
Entrevista com Dr. LeanDro aLves CoeLho, Presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

“É uma honra para mim ser o 
primeiro presidente da aLJUsBa”
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DIREITOS - De quem partiu a 
ideia de criação de uma acade-
mia de letras jurídicas no Sul da 
Bahia?

Leandro Alves Coelho - A ideia 
partiu de Vercil Rodrigues. Este ao 
criar a primeira Academia de Letras 
de Itabuna (AGRAL) foi questionado 
por pessoas da sociedade se existia 
uma Academia de Letras Jurídicas 
na Bahia. Desse modo, passou a pes-
quisar e descobriu que existia uma 
Academia de Letras Jurídicas com 
sede em Salvador, mas, esta não pro-
porcionava espaço aos estudiosos do 
Direito da Região Sul do Estado. As-
sim, ao lançar a ideia da criação de 
uma Academia que pudesse contem-
plar os nomes de relevância no Sul do 
Estado, foi muito bem recepcionado 
por diversos colegas. 

DIREITOS – Quais foram os ele-

mentos motivadores da criação 
Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA)?

LAC - O principal elemento moti-
vador foi a necessidade de contemplar 
os nomes e as obras jurídicas produ-
zidas na região Sul da Bahia, pois, 
a Academia de Letras com sede em 
Salvador só possuía ao longo de toda 
a sua história uma pessoa que fosse 
do Sul do Estado. Este era Aurelino 
Leal, nascido em Itacaré.

DIREITOS – Quem são os de-
mais membros-fundadores da 
Academia? Quem compõe a sua 
histórica primeira diretoria e 
como se de deu essa escolha?

LAC - Os membros fundadores são 
Leandro Coelho, Vercil Rodrigues, 
Cosme José dos Reis, José Carlos Oli-
veira e Paulo Sérgio Bonfim. 

Os referidos membros-fundadores 

são profissionais do Direito, atuantes 
no Sul da Bahia, tanto no âmbito aca-
dêmico, como no âmbito profissional e 
foram aqueles que sem titubear aceita-
ram o desafio de dar andamento a esta 
empreitada. Quanta a escolha, foi feita 
em votação secreta onde todos eram 
candidatos a todos os cargos da direto-
ria e quem tivesse mais votos em cada 
cargo seria automaticamente eleito.

DIREITOS – Sendo o mais jo-
vem dos acadêmicos-fundadores, 
o que o senhor credita a sua elei-
ção para compor a presidência 
uma academia dessa magnitude?

LAC - Sinceramente não tenho 
palavras para descrever a honra e 
a emoção de ter sido escolhido para 
presidir uma instituição da magnitu-
de da ALJUSBA. Tenho plena cons-
ciência que é uma responsabilidade 
incomensurável e um desafio que vai 

O entrevistado desta edição 
do Jornal DIREITOS é 
o Advogado militante e 

Professor universitário, Lean-
dro Alves Coelho, presidente e 
um dos fundadores da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA), a primeira 
do gênero no interior do Estado 
e a primeira fora das capitais do 
Norte-Nordeste.

Leandro Alves Coelho é Pós-
graduado em Metodologia do En-
sino Superior e especialista em 
Direito Tributário; Mestrando 

em Planejamento e Gestão Am-
biental com ênfase em Tributa-
ção e Meio Ambiente; integrante 
do NEF (Núcleo de Estudos Fi-
nanceiros) com atuação na área 
de tributação municipal.

Atualmente é professor de 
Legislação Trabalhista, Teoria 
do Direito, Direito Tributário 
e Direito Empresarial da UNI-
ME/Itabuna – União Metropoli-
tana de Educação e Cultura, e 
professor do Curso de Pós-gra-
duação em outras instituições 
de ensino.

marcar a minha vida, pois, sei da sa-
bedoria que é inerente a todos os inte-
grantes desta Academia.

DIREITOS – Quais são os prin-
cipais objetivos da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia?

LAC - Difundir os trabalhos jurí-
dicos de todos os acadêmicos dessa 
Região, de forma que estes se tornem 
ainda mais conhecidos e estreitar os 
laços profissionais da comunidade ju-
rídica sul baiana.

DIREITOS - Como ocorreu o 
processo de escolha dos patronos 
da Academia de Letras Jurídicas? 
E Por que a escolha de Francoli-
no Neto como patrono-maior?

LAC - Por meio de votação secreta, 
sempre buscando contemplar os nomes 
que marcaram a Região Sul do Esta-
do. Em relação ao nome de Francolino 
Neto, este foi escolhido pelo trabalho 
que ele desenvolveu ao longo de diver-
sos anos como professor da UESC.

DIREITOS – Como se deu o pro-
cesso de escolha dos 40 imortais 
da Augusta Casa? E quais foram 
os critérios utilizados?

LAC - Os fundadores levantaram 
diversos nomes de relevância na Re-
gião Sul e depois a lista foi levada à 
votação secreta. Os mais bem votados 
foram sendo convidados e passarão a 
compor a Egrégia Casa.

DIREITOS - Quais são os pró-
ximos passos da ALJUSBA?

LAC - Após a confirmação dos pro-
cedimentos formais de constituição 
da instituição será marcada a pri-
meira Assembléia para deliberação 
dos pormenores de funcionamento da 
Academia.  E logo em seguida mar-
caremos a solenidade oficial de pos-
se dos imortais jurídicos, que deverá 
acontecer no máximo até a primeira 
semana de julho.
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Aproxima-se o inverno e as doen-
ças que acometem o aparelho respi-
ratório aparecem com maior incidên-
cia. Uma das principais causas do 
surgimento dessas patologias nessa 
estação se deve ao confinamento das 
pessoas em suas residências quando, 
devido ao frio, trancam portas e jane-
las, diminuindo a aeração do ambien-
te e favorecendo a disseminação das 
enfermidades.

Essas doenças têm sintomas em 
comum como: tosse com expectoração 
ou não, febre, dor no peito, desânimo, 
dificuldade para respirar, secreção 
nasal etc. Acometem desde o nariz, la-
ringe, traquéia, brônquios e pulmões, 
ou seja, toda a árvore respiratória. Po-
dem ser causadas por diferentes agen-
tes desde substâncias causadoras de 
alergia ou fungos, bactérias, vírus.

Tratando-se de uma infecção, se-
ria conveniente, em caso de o paciente 
estar expectorando, fazer um exame 
de escarro para afastar uma possível 
tuberculose, que continua muito pre-
valente em nosso meio. Raios X de 
tórax para diagnosticar ou não uma 
pneumonia seria aconselhável.

Nas rinites, faringites, sinusites 
alérgicas, devido a variações de tem-
peratura, à presença no ambiente de 
substâncias causadoras de alergias 
como pólen de flores, pelos de animais, 
ácaros etc. as pessoas apresentam co-
ceira nos olhos, crises de espirros, tos-
se, dor na garganta. Naquelas doenças, 
por serem alérgicas, devem ser trata-
das com anti-histamínicos, corticóides, 
abstendo-se de usar antibióticos. 

Nas patologias infecciosas, como 

já foi dito, aparecem à tosse, a pro-
dução de catarro, febre e outras me-
canismos de defesa a fim de bloquear 
e expulsar o agente invasor, princi-
palmente, bactérias. O combate à fe-
bre, usando os mais variados antitér-
micos, por si só não levará à cura. É 
necessário, pois, usar medicamentos 
específicos – os antibióticos para de-
belar o mal.

Além da medicação, o paciente 
deverá, a fim de evitar gasto de ener-
gia, permanecer em repouso e beber 
líquidos sob a forma de água ou su-
cos. A febre não desaparece logo. É 
preciso esperar o antibiótico impreg-
nar o organismo, e isso leva de dois a 
três dias, para a febre ir cedendo.

Nas pneumonias, caso ocorra der-
rame pleural ou outra complicação, é 
necessário uma drenagem torácica. 

Bronquite, pneumonia e asma 
apresentam, na maioria das vezes 
sintomas semelhantes e, cabe ao mé-
dico, fazer o diagnóstico diferencial, 
porquanto na asma, por ser uma do-
ença alérgica, não se usa antibiótico.

Nas gripes ou influenzas e res-
friados, por seu agente etiológico 
ser vírus, igualmente, não se usará 
antibióticos. As campanhas de vaci-
nação contra gripes têm diminuído a 
incidências delas bem como de pneu-
monias, por que, principalmente nas 
pessoas idosas, em alguns casos, após 
a gripe vem a pneumonia, devido à 
diminuição de resposta do sistema 
imunológico naquele grupo etário.

*Médico em Itabuna – Bahia.
e-mail:  jairo.novaes@hotmail.com 

Doenças respiratórias
Por Jairo santiago novaes*

Dois primos. Um com cinco anos, de 
estrutura pequena, muito sabido e pru-
dente se chamava Lucas. O outro, de 
sete anos, inteligentes, de saídas rápi-
das, porém sem alto controle, se chama-
va Matheus.

Lucas pediu à sua Tia Flor para 
fazer o Mousse de Maracujá. Tia Flor 
carinhosamente pediu que eles dessem 
trocadinhos para Tia Zélia comprar 
o material do doce. Lá se foi Tia Zélia 
cheia de atenção comprar o material e 
fazer o Mouse de Maracujá. Os meni-
nos? Ah! Esses não desgrudavam da ca-
rismática Tia Zélia, ou melhor, da ras-
par da vasilha do doce.

Pronto o tão esperado doce. Tia Zélia 
o colocou na Tigela e o levou para o con-
gelador. Terminado o serviço, Tia Zélia 
foi para sua casa retornando somente na 
segunda feira cedinho para trabalhar. 

Nesse fim de semana em especial, a 
geladeira havia ganhado dois guardar 
mirins, que corajosamente velavam a 
geladeira, ou melhor, o Mousse de Ma-
racujá a espera que este ficasse pronto.

Tia flor vendo a ânsia dos guardi-
nhas, decidiu dar um pouco do doce aos 
guardinhas alojando-os em seus luga-
res. Matheus, o maior pediu para repe-
tir – puro olho gordo – e seu desejo foi 
cumprido.

Matheus pegou então a colher e, 
“vaputi”, comeu tudo rapidamente. Lu-
cas viu e nada disse para sua Tia Flor, 
ficou parado só gravando o momento.

Quando Tia Zélia se apresentou na 
segunda, Lucas pulou da cama assim 
que ouviu sua voz e correndo pela es-
cada a baixo foi ao seu encontro passar 
o relatório do fim de semana. Em tom 
de assombro questionou: Tia Zélia você 
sabe o que aquele menino branco gordo 
zoiudo fez? E sem esperar a resposta da 
Tia foi logo completando: ele toda hora 
vinha comer escondido, e eu só olhan-
do para ele. Aí, na sétima vez eu não 
aguentei e disse para ele: rapaz, né por 

esse caminho ai não! Comer para ficar 
gordo coma em sua casa. E completan-
do disse assustado: nunca vi aquilo Tia 
Zélia, ele é guloso! “Eu tive a ideia e ele 
se achou o dono, também passou mal de 
tanta dor na barriga!”, falava ainda in-
dignado.

Por fim, contou Lucas a Tia: eu olhei 
para ele e disse viu olhudo!? Tem o olho 
maior que essa pança. Mas, Matheus em 
defesa explicou, se eu não comesse vinha 
outro de lá e comia! Lucas em tom de 
lição lhe disse: ta errado! A gente ficou 
sem Mousse no domingo por culpa sua!

*Cronista. Ilhéus – Bahia.
e-mail: liuhygino@gmail.com 

A mousse de maracujá

O prefeito de Ilhéus, 
Newton Lima, determinou 
a criação de um grupo de 
trabalho com a finalidade 
de elaborar um amplo es-
tudo para a revitalização e 
ordenamento das atividades 
no centro da cidade. Desde 
quarta-feira (8) que a Secre-
taria de Governo reuniu no 
salão nobre do Palácio Pa-
ranaguá secretários e técni-
cos das diversas pastas para 
apresentar os problemas e 
sugestões para a elaboração 
do projeto.

Segundo o diretor de Pla-
nejamento Estratégico da 
Secretaria de governo, Ger-
son Marques, estão envolvi-
das nesse Grupo de Traba-
lho (GT) as secretarias do 
Planejamento, Indústria e 
Comércio; Desenvolvimen-
to Urbano; Infraestrutura; 
Segurança, Transporte e 
Trânsito e Fazenda. Inicial-
mente, está sendo realizado 
um inventário nas áreas en-
volvidas, para que o Escri-
tório de Gerenciamento de 
Projetos possa elaborar um 
plano de ação.

O projeto de revitalização 
e ordenamento do centro da 
cidade abrange as imedia-
ções do Terminal Urbano, 
Praça Cairu, avenida Dois 
de Julho, avenida Soares Lo-
pes, centro histórico, rua Ti-
radentes e Bento Berilo (an-
tiga rua da Linha). Entre as 
intervenções previstas para 

o local estão a iluminação 
pública, piso, trânsito e o or-
denamento visual e sonoro, 
de acordo com a legislação 
municipal.

Assim que os primeiros 
estudos fiquem prontos, a 
Prefeitura irá apresentar 
uma proposta de intervenção 
aos representantes da socie-
dade organizada de Ilhéus, 
incluindo o Ministério Públi-
co e o Poder Judiciário. Essa 
iniciativa tem como finalida-
de debater as ações a serem 
promovidas, no sentido de 
firmar um pacto com a comu-
nidade para a execução das 
intervenções.

O Grupo de Trabalho 
prevê que esses encontros 
já possam ser realizados a 
partir da primeira quinzena 
de julho próximo, em locais e 
horários a serem definidos. 
Segundo o prefeito Newton 

Lima, essa ação faz parte do 
projeto de preparação da ci-
dade para o próximo verão. 
“Nossa expectativa é que o 
número de turistas aumente 
consideravelmente e temos 
que receber os visitantes ofe-
recendo uma cidade limpa e 
organizada”, ressaltou.

O prefeito Newton Lima 
argumentou que essas inter-
venções também têm o obje-
tivo de transformar Ilhéus 
numa cidade organizada e 
dotada de todas as condições 
necessárias para acompa-
nhar o desenvolvimento eco-
nômico e social vivido pelo 
município. “Estamos rece-
bendo novos investimentos 
públicos e particulares e a 
Prefeitura envidará todos os 
esforços no sentido de trans-
formar Ilhéus numa cidade 
com mais qualidade de vida”, 
concluiu.

eXeCUTIvo ILhÉUs

Centro de Ilhéus ganha
projeto de revitalização

Grupo de Trabalho 
de revitalização 

do Centro
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semana do 
Meio ambiente 
em Ilhéus: menos 
garrafas-pet e 
mais árvores

rio cria cotas para afrodescendentes 
e índios em cargos públicos

Ministro promete internet 
popular no 2º semestre

Pawlo Cidade é eleito 
presidente da FaeGsUL

Parlamentares discutem 
Plano nacional de educação

A proposta de trocar garrafas-pet usadas 
por mudas de árvores da Mata Atlântica foi 
um dos maiores símbolos da Semana do Meio 
Ambiente, que a Bahia Mineração realizou de 
3 a 10 de junho em Ilhéus. No estande mon-
tado na Praça J.J. Seabra, foram recebidas 
mais de 10 mil garrafas feitas com o polieti-
leno tereftalato (esse é o significado da sigla 
PET) e distribuídas cerca de 3 mil plantas.

“Uma bela iniciativa, sem dúvida, con-
siderando que uma garrafa-pet leva séculos 
para se decompor na natureza, enquanto 
apenas uma árvore absorve uma tonelada de 
carbono durante sua vida”, observa o ambien-
talista Gerson Marques, diretor de Planeja-
mento Estratégico da Prefeitura de Ilhéus.

A troca de mudas por material reciclá-
vel também aconteceu nas comunidades de 
Aritaguá, Lagoa Encantada e Sambaituba. 
Engajados na mobilização em prol do meio 
ambiente, moradores dessas localidades par-
ticiparam de mutirões para recolher material 
reciclável das ruas, aproveitando para refle-
tir sobre a necessidade de se reduzir, reciclar, 
reutilizar e repensar aquilo que habitualmen-
te é jogado no lixo.

A agenda da Semana do Meio Ambiente 
em Ilhéus incluiu também o trabalho do gru-
po de arte-educação Teka Teatro, que apre-

sentou o espetáculo “Jogos Florestais” nas 
comunidades. Na Lagoa Encantada, houve 
também o encerramento do curso de Monito-
res Ambientais Mirins, que preparou adoles-
centes da localidade para se tornarem agen-
tes em favor da preservação ambiental.

Outro item da programação foram as pa-
lestras no estande da Bamin, com a aborda-
gem de temas como Gestão Ambiental e Tu-
rismo Sustentável. Essa atividade contou com 
o apoio do Serviço Social da Indústria (Sesi) e 
da Faculdade de Ilhéus.

SOBRE A BAHIA MINERAÇÃO - A 
Bahia Mineração (Bamin) é uma empresa de 
mineração que pretende implantar o projeto 
Pedra de Ferro em Caetité, no sudoeste da 
Bahia, para produzir 19,5 milhões de tonela-
das de minério de ferro por ano. A produção 
será transportada pela Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste (FIOL), obra do governo fe-
deral, e será exportada por um terminal por-
tuário de uso privativo atrelado ao Porto Sul, 
obra do governo do estado planejada para o 
norte de Ilhéus, sul da Bahia. Com um inves-
timento de aproximadamente US$ 2 bilhões, 
o projeto Pedra de Ferro tem previsão para 
iniciar as operações em 2014, gerando 8 mil 
empregos diretos na construção e 1,8  mil em-
pregos diretos na operação.

Dez anos após iniciar a política 
de cotas de cotas em universida-
des públicas estaduais, o governo 
do Rio de Janeiro decidiu estabe-
lecer nova reserva de vagas para 
negros e indígenas nos concursos 

para órgãos do Poder Executivo. O 
decreto, assinado semana passa-
da pelo governador Sérgio Cabral 
(PMDB), reserva para os cotistas 
20% dos cargos previstos nos pro-
cessos seletivos.

O ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo (foto), disse que 
o acesso à internet a preços popu-
lares, do Plano Nacional de Banda 
Larga (PNBL), estará disponível em 
boa parte do país já no segundo se-
mestre. O serviço de acesso que será 
oferecido, segundo ele, contempla 
conexão de alta velocidade (de um 
megabit por segundo, Mbps) ao preço 
de R$ 35 mensais. A meta do PNBL, 
disse Bernardo, é disponibilizar, até 
o final do governo da presidente Dil-
ma Rousseff, o acesso de banda larga 
a preços populares em todo o país. – 
Nossa ideia é ter, já no segundo se-
mestre deste ano, a oferta em uma 
boa parte do país, de internet com 1 

Mbps de velocidade – disse o minis-
tro Paulo Bernardo, que participou 
de um evento, em São Paulo. 

O escritor e membro da Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI), Pawlo Cidade (foto) 
foi eleito presidente do Fórum de Agentes 
Empreendedores e Gestores Culturais do 
Litoral Sul (FAEGSUL) na última reunião 
da entidade. E entre suas principais mis-
sões está a de coordenar o projeto de For-
mação em Teatro e Cidadania do Litoral 
Sul da Bahia, o Forteatro, que foi lançado 
semana passada na cidade de Ilhéus.

O Projeto Piloto, será realizado em dos 
bairros mais populoso de Ilhéus, bairro de 
Nelson Costa e contará com a participação 
de 120 alunos, selecionados entre estu-
dantes e membros de grupos culturais.

As comissões para o Plano Nacional de 
Educação (PNE – PL 8035/10, do Execu-
tivo) reuniram-se no Instituto Anysio Tei-
xeira, em Salvador, para apresentar e dis-
cutir com gestores e professores do Estado 
as metas que devem ser estabelecidas, 
até setembro, para a votação do projeto 
no Congresso Nacional. A reunião contou 
com a presença do deputado Gastão viei-

ra (PMDB-MA), presidente da Comissão 
Especial criada para analisar o PNE, e do 
relator, Ângelo Vanhoni (PT-PR). Dentre 
os presentes no debate estavam os depu-
tados federais Emiliano José (PT) e Alice 
Portugal (PCdoB), da Comissão Especial 
da Câmara Federal, e a presidente da Co-
missão de Educação da Câmara Estadual, 
deputada Kelly Magalhães (PCdoB). 

Estava Moisés lendo a seu povo os Dez Mandamentos: “Nono Mandamento: Não desejar a mulher 
do próximo”. De imediato se faz ouvir o protesto generalizado do povo. Moisés explica: - “Isto é o que 
diz a lei. Esperemos para ver o que diz a jurisprudência”. 

Cultura
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O direito de discordar
A revista “Estrela do Mar” – 

das Congregações Marianas do 
Brasil – em sua edição bimes-
tral maio/junho de 2011, trouxe 
um interessante, verdadeiro e 
oportuno artigo do Pe. Zezinho, 
intitulado: “Preconceito e con-
ceito”. O texto nos remete à atu-
al conjuntura, em que nos falta 
tempo para elaborar conceitos; 
e assim, optamos por abdicar 
de pensar. Muitas pessoas acei-
tam determinadas situações ou 
opinam sem pensar, sem refle-
tir sobre a questão. Posturas 
que, por vezes, são nomeadas 
e tidas como “politicamente 
corretas”, na verdade, revelam 
puro receio de expressão; medo 
da censura ou da discrimina-
ção. Pe. Zezinho aponta que, 
hoje em dia, “a proposta é dis-
cordar apenas do que é permiti-
do” e, se o assunto for polêmico, 
“dizer que não tem nada contra, 
ainda que tenha”, pois é neces-
sário concordar com tudo o que 
os donos da situação defendem 
se se quer sobreviver.

Senti isso na pele há algu-
mas semanas. Tudo porque ou-
sei discordar do “kit gay” e da 
argumentação do Frei Betto 
em seu artigo: “Os gays e a Bí-
blia”. Como disse Pe. Zezinho, 
talvez eu devesse ter feito como 
a maioria e, em se tratando 
desse assunto polêmico, dizer 
simplesmente que não tinha 
nada contra (mesmo que tives-
se). Isso teria me poupado da 
incompreensão de alguns e de 
e.mails ofensivos. Pe. Zezinho 
já havia orientado: “Saia-se 
bem discordando de tudo o que 
os donos da situação discordam 
e concordando com tudo o que 
defendem.” Para sobreviver 
parece ser necessário realmen-
te abdicar de pensar e opinar. 

Estamos perdendo o direito de 
discordar do que consideramos 
inadequado.

Pe. Zezinho continua; diz que 
comunicar deveria ser outra coi-
sa. Deu o exemplo de Jesus, que 
morreu por discordar dos donos 
da situação; e acrescentou que: 
“Hoje, na mídia e nos governos, 
quem elogia e concorda tem es-
paço. Quem discorda é afastado 
ou excluído. Mas, foi Jesus quem 
disse que a verdade nos liberta-
ria.” Assim, penso que temos o 
direito de discordar, ainda que 
esse direito esteja sendo paulati-
namente subtraído de nós. 

Lamento ter sido incômoda 
e indigesta ao considerar a idade 
de seis a oito anos inadequada 
para uma cartilha de combate a 
homofobia. Lamento muito ter 
chocado ao apontar que vários 
casos de homossexualismo são 
decorrentes de abusos sexuais 
sofridos, e da forma como certas 
crianças são criadas por seus 
pais que, por vezes, não acei-
tam o menino ou a menina que 
tiveram. Lamento ter indignado 
alguns por não concordar com o 
artigo de Frei Betto, consideran-
do que ele extrapolou ao escre-
ver que na Bíblia há trechos em 
que se subentendem relaciona-
mentos homossexuais. 

Será que tenho o direito 
de expressar a minha opinião? 
Posso discordar do que ora se 
apresenta como “politicamente 
correto”? Arremato este texto 
com mais um trecho do bri-
lhante artigo do Pe. Zezinho: 
“Concordar sempre e em tudo é 
submissão e subserviência. Dis-
cordar sempre e em tudo é in-
solência. Concordar e discordar 
com critério é sinal de maturi-
dade. Quantos conseguem esta 
franqueza?”

e-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1-     Há pouco tempo, a em-
presa me enviou a um treina-
mento em São Paulo, por dois 
dias. Fui obrigado assinar um 
termo pelo qual teria de con-
tinuar na empresa até um ano 
após o fim do treinamento e se 
pedisse demissão antes disso, 
arcaria com os custos integrais 
da viagem. Se não assinasse o 
documento, seria demitido. 
Sou obrigado a pagar por este 
treinamento caso solicite meu 
desligamento? L.A.B.S.

Caro consulente, em verda-
de não há ainda jurisprudência 
firme a respeito, parece razoável 
considerar que a obrigação de 
pagar à empresa as despesas de 
treinamentos, em caso de pedido 
de demissão, deva ter um limite 
no tempo e, pelo que temos visto, 
a prática empresarial vem estabe-
lecendo um período de 2 anos de 
trabalho, a partir do curso para 
vigência da cláusula contratual 
respectiva, equivalendo à deter-
minação pelas partes do tempo 
durante o qual os conhecimentos 
são considerados aptos e após o 
qual são tidos como obsoletos (...) 
(SERSON, José, 1995, pag. 117)

Para evitar a saída do empre-
gado logo após o termino do curso, 
ou em um período de tempo rela-
tivamente curto de prestação de 
serviço, as empresas começaram 
a firmar com estes trabalhado-
res, um aditivo contratual, onde 
garante o pagamento do curso, 
da reciclagem ou especialização, 
sendo que ficaria vedado ao traba-
lhador sair da empresa antes de 
um determinado prazo, sob pena 
de, saindo, ter que pagar alguma 
multa ou restituir o valor do curso 
– até mesmo em dobro.

A princípio, é licito as partes 
estabelecerem as nuances do con-
trato como lhes convenham, con-
tanto que sejam respeitados os 
princípios inerentes à proteção do 
trabalhador e questões relevantes 
ao contrato de trabalho, bem como 
seja observada a função social dos 
contratos.

Parece, portanto, ser plena-

mente lícita a celebração de acor-
do entre empregador e empregado 
nestes termos. Lado outro, é pre-
ciso ainda verificar a existência de 
uma vedação de pactuação de pra-
zos longos que possam trazer pre-
juízos ao trabalhador, que pode 
ficar obsoleto.

Entendemos que para se evi-
tar esse abuso das empresas em 
determinar prazos excessivos de 
permanência do empregado, deve 
ser obedecido o prazo máximo de 
2 anos para a permanência deste, 
em analogia ao prazo máximo de 
duração dos contratos de trabalho 
por prazo determinado, eis que 
um termo foi inserido no contra-
to que a princípio não teria termo 
algum.

A propósito, o Egrégio TRT da 
2ª Região já se manifestou a res-
peito do tema, conforme ementa 
transcrita abaixo:

PACTO DE PERMANÊN-
CIA – CONTRAPARTIDA AO 
SUBSÍDIO PARCIAL (50%), 
PATROCINADO PELO EMPRE-
GADOR, AO CURSO DE WEB 
DESIGNER - ADENDO CON-
TRATUAL QUE FIXA PRAZO 
DE 2 ANOS DE PERMANÊN-
CIA, SOB PENA DE REEMBOL-
SO DOBRADO DO SUBSÍDIO, 
NÃO INIBE O PODER POTES-
TATIVO DE RESILIR, NEM 
A CESSAÇÃO, A QUALQUER 
TEMPO, DO SUBSÍDIO CUSTE-
ADO. Hipótese em que a cláusula 
seria válida, se a permanência de 
dois anos fosse contada do início 
da pactuação. A limitação ao di-
reito de resilir do empregado por 
mais dois anos, a partir do tér-
mino do curso, sem estar ligado 
a um projeto em marcha ou a um 
trabalho específico ou sem a ga-
rantia de melhoria de condição de 
trabalho na empresa, é abusiva, 
e, neste sentido, viola os arts. 187 
do NCC e o 468 da CLT. Como 
reforço exegético pode ser citado 
o princípio do antropocentrismo 
(Convenção 142 e Recomendação 
150 da OIT) segundo o qual, por 
decorrer da dignidade da pessoa 
humana, o eixo de todo o sistema 

de formação técnico-profissional 
é o trabalhador, e o Direito com-
parado Espanhol (art. 8º, CLT), 
afora os princípios da razoabi-
lidade e da proporcionalidade. 
(RO 02071200506202005 – TRT 
2º Região) OLIVEIRA, Hudson 
Gilbert de. Pacto de permanência 
e sua (i) licitude. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 15, n. 2396, 22 jan. 
2010. Disponível em: <http://jus.
uol.com.br/revista/texto/14230>. 
Acesso em: 2 jun. 2011.

Acrescente-se que  entendo 
que se trata de um contrato de 
direito civil,   a ser examinado, 
quanto à legitimidade ou não, da 
exigência de permanência do em-
pregado no emprego contra sua 
vontade. De outra parte,  a  em-
presa  também empregou capital 
na esperança de ter pessoa mais 
preparada para atender às suas 
finalidades.

Assim, a tendência está mais 
para acolher a pretensão do em-
pregador,

2-     Fui prova no SEQUAL 
Salvador para trabalhar com 
tratamento térmico e fui re-
provado. A correção foi feita 
de maneira errada e não tive 
acesso às provas. Fiz um re-
curso interno, que não deu em 
nada. O que fazer? Maurício.

Concursos Públicos se sub-
metem ao critério da transparên-
cia e ao princípio da Publicidade 
consignado no artigo 37 “caput” 
da Constituição da Republica do 
Brasil, razão pela qual, o candi-
dato tem direito a acesso de sua 
prova, assim como aos critérios 
objetivos de sua correção, confor-
me, disposto, inclusive, no edital 
do certame.

Se não for atendido nestas 
pretensões, cabe até mandado de 
segurança para ter acesso às suas 
provas.

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da 
OAB/BA; Sócio da Brito Cunha Advogados, 

Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 

– Salvador – Bahia.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  
Por Eurípedes Brito Cunha  

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educação; 

escritora, psicóloga clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)   E-mail: contato@mariaregina.com.br 

Os interessados em enviar perguntas 
sobre o tema Direito do Trabalho ao Dr. 
Eurípedes Brito Cunha, encaminhar para 

direitos@jornaldireitos.com.br
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Edgar Pereira, 
o poeta.

Quem é esse homem
Da cor de âmbar
Que me faz suspirar
Nas noites de luar?
Eu o amo profundamente
Como uma delicada flor
Que me faz relembrar
Os dias dourados
Em que nele pensava.
Na margens dos rios
Flores mil, tapetes formavam
Um amor ardente, sonhava
Meu coração palpitava
Quisera eu concretize-se
Antes que se desfaça.
Quem é esse Homem?

Que não gosta de amarras,
Ama silenciosamente,
Oculta emoções,
Disfarça sentimentos,
que em seu coração forte
habitam.
De corpo atlético,
Ofegante, valente,
Vitalizante como touro
Gladiador em suas lutas
Vencedor em suas batalhas,
Lobo em seus desejos,
Notável em suas conquistas.

Quem é esse homem?

Poesias
QUEM É 
ESSE HOMEM?

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Em um clima de bastante emoção 
entre torcedores, diretoria, comissão 
técnica e jogadores, o Itabuna Espor-
te Clube conquistou no último sábado 
(11), no estádio Luiz Viana Filho, a 
vaga para a etapa final do Campeona-
to Baiano da 2ª Divisão. A classifica-
ção garantida a partir de uma vitória 
de 2x1 sobre a equipe do Ypiranga ca-
rimbou o retorno do time itabunense 
para a elite do Futebol Baiano. 

O retorno a Elite do Futebol Baia-
no foi comemorado pelo técnico Daniel 
Oliveira, que além de dedicar a vitória 
a toda equipe técnica, incluindo a di-
retoria do time, Danielzinho ofereceu a con-
quista a todos os jogadores. “Missão cumpri-
da, pois fizemos um campeonato com muitas 
dificuldades, mas viemos determinados para 
vencer o jogo. Então, os jogadores foram im-
buídos e inteligentes, obtendo todo o mereci-
mento desse resultado”.

Com o mesmo sentimento de missão 
cumprida, o autor de um dos gols do time 
Azulino, o atacante Wenkley destacou que 
apesar das dificuldades, o grupo permane-
ceu unido em busca do objetivo. “Eu me sinto 

com o dever cumprido, pois fomos rebaixa-
dos, mas nunca deixei abaixar a cabeça. Nos-
so time é unido, é uma família, existe amor 
entre nós, pois jogamos pelo amor a camisa, 
e agora vamos em busca do título”

O diretor do IEC, Ricardo Xavier agrade-
ceu a perseverança dos jogadores, da comis-
são técnica e o apoio da torcida, que levantou 
a alta estima do time durante o certame. 
Além disso, ofereceu a conquista a uma das 
personalidades que fomentou o futebol ama-
dor na cidade. 

Jogo - Com o apoio da torcida, o Dra-

gão do Sul entrou em campo melhor 
do que o adversário, criando muitas 
oportunidades de gol, mas foram logo 
neutralizadas pelo time do Ypiranga, 
através de contra ataques. Porém, o 
time da casa não se subestimou e vol-
tou a pressionar com as investidas de 
Wenkley, que marcou de cabeça e assi-
nalou o primeiro gol da partida.

De volta ao segundo tempo do jogo, 
as equipes pressionaram em busca da 
classificação, mas o Itabuna saiu na 
frente logo aos cinco minutos, e atra-
vés de Dalvan ampliou o marcador 
para 2x0. Porém, após dois minutos, 

em uma falha na zaga Azulina, o time adver-
sário conseguiu diminuiu o placar para 2x1.

Minutos finais - Após o resultado de 2x1, 
o clima de emoção e expectativa foi intensi-
ficado entre os torcedores, jogadores e a co-
missão técnica do Itabuna, que torciam pela 
manutenção do marcador favorável a ascen-
são do time para a 1ª Divisão do Campeonato 
Baiano. Do outro lado, a equipe do Ypiranga 
buscou incessante o empate, já que favore-
cia a sua classificação para a próxima fase 
do certame.

Time do Itabuna 
retorna a 1ª Divisão 

E-mails: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

*vercil rodrigues

*Por Vercil Rodrigues
Professor e Jornalista, autor dos livros Breves Análises Jurídicas 

e Análises Cotidianas (Direitos Editora), Membro-fundador 
e Vice-presidente da Academia Grapiuna de Letras (AGRAL) e 

Membro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI) 

Esportes

Edgar Pereira Souza nas-
ceu na cidade de Valença, no 
Estado da Bahia, em 03 de 
novembro 1918, filho de José 
Eustáquio de Souza e Emília 
Pereira Souza. Casado com 
Edelzuita Gomes de Souza, 
com quem tem 06 (seis) fi-
lhos: Antônio Paulo (falecido), 
Paulo Gomes Souza; Maria 
das Graças Gomes de Sou-
za, Edilza Gomes de Souza e 
Edilma Gomes Souza, e três 
netos Marcos Paulo, Elton e 
Ana Paula.

O poeta, como era conheci-
do, chegou a cidade de Ilhéus 
no vapor “Porto Seguro”, com 11 anos de 
idade, em novembro de 1929, vindo fa-
zer companhia a sua tia Amabília Sou-
za. Deixando, portanto, seus pais em sua 
cidade natal, a quem, anos mais tarde, 
voltou para buscar.

Menino pobre, iniciou a vida traba-
lhando no comércio, como balconista e 
estudando à noite. Fez o curso secundá-
rio como professor Hélio Batista de Sou-
za Melo, mestre de gerações nesta terra. 
Pensando em aprender um ofício, teve 
ideia de ser tipógrafo e começou a traba-
lhar nas oficinas do “Ilhéus Jornal”, pos-
teriormente, no “Jornal Ilhéus”, do Dr. 
Silvino Kruschesvisky. E é nesta época 
que começa a escrever algumas notas e 
poemas.

Dedicando sempre às boas letras, 
após algum tempo ingressa no “Diário da 
Tarde”, ao lado de notáveis colunistas e 
colaboradores e com a generosa colabora-
ção de Octávio Moura, começa a escrever 
reportagens e poesias.

Amante das letras e das artes, antes 
de entrar para a Academia de Letras de 
Ilhéus, já freqüentava as suas reuniões 
ordinárias e festivas, a ponto de ser con-
vidado para tomar um curso de literatu-
ra, no ano de 1971, da graça de Deus. 

Por enobrecedora deferência da Ma-
rinha do Brasil, indicação da Capitania 
dos Portos de Ilhéus, na gestão do Co-
mandante Fernando Henrique Sampaio, 
lhe foi conferido o “Diploma de Amigo da 
Marinha”, em 13 de dezembro de 1973.

Como cronista e poeta, teve a glória 

de ser agraciado em 26 de ou-
tubro de 1986, com a Láurea 
Acadêmica ou da Imortalidade 
no campo das Letras e das Ar-
tes, pela Academia de Letras 
de Ilhéus.

No campo político, elegeu-
se vereador em 1972, n  tem-
po que vereador não recebia 
proventos. Retornou a “Casa 
do Povo”, no ano de 1996, para 
receber o título de “Cidadão 
Ilheense”, através do Projeto 
de Resolução nº 0004/96, de 
autoria dos vereadores à épo-
ca José Henrique Aboboreira e 
Adalberto Souza Galvão.

Ao longo de sua vida, escreveu deze-
nas de poesias, das quais destacamos: 
“Poema da Saudade”; “Jangada”, “A 
mangueira”, “Canto de Natal”, “Conse-
lho de Mãe” e “Nada se levará”, dentre 
outras.

O Poeta Edgar Santos de Souza par-
tiu dessa vida em 25 de maio de 2010, 
aos 91 anos de idade, fazendo uma das 
coisas que mais gostava, escrever o so-
cial, o cotidiano e suas preciosas poesias, 
mensalmente nas páginas do nosso que-
rido “Jornal dos Radialistas”. 

Não faça pazes com o passado,
cuspa no que deixou de lado,
pois só o que é bom vale
a pena (você sabe, a vida
é bela, mas pequena!).
Se atire, se exponha!
Não tenha medo,
vergonha do que 
gosta e admira.
A vida é alvo e só quem atira
tem chances de acertar.
Deus não te pôs correntes,
encare o desafio
de frente e tente
só Nele confiar.

PASSADO

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

Da direita – dr. Paulo Bomfim, edilza Gomes, vercil rodrigues e Maria 
das Graças Gomes, elas são filhas do poeta  edgar souza
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Por angelica rodrigues
E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

FEIJÃO 
IMPRENSA 

2011

Aniversários

A 18ª edição do “Feijão Im-
prensa” aconteceu no último sá-
bado, dia 05, no Espora de Ouro, 
em Itabuna.

O Feijão Imprensa é uma tra-
dicional homenagem aos profis-
sionais de Imprensa do sul da 
Bahia e é organizada pela Câma-
ra de Dirigentes Lojistas de Ita-
buna (CDL). 

Parabenizamos o presidente 
da CDL, Jorge Braga e sua dire-
toria pela primorosa organização 
do evento, bem como pela justa 
homenagem feita aos profissio-
nais da imprensa pela passagem 
de seu dia, 1º de junho.  

Foi bastante 
prestigiado o jantar 
de comemoração do 

enlace matrimonial, 
do casal Lupércio Gil 

da Silveira e Zoraia 
Alves Nascimento, 
ocorrido no último 
dia 3 de junho, na 
Churrascaria Los 

Pampas em Itabuna. 
Deus abençoe ainda 

mais o casal.

Enlace 
matrimonial de 
Gil e Soraia

O CASAL 
NUBENTE NO 
MOMENTO 
DO BRINDE

SENE FERREIRA, VERCIL RODRIGUES E FÁBIO NAZOERA

RAMIRO AQUINO, OTONIEL E ANGELICA RODRIGUES

CLEBER MOREIRA E ERALDO BUSSOLARFLÁVIO COMONTE E MANUELA BERBERT

VERCIL RODRIGUES E RAMIRO AQUINO CESAR BRANDÃO, LENINHA DA REGIONAL E KLEBER TORRES

VERCIL 
RODRIGUES 
E LEVY 
GANEM

LUIZ 
VASCONCELOS, 
TIAGO, 
ALOISIO E  
VERCIL

VERCIL, TIAGO, CARLA, ANDREÍA E ALOISIO

LUPÉRCIO 
GIL, ZORAIA 

ALVES E 
VERCIL 

RODRIGUES
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Aniversários

Madre Thaís terá 
mais dois cursos

O Ministério da Educação (MEC) deve au-
torizar nos próximos dias o funcionamento de 
dois novos cursos na Faculdade Madre Thaís, 
de Ilhéus. Segundo a assessoria da instituição, 
os novos cursos são Direito e Biomedicina. Falta 
publicação no Diário Oficial da União (DOU). O 
diretor da Faculdade, Eusínio Lavigne, disse ain-
da que em breve estaremos anunciando um cur-
so inédito na região, com o perfil para atender a 
nova fase de desenvolvimento do sul da Bahia”.

O curso de Direito será coordenado pelo 
professor Josevandro Nascimento. E o de Bio-
medicina, pela professora Ana Paula Adry de 
Oliveira. A faculdade Madre Thaís funciona 
no Gabriela Center.

Foi bastante prestigiado 
o lançamento do livro O Novo 
Controle de Constitucionalidade 
Municipal (Editora Forense), do 
escritor ilheense e membro da 
Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA), Ma-
noel Carlos de Almeida Neto, no 
último dia 03, na Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI).

Manoel Carlos Neto, 32 anos, 
foi Procurador-Geral do Muni-
cípio de Itacaré, professor da 
UESC, Assessor do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal, ocu-
pa o cargo de Secretário-Geral 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e atualmente é doutoran-
do na Universidade de São Paulo 
(USP)

A obra tem a apresentação 
do jurista baiano e vice-prefeito 
de Salvador Edvaldo Brito e pre-
fácio do ministro Ricardo Lewan-
dowsky, e aparece como um dos 
mais vendidos em sua área.

Parabenizamos o blogueiro João 
Matheus Feitosa, do blog Políticos 
do Sul da Bahia, que fez aniversário 
no dia 7. Mas a comemoração 
aconteceu mesmo na sexta-feira 
(10), com um lauto almoço entre 
amigos na Churrascaria Los 
Pampas. Parabéns João Matheus 
você merece.

Registramos o aniversário do advogado e 
ocupante da Cadeira nº 12 – cujo patrono 
Antônio Garcia de Medeiros Neto - da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia (ALJUSBA), Tarik Vervloet 
Fontes, ocorrido no último dia 11 de 
junho. Tarik é um jovem empresário 
que tem a franquia da marca Complexo 
Educacional Damásio de Jesus em 
Itabuna e Vitória da Conquista.

Enlace 
matrimonial de 
Gil e Soraia

Registramos o nascimento da pe-
quena Giovana, ocorrido no último 
dia 26 de maio. Ela é filha do casal 
Giovani Santana e Viviane Teixei-
ra Rodrigues. Que DEUS abençoe a 
sua vida.

O CASAL LUPÉRCIO 
GIL E ZORAIA ALVES

O CASAL NO MOMENTO DE PARTIR O BOLO
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Ficar ligado no que a grande mídia 
noticia sobre a Educação, geralmente, re-
dunda em uma grande perda de tempo! 
Essa chamada “grande mídia” e mesmo 
aquela que não é assim tão grande, não 
pode ver dinheiro: basta que um “bom 
burguês” esfregue algumas notas em sua 
cara – e, claro, deposite uma polpuda 
quantia em suas contas – para que ela 
passe logo a defender, bovinamente, os 
interesses de seus financiadores!

Quando o assunto, deste modo, é Edu-
cação a coisa fica mais braba ainda. Não 
dá para confiar, com um mínimo grau de 
certeza, no que verdadeiramente estamos 
ouvindo, ou lendo, ou vendo. Ora, pois: a 
“mídia” é manipuladora, interesseira, 
corporativista, calculista, e subserviente! 
Quem pode pagar leva o seu apoio. 

Nesse sentido o Jornal Nacional, da 
Rede Globo, apresentou entre os dias 09 
e 12 de maio (os dias em que pude assis-
tir) – uma séria de reportagens intitulada 
“Educação: o desafio da qualidade” – e não 
trouxe nenhuma novidade para o que já 
estamos cansados de saber: as escolas, es-
pecialmente as públicas, estão estrutural-
mente sucateadas (apenas na propaganda 
do Governo é que elas funcionam como se 
estivéssemos na Suécia); os professores 
são mal remunerados, mal preparados e 
constantemente são acusados de relapsos; 
a sociedade é omissa, e os efeitos dessa ba-
gunça toda prejudicam o desenvolvimento 
socioeconômico do País... É a crônica de 
um desastre anunciado, frente a uma si-
tuação que tende a piorar. 

O que a “mídia” não divulga maciça-
mente, contudo, é o seguinte: “O Congres-
so brasileiro é o mais caro por habitante, 
segundo levantamento da Transparência 
Brasil sobre os Orçamentos do Legislati-
vo federal em 11 outros países. Apenas 
o Congresso dos Estados Unidos é mais 
caro que o brasileiro, mas ainda assim 
pesa menos no bolso de cada cidadão do 
país. A pesquisa da ONG Transparência 
Brasil comparou o orçamento do Congres-
so brasileiro com os da Alemanha, Argen-
tina, Canadá, Chile, Espanha, Estados 
Unidos, França, Grã-Bretanha, Itália, 
México e Portugal. Em 2007, o Brasil des-
tinou para a manutenção do mandato de 
cada um de seus 594 parlamentares fede-
rais quase quatro vezes a média do gasto 
dos parlamentos europeus e do canaden-
se. Pelos padrões europeus de gasto par-
lamentar, o orçamento do Congresso bra-
sileiro – equivalente a R$ 11.545,04 por 
minuto – poderia manter o mandato de 
2.556 integrantes. (...) No Brasil, gasta-se 
dez vezes, em relação ao salário mínimo, 
o que se gasta na Alemanha ou no Reino 
Unido. (...) Cada parlamentar brasileiro 

consome mais do que o dobro de um par-
lamentar de um país em que a renda per 
capita e o custo de vida são muito supe-
riores aos do Brasil”. 

Falar sobre a Educação no Brasil é fá-
cil. Fazer algo pela Educação do Brasil pa-
rece coisa impossível. O cantor e compositor 
baiano, Raul Seixas, pelos idos de 1980/90, 
cantou sabiamente, nos alertando: “E dá-
lhe ignorância/Em toda circunstância/Não 
tenho do que me orgulhar/Nós não temos 
história/É uma vida sem vitórias/Eu duvi-
do que isso vá mudar... Falta de cultura/ 
Prá cuspir na estrutura/ Falta de cultura/ 
Prá cuspir na estrutura...”. E, para piorar 
nossa desgraça, quando o assunto é Educa-
ção, sempre aparece um “gênio” da última 
hora para fazer aqueles “balanços” enfado-
nhos e por demais conhecidos por todos... 
Pura embromação! Já passamos do ponto 
de “cuspir na estrutura”! Mas, como é que 
vamos fazer isso se a grande maioria ainda 
não sabe sequer como se escreve “estrutu-
ra”; com “s” ou com “x”?! 

Mas, vamos em frente. Certa feita o 
Senador Cristovam Buarque escreveu o 
seguinte (pelo menos para isso serviu o 
pagamento dos nossos impostos, destina-
dos, parte deles, aos salários dessa corja 
parlamentar): “(...) No Brasil, treze por-
cento dos adultos são analfabetos, apenas 
trinta e cinco porcento concluem o ensi-
no médio; destes, só a metade tem uma 
educação básica com qualidade acima da 
média. (...) As consequências são perfei-
tamente perceptíveis: basta olhar a cara 
da escola pública no presente para ver a 
cara do País no futuro. (...) O resultado 
já é visível: ineficiência, atraso, violência, 
desemprego, desigualdade, tolerância 
com a corrupção e a contravenção. (...) Ou 
o Brasil se educa ou fracassa; ou educa-
mos todos ou não teremos futuro e a desi-
gualdade continuará; ou desenvolvemos 
um potencial científico-tecnológico, ou 
ficamos para trás”. 

No final das contas, manobram-se as 
informações e volta-se, quase sempre, 
ao mesmo ponto: o(a) professor(a) é o(a) 
grande culpado(a) do caos na Educação! 
Deste modo, o Governo vai transferin-
do responsabilidades, a sociedade vai se 
acostumando e os(as) alunos(as), desinte-
ressados e imprevidentes, vão deixando 
de estudar... Chega! Lutemos por uma 
Educação emancipacionista! É urgente 
acabarmos com a “escravidão” educacio-
nal e com os seus “feitores”! Sabemos o 
que devemos fazer, resta-nos fazer. 

Por Cláudio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) e Administrador 
de Empresas pela UCSAL. Itabuna – Bahia.

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br 

Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Se eu disse, na parte anterior, que so-
mos o melhor computador do planeta, de 
alta ”programabilidade cultural”, acredito 
estar afirmando uma coisa incontestável. 

Um computador compreende duas 
partes especiais e elas correspondem, 
na criatura humana, respectivamente, 
ao nosso cérebro e ao nosso sistema ner-
voso, que constituem a MÁQUINA ou 
HARDWARE e ao programa que está 
gravado no cérebro, que correspondente 
ao SOFTWARE e é  este que nos carac-
teriza a diferença, já que o Hardware 
é mais ou menos o mesmo em todas as 
criaturas, apresentando, talvez, mudan-
ças insignificantes, apenas no formato. 

Se a nossa personalidade, segundo 
seguidores de FREUD é composta do 
ID, EGO e SUPEREGO, é-nos lícito di-
zer, com vistas a facilitar o entendimen-
to, que como computador, nós estamos 
suscetíveis a três modalidades de pro-
gramação: a programação natural, ins-
tintiva ou genética (ID); a programação 
curricular, sócio-cultural ou condiciona-
da (SUPEREGO) e  aquela que é feita 
por nós mesmos (EGO), a programação 
resultante do equilíbrio entre o conflito 
constante  do ID e do SUPEREGO. 

Examinando cada uma das três pro-
gramações, inferimos, pelos conceitos 
Freudianos, que nós não exercemos ne-
nhum controle  na programação Genéti-
ca, que às vezes vem associada do SELF, 
sentimento generalizado da unidade da 
personalidade, ou seja, nossas atitudes 
e predisposições comportamentais, que 
caracterizam a criatura tal como somos  
e  damo-nos a conhecer, representada na 
própria consciência. 

Na programação sócio-cultural, é-
nos facultado o  controle parcial. Veja 
que, segundo demonstrei, o ID e o SU-

PEREGO, componentes das duas primei-
ras programações, estão em incessante 
conflito, o que nos leva a entender que 
há momentos em que o ID se sobressai, 
manifestando-se o instinto natural ou 
genético (o instinto animal), e momentos 
em que o SUPEREGO se sobrepõe, impe-
rando o comportamento sócio-cultural. 

Isto dito, estamos limitados ao con-
trole total apenas do EGO, isto é; da pro-
gramação que é feita por nós próprios, 
a auto-programação, e vocês verão, em 
qualquer circunstância, que sempre 
houve e que sempre haverá um método 
realístico, positivo,  eficiente, seguro e 
necessário de auto-reprogramação, bus-
cado em todos os aspectos disponíveis  
na oferta humana, mas principalmente 
em vocês mesmos, no seu interior e na 
busca constante de acessar pontos de seu 
computador que vocês jamais consegui-
ram fazê-lo, haja vista que vocês só con-
seguem utilizar 10% de sua capacidade 
cerebral (Hardware/software), deixando 
90% de conhecimentos e armazenagem 
programados, estocados em terminais  
que vocês não se têm preocupado em 
buscar, e estes conhecimentos alcança-
ram seu subconsciente  sem terem pas-
sado pelo seu consciente filtrador, blo-
queador, obstaculizador e crítico. 

Meus caros  leitores. Conheçam o 
seu potencial. Comecem a exercitá-los. 
Dominem seu computador natural. Pen-
sem... pensem.... pensem e tornem-se 
naquele que cada um gostaria de ser: 
a si próprio, mas muito mais completo 
e melhor em todas as manifestações do 
pensamento.

           Por Ivann Krebs Montenegro.
Escritor, poeta, cerimonialista e palestrante.

E-mail: ivannmontenegro@yahoo.com.br 

as inacreditáveis criaturas humanas 
– Parte 2

Por uma educação 
emancipacionista

Por Ivann Krebs Montenegro*

MOTIVAÇÃO

aJUDe GraCIeLLe!
Ela está em tratamento da ci-

rurgia de coluna e ainda necessita 
fazer outra de correção de quadril 
e usar aparelhos para ajustes dos 
ombros e braços que são descoor-
denados e desalinhados. Tudo é 
muito dispendioso, sem contar os 
gastos com medicação controlada 
e alimentação especial que ela 
usa há quinze anos, desde o fatí-
dico erro médico.

Depósitos em nome de:
RITA MARIA ARAUJO 
DE SANTANA BLOHEM
Ag. 19-1
C.C. 34.279-3
3231-4211/8852-0552
Banco do Brasil
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No desempenho do múnus, convivi 
com dramas chocantes e cenas pitores-
cas, frutos do emaranhado tecido so-
cial da cidade. Hoje vou relembrar um 
episódio com participação de Alcides 
Bezerra, saudoso irmão maçom, com-
panheiro rotariano e compadre. Quem 
teve a felicidade de privar da sua ami-
zade enquanto viveu, sabe quem foi.

As partes não se limitavam ao sa-
lão de audiências do Fórum, muitas 
vezes procurando-me em casa e até 
na rua. Certa vez, no cafezinho de Seu 
Mariano (onde diariamente, no meio 
da manhã, junto a Calixtinho, Dr. Sei-
xas, Dr. Luiz Coelho e alguns amigos 
nos encontrávamos), fui abordado por 
uma jovem trêmula e nervosa. Naquele 
dia também estava meu compadre Al-
cides, então Tesoureiro da Santa Casa 
esperando Calixto para mais uma das 
suas “intermináveis” reuniões. Na pre-
sença deles, mesmo sugerindo-lhe que 
me acompanhasse ao Fórum, ali mes-
mo ela foi contando que se juntara há 
mais de dois anos com um rapaz indo 
morar na casa da sogra, de quem não 
conseguia gostar por imaginar que 
ela também a odiava. Estarreceu-nos 
quando perguntou de chofre: “doutor, 
sou menor de idade. Quantos anos 
de cadeia posso puxar se matar mi-
nha sogra?” Alcides colocou o braço 
sobre seus ombros pedindo licença para 
uma conversa reservada. Colocou-a no 
carro e saiu. Nem na audiência daquele 
dia, ou noutra qualquer, aquela moça 
apareceu. Diante de tantos casos, con-
fesso que esqueci. Meses depois, numa 
tarde de audiência pública para ca-
samentos chegaram a moça com uma 
criança no colo, a sogra e o rapaz. Vi-
nham casar civilmente e traziam como 
padrinho meu compadre Alcides. Após 
o expediente, solicitei-lhe explicação. 
Deixo por conta do que relatou e regis-
trei na minha agenda, onde está até 
hoje “Naquele dia a moça estava 
furiosa e desejava mesmo matar 
a sogra, imaginando que só assim 
conseguiria viver feliz com o com-
panheiro de quem estava grávida. 
Levei para conversar no escritó-
rio da minha Fábrica de Roupas 
Rainha, na Praça do Trabalho, no 
Pontalzinho e por sorte ela morava 
ali perto numa viela em frente ao 
Cemitério. Após muitos conselhos 
percebi que não iria demovê-la de 

tão absurda determinação. Aos 
poucos conseguindo ganhar sua 
confiança, apresentei um plano 
infalível, que não deixaria pistas. 
Abri o cofre, peguei um frasco con-
tendo pó branco, do qual retirei 
o rótulo. Fazendo ar de mistério, 
orientei para que todos os dias, 
pela manhã e a noite, colocasse 
uma pitada daquele pó dentro do 
café ou sopa da velhinha. E para 
que a vítima não desconfiasse, ela 
deveria cercar-lhe de toda aten-
ção e carinho, conversar amisto-
samente, ajudar nos afazeres da 
casa, sentar-se na sala para assis-
tirem juntas a novela “Direito de 
Nascer”. Tudo isso foi sendo feito. 
Dessa convivência agradável e ca-
rinhosa foi nascendo uma afeição 
tão forte entre as duas, que um dia 
a moça chegou chorando no meu 
escritório, pedindo pelo amor de 
Deus que arranjasse um remédio 
para tornar sem efeito aquele “ve-
neno” que já havia alguns dias ela 
não tivera mais coragem de usar. 
Explicou que já estava nutrindo 
por ela um amor verdadeiramente 
de filha para mãe. Então que ex-
pliquei o que havia feito. Aquele 
misterioso pozinho não era outra 
coisa senão o velho e conhecido 
“Sal de Fruta Eno”!... Aproveitei 
para ensinar-lhe que o mal e o ódio 
podem existir dentro da cabeça, 
mas só tomam conta das pessoas 
em momentos de fraqueza e falta 
de fé em Deus, sendo fácil afastá-
los desde que estejamos dispostos. 
Ambas tinham bom coração e boas 
intenções. Era necessário apenas 
deixar o amor aflorar de maneira 
espontânea”.

E ainda tenho escrito, já aí com 
minha própria letra, o que ele me dis-
se: “Meu compadre, muita coisa de 
ruim neste mundo poderia ser evi-
tada, se as pessoas procurassem 
viver em harmonia”.  E se tivessem 
um Alcides Bezerra por perto, comple-
taria eu agora...

Por Adelindo Kfoury Silveira.
Jornalista, Historiador e Escritor grapiúna. Mem-
bro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), Institu-
to Geográfico e Histórico da Bahia, Instituto His-
tórico de Ilhéus, Associação Baiana de Imprensa. 

Salvador – Bahia.
E-mail: a.kfoury@globo.com 

a moça 
que deseja 
sua sogra Por Adelindo Kfoury Silveira*

MEMÓRIAS DE 
UM JUIZ DE PAZ

A problemática ambiental tem sido 
alvo de grandes especuladores financei-
ros. Toda teoria sobre o homem estar ou 
não gerando danos ao planeta é questio-
nável. Não há qualquer evidência científi-
ca que demonstre, por exemplo, o aumen-
to de temperatura da Terra a partir da 
ação humana. As temperaturas de Júpi-
ter e Plutão também estão aumentando. 

O que existe são grandes ONGs, su-
postamentre ambientalistas, com o in-
tuito de monopolizar mananciais em 
todo mundo para, no futuro, explorá-los 
economicamente. E, mesmo hoje, especu-
ladores têm se aproximado de governos 
como o da China para negociar resgate de 
carbono, tornando-se bilionários e ainda 
gozando o título de “consultores ambien-
tais”. Estados como Amazonas e Pará, 
dentre outros, precisam se desenvolver. 
Um governo sério expulsaria o bando de 
estrangeiros que ali está alojado, disfar-
çados de protetores da natureza, e em 
verdade trabalhando para grupos ganan-
ciosos, máfias, quadrilhas, bancos etc. 
Por outro lado, os ingênuos seguem em 
suas passeatas e palestras, trabalhando 
gratuitamente para tais bandidos. A ver-
dade é muito mais complexa. Estudos de 
biofísica demonstram que se uma catás-
trofe destruísse todo patrimônio natural, 
em mais ou menos 200 anos, boa parte 
da Terra estaria coberta por uma densa 
vegetação e repleta de espécies animais 
distintas. Enfim, a vida não é um fenôme-
no que dependa do homem. Um silogismo 
demonstra facilmente isso.

Fui fundador do Núcleo Ambiental da 
antiga FESPI, fundador e presidente do 
Grupo Grama (na época o primeiro gru-
po ambienalista do interior do Nordeste), 
da Fundação Pau Brasil (hoje, sou Vice-
Presidente). Assisti, através dos anos, a 
questão ambiental passar de um patamar 
reflexivo, mais em tons filosóficos, para 
uma total institucionalização e pragmáti-
ca. Muitos têm enriquecendo às custas de 
bichos, plantas e ecossistemas. Os livros 
didáticos, sobretudo os voltados às pri-
meiras séries, são todos sofísticos, men-
tém e tentam manipular a crianças para 
uma visão paradisíaca de mundo. 

A natureza não é simbolicamente 
amiga do ser humano, ao contrário, nos-
sa trajetória antropogenética se resume 
a fugirmos dela e buscarmos abrigo em 
ambientes não naturais. Tsunamis, vul-
cões, tornados, terremotos, os fenômenos 

físicos, por um lado, somados a tigres, 
leões, onças, lobos, ursos, serpentes etc, 
os animais ferozes, do outro, constituem-
se nossos inimigos naturais. A natureza 
sempre foi má com o ser humano. O cha-
mado “desequilíbrio ambiental” não é se-
não nossa tentativa de evoluir, de usar a 
inteligência para criar condições de vida 
mais dignas. Ao nos tornarmos bípedes, 
ao vislumbrarmos os céus vimos a possi-
bilidade de fugir da Terra, de ir conquis-
tar mundos mais habitáveis e sem tantos 
riscos. Porém, somos filiados obrigatórios 
à condição animal. Além de alma somos 
bichos, cheios de órgãos, sistemas e de-
pendente de certas reações químicas para 
sobreviver. 

Alguns têm feito da questão ambien-
tal um exercício religioso. E religiosos 
adoram teorias apocalípcticas. Na década 
de 1970, ambientalistas alertavam que se 
continuássemos naquele ritmo de produ-
ção entraríamos o ano 2000 usando más-
caras pelas ruas. Nosso modo de produção 
multiplicou-se e hoje em pleno centro de 
cidades como Salvador, Belo Horizonte, 
Curitiba etc as árvores estão cheias de lí-
quens, um organismo muito frágil, o que 
demonstra a boa qualidade do ar. O mun-
do não acabou.

O quadro catastrófico não nasceu ao 
acaso, ele foi implantado por grupos de 
interesse e visa, como sempre, lucro, di-
nheiro, poder. É uma questão estratégica, 
sobretudo, geopolítica. Ao acreditarmos 
no mito do “aquecimento global” permiti-
remos uma série de desmandos em nosso 
território, como está acontecendo, dei-
xando nossos governos de mãos atadas. 
Trata-se de um modelo de colonialismo 
contemporâneo muito sofisticado, pois se 
utiliza basicamente dos meios de comu-
nicação para criar pacotes de “verdades 
científicas” e divulgá-los. Tais “quanta’ 
de informação são reproduzidos por pes-
quisadores, professores, escolas, livros 
didáticos, seminários, dentre outros e re-
sultam em verdadeiros exércitos verdes, 
prontos para evitar o “fim do mundo”. 
Trabalham arduamente contra a própria 
nação, ingenuamente, assegurando água 
potável e outros bens a futuras gerações 
ricas do mundo rico.

Por Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor, Poeta, Escritor, Professor 

e Mestre em Meio Ambiente. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: marimbeta7@uol.com.br

Meio Ambiente 
e Mitos Sobre o 
Fim do Mundo Por Fernando Caldas*

LETRAS E 
REFLEXÃO
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1- É possível postular a aposenta-
doria especial no serviço público? 
Quais são os procedimentos? João.
A Aposentadoria Especial é um bene-
fício previdenciário que visa propor-
cionar ao trabalhador / segurado uma 
compensação, por ter exercido de for-
ma habitual e permanente durante 25 
(vinte e cinco) anos uma atividade pro-
fissional que lhe expunha à uma asso-
ciação de agentes nocivos à sua saúde 
e integridade física. 
Os empregados públicos, assim consi-
derados os que trabalham para o Po-
der Público com vínculo trabalhista 
regidos pela CLT e inscritos no Regime 
Geral da Previdência Social fazem jus 
ao benefício.
Entretanto, o servidor público a Lei 
Maior no parágrafo 4º, do artigo 40, 
manifestou a intenção de proporcionar 
a estes servidores que laboram em ati-
vidade especial à Aposentadoria Es-
pecial, impondo uma regulamentação 
específica ou Lei complementar para 
normatizar e viabilizar a concessão des-
te benefício diferenciado aos servidores 
que exercem atividades de riscos.
Assim, diante da ausência desta Lei 
Complementar, não tem amparo legal 
a concessão de Aposentadoria Especial 
para servidor público estatutário.

2- Estava recebendo auxílio-doen-
ça previdenciário (B-31). Ao ter 
alta, fui imediatamente desliga-
do. Eu teria alguma estabilidade? 
Qual o tempo de duração desta 
proteção legal? Walter.
 O meu entendimento sobre este tema, 
é que apesar da Previdência Social ter 
cessado o benefício de Auxílio-Doen-
ça, não significa que o segurado este-
ja curado. Nestes casos, o correto é o 
empregado encaminhar o trabalhador 

para uma avaliação de um médico do 
trabalho, e ficando constatado que re-
almente o mesmo esta curado, a demis-
são pode ocorrer, pois não existe neste 
tipo de beneficia a estabilidade.
Entretanto, constatando-se que o segu-
rado mesmo com alta da Previdência 
Social, não houve evolução favorável do 
quadro clínico permanece com o status 
de doente com estabilidade, até real-
mente ficar constatado estar curada. A 
estabilidade até 12 (doze) meses após 
ser considerado o trabalhador / segura-
do curado é para o benefício de Auxílio-
Doença por Acidente do Trabalho (91).

3- Findo o auxílio-doença, passei a 
receber auxilia-acidente. Registro 
que este benefício foi me atribuído, 
independentemente da percepção 
do meu salário mensal, até o dia 
em que me aposentei. Pergunto: A 
Previdência Social poderia mesmo 
sacar o auxílio-acidente a parir do 
instante em que eu comecei a rece-
ber a aposentadoria por tempo de 
contribuição?
Inicialmente, importante destacar que 
o Auxílio-Doença é um benefício pago 
ao trabalhador / segurado do RGPS que 
venha a sofre um acidente e fique com 
seqüelas que reduzam sua capacidade 
laborativa. Tem o caráter de indeniza-
ção pela seqüela, podendo ser cumula-
do com outros benefícios da Previdên-
cia Social exceto aposentadoria.
Entretanto, seguindo o entendimento 
da Quinta Turma do Superior Tribu-
nal de Justiça, é possível a cumulação 
do benefício de Auxílio-Acidente com 
a aposentadoria quando o surgimento 
da moléstia ocorreu em data anterior a 
edição da Lei nº. 9.528/97, ainda que o 
laudo pericial tenha sido produzido em 
momento posterior.

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

Uma das mais importantes intérpre-
tes da Música Popular Brasileira (MPB), 
Nana Caymmi será atração musical do 
III Festival do Chocolate da Bahia que 
vai acontecer em Ilhéus, sul do estado, 
no período de 06 a 10 de Julho, no Cen-
tro de Convenções. O show vai aconte-
cer no dia 9 e nele a cantora vai mostrar 
as mais diversas etapas da sua carreira 
musical iniciada em 1960, relembran-
do interpretações marcantes como, por 
exemplo, Não se Esqueça de Mim (Eras-
mo e Roberto Carlos), Sem Você (Tom e 
Vinicius), Bom Dia (Nana e Gil), Reposta 
ao Tempo (obra-prima escrita por Aldyr 
Blanc e Cristovão Bastos e recentemen-
te regravada por Milton Nascimento) e 
muitas outras canções.

Intitulado como um momento de 
“Delirioterapia” do Festival do Chocola-
te, o show de Nana acontece em Ilhéus, 
três meses depois de ter sido lançado 
nacionalmente o festejado documentário 
“Nana Caymmi em Rio Sonata”, que con-
ta a trajetória da cantora. Filha de Dori-
val Caymmi, Nana é o exemplo perfeito 
de uma cantora que alcançou respeito 
e admiração em todo o cenário musical 
nacional. Sua bela e poderosa voz já foi 
ouvida por diversas vezes e por todo o 
país, inclusive como temas de novelas 
globais. Os ingressos para o show podem 
ser adquiridos nos seguintes pontos: En-
cantur, Karioca, Bicho Festeiro, e Cen-
tral de Ingressos.

O III Festival do Chocolate da Bahia  
é o resultado da parceria entre o Insti-
tuto Cabruca, Associação dos Produtores 
de Cacau (APC), Associação de Turismo 

de Ilhéus (ATIL) e Costa do Cacau Con-
vention Bureau, Secretarias municipal 
e estadual do Turismo e M21 Eventos. 
Em sua terceira edição, o evento preten-
de consolidar, em cinco dias, uma pro-
gramação dinâmica para incrementar o 
fluxo de turistas no período, oferecendo 
opções de cultura e lazer, reafirmando 
Ilhéus entre os mais importantes pólos 
de produção do cacau e do chocolate no 
Brasil.

No festival, além de uma feira mos-
trando produtos e serviços relacionados 
à indústria chocolateira, estão previstos 
cursos ministrados por mestres chocola-
teiros e palestras e fóruns que versam 
sobre etapas da produção e beneficia-
mento do fruto. Nana contempla, com o 
seu enorme talento, o calendário musical 
do evento, de acordo com o publicitário 
Marcos Lessa, organizador do festival.

O período de realização do evento, 
definido em comum acordo com as se-
cretarias de Turismo e Agricultura do 
Estado, já vai preparando a Bahia para 
receber, em julho de 2012, a 1ª edição 
do Salão do Chocolate de Paris no Bra-
sil. Segundo Marco Lessa, diretor da 
M21, empresa que realiza o III Festival 
do Chocolate da Bahia, o evento tem 
como grande objetivo o fomento à eco-
nomia, cultura e turismo, uma vez que 
trabalhará diversos setores da cadeia 
produtiva e comercial, movimentando-
os em escala local, regional, nacional 
e internacional. A iniciativa conta ain-
da com o apoio do Governo da Bahia, 
Bahiatursa, Prefeitura Municipal de 
Ilhéus e Sebrae.

nana Caymmi é 
uma das atrações
   do Festival 
      do Chocolate, 
        em Ilhéus

Por Marcos Conrado. 
Advogado, Especialista 
em Direito Previdenciário 
e Diretor Fundador da 
Marcos Conrado
– Advocacia & Consultoria 
– Itabuna – Bahia.

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Previdenciário para 
Dr. Marcos Conrado, encaminhar para: direitos@jornaldireitos.com.br 

O anuncio da Construção do prédio 
que vai abrigar a sede do Legislativo Mu-
nicipal de Itabuna foi recebido com aplau-
sos e entusiasmos pelos vereadores. A in-
formação é do presidente da Câmara de 
Vereadores, Ruy Machado, que enfatizou: 
“Itabuna merece que a sede do Legislati-
vo Municipal seja ampla para receber o 
povo”.

Segundo o edil, a confirmação da doa-
ção do terreno de 2. 700 metros, no bairro 
São Caetano,  por parte do poder Executivo, 
prefeito Capitão Azevedo, aconteceu na úl-

tima quarta-feira, dia 1º de junho. “Foram 
vários diálogos com o prefeito, visando ob-
termos o espaço para a construção da nossa 
Câmara. São poderes independentes, mas 
temos que trabalhar em harmonia pelo 
bem-estar de todos e pelo desenvolvimen-
to da nossa cidade, que chega aos 101 anos 
com desenvolvimentos”. 

O vereador Ruy Machado disse que 
o mérito é de todos que buscam o melhor 
para Itabuna. Ele declarou que o atual es-
paço físico que abriga o Legislativo Muni-
cipal apresenta rachaduras, está mal loca-

lizado, além de não ser próprio.
“Nossa próxima etapa é convocar um 

grupo de engenheiros para que possa fa-
zer um projeto e maquete, revelando como 
será a nova casa do Povo”, argumentou 
Ruy Machado. A previsão de início das 
obras da nova sede do Legislativo Munici-
pal de Itabuna está previsto para aconte-
cer em agosto deste ano.

O vereador Milton Gramacho, líder do 
prefeito na Câmara, reconhece o esforço e 
a dedicação do atual presidente, na defe-
sa da doação do terreno e da construção 

Câmara de vereadores de Itabuna terá sede própria
LeGIsLaTIvo De ITaBUna

da nova casa do povo. “Vários presidentes 
tentaram e não conseguiram. Ruy Ma-
chado com sua dedicação, em menos de 5 
meses, obteve sucesso no pleito, conquis-
tando para todos um espaço digno para 
os vereadores e para o povo de Itabuna”, 
argumentou Milton Gramacho.
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Educação e 
seus problemas

Ao longo de várias décadas no sé-
culo passado, o ensino no Brasil passou 
por profundas mudanças: de escolas 
para poucos, para instituições abarro-
tadas de gente; de uma população ma-
triculada em torno de 30 a 50% para 
quase 100%; de professores mal forma-
dos para profissionais com formação 
em nível superior; de colégios mal es-
truturados para prédios com computa-
dor, internet, merenda, quadros bran-
cos, livros para todos os alunos; outros 
fatores poderiam ser aqui apontados... 
Claro está que estes fatores se encon-
tram em lugares em que o dinheiro pú-
blico está sendo bem empregado. Exis-
tem ainda muitos desvios, gente burra, 
estúpida e desonesta ao extremo. Gen-
te que merecia prisão perpétua.

Analiso aqui as escolas em que a 
estrutura física, humana e adminis-
trativa estão dentro de um padrão pe-
dagógico e de gestão satisfatório. Na 
reportagem do Jornal Nacional, após 
apresentar escolas mal equipadas, 
que infelizmente existem ainda em 
quantidade suficiente para levar-nos 
à indignação, o repórter entrevistava 
diretores e alunos e apontava o cerne 
da evasão e repetência dos alunos: o 
PROFESSOR. Eis aí o mal encarnado, 
o personagem vil, o agente da destrui-
ção e do pecado, o infiel, o inútil, o im-
becil, o incapaz, etc., etc., etc.

Durante anos, [...] desde minha for-
mação inicial, que eu seria o culpado 
por todas as mazelas da educação. Para 
que isso não acontecesse, seria neces-
sário que as aulas fossem dinâmicas e 
ágeis. Era preciso trazer filmes, músi-
cas, desenhos, documentos, não atentar 
apenas para o livro didático, requebrar, 
rebolar, contar piadas, dramatizar, 
chorar, sorrir. Isso tudo me foi passa-
do pelos meus professores. Isso tudo li e 
tenho lido em artigos e documentos ofi-
ciais ou extra-oficiais, ouço também em 
palestras. Tudo isso vi, tudo isso já fiz. 

Sempre me critiquei por minhas aulas. 
Sempre vi que elas poderiam ser melho-
res do que eram. Por mais que os alunos 
dissessem que gostavam, sempre perce-
bi que poderia fazer melhor. Assim ve-
nho tentando. Assim vejo também meus 
colegas a fazer. Apesar das dificuldades 
todos vêm procurando fazer melhor seu 
trabalho, em a busca por uma educação 
de qualidade. Porém tal discussão aca-
ba por nos desviar de um dado que tem 
sido relegado, que ninguém quer falar, 
por ser mais simples acusar o professor 
e a escola: “o nosso aluno não quer es-
tudar”!

Apresento o que tem sido um erro 
evitado por todos. Cobra-se da escola, 
dos professores (sempre), dos pais. Não 
se cobra do sujeito que mais deveria 
estar interessado: os alunos. Vejo me-
ninos e meninas que somente brincam, 
gritam, xingam uns aos outros, desres-
peitam os professores, nos ameaçam, 
falam em drogas (às vezes até ven-
dem), fazem gestos obscenos, ouvem 
música no volume mais alto dentro e 
fora das salas, etc., etc., etc.

Nos últimos anos o governo federal 
implantou o Bolsa Família, excelente 
programa para redistribuição de ren-
da. Para recebê-lo as famílias devem 
matricular seus filhos e cuidar para 
que freqüentem a escola. Só! Sem ne-
nhuma contrapartida do aluno, apenas 
ir à escola. Não há preocupação ne-
nhuma em que os alunos estudem, que 
passem de ano, tirem boas notas (Sim! 
O quantitativo também é importante 
na educação), que respeitem os colegas 
e seus professores. Nada é cobrado. Te-
mos que criar uma nova consciência. 
Estudar não deve ser algo que só possa 
acontecer por prazer. Não, estudo re-
quer concentração, dedicação, esforço. 
É preciso abandonar alguns prazeres, 
horas de diversão, até um pouco do 
sono. Estudar exige empenho. Nisso 
não vejo ninguém falar aos alunos. So-

mente os professores, mas aí, é por que 
“não sabemos ensinar”.

[...] Os professores vivem hoje acu-
ados, com medo. Têm  receio do que os 
alunos podem fazer, se vierem a não gos-
tar de algo que os professores dizem ou 
fazem. Dos alunos nada se cobra [...] Por 
enquanto somente se ouve: o professor é 
o culpado! E, naturalmente, aquela má-
xima surrada: As aulas são chatas.

Entendo que os professores tem 
sua parcela de culpa. Querer, no en-
tanto, que somente a eles sejam aplica-
dos os maiores encargos pelos proble-
mas da educação é algo que não posso 
aceitar. É preciso chamar o aluno para 
sua carga de responsabilidade. Em um 
mundo em que valores mudam com ra-
pidez, necessitamos não abandonar a 
formação responsável e com deveres. 
Aos alunos deve-se boas aulas e uma 
excelente estrutura. Respeito e com-
promisso com as atividades, estudo e 
empenho, ter boas notas, devem ser 
deles cobrados. [...]

[...] Conheço pessoas fantásticas 
na educação. Gente como Cláudio Zu-
maêta, cujas aulas de história deixam 
meu filho mais novo encantado e com 
vontade de aprender sempre mais. Co-
nheço também outros colegas que coti-
dianamente trazem idéias e sugestões 
que mudaram a vida de muitos alunos. 
Até hoje exulto e orgulho-me de vários 
alunos que decidiram fazer história por 
conta de minhas aulas. Se o professor é 
o responsável pela falta de estudo dos 
alunos, se ele somente ministra aulas 
chatas, então é muito simples: basta 
retirá-lo da sala de aula, que a educa-
ção vai caminhar bem melhor. 

Por Charles Nascimento de Sá.
Historiador, Especialista em História Regional, 

Mestre em Cultura. Professor. da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia. 

E-mail: charles.sa75@gmail.com
Acesse: http://histriasnoplural.blogspot.com/

Sonhos 
de Deus

Todas as vocações são formas concretas de 
vida a que Deus chama para que possamos rea-
lizar nossa primeira vocação: a santidade. E as-
sim como os anjos foram provados, nós também. 
Estamos passando pela prova. Nossa vida é o 
exame de seleção. Nele ou somos aprovados, ou 
somos reprovados.

Qual é o chamado de Deus para você? Saiba 
que o bonito não é realizar o nosso próprio sonho, 
mas realizar o sonho de Deus. Qual é o sonho de 
Deus para você? Queira realizar o sonho de Deus 
e renunciar aos seus próprios sonhos. É isso que 
fará você feliz.

Deus o abençoe!

Trecho do livro “Vocação, um desafio de amor” 
de monsenhor Jonas 

Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

            Por Charles Nascimento de Sá*  

A Academia Grapíúna de 
Letras (AGRAL), primeira aca-
demia do gênero de Itabuna, 
que foi criada no último dia 4 
de abril, e que tem na sua presi-
dência o intelectual Ivann Krebs 
Montenegro, já caminha para a 
sua instalação definitiva, bem 
como para posse solene de seus 
membros-efetivos.

A pioneira academia reúne 
intelectuais itabunense e baiano 
da cultura, mas não só das letras, 
mas também de outras manifes-
tações culturais como as ciências 
e artes de um modo geral, esse é 
o diferencial da AGRAL.

academia 
Grapiúna de Letras

Química: Tabela 
periódica sofre mudança

A tabela periódica ganhou mais dois ele-
mentos. A Iupac – autoridade mundial no reco-
nhecimento e nomenclatura química – oficiali-
zou semana passada a adição de dois elementos 
de número atômico 114 e 116. Embora tenham 
sido descobertos há mais de dez anos, eles só 
agora entraram na tabela devido aos rigorosos 
critérios para a comprovação de sua existên-
cia. Com mudança, a tabela periódica passa 
a ter 114 elementos. Os dois mais recentes re-
ceberam nomes provisórios “ununquadium” e 
“ununhexium”. Mas eles devem, em breve, ser 
mudados.



www.jornaldireitos.com.br - sUL Da BahIa - De 20 de junho a 20 de julho de 2011 - e-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
12

Cel.: (73) 8837-7684
Av. Francisco Ribeiro Jr. 198 - Edf. Atlanta Center - Loja 5

Centro - Itabuna - BA - Tel.: (73) 3612-0648 - Cel.: (73) 8837-7684
paulosergiobomfim@bol.com.br

OAB / BA 7968

Paulo Sérgio Bomfim

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO
ANIVERSÁRIO

A Bahia que se cuide já tenta-
ram criar o estado de Santa Cruz, 
com o apoio de ex-prefeito Fernan-
do Gomes, dito Fernando Cuma, de 
Itabuna, e agora está mais vivo do 
pensam o projeto de criar por decre-
to legislativo o estado de São Fran-
cisco, com rica soja e os minérios do 
sudoeste baiano.

Os parlamentares, em especial 
os senadores, aplicam régua e com-
passo no mapa do Brasil. A intenção 
é criar mais 11 Estados e 4 territó-
rios. O Pará, por exemplo, será reta-
lhado para que surjam os Estados de 
Carajás e Tapajós, ambos já aprova-
dos e com plebiscito para dentro de 
seis meses.

Na justificativa de tais propos-
tas fulgura a necessidade melhorar 
as condições de vida das populações. 
Na realidade, os novos Estados já 
nascem no vermelho. O governo fe-
deral tem de sustentáculos. Assim. 
Assim aconteceu com o Estado de 
Tocantins, subsidiado como o di-
nheiro público durante dez anos, até 
se equlibrar com as suas pernas.

No fundo, os parlamentares vi-
sualizam mais empregos para as 
atividades rendosas que é a política, 
serão palácio de mais de governo, 
mais cerimônias, mais altos cargos 

estaduais e federais, mais assem-
bleias legislativas, mais represen-
tantes no Senado e na Câmara, mais 
corrupção. Todos com imunidades, 
despesas pagas, os mais sedutores 
salários líquidos de sua especialida-
de, no mundo.

E nessa Fé – e nessa faina de 
gastos serão naturalmente imitadas 
pela Câmara. Dinheiro

 É o que parece não faltar, O 
impostômetro fixado na fachada 
de um prédio em São Paulo regis-
tra de ano para ano para ano para 
maiores informações de arrecada-
ção tributária.

Nesse andor, ou entraremos 
todo na política de garra à mostra, 
ou seremos escravizados de vez para 
manter a malta dos políticos. As di-
visões territoriais projetadas me 
fazem lembrar Jorge Calmon, ele 
tinha o culto da baianidade. Quan-
do divulgaram o do Estado de Santa 
Cruz, o brioso jornalista que tanto 
prezava o convívio virou guerreiro. 
A ira voltou-se com o projetado Es-
tado de São Francisco.

           Por hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras 

de Ilhéus (AGRAL) e da Bahia. 
Salvador – Bahia.

e-mail: hpolvora@gmaiol.com

No último dia 9, quem aniversariou foi Dr. 
José Carlos Oliveira, e o grupo DIREITOS, quer 
fazer-lhes uma singela homenagem, reconhecen-
do neste grande e honrado homem, um exemplo 
de caráter, integridade e de honestidade.

Nascido em Almadina, mas itabunense de 
coração, José Carlos Oliveira, é advogado atuan-
te no Sul da Bahia e atualmente exerce a atri-
buição de Grande Inspetor Litúrgico da 3ª Re-
gião Litúrgica da Bahia (Grande Loja Maçônica 
do Estado da Bahia/GLEB), é membro-fundador 
da 3ª Loja Maçônica de Itabuna Acácia Grapíu-
na; membro-fundador das Academias Maçônica 
de Letras, Ciências e Artes da Região Grapiúna 
(Amalcarg); da Academia Grapiúna de Letras 
(Agral), a primeira do gênero na cidade e da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba), a primeira do interior do Estado da 
Bahia.

Sua vida tem sido pautada em participar 
das lojas e clubes de serviços e dos segmentos 
representativos do município. Ele, por exemplo, 
é membro do Rotary Club Itabuna Sul – Distrito 
4550, onde ocupou vários cargos: Presidente de 
Avenidas, Vice-Presidente e Presidente e atu-
almente é membro Efetivo do Conselho Fiscal. 
Além disso, é presidente do Conselho Delibera-
tivo da Fundesb – Fundação dos Deficientes do 
Sul da Bahia e membro da Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de Itabuna.

José Carlos Oliveira é exemplo e motivo de 

orgulho para os seus cinco filhos, incluindo-se 
na lista a sua filha de coração a advogada Drª 
Flávia Falcão Gordilho e sua esposa Ana Amélia 
Sá Falcão, Delegada de Polícia em Itabuna, bem 
como das centenas de amigos que tem.

Sem sombra de dúvida, José Carlos é um 
dos maiores intelectuais que existe em nossa re-
gião. E suas ações têm contribuído muito para a 
construção histórica desta cidade.

Rogamos ao Grande Arquiteto do Universo 
(Pai Celestial) que lhe dê ainda muitos anos de 
vida e de saúde, para que entre outras coisas 
possamos beber na fonte de sua humildade e 
sabedoria.

Parabéns amigo José Carlos Oliveira por 
essa data tão importante.

A brasileira Fabiana Murer ga-
rantiu a medalha de ouro na Diamond 
League, em Oslo, na Noruega, ao al-
cançar 4,60 metros no salto com vara. 

Em segundo, ficou russa Aleksandra 
Kiryashova, com 4,50m; e, em tercei-
ro, a polensa Anna Rogowskk, campeã 
mundial em Berlim 2009, com 4,40m. 

Mais divisões territoriais

Dr. José Carlos oliveira

Fabiana Murer é ouro 
no salto com vara


