Vallarta, México, a BTS, aplaudida internacionalmente, recebeu o título de
membro efetivo do charmoso clube.
Os primeiros contatos com o
clube foram feitos pelo Rotary BTS,
em 2009, apoiado pelo WWI-Worldwatch Institute. Logo depois o assunto foi discutido no
Núcleo BTS do Ministério Público Estadual e abraçado pela
Associação Comercial da Bahia

e o Gabinete Português de Leitura (que desenvolve pesquisa histórica na área), além de debatido e
chancelado pela Comissão de Turismo da Federação
do Comércio. Em seguida, foi acolhido pela prefeitura de Salvador, Yacht Club, Fundação Baía Viva e
Salvador Destination, parceiros decisivos nesta importante conquista.
Este imenso esforço empreendido por tantos
parceiros - hoje mais comprometidos pelas ações
divulgadas e aplaudidas - exigirá agora foco e muito
trabalho. As palmas deixarão de soar se ações concretas não forem empreendidas, afinal, de que vale
ser uma das mais belas baías do mundo se a gestão
da BTS, o mais conhecido e divulgado patrimônio
natural do estado da Bahia está, há anos, emperrada? Se alguém se dispõe a investir na baía arrisca-se
diante da insegurança jurídico-institucional. A quem
deve procurar primeiro? Quantos pareceres - de
quantos órgãos - são necessários? Quanto tempo
demora a licença? Ninguém sabe.
Como atrair investimentos sustentáveis, geradores de empregos e novas rendas, se o Plano de
Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) e o
zoneamento da BTS - exigidos por lei - ainda não foi
feito? Os portos, emperrados, não conseguem ser
licenciados. Neste cenário, o projeto de US$ 86 milhões (Prodetur) para investimentos na BTS, patina
há anos na burocracia estatal e do Banco Interamericano de Investimento (BID). Sem rumo, a mais
nova baía-membro do Clube das MBBM precisará
organizar-se rapidamente para migrar do caos atual
de desgoverno para o desejado e divulgado “belo”
status. Este valioso e cobiçado patrimônio precisa
de governança nova.
Outras baías do mundo, que enfrentam problemas parecidos, já conseguiram organizar sua gestão.
Baías são berços naturais para o desenvolvimento
das suas áreas de influência econômica e, como tal,
precisam de intervenções contínuas e inovadoras.
Diante do emaranhado conflitante de leis federais,
estaduais e municipais que incidem sobre a BTS, só
a criação de uma Agência de Gestão (com todas as
instituições, constitucionalmente habilitadas, assentadas em seu conselho) garantirá o ordenamento
inteligente e sustentável da área. Debutando entre
as “Mais Belas Baías do Mundo”, a sede da Amazônia
Azul exige nova gestão.

Por: Eduardo Athayde
Diretor da Associação Comercial da Bahia e presidente do Rotary BTS
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ARTIGO

Ainda sobre o ativismo jurídico
M

otivado por uma palestra de Homero Arandas, na Associação Comercial da Bahia, sobre “Relações Trabalhistas - Desafios e Oportunidades”, resolvi escrever este texto.
Quando foi promulgada a Lei de Arbitragem,
a Lei 9.307/96, tive oportunidade de dar uma entrevista à “Gazeta Mercantil”, ressaltando a importância da arbitragem para a tranqüilidade dos
investidores, em eventuais disputas incidentes ou
decorrentes de suas relações contratuais, sobremodo, quando as partes estabelecessem que as
decisões deveriam pautar-se por tal ou qual legislação, escolhendo a lei aplicável. E, mais, tivessem
claro que o tempo e o ritmo do Judiciário não são
os mesmos do empresariado.
Um dos vetores importantes no processo de
decisão empresarial é a estabilidade jurídica, aliada à previsibilidade, inclusive, a prazal Vale dizer, o
empresário, no seu processo decisório, ancora-se
na ordem jurídica e na ordem econômica, que são
verso e reverso da mesma moeda. Nessa perspectiva, então, o Poder Judiciário joga um papel fundamental. E, aí, quando se enfoca o papel do Poder
Judiciário, em sua atuação, arbitrando conflitos,
não basta ter em conta a lei, mesmo o direito objetivo posto, em suas múltiplas manifestações.
É de se reparar que, diferentemente, do que
se afirmava, há alguns anos, entende-se que não
se há de falar mais em micro-sistemas, mas em
um sistema jurídico único, sob a égide da Constituição Federal, e que todas as normas, abaixo
dela, devem e podem “dialogar” entre si, visando
à realização do ideal de justiça posto na Constituição Federal.
Assim, desde a Constituição Federal, como a
lei maior, as leis complementares, convenções ou
tratados internacionais, medidas provisórias, leis ordinárias, decretos, portarias,
regulamentos, instruções e até mesmo pareceres normativos, hão de
ser levados em conta. Acresçam-se, ainda, súmulas, vinculantes
ou não, acórdãos proferidos
em recursos repetitivos, jurisprudência ou precedentes, tudo

isto, no nível do Supremo Tribunal Federal, e dos
Tribunais. Ao lado desses aspectos, em face do TST,
há-se ainda de considerar as Orientações Jurídicas
(OJS), as convenções coletivas de trabalho e acordos coletivos de trabalho. E, mais, nos Juizados Especiais, ainda temos os enunciados.
A par de tudo isto, temos de considerar a
conduta individual do juiz, com toda a carga de
sua formação, seus valores, sua visão de mundo,
a “UNGEBUNG” dos alemães, como bem nos ensinava o saudoso mestre do Colégio Estadual da
Bahia, o Central, o Prof. NELSON OLIVEIRA.
Não se pode, então, nessa simples abordagem,
deixar de remarcar dois pontos trazidos pelo novo
Código de Processo Civil: um, pretendendo levar-nos à previsibilidade e à certeza jurídicas; mas, outro, remetendo-nos a uma vagueza, a uma “mélange” principiológica, de cláusulas gerais, mesclada
com conceitos jurídicos indeterminados.
Note-se, então, o que dispõe o art. 927 do
Novo CPC:
“Os juízes e os tribunais observarão: I as decisões do Supremo Tribunal Federal em
controle concentrado de constitucionalidade; II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção
de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;IV - os
enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e
do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
E, agora repare-se o que determina o seu art.
8º: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz
atenderá aos fins sociais e às exigências do
bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Note-se, neste passo, que a Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro, anteriormente, conhecida como a Lei da Introdução ao Código Civil,

Por: Antonio José Marques Neto
Advogado e Prof. de Direito Civil da Faculdade de Direito da Ucsal.
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o Dec-Lei 4.657 de 4/9/1942, já estabelecia, no seu
artigo 5º: “Na aplicação da lei, o juiz atenderá
aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum”.
Simples indagações, sobre o contorno e o
conteúdo conceituais dos termos acima, impelem-nos a constatar a importância que o processo
de formação do juiz, individualmente, considerado, terá, ao decidir, a demanda do cidadão; pois,
inquestionavelmente, entrarão no jôgo, no balizamento, o que ele entenderá por atendimento
aos fins sociais e às exigências do bem comum,
bem como a noção que a sua orientação filosófica, sociológica, antropológica, religiosa lhe revela,
como dignidade da pessoa humana.
Basta ver que, somente, nesse aspecto, há
um excepcional contributo do “Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade da Pessoa Humana”, obra
coordenada por Jorge Miranda e Marco Antonio
Marques da Silva, que faz tremer a todos, na simples passagem do prefácio, quando assinala que
visa a “Buscar entender e refletir a amplitude da
dignidade da pessoa humana e mostrar a missão
que se impõe cada vez mais a todo gênero humano: sentir as dores e sofrimentos de todos, como
se fôssemos um”.
Será que todos pensam assim? Será que todos partilham do UBUNTU, de que nos fala o Bispo Desmond Tutu?
Pois, então, declarando que estão seguindo
esses comandos, cada juiz está a criar o seu próprio ordenamento jurídico, tornando bem verdadeiro, aquilo que, muitas, vezes já ouvimos: “No
meu Tribunal, a banda toca diferente”;
A jurisdiscização ganha cada vez mais corpo,
esvaziando, significativamente, a atividade do Poder Legislativo, tornando cada vez mais verdadeiro
o dito “A lei não diz nada. Quem diz é o interprete”.
Neste passo, não posso deixar de trazer dois
textos, que ajudarão ao leitor a bem compreender este novo momento: 1) “Entre os princípios
introduzidos no Código Civil de 2002, que
orientam comportamentos e a própria realização do direito sistematizado pelo legislador, cientista e filósofo, destaca-se o princípio da operabilidade ou da concretude,
essencialmente um princípio de hermenêutica filosófica e jurídica que leva o intérprete
não à função limitadora de aplicar o direito,
mas à de construir a norma jurídica adequada ao caso concreto e específico. Dessa opção metodológica do legislador resulta uma

nova e saudável margem de criação para o
intérprete, chamado a participar não mais
como agente passivo de um mero processo
de lógica dedutiva, mas sim como participante ativo do processo de nomogênese jurídica, para resolver conflitos de interesses
entre indivíduos concretos e em situações
jurídicas concretas. Graças a esse princípio,
o Código Civil acompanha, no aspecto metodológico, o processo de transformação que
marca o direito da sociedade pós-industrial,
no sentido de uma jurisdiscização, isto é,
crescente importância do juiz ou do direito
jurisprudencial, e de uma racionalização do
processo, no sentido de que a razão jurídica
dá lugar à razão prática e o direito se realiza
no processo de sua construção, pois o pensamento jurídico contemporâneo se vem caracterizando como um pensamento prático-jurisprudencial. Ao juiz é hoje reconhecido
um largo poder de apreciação, que ele exerce ao analisar o sentido e o alcance da regra
jurídica, a partir de uma pré-compreensão,
no sentido que lhe dá a corrente hermenêutica. A interpretação não é só descoberta do
significado de um texto, implica, também, a
criatividade do intérprete. E esse poder judicante encontra maior campo de realização
nas chamadas cláusulas gerais”. (Francisco
Amaral, in Aspectos Controvertidos do Novo
Código Civil, Coordenadores Arruda Alvim,
Joaquim Pontes Cerqueira César e Roberto
Rosas, Ed. Revista dos Tribunais, 2003); 2)
“Assim, faz-se mister o juiz estar preparado,
jurídica e culturalmente, a fim de poder, realmente, interpretar a regra jurídica e aplicá-la em conformidade com os anseios da
sociedade moderna. Para tanto, deve o magistrado procurar soluções nos quadros cultural, político, econômico, social e jurídico,
desvestindo-se da couraça conservadorista
da lei, sempre procurando alcançar soluções
as mais próximas possíveis do que se chama
justiça”. (in A Importância da Interpretação
Jurídica – Principais Diferenças entre Hermenêutica e Interpretação Jurídica para a
aplicação do Direito ao caso concreto, Lúcio
Delfino, Revista Consulex, nº45, Setembro
de 2000).
Será que estamos a viver um novo bonapartismo, agora com o viés do Judiciário, no alijamento do Legislativo?
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ACONTECE

Câmara Municipal homenageia Arnon Barbosa

O

vice-almirante Arnon Lima Barbosa, diretor da Associação
Comercial da Bahia, foi homenageado, na noite do dia 7
de novembro, com o a Medalha Thomé de Souza, outorgada
pela Câmara Municipal de Salvador, por iniciativa do vereador
Edivaldo Brito. Natural de Alagoas, o homenageado comandou
o Segundo Distrito Naval. Após receber a comenda das mãos
dos filhos Valeska e Mauricio Teles Barbosa (atual secretário
de Segurança Pública do Estado), na foto. Arnon Barbosa, em
seu discurso de agradecimento, demonstrou muita gratidão e
enalteceu a ligação com a capital baiana.

Nogueira Reis, Cidadão de Salvador

O

advogado Antonio Carlos Nogueira Reis, membro do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia, na noite
de 1º de dezembro, foi homenageado pela Câmara Municipal,
com o título de Cidadão da Cidade de Salvador, por indicação do
vereador Edvaldo Brito. Na solenidade, a mesa esteve composta
por diversas autoridades, entre as quais o presidente do Conselho Superior e da Assembleia Geral da ACB, Rubens Araújo, na
foto, o presidente da Academia de Letras Jurídicas da Bahia,
César Faria e o vice-presidente do Instituto dos Advogados da
Bahia, Sérgio Schlang Alves.

Ex-presidente
homenageado
em Portugal

Prêmio Lojista
para Ótica
Ernesto

O

M

ex-presidente Eduardo Morais de Castro, atual presidente do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, foi agraciado com
o colar e diploma de Acadêmico
Emérito, concedido pela Academia Portuguesa de História, em
recente solenidade realizada no
Palácio Lilases, em Lisboa. Na foto,
o homenageado ao professor Miguel Correa Monteiro, membro da
instituição lusa.
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antendo uma tradição de 53 anos,
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador promoveu no dia
28 de novembro, no Cerimonial Rainha
Leonor, a solenidade de entrega do troféu Lojista do Ano, a principal premiação
do varejo baiano. Na categoria História
do Varejo a vencedora foi a Ótica Ernesto, representada na ocasião pelos seus
diretores Lise e Buba Weckerle.

Diretor da Chesf na ACB
A
diretoria da Associação Comercial da Bahia recebeu no dia 27
de outubro, a visita do diretor de
Operações da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf), João
Henrique de Araújo Franklin Neto,
e da assessora da Presidência da
Companhia, Ana Regina Tavares Cavalcanti. Eles foram convidados pelo
presidente Luiz Fernando Queiroz
para falar sobre o Sistema Eletroenergético da Chesf.
À frente das operações da Companhia desde o mês de agosto, João
Henrique Franklin afirmou que a
Bacia do Rio São Francisco tem,
atualmente, como principal foco
o abastecimento humano, produção de alimentos e preservação do
ecossistema. “Não é prioridade do
Setor Elétrico gerar energia nas usinas instaladas no Rio São Francisco
neste momento, tendo em vista que

estamos no quarto ano de escassez
de água na região. A prioridade é o
uso múltiplo das águas pelas populações ribeirinhas e pelas diversas
entidades e associações envolvidas.
O Setor Elétrico tem outras fontes
de energia para o atendimento ao
consumo”, declarou.
Como destacou o diretor, retomar o papel no desenvolvimento regional e ampliar os investimentos em fontes alternativas,
especialmente a solar, estão entre os planos da Companhia. Na
sua avaliação, o semi-árido está
perdendo o potencial de geração
hídrica, principalmente, por conta das obras da transposição do
São Francisco. “Hoje, as usinas da
Chesf geram 10 mil MW. Por outro
lado, a região nos possibilita gerar
pelo menos 80 mil MW de energia
solar”, detalhou.

Diretor da ACB
preside o Convention
Bureau

O

economista Sérgio Gomes, diretor da Associação Comercial da Bahia,
assumiu a presidência da
Federação Baiana e do Convention Bureau de Salvador
e Litoral Norte. Na foto, ao
lado do Ministro do Turismo, Max Beltrão,(E) durante
o lançamento do Banco Brasileiro de Eventos, ocorrido
no Hotel Catussaba, com a
presença de integrantes do
trade baiano e nacional.

João Henrique Franklin apontou também as parcerias com investidores privados, através das quais
a Chesf está desenvolvendo ações
para implantação e operação de
usinas eólicas, no momento com 40
parques eólicos, num montante de
918,6 MW e investimento próprio da
ordem de R$ 2 bilhões.

Provedor reeleito na
Santa Casa

C

om a presença de membros
da Irmandade, autoridades e
convidados, o economista Roberto Sá Menezes, em solenidade realizada no Cerimonial Rainha Leonor. na noite de 16 de janeiro, foi
reeleito provedor da Santa Casa
da Bahia, para dirigir a instituição
no período 2017/2019. Para a vice
provedoria foi empossado o engenheiro Renato Augusto Novis.
Os quadros diretivos da Santa
Casa é constituído por 38 irmãos, dentre os quais
Ana Paula Gordilho, Antonio Alberto Valença, Eduardo Morais de Castro, Alberto Vaz, Ana Elisa Novis,
Antoine Tawil, Antonio Luiz Chaves, Walter Pinheiro,
Gilberto Pedreira de Freitas Sá, José Henriques Ramos, Manoel Castro, Sérgio Faria e Luiz Fisher.
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ARTIGO

O sentimento popular
"Os eleitos, na maioria das cidades, têm um compromisso com a
responsabilidade em todos os sentidos, e não apenas na fiscal"

O

eleitor vem amadurecendo ao longo do
tempo e vai ficando vacinado contra o radicalismo e o coronelismo, dupla que tem dado ao
Brasil uma boa safra de políticos que não honram
o voto popular. A reforma política que entrará na
pauta precisa aperfeiçoar pelo lado institucional
o nosso sistema, evitando candidaturas impostas
e menos oportunidades para candidatos nanicos.
Alguns pontos parecem decididos, como a
cláusula de barreira, para impedir essa vergonhosa proliferação de legendas, que o Judiciário, em
momento infeliz, anulou, e a maioria para evitar
segundo turno cair de 50 para 40 por cento dos
votos válidos.
A disputa onde houve segundo turno, especialmente no Rio, mostrou um eleitorado amadurecido, que fez a opção mais prudente, afastando
os riscos de uma escolha perigosa pelas posições
mais à esquerda e mais irresponsáveis. O senador
Crivella venceu uma campanha de baixo nível contra ele, procurando explorar parentes e apoiadores pouco recomendáveis, desde que
nada de substancial pode ser apontado diretamente contra ele. Por
onde passou nessa campanha,
angariou simpatias e confiança.
Recebeu a adesão dos
três candidatos do centro democrático, os deputados Índio

da Costa, Carlos Osório e Flavio Bolsonaro, além
de boa parte dos votos do candidato da máquina
municipal.
Outras cidades importantes, como Juiz de
Fora, em Minas, Blumenau, em Santa Catarina,
Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Petrópolis, no
Rio, e todo ABC em SP, além de Ribeirão Preto
fizeram a opção centrista.
O momento é de trabalho, de união e de
objetividade. Para vencer a crise, vamos precisar
disciplinar manifestações e coibir atos irresponsáveis de invasão de bens públicos. Os eleitos, na
maioria das cidades, têm um compromisso com
a responsabilidade em todos os sentidos, e não
apenas na fiscal.
O brasileiro sempre foi ordeiro e cordial.
Apesar das recentes tentativas de se jogar pobres
contra ricos, negros contra brancos, prevalece
a boa índole de um povo multirracial, multirreligioso e uma das maiores mobilidades sociais do
mundo. Aqui, a maioria das cem maiores fortunas
é de primeira geração.
O recado popular foi dado. Cabe ao presidente
Temer ter consciência de que, para sair da crise,
temos de ousar, com segurança, respeito e ambiente voltado para o investimento e o emprego. Não é
necessário aumentar impostos, mas incluir a economia informal por meio de maior uso de controles
eletrônicos, orientar e não intimidar o contribuinte.

Por: Aristoteles Drummond
Jornalista e vice-presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro

aticas@acbahia.co
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TURISMO

Trecho da prais de Tel Aviv

Israel é modelo que a Bahia
deveria adotar
Por: Luis Guilherme Pontes Tavares*

I

srael é destino turístico que requer a leitura prévia
a seu respeito e a construção de roteiro personalizado. As agências de viagem oferecem o previsível,
mas Israel é bem mais do que o lugar da confluência
das três religiões monoteísta – Judaísmo, Cristianismo
e Islamismo. É o jovem país que, em 2018, completará
70 anos de existência e que ensina ao mundo como sobreviver em condições adversas. Faltam-lhe água, terra
fértil, segurança e o sol é quase sempre inclemente.
Essas circunstâncias, no entanto, não comprometem o
seu brilho.
A colônia judaica na Bahia está resumida a cerca
de duas mil pessoas na atualidade. O penúltimo governador do Estado, Jaques Wagner, judeu nascido no Rio
de Janeiro, não ampliou as relações da Bahia com Israel

e seu sucessor, Rui Costa, assistiu, no primeiro semestre de 2016, o rompimento do contrato de cooperação
da Embasa/Cerb com a empresa israelense Mekorot. A
decisão foi tomada após a pressão de entidades que
defendem a Palestina e acusam essa empresa de boicotar o acesso da comunidade árabe à água comum aos
dois povos.
A Bahia poderia tirar proveito da parceria com Israel,
inclusive no campo do turismo. Aquele pequeno país (22
mil quilômetros quadrados) do Oriente Médio, quase do
tamanho de Sergipe, recebe em torno de três milhões
de turistas por ano – e a sua população é de pouco mais
de sete milhões de habitantes. Há o que aprender com
os israelenses nos campos da educação, da tecnologia da
informação, da agricultura e do abastecimento de água
(sobretudo com os avanços obtidos em suas usinas de
dessalinização).

*Jornalista e produtor editorial. É diretor da Associação Bahiana de Imprensa (ABI).

dezembro 2016, edição 92 • Revista ACB

33

TURISMO
A porta é o ben gurion

Loja que só vende fivela e correia de
cinto em Tel Aviv

Isrotel na avenida que margeia praia
em Tel Aviv

A triagem do estrangeiro que
viaja para Israel começa no aeroporto em que se procede o embarque.
Em Lisboa, por exemplo, antes do
check-in, os passageiros são entrevistados por funcionários israelenses e a documentação é checada.
Daí em diante, o fluxo é o habitual,
e, no destino, o Aeroporto Internacional Ben Gurion, em Tel Aviv, o
único ingresso de passageiros em
voos comerciais, a passagem pela
imigração e a retirada das bagagens
é bastante mais suave do que a etapa que antecede o embarque.
Tel Aviv, a segunda maior cidade de Israel, não para de crescer.
É o centro financeiro do país. Há
muitas obras em andamento, inclusive na densa Promenade Avenue, a
grande avenida da praia (Mar Mediterrâneo), que ostenta exuberantes
hotéis, prédios de apartamento,
bares e restaurantes. Este repórter
conheceu mais de perto, da mancha
urbana de Tel Aviv, as ruas Dizengoff, considerada a main street da cidade, Ben Yehuda, paralela a essa, e
King George, em que se concentra o
comércio dito popular e que leva ao
Mercado de Carmel. Há muito o que
ver e comprar.
Destaco, por exemplo, no 81 da
Dizengoff, a loja Avnet, a primeira
que conheci especializada em correia e fivela de cinto. Ao longo dessas ruas citadas o comércio é variado; também há muitos restaurantes
e bares e lojas e quiosques de sucos.
Impressionou-me, em todas as cidades que visitei, a presença de obras
de artes incorporadas ao cenário
urbano e o extraordinário número
de galerias de arte. Alguém me advertiu que os judeus são hegemônicos nos segmentos comerciais dos
diamantes, da comunicação e das
artes plásticas.

Muito boa infraestrutura

Jovem pai judeu e seus filhos
pequenos em Jerusalém
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As estradas que percorri em Israel, todas asfaltadas, são bem sinalizadas e margeiam zonas agricultáveis
e zonas desérticas – a pedra aflora
e é quase nada a camada de terra

nessas áreas. Atravessei apenas a
fronteira de Israel para a Palestina a
fim de visitar, em Belém, a Basílica da
Natividade. Mas estive próximo das
fronteiras do Líbano, da Síria e, do
ônibus, quando visitei a Galileia, vi, do
outro lado da fronteira, povoações
da Jordânia. Em Israel, visitei monumentos em Cesareia, Haifa, Akko (ou
Acre), Safed, Cafarnaum, Nazaré e
Jerusalém.
Na Galileia Alta, tivemos a oportunidade de passar a noite no Lavi
Kibbutz Hotel. Apreciamos as instalações e as refeições (jantar e café
da manhã). Foi-se o tempo que
kibutz era sinônimo apenas de trabalho e compartilhamento numa
fazenda coletiva. Os negócios progrediram e o Lavi, por exemplo, tem
a receita diversificada: 25% são obtidos com as hospedagens e eventos do hotel; 25% , com os serviços
profissionais prestados pela comunidade aos vizinhos do kibutz; 25%,
com a fabricação de móveis para sinagogas de Israel e de outros países;
e os 25% restantes, com a produção
agrícola e pecuária que um dia foi a
fonte de renda prioritária da comunidade formada no meado do século XX. A atual engenharia financeira
do Lavi permite-lhe olhar para o futuro sem temer a saída de naturais
que preferem viver em outro lugar.
A comunidade atual, para suprir a
eventual falta de quadros, contrata
terceirizados.
Nos hospedamos, em Tel Aviv, no
Grand Beach Hotel, cuja localização é
próxima da praia e do comércio. Em
Jerusalém, ficamos no oitavo andar
do Grand Court Hotel, dois andares
acima da piscina com deck, onde, nas
primeiras horas da manhã, dezenas
de pombos pousavam e se fartavam
de água. Desse hotel até a Muralha
poderia, conforme a disposição, ir
andando. Fiz isso, da Muralha para o
hotel e não me pareceu muito distante (pouco mais de meio quilômetro).
A cidade, a maior de Israel e capital
do país, é grande e conjuga, como se
tudo fosse uma mesma coisa por causa da pedra clara de todas as construções, o antigo com o moderno.

Jerusalém eterna

A Jerusalém se deveria, numa
viagem a Israel, destinar alguns dias
e administrar, com a devida antecedência, como escapulir dos limites impostos pelo sabat (o período
entre o crepúsculo de sexta-feira e
o crepúsculo de sábado). Até a cafeteria do hotel suspende o serviço.
Driblado esse distinto hábito cultural, todos os minutos podem ser preenchidos dentro e fora das Muralhas,
inclusive nos muitos museus. Visitei
o Museu da Cidadela, que expõe a
maquete gigante da cidade antiga; o
Museu do Livro, em que estão guardados os manuscritos do Mar Morto, último documento localizado que

registra a passagem de Jesus na
terra; e o Museu do Holocausto,
que, por si, justificaria, para além
de tantas atrações, a visita a Jerusalém.
Ao visitar as Muralhas de Jerusalém, aprendi com Marika Steeg,
nossa guia em Israel, que o Muro
das Lamentações deve ser denominado Muro Ocidental porque é
o que restou da antiga sinagoga do
tempo do Rei Salomão. O que há
ali, ao pé do muro (das Lamentações ou Ocidental), é uma sinagoga
a céu aberto, um local de orações,
na cercania de biblioteca de livros
sagrados. As muralhas guardam
tesouros do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, todos muito
próximos, porém limitados entre
si. A Via Dolorosa, com as marcas
do flagelo, crucificação e morte de
Cristo, é a menos restrita.
Todavia é na esplanada muçulmana, localizada acima do Muro
Ocidental, que o ingresso é mais
controlado. Ali está o Domo Dourado ou Domo da Rocha, a mesquita de beleza tal que afronta
com seus azulejos coloridos e sua
cúpula da cor do ouro o predomínio da pedra clara que distingue o
resto da cidade. Fomos ali por conta própria tivemos que mostrar o
passaporte – a área é controlada
pela Jordânia. Al-Aqsa, como a esplanada é denominada em árabe,
é considerado um dos três pilares
do islamismo, ao lado de Meca e
Medina. Não nos foi permitido ingressar nas mesquitas e nem mesmo no museu islâmico que há ali.
E isso aconteceu antes da decisão
da Unesco de que o monumento é
muçulmano.

Israel é incomparável

Se um dia retornar a Israel,
desejo conhecer de perto as soluções exitosas no campo da agricultura; da salinização e tratamento
da água; na produção de energia;
a contribuição mundial nos campos da medicina e da tecnologia
da informação – o país, com menos de 70 anos de existência, tem

mais de 10 israelenses laureados
com Prêmio Nobel; no turismo (balneários, museus, monumentos, comes e bebes) e na segurança. Esse
último item tem relevância ainda
maior quando se constata que a população das comunidades israelenses que visitei parecem muito mais
tranquilas do que os moradores de
Salvador.
Em Israel, o serviço militar é
obrigatório; os rapazes permanecem em treinamento ao longo de
três anos. E as moças, durante dois
anos. Assim, rapazes e moças fardados e armados fazem parte do
cenário, inclusive nas praias. O país
é protegido por cercas elétricas,
zonas minadas, guaritas e por aí vai.
Pudera. Do outro lado das fronteiras estão palestinos, libaneses,
sírios, jordanianos, egípcios, com
os quais há disputas ancestrais e
econômicas, sobretudo no que se
refere a território e água. Apesar
de tudo isso, vivi apenas um instante de temor naqueles seis dias
que passei em Israel. Foi em 20
de setembro de 2016, quando, no
final da tarde, as sirenas gritaram
por três vezes. Conferi da janela do
hotel e nada estava fora do lugar.
Soube, logo depois, que fora mais
um exercício simulado, o segundo
ocorrido naquele dia.
Neste instante em que a humanidade está perplexa diante do
futuro, quando a vida consome vida
que tem limite (meio ambiente),
visitar Israel é contaminar-se com
esperança. Aquele povo antigo, que
aprendeu, como nenhum outro, a
recomeçar e recomeçar, construiu
nas últimas sete décadas um país
extraordinário. As mulheres e os
homens são bonitos e sorridentes.
Parece que o bom humor é traço
próprio daquele povo. Mas os sinais
mais evidentes da confiança no futuro que vi estampados nas ruas das
cidades israelenses são os jovens
casais, entre 20 e 30 anos, com três,
quatro, cinco ou seis filhos pequenos. Todos saudáveis. Todos caminhando para frente.
Shalom! Shalom!
dezembro 2016, edição 92 • Revista ACB
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ARTIGO

Herança do PT
"A inevitável redução do crescimento do PIB e a recessão levaram à
queda expressiva da receita pública"

O

Brasil jamais teve uma situação orçamentária tão ruim em sua história contemporânea como a que foi herdada do governo de Dilma Rousseff. O caos financeiro do país decorre
de uma sucessão de equívocos, de omissões, de
concessão de benefícios que não cabem no orçamento e ainda por interesses políticos nada
republicanos.
Um dos principais causadores da crise nas
contas públicas foram as desonerações de tributos. O governo federal zerou alíquotas de
impostos para setores específicos e R$ 327,2
bilhões deixaram de entrar nos cofres da União
entre 2011 e 2015. Entre 2016 e 2018 a previsão
é que essas desonerações somem mais R$ 130,8
bilhões. O total de tributos que a gestão Dilma
abriu mão em oito anos chega a R$ 458 bilhões,
quantia que daria para pagar, por exemplo, 17
anos do programa Bolsa-Família.
Outro causador da situação financeira pavorosa foram os empréstimos subsidiados concedidos pelo BNDES, que passaram de R$ 40
bilhões em 2009 para R$ 455 bilhões em 2015.
O banco cobra nessas operações a TJLP, atualmente em 7,5%, mas capta recursos pagando a
taxa Selic, de 14,25% atualmente. A diferença é
bancada pela sociedade via aumento da dívida
pública. Apenas entre 2015 e 2018 a estimativa é
que isso vai custar para o contribuinte cerca de
R$ 97,5 bilhões.
As desonerações de impostos e os juros subsidiados deveriam alavancar a
economia, mas isso não ocorreu.
O exacerbado intervencionismo
estatal e a descoberta de esquemas de corrupção geraram
insegurança para o setor produtivo e para os investidores.

Ao contrário do que o governo previa, a economia começou a ir ladeira abaixo por causa da
retração dos agentes econômicos. A fragilidade
financeira do orçamento federal, causada pelos
benefícios tributários e o aumento do endividamento, elevou o risco no país. A inevitável
redução do crescimento do PIB e a recessão
levaram à queda expressiva da receita pública.
As desonerações e os elevados subsídios
dos juros do BNDES para setores específicos e
empresas selecionadas a dedo pelo Planalto arrebentaram com as contas públicas, mas há outras causas que contribuíram para isso. Bilhões
de reais foram desviados dos cofres da União
pela corrupção, outros bilhões foram absorvidos pela distribuição generosa de regalias para
o funcionalismo público e mais alguns bilhões
foram consumidos pela gestão temerária na
Previdência, cujo déficit é explosivo.
Um resumo do efeito dessas ocorrências
pode ser expresso pelos resultados orçamentários da União. Os saldos positivos registrados
entre 2002 e 2013, lembrando que foram menores a partir de 2009, viraram déficits desde
2014, quando as contas fecharam no vermelho
em R$ 32,5 bilhões. Em 2015 o rombo foi de R$
115 bilhões e este ano será de R$ 170 bilhões.
Para 2017 a previsão é de um saldo negativo de
R$ 139 bilhões. Tudo isso fez a dívida pública líquida da União avançar 10 pontos percentuais
em relação ao PIB em apenas 2 anos, de 34%
em 2013 para 44% em 2015.
O desafio agora é colocar a casa em ordem.
O PT destruiu as contas públicas e economia
do país e a fatura chegou para todos, sendo o
desemprego o efeito mais perverso de sua política econômica catastrófica e de seu projeto
nebuloso de perpetuação no poder.

Por: Marcos Cintra
Doutor em Economia pela Universidade Harvard (EUA), professor titular e vice-presidente
da Fundação Getulio Vargas. É presidente da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).
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O único que
acrescenta
solidariedade
à receita.

Sabor e qualidade, com receita 100% revertida
para centenas de crianças e adolescentes.
Comprando o Panetone Irmã Dulce, você ajuda a mudar o
futuro de mais de 700 crianças e adolescentes. Isso porque toda
a receita da venda dos panetones é revertida para o Centro
Educacional Santo Antônio, um dos núcleos de atendimento
da OSID que oferece acesso à arte-educação, inclusão digital,
práticas esportivas, atendimento odontológico e muito mais.

www.irmadulce.org.br | panetone@irmadulce.org.br | 0800 284 5284
A Ideia 3 tem orgulho de apoiar as Obras Sociais Irmã Dulce desde 1996.

VINHO E SAÚDE

As vantagens do vinho quando
bebido moderadamente
Costumo dizer que vinho é uma bebida Sagrada, Saudável e Suave.

S

agrada: quando Cristo iniciou a sua vida pública realizou o seu primeiro milagre nas Bodas de Caná que foi transformar água e vinho.
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 invadiram a França na segunda guerra mundial eles
só tomavam vinho em vez de água, para evitar
infecções intestinais.
Suave: pois se compararmos com as outras
bebidas, é a que tem o menor teor alcoólico, que
varia de 9 a 14% de álcool, enquanto as destiladas como Whiski, Rum, Vodka,Cachaça,Cognac,
tem um teor alcoólico 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
como Whisky, Rum etc você precisa andar 25
minutos.
O vinho é feito com um tipo de uva especial
que se chama Vitis Vinifer .Existem outros tipos
de uvas que se encontram nas feiras e supermercados, próprias para comer, que é chamada
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, como o Sangue de
Boi ou o Capelinha).
O homem já faz vinho há 8.000 anos
A região vinícola mais antiga encontra-se no Cáucaso, entre os rios
Negro Cáspio, no Oriente Médio
que antigamente era a Mesopotâmia, e hoje se encontra o
Irã, Iraque, Afeganistão etc.
Os fenícios e gregos le-

varam as uvas para a região mediterrânea e
depois os soldados romanos se encarregaram
de plantar no velho mundo (Portugal, Espanha,
França, Italia etc.).
Hoje encontramos a vitis vinifica nas regiões temperadas do nosso planeta entre os
paralelos 30 e 50 tanto setentrional (Portugal,
Espanha, França, Suiça, Italia, Alemanha, China,
Rússia, Estados Unidos – Califórnia). E na parte
meridional temos : Chile, Argentina, Brasil, África 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. Hipocrates o patrono da medicina, 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 analgésicas graças ao acido gamahidroxibutirico que
é um dos anestésicos mais simples e seguros.
Os indús há 2.000 anos já usavam o vinho
como anestésico.
Em 1886 Rambuteau descobriu que os usuários de vinho eram menos afetados pela cólera
morbus do que os que só bebiam água e na
segunda guerra mundial, quando os alemães invadiram a França, eles só bebiam vinho em vez
de água para se prevenirem de infecções intestinais.

Composição do Vinho
– 85% agua
– Açucares (frutose e glicose)
– Sais Minerais
– Vitaminas A-B1-B2-B4-B5- B6- B12- E C
– Bioflavonoides- polifenois e taninos

Por: Emida Costa
Enóloga e ex-presidente da Associação de Sommelièrs
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Ação dos polifenois
Vasodilatador , anti oxidante, ação curativa e preventiva das cáries dentárias( no Japão já existem cremes
dentais á base de polifenois.) anti-inflamatória, relaxante
muscular
Um dos mais importantes polifenóis é o Resveratrol que é um poderoso antióxidante.
Na década de 60 foi feito um trabalho que se chamou o Paradoxo Francês mostrando que o povo
francês que se alimenta de muita gordura, manteiga,
hábitos sedentários, fumantes inveterados, tinham menos problemas cardiovasculares que o resto do mundo.
Chegaram a conclusão que isso se devia ao habito de
vinho nas refeições.
Landolfi e Steiner provaram que a moderada 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
plaquetária , diminuindo os índices de casos de Acidente
Vascular Cerebral e Infarto Fo Miocárdio
O vinho tomado moderadamente, aumenta o nosso
bom colesterol HDL e reduz o mau colesterol – LDL
Em 1996 havia 250 trabalhos científicos mostrando
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 comparado a uma ingesta
excessiva ou com os não consumidores de vinho.
O álcool aumenta ou diminue o risco de Acidente
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 garrafa de vinho
por refeição aumenta o risco em todos os tipos de AVC
tanto isquêmico como hemorrágico.

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 clinico para
saber se está apto ou não para o uso de vinho.
Como esse tema é muito grande eu preferi ficar
por aqui e na próxima vez continuaremos com o mesmo assunto.
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ULTRALEVE

A pedra no caminho dos poetas
“No meio do caminho tinha uma pedra
Tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra
No meio do caminho tinha uma pedra”

Carlos Drummond de Andrade

Por: Sérgio Faria

L

uís Fernando Veríssimo, na crônica Estátuas,
refere-se a três poetas que foram homenageados com suas estátuas por este mundo à
fora: Carlos Drummond de Andrade, sentando
num banco na Praia de Copacabana; Fernando
Pessoa, sentado em frente ao café “A Brasileira”, em Lisboa, e Mário Quintana, sentado num
banco da Praça da Alfândega de Porto Alegre.
Pela similaridade, eu acrescentaria mais uma:
Vinícius de Moraes sentado em uma praça na
Praia de Itapoã.
A imobilidade compõe a essência das estátuas, o que impossibilita o encontro dos poetas,
mas isso não inibe o cronista de imaginar o diálogo absurdo...
A conversa se iniciaria com Mário Quintana, em mais uma de suas frases de efeito,
sentenciando: uma estátua é um equívoco em
bronze...
Os protestos continuariam... Quintana se
queixaria dos passarinhos... Fernando Pessoa
reclamaria dos turistas que sempre o confundem com Eça de Queiroz e Drummond ficaria
indignado por estar imobilizado, de costas para
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o mar, sem sequer poder apreciar a beleza das
mulheres...
No caso do “poetinha”, reclamaria por estar obrigado a passar não apenas uma tarde em
Itapoã... Teria que passar os dias, as noites, a
chuva, o vento, condenado à solidão na praça,
logo ele que, em vida, jamais esteve só (Nelson
Rodrigues escreveu certa feita: “O Vinícius é o
mais coletivo dos seres. Está sempre em bando. Quando o vejo sozinho, tenho vontade de
pluralizá-lo, perguntando: como vão vocês?”).
De fato, uma estátua serve para homenagear figuras ilustres, mas, no caso dos poetas, é um grande equívoco... Um equívoco em
bronze...
A essência do poeta é sua alma e não o
corpo, mas as estátuas representam apenas o
corpo, a matéria, e isso é o que há de menos
relevante nos poetas, sobretudo para Fernando
Pessoa com seus heterônimos...
A estátua é imóvel, fria, dura, uma pedra
no caminho do poeta... A representação material da insensibilidade dos que pretendem
homenageá-lo...
É a prova inconteste de que seus versos ainda não foram compreendidos na sua plenitude...
Fico pensando na estátua de Castro Alves,
na mais tradicional praça do carnaval da Bahia,
a mão estendida, como que abençoando o
povo livre, a festejar nas ruas o triunfo da alegria sobre a realidade dura e cruel.
Diferente das demais, a estátua de Castro
Alves o coloca em posição privilegiada e ali, de
camarote, o Poeta dos Escravos, testemunha
cenas de um povo simples, alegre, pulando e
dançando ao som dos trios elétricos...
Cenas da vida... Cenas de amor, liberdade,
sexo e violência...
Ali, do alto de seu pedestal, o poeta completa sua existência tão precocemente interrompida... Enxerga, ouve, dança, pula e grita:

“Vai... Poeta... Rompe os ares
Cruza a serra, o vale, os mares
Deus ao chão não te amarrou!”

Trecho do poema Fábula
– o pássaro e a flor, Castro Alves

A LAZER OU A NEGÓCIO,
VIAJE COM UMA ASSOCIADA
DA ABEMTRO

As empresas de transporte rodoviário intermunicipal associadas à ABEMTRO conhecem bem
cada quilômetro de nossas estradas, cada recanto do nosso estado. Da Chapada Diamantina
ao litoral, do sertão ao extremo sul. Seus costumes, suas tradições, sua gente. Por isso,
trabalhamos tanto para a contínua melhoria da qualidade e da segurança dos transportes
coletivos rodoviários estaduais. Tudo isso para que nossos passageiros possam viajar cada vez
mais e conheçam cada pedacinho deste estado. Viajando sempre com segurança, bem-estar
e conforto. Afinal, conhecer a Bahia é mais que um privilégio é uma necessidade. Viaje
tranquilo com as associadas da ABEMTRO e descubra esse estado de alegria.

ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
COLETIVO RODOVIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
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Diretoria – Biênio 2015/2017
PRESIDENTE DA DIRETORIA
Luiz Fernando Studart Ramos de Queiroz
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente – Rubens Lins Ferreira de Araújo
1º Secretário – Luiz Ovídio Fischer
2ª Secretária – Ana Paula Gordilho Pessoa

INTEGRANTE DO SISTEMA

MEMBROS NATOS DO CONSELHO SUPERIOR:
João José de Carvalho Sá; Wilson Galvão Andrade; Juvenalito Gusmão
de Andrade; Joaquim Quintiliano da Fonseca Júnior; Élmer Musser
Pereira; Lise Weckerle; Eduardo Morais de Castro; Marcos de Meirelles
Fonseca.
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MEMBROS ELEITOS DO CONSELHO SUPERIOR:
Adalberto de Souza Coelho; Ângelo Calmon de Sá; Antonio Carlos Magalhães Jr; Antônio Carlos Nogueira Reis; Celso Luiz Braga de Castro;
Eduardo Meirelles Valente;Eugênio de Souza Kruschevsky; Gilberto Pedreira de Freitas Sá; Ivan da Silva Barroso; Joaci Fonseca de Goes; João
Carlos Vieira da Silva Telles; José de Freitas Mascarenhas; Luiz Viana
Neto; Manoel Joaquim Fernandes de Barros Sobrinho; Maria Rita Lopes
Pontes; Renato Augusto Ribeiro Novis; Renato Simões; Roberto Zitelmann de Oliva; Victor Calixto Gradin Boulhosa; Victor Fernando Ollero
Ventin.
DIRETORIA EXECUTIVA
Vice –Presidente – Adary Oliveira;
Vice –Presidente – Antoine Youssef Tawil;
Vice –Presidente – Carlos Antonio Borges Cohim;
Vice –Presidente – João Lopes Araújo;
Vice –Presidente – Marcelo Nogueira Reis;
1º Secretário – Aurélio Pires;
2º Secretário – José Pedro Daltro Bittencourt;
1º Tesoureiro – Roberto de Sá Dâmaso;
2º Tesoureiro – Alberto Nunes Vaz da Silva.
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COMISSÃO DE CONTAS – TITULARES
Fernando Elias Salamoni Cassis;
José Henriques Ramos;
Maria Constança Carneiro Galvão.
COMISSÃO DE CONTAS – SUPLENTES
Décio Sampaio Barros
Renato dos Santos Ferreira
Thomas Hartmann

DIRETORIA PLENÁRIA
Antonio José Marques Neto; Ana Ferraz Coelho; Antonio Alberto Valença;
Antonio Eduardo de Araújo Lima; Antonio Luiz Nogueira Chaves; Arnon Lima
Barbosa; Arthur Guimarães Sampaio; Avani Perez Duran; Carlos Alberto Vieira
Lima; Edmilson Nunes de Pinho; Eduardo Portugal Pedreira; Eduardo Seixas
de Salles; Everaldo Costa Menezes; Giuseppe Giovanni Paim Belmonte; Hélio
Bandeira Neves; Hilton Morais Lima; João Alfredo Sampaio de Figueiredo;
João Francisco de Quadros Neto; João Pedro Bahiana Silva; Joaquim Luiz de
Souza; Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira; José Ailton Lira; José Carlos Barros
Rodeiro; José Eduardo Athayde de Almeida; José Renato Mendonça; Josinha
Pacheco; Júlio Augusto de Moraes Rêgo Filho; Lúcio Felix de Souza Filho; Luis
Severo Perez Garcia; Luiz Carlos Café da Silva; Luiz Carlos Magnavita Bacellar;
Luiz Pedrão Rio Branco; Magnólia Cavalcante Lima Borges; Manoel Castro
Carreiro; Manoel Figueiredo Castro; Marcelo Sacramento de Araújo; Marconi
Andraos Oliveira; Marcos Galrão Cidreira; Marcos Vinícius Pinto Fonseca; Maria
José de Castro Harth; Maria José Fernandes Vieira; Maria Virgínia de Salles Garcez; Miguel Antônio dos Guimarães Bastos; Miriam de Almeida Souza; Nelson
Teixeira Brandão; Paulo Augusto de Oliveira Lopes; Paulo Cesar Fonseca de
Góes; Paulo Gadêlha Vianna; Pedro Barachisio Lisboa; Pedro de Sá Garcia; Pedro José Galvão Nonato Alves; Renato Simões Filho; Reynaldo Jorge Calmon
Loureiro; Ronald de Arantes Lobato; Rosemma Burlacchini Maluf; Sérgio Cavalcante Gomes; Sérgio Fraga Santos Faria; Sylvio de Góes Mascarenhas Filho;
Valnei Sousa Freire.

desenbahia.ba.gov.br

Desde 1811, a Associação Comercial da Bahia estimula,
apoia e incentiva o desenvolvimento da nossa economia.
Esse trabalho merece o nosso crédito.

.................................................
Nossa homenagem aos 205 anos da
Associação Comercial da Bahia.

Ouvidoria: 0800 284 0011
Fale Conosco: 0800 285 1626

