
Direitos – Dr. Marcos Conrado, 
o Senhor já é bastante conhecido e 
firmou-se em Itabuna como o maior 
especialista em Direito Previdenciá-
rio. Fale um pouco da sua vida e por-
que escolheu a advocacia.

Marcos Conrado – Inicialmente me 
formei em Ciências Econômicas. Entre-
tanto, sentia que não era a profissão da 
minha aptidão. E por influência do meu 
saudoso pai, resolvi fazer o Curso de 
Direito me graduando no ano de 1988 
e logo em seguida me tornei advogado. 
E realmente é atividade que tenho apti-
dão e me realiza profissionalmente, pois 
seguido o pensamento do grande jurista 
Saulo Ramos, “A advocacia é a sua sua-
ve obsessão, é o irresistível fascínio de 
lutar pela defesa do direito de alguém. 
Salvar liberdades, honras, patrimônio 
de toda a espécie, materiais e morais. 
Poder ajudar na cura de feridas abertas 
nas almas dos injustiçados, pobre ou ri-
cos”. Então esta é a minha advocacia de 
buscar corrigir as injustiças cometidas 
contra cidadãos, e dentro de minha es-
pecialidade as injustiças cometidas pela 

Previdência Social aos seus segurados 
trabalhadores.

Direitos – Então Doutor, muita 
gente questiona o porquê do seu es-
critório no São Caetano e não na cin-
qüentenário (centro de Itabuna), por 
exemplo?

 MC – Por um período estive advogan-
do no extremo sul do Estado da Bahia, 
pois com o falecimento de meu pai, tive 
a obrigação de administrar uma pro-
priedade rural deixada por ele naquela 
região. Entretanto, tinha como objetivo 
montar um escritório em Itabuna assim 
que fosse possível, mas não queria abrir 
um escritório no centro da cidade, onde 
seria mais um advogado. Sempre tive o 
entendimento de que o São Caetano era 
um bairro diferenciado, e um escritório 
de advocacia neste bairro de início pode-
ria haver alguma dificuldade, mas com 
um trabalho bem feito, com respeito e 
dignidade ao cliente e ética profissional, 
uma especialidade definida de atendi-
mento, ou seja, advocacia previdenciária, 
poderíamos firmar e uma referência e é o 
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que tem acontecido.

Direitos – E o público tem corres-
pondido às suas expectativas?

MC – Tem correspondido muito, tan-
to do bairro como demais localidades da 
cidade. E nosso trabalho vem sendo tam-
bém procurado por cidadãos injustiçados 
de diversos municípios da região.

Direitos – Sabemos da morosidade 
do Judiciário em julgar os processos. 
Qual a média de tempo para julga-
mento de uma causa previdenciária.

MC – É difícil falar em tempo para 
ocorrer o julgamento das ações previ-
denciárias, pois vários fatores podem ser 
determinantes para este lapso de tempo. 
Importante esclarecer, que as ações pre-
videnciárias ajuizadas no Juizado Espe-
cial Federal, são mais rápidas, pois o rito 
processual sumário é mais simplificado, 
entretanto, têm que ser observados os 
prazos para não gerar nulidade, e após a 
sentença a parte vencida pode apresen-
tar recurso. Nas ações previdenciárias o 
objeto é uma renda mensal que tem o ca-

O advogado Marcos Conrado, especialista em Previdência Social é mem-
bro Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) acaba de 
promover importante reforma do escritório de advocacia “Conrado 

Advocacia”, criando melhores condições para os clientes e ampliação do aten-
dimento para outras especialidades como Direito do Trabalho e concedeu im-
portante entrevista sobre as atividades do referido escritório. 

“A advocacia é a sua suave 
obsessão, é o irresistível 
fascínio de lutar pela defesa 
do direito de alguém”

ENTREVISTA

Marcos Conrado – Advogado especialista 
em Previdência Social é membro Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP) 

ráter alimentar, destinado a subsistência 
do segurado autor, e na maioria dos casos 
a ação sendo julgada procedente, o Juízo 
mesmo que haja recurso do INSS, deter-
mina a implantação do benefício referen-
te as parcelas a serem vencidas.

Direitos – O Senhor faz parte do 
corpo jurídico do Sindicato dos Apo-
sentados e Pensionistas do Estado 
da Bahia (SINDAPEB) instituição 
Sul Baiana que presta um excelen-
te serviço aos seus associados. Qual 
sua avaliação do Sindicato na busca 
dos direitos de seus associados?

MC – Tenho muita satisfação em fazer 
parte do corpo jurídico do SINDAPEB, pois 
tenho dito sempre que sou advogado pre-
videnciário, com objetivo de orientar não 
só dos meus clientes, mas principalmente 
da causa previdenciária, com objetivo de 
orientar, instruir os segurados, aposenta-
dos e pensionistas do Sistema Previdenci-
ário, e sei que o SINDAPEB também tem 
esta missão como importante e determi-
nante para que os segurados da Previdên-
cia Social conheçam seus direitos.

Direitos – O que os segurados do 
INSS e filiados do SINDAPEB podem 
esperar de seu escritório – Conrado 
Advocacia?

 MC – Podem esperar a mesma dedi-
cação e compromisso na busca de orien-
tar, instruir os direitos dos segurados 
da Previdência Social, como também a 
defesa, a  busca incansável de corrigir as 
injustiças cometidas aos seus segurados 
pela Autarquia Previdenciária.

Direitos – Doutor Marcos Conra-
do, deixe uma mensagem para o tra-
balhador, aposentado, o pensionista 
e todos aqueles que estão sobre a 
proteção jurídica através do escritó-
rio “Conrado Advocacia” em causas 
previdenciárias e trabalhistas.

MC – Nosso escritório busca todos os 
dias modernizar, se aperfeiçoar, se capa-
citar, com o objetivo de estar sempre atu-
alizado nas questões previdenciárias e 
trabalhistas, para proporcionar aos nos-
sos clientes o melhor nestas especialida-
des do Direito, e também procurando dar 
um atendimento diferenciado ao nosso 
público quando chega a nosso escritório 
(Fonte: SINDAPEB)
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Com uma série de palestras que começa-
ram segunda-feira, 06 de agosto, a Faculda-
de de Tecnologia e Ciências (FTC) de Itabuna 
antecipou as comemorações pelo Dia do Pro-
fissional do Direito (Dia do Advogado), que 
transcorrerá no sábado (11). O evento teve 
lugar no Auditório da FTC, e centrou na te-
mática “A Ética Profissional e a Valorização 
da Advocacia”. 

A iniciativa visa também consolidar um 
momento de congraçamento entre os pro-
fessores, alunos, advogados, além de outros 
profissionais do Direito, estagiários e toda 
comunidade acadêmica do Sul da Bahia. As 
inscrições foram feitas no campus da FTC 
Itabuna, mediante a doação de 2k de alimen-

tos não perecíveis.
Segundo o coordenador do evento, profes-

sor Fábio Santos, a temática proposta para 
as discussões era das mais relevantes na atu-
alidade, o que despertou interesse tantos dos 
profissionais de Direito, como também dos 
acadêmicos e dos professores que atuam na 
formação dos futuros profissionais.

De acordo a Coordenação do Curso de 
Direito da FTC, os dois palestrantes foram 
brilhantes em suas explanações. A primeira, 
proferida pelo professor Lindomar Coutinho, 
abordou “A Ética e o Profissional do Direito”. 
Num segundo momento, o advogado e consul-
tor jurídico Martone Maciel (foto) falou sobre 
“O Advogado e a Valorização da Advocacia”. 

A OAB-BA obteve mais uma vitó-
ria na melhoria da prestação jurisdi-
cional: na última quarta-feira (01.08), 
o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
determinou o preenchimento de 11 
cargos vagos de desembargador no 
prazo de 60 dias. O presidente da 
Seccional baiana, Saul Quadros, co-
memorou a decisão porque já havia 

solicitado o preenchimento de vagas 
de desembargadores depois que a As-
sociação Nacional dos Magistrados 
Estaduais (Anamages) deu entrada 
no pedido de providências no CNJ 
para que o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia (TJBA) completas-
se as vagas criadas pela Lei Estadual 
10.845 de 27/11/2007.

As infecções respiratórias são muito fre-
qüentes no inverno devido às pessoas se aglo-
merarem nas residências, nos ambientes de tra-
balho, fechando portas e janelas, dificultando a 
circulação do ar. As infecções respiratórias po-
dem acometer as vias aéreas superiores causan-
do as rinites, sinusites, otites, faringites, amig-
dalites e as vias aéreas inferiores causando as 
laringites, bronquites, bronquiolites, traqueítes 
e pneumonias.

As gripes e resfriados, acometendo vários ór-
gãos da árvore respiratória, também ocorrem mais 
nos períodos frios. Igualmente, a asma e outras 
doenças alérgicas aparecem mais na estação fria.

Há sinais e sintomas comuns a essas afec-
ções como: tosse, que pode ser com secreção ou 
não, febre, calafrios, dificuldade para respirar, 
dor no peito, espirros, dor de garganta, rouqui-
dão etc. a tosse, quando seca, geralmente é de 
origem alérgica ou viral.

Nas doenças alérgicas, inclusive na asma, 
não se empregarão antibióticos. Nas infecções, 
porém, além dos antibióticos, usar-se-ão os 
analgésicos, os antitérmicos etc. Os pacientes 
devem ser bem agasalhados, principalmente, as 
crianças, proteção das correntes de ar.

Doenças mais graves como as pneumonias, 
principalmente em crianças, devem ser tratadas 
em hospital. Estas patologias podem ser compli-
cadas com os derrames pleurais, empiemas, ame-
açando a vida, necessitando fazer drenagem.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.
jairo.novaes@hotmail.com 

Doenças respiratórias

Por Jairo Santiago Novaes*
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O XV Fórum imobiliário da Bahia será realizado em 
homenagem ao Dia Nacional do Corretor de Imóveis, ou 
seja, em 17 de agosto. A profissão foi regulamentada há 
50 anos. Na Bahia, o meio século será comemorado com o 
Fórum, que ocorrerá no Othon Hotel, a partir das 9h. Este 
ano a Creci estima a participação de mil profissionais desse 
segmento. A inscrição custa R$ 50,00, sendo que 40% deste 
valor será doado à Liga Baiana Contra o Câncer (LBCC). 
Maiores informações www.xvforumimobiliario.com.br 

Dia do Corretor

Av. Cinquentenário, 650 - Centro
Itabuna-BA - Tel.: (73) 3212-2979

O escritor itabunense, acadêmico 
Hélio Pólvora, ex-presidente da Fun-
dação Cultural de Ilhéus, foi escolhido 
como um dos finalistas que concorrem 
ao Prêmio Portugal Telecom de Litera-
tura em Língua Portuguesa Hélio Pól-
vora concorre com o seu romance Don 
Solidon, publicado pela editora Ca-
sarão do Verbo. Concorre com nomes 
como Luís Fernando Veríssimo, Ana 

Maria Machado, Frei Beto, Dalton Tre-
visan e outros. As duas últimas etapas 
do prêmio acontecem em setembro e 
novembro, quando serão escolhidos os 
vencedores. O concurso conta com três 
categorias: poesia, romance e conto/
crônica. O prêmio é de R$ 50 mil para 
cada vencedor. Hélio Pólvora assina a 
coluna Expressando no 2º Caderno do 
jornal Direitos. 

Hélio Pólvora

Seccional obtém vitória com aprovação 
de vagas de desembargadores



 “Todas as ruas pavimentadas daqui, 
foi Jabes Ribeiro quem fez”. A fala da 
aposentada Maria José,72, moradora da 
rua Adeodato Matildes, na Vila Cachoei-
ra, é um refrão que se repete em todas as 
partes de Ilhéus. O candidato a prefeito 
da Coligação Por Amor a Ilhéus visitou a 
localidade na manhã deste sábado, acom-
panhado do companheiro de chapa, Cacá 
(PMDB).

A construção e reforma da escola lo-
cal e da unidade de saúde também foram 
relembrados pelos moradores. “Foi o único 

prefeito que trabalhou pela nossa comuni-
dade”, ressaltou José Melo, vizinho de dona 
Maria José. Jabes e Cacá foram recebidos 
com alegria em todas as ruas da vila, ouvin-
do palavras de incentivo e confiança.  “Ele 
é o único que ainda tem meu voto, se fosse 
outro não votava, mas nele eu confio, e sei 
que vai ganhar de goleada”, enfatizou a au-
tônoma Maria das Dores, 63, residente na 
Rua São Francisco.

Assim como ela, muitos moradores fi-
zeram questão de dizer por que vão eleger 
Jabes o próximo prefeito de Ilhéus.  Eliane 

Alves: “ele foi o único que já trabalhou”; 
Tais Oliveira: “de todos, sem dúvida é o 
melhor”; Maria Cristina: “os morros só 
têm melhorias por causa dele”; Marinalva 
de Lurdes: “com ele, Ilhéus vai pra fren-
te”; Angélica Maria:  “sempre tratou todo 
mundo muito bem”; João José: “nunca me 
arrependi por ter votado nele”; Domingos 
Ferreira: “Jabes é o melhor para Ilhéus”; 
Judite Maria: “ele é experiente, sabe o que 
faz”; Bruno Sampaio:  “depois que ele saiu, 
ninguém fez mais nada, ele vai terminar o 
que começou”. 

ILHÉUS

Moradores da Vila Cachoeira citam 
obras e confirmam apoio a Jabes
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Direitos - Como o Senhor recebeu a 
OAB Bahia de seu antecessor?

Saul Quadros Filho - A situação finan-
ceira era a pior possível, e o reflexo disso foi 
a desaprovação, pelo Conselho Federal, das 
Contas dos três exercícios anteriores à nos-
sa administração.  A rejeição das contas do 
exercício de 2004 já transitou em julgado e 
as dos exercícios de 2005 e 2006, também 
rejeitadas, encontram-se ainda pendentes 
de recurso manifestado, pelo Senhor ex-Pre-
sidentre da entidade, ao órgão Especial do 
Conselho Federal. 

A credibilidade da OAB/Bahia estava 
extremamente abalada pelas dissensões in-
ternas entre os membros da Diretoria e do 
Conselho Seccional, exposta ao público, e ob-
jeto de reportagens nos jornais de Salvador, 
notadamente em “A Tarde”.

 
Direitos - Faça um balanço de suas 

gestões? 
SQF - Durante o primeiro período da 

nossa gestão demos assistência especial aos 
advogados do interior do Estado, prestigian-
do as suas Sub-Secções, tendo concluído a 
construção das sedes de Teixeira de Freitas, 
Brumado e Itamarajú, recuperado as sedes 
de Serrinha, Jequié, Ilhéus, Porto Seguro, 
Alagoinhas, Guanambi, Valença e Barreiras, 
instalado a sede de Luiz Eduardo Magalhães, 
além de ter adquirido as sedes próprias de 
Itaberaba, Feira de Santana e Vitória da 
Conquista. 

Interligamos 15 Sub-Secções, através do 
sistema “on line” implantando cursos tele-
presenciais à distância, para promover a reci-
clagem de conhecimentos na área do Direito, 
aos advogados do interior e, até o fim do nos-
so mandato em mais 5 (Paulo Afonso, Alagoi-
nhas, Eunápolis, Valença e Alagoinhas).  

Levamos o Exame de Ordem para as Cida-
des de Vitória da Conquista, Barreiras, Feira 
de Santana, Juazeiro e Teixeira de Freitas,  
anteriormente somente realizado em Salva-
dor e Ilhéus. Criamos e instalamos subsecção 
na Cidade de Luiz Eduardo Magalhães. 

Instalamos diversas salas para advogados 
nos Fóruns Trabalhistas das cidades de Ja-
cobina, Itabuna, Vitória da Conquista, Porto 
Seguro, Valença, Bom Jesus da Lapa, Irecê, 

Camaçari, Candeias, Santo Amaro, Itapetin-
ga, Ilhéus, Cruz das Almas e Santo Antonio 
de Jesus e nos Fóruns da Justiça Estadual em 
Caetité, Mucuri, Nova Viçosa, Seabra, Itororó, 
Itambé, Macarani, Lauro de Freitas, Campo 
Formoso, Capim Grosso, Jacobina, Itarantim, 
Poções e Anagé e, até o fim do anos em Barra 
do Choça, Planalto, Remanso e Casa Nova. Na 
Justiça Federal em Itabuna e Vitória da Con-
quista, além de estacionamento próprio para 
os advogados em Camaçari. 

Em Salvador, instalamos, no Fórum Rui 
Barbosa, o Centro de Atendimento aos Advo-
gados - CAD, com nove modernos escritórios 
para que eles possam atender, naquele local, 
os seus clientes, em casos de emergência e 
ainda, salas para aos Advogados no Tribunal 
Regional Eleitoral, na Justiça Federal, no 
Juizado de Brotas, no Fórum Criminal e na 
Polícia Federal. 

Reformamos totalmente o Clube dos Ad-
vogados, localizado na Praia do Flamengo. 

Promovemos a realização de duas Conferên-
cias Estaduais de Advogados, em 2008 e 2011. 

Intensificamos as atividades da Esco-
la Superior de Advocacia Orlando Gomes 
– ESAD, que promoveu cursos regulares de 
atualização de conhecimentos jurídicos na 
capital e realizou dezenas de seminários em 
todo o interior do Estado. 

Recorrem os ao Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ, representando contra o Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, para 
manter o funcionamento da Justiça Estadu-
al, em dois turnos e, para garantir o direito 
de petição, contra Resolução da Corregedoria 
do TJBA, que impunha limitações à distri-
buição de petições iniciais bem como contra o 
Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, 
para também garantir o seu funcionamento 
em tempo integral. 

Em razão da desobediência do TRT à de-
cisão do CNJ, requeremos a intervenção fe-
deral naquele Tribunal, que acabou por cum-
prir a decisão do CNJ. Também demos ênfase 
às prerrogativas dos advogados, promovendo 
várias representações contra magistrados, 
promotores de justiça e autoridades públi-
cas, desagravando inúmeros colegas, inclu-
sive em suas subsecções e especialmente em 
Itabuna, em favor do presidente Andirlei 

Militante das causas jurídicas a mais de quatro décadas, o advogado 
e professor de Direito Constitucional e Direito Processual do Tra-
balho, Saul Quadros Filho está à frente da Ordem dos Advogados 

do Brasil – Secção Bahia desde 2007. E prestes a terminar seu segundo 
mandato, ele faz um balanço de suas conquistas, como a crescente inte-
riorização da Ordem em todo o Estado da Bahia, o equilíbrio financeiro da 
Entidade, a efetivação da credibilidade institucional perante a classe e à 
sociedade, bem como aponta qualidades que o seu sucessor deve ter para 
dirigir os destinos da OAB/Bahia.  

A Seccional é um “contínuo 
fazer”.  Novos problemas 
surgirão, e novas soluções 
terão que ser encontradas

   ENTREVISTA

Dr. Saul Quadros Filho 
– Presidente da OAB Secção Bahia.

Nascimento.
Recorremos várias vezes ao Judiciário, na 

defesa dos interesses dos advogados tendo, 
inclusive, impetrado Mandado de Segurança 
para que o TJBA. fizesse realizar concurso 
público para o preenchimento de mais de 250 
vagas de Juízes no 1.º Grau de Jurisdição e 
servidores judiciais. Lutamos pela Privatiza-
ção dos Cartórios Extra-Judiciais. 

Obtivemos, do Governo do Estado, a ces-
são de uso de área com mais de 8.500m2, no 
Centro Administrativo, em Salvador, para 
a construção de uma nova sede para a en-
tidade, desenvolvendo esforços para que se 
transformasse em doação, através de lei a 
ser aprovada pela Assembléia Legislativa, 
pretendendo ainda neste ano iniciar a cons-
trução da nova sede. 

Objetivando sanear o Plano de Saúde 
OAB-Sallus, administrado pela Caixa de As-
sistência dos Advogados da Bahia - CAAB, 
decretamos sua intervenção, extinguindo-o 
posteriormente, mas garantindo a todos os 
filiados os direitos dele decorrentes. Implan-
tamos, também em parceria com CAAB, o 
plano de Previdência Complementar – OAB-
PREV, para os advogados e seus dependentes 
e recuperamos totalmente o Edifício Centro 
Cultural João Mangabeira. 

Direitos – Algo mais a declarar sobre 
os feitos de suas gestões?

SQF – Sim. Também modernizamos o Se-
tor de Informática, expandindo-o por todo o Es-
tado e interligando-o, on-line, com o Conselho 
Federal, além de ter colocado à disposição gra-
tuita de todos os advogados adimplentes com 
suas obrigações para com a Seccional, o serviço 
do “recorte digital eletrônico”, publicações em 
todos os Diários Oficiais de atos processais do 
interesses dos profissionais do direito. 

Estamos iniciando o treinamento e habi-
litação dos advogados da Bahia, para a im-
plantação dos processos eletrônicos no Poder 
Judiciário Estadual e Federal e em suas di-
versas instâncias. 

Com o apoio do Conselho da OAB-BA, re-
formulamos as normas administrativas da 
entidade, inclusive o seu Regimento Interno, 
criando o Órgão Especial do Conselho Seccio-
nal e ampliando o número de componentes do 

Tribunal de Ética e Disciplina em suas Tur-
mas, além de editar livro com suas decisões 
e ementas. 

Criamos várias Comissões Especiais, 
como as da “Proteção aos Direitos dos Ani-
mais”, “Igualdade e Promoção Racial” e 
“Diversidade e Combate à Homofobia”. Par-
ticipamos intensamente das atividades da 
“Comissão da Verdade” para o conhecimento 
público dos fatos ocorridos, em desrespeito 
aos direitos humanos, nos períodos da dita-
dura civil de Getúlio Vargas (1937/1946) e 
Militar (1964/1985). 

Desenvolvemos atividades de conscienti-
zação aos jovens estudantes de nível médio 
das escolas públicas do Estrado, através do 
programa “A OAB VAI À ESCOLA” pelo res-
peito aos direitos humanos e individuais, e 
de apoio ao Conselho Nacional de Justiça.

Demos ênfase à valorização da seccional 
e do profissional do Direito, com a campanha 
sob o tema “ADVOGADOS, A OAB É VOCÊ”; 
Lutamos pela CRIAÇÃO DO 8º TRIBUNAL 
REGIONAL FEDERAL com sede em Sal-
vador; pela efetivação da “FICHA LIMPA”; 
pela AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE DE-
SEMBARGADORES no Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia.

Empreendemos vigorosa campanha con-
tra a corrupção no país, sob o tema “DIGA 
NÃO À CLEPTOCRACIA”; empenhamos-nos 
pela AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VA-
RAS DO TRABALHO no interior do Estado; 
pelas ELEIÇÕES DIRETAS para o Conselho 
Federal. Estando agora a propor ao Conselho 
Federal medidas para que se faça o “CON-
TROLE EXTERNO PARA O EXERCÍCIO 
DA ATIVIDADE POLICIAL”.

Promovemos, até junho de 2012, a edição 
de 17 números da Revista OAB/BAHIA e, 
pela primeira vez, três edições do Catálogo 
das Sociedades de Advogados, além da edição 
da Revista ADVOCATUS, em parceria com 
a Escola Superior de Advocacia Orlando Go-
mes – ESAD. 

Comemoramos os 80 anos da Seccional 
da Bahia da OAB, criada em 11 de Abril de 
1932, promovendo, inclusive, a edição de um 
livro especial, através do qual pretendemos 
preencher uma lamentável lacuna na Histó-
ria da nossa Entidade, resgatando a memó-
ria de tantos advogados e juristas brilhantes 
que, nessa condição, muito participaram não 
só da história do nosso Estado como também 
da história do Brasil, destacando-se na luta 
pela defesa dos direitos humanos, colocando-
se contra os arbítrios cometidos pelos gover-
nos militares, ao tempo da Ditadura. 

 
Direitos - Dr. Saul Quadros é candi-

dato a reeleição? 
SQF - Não. Completando o nosso segundo 

mandato e tendo a sensação do dever cum-
prido, é necessário que outros cheguem, para 
dar sequência ao trabalho que se tem desen-
volvido nestes seis últimos anos. Continuar 
e renovar, com muita ação, e principalmente 
ética da conduta de sua administração.

Direitos - Quem o Senhor apoiará en-
tão na eleição vindoura? E por quê?

SQF - Apoiaremos um candidato que te-
nha o perfil da Seccional; que esteja compro-
metido com a entidade; que conheça e tenha 
vivido os seus problemas, e que seja capaz 
de resolvê-los. A Seccional é um “contínuo 
fazer”.  Novos problemas surgirão, e novas 
soluções terão que ser encontradas. A Clas-
se saberá reconhecer o trabalho que desen-
volvemos em nossos dois mandatos, e terá 
confiança no grupo renovado e formado por 
aqueles que desejam dar continuidade aos 
nossos trabalhos.
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A bicharada do pântano,
De medo entraram em pânico.
Veio um vendaval satânico,
Os trovões furaram tímpanos,
Os clarões foram tão límpidos,
Vindos dos fortes relâmpagos...
Foram fortes estampidos,
Os bichanos encolhidos,
Uns perderam seus sentidos,
Alguns ficaram tépidos.
Apagaram-se pirilampos,
Homens com seus berrantes,
Chamavam cabeças distantes...
Sapos já não coaxavam,
Peixes paralisados,
Não pulavam cangurus,
Pobres dos urubus!
As serpentes em seu canto,
Pantanal subia tanto,
Parecia ser o fim...
Noutro dia, ensolarado,
Ao normal tudo voltado,
Acredita? Diz para mim.

Poesias
O pântano 
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Por Maria da Trindade Almeida.
Compositora e Poetisa. 

Belo Horizonte – Minas Gerais.

Outro dia estava pensando em Deus. 
Inteligência suprema de tudo que existe. 
Criador de todos os horizontes que pode-
mos vislumbrar. Espírito sem corpo reu-
nindo todas as qualidades possíveis e ini-
magináveis! Pensamento em pura ação! 
Mestre de todas as ciências, de todos os 
mistérios e de toda a sabedoria. Criatura 
incriada, pois se criado fosse, existiria al-
guém, ou alguma coisa, além dele. Onipo-
tente, onisciente e onipresente! Mago cujos 
feitiços fez o infinito e o amor! Desenhou o 
Universo, imaginou os mundos, compôs as 
substâncias, criou os números. Moldou as 
estrelas, os sóis e as galáxias. Deu forma 
aos planetas todos. À Terra deu a natureza 
e a fragrância das flores; deu oceanos pro-
fundos e luminosos; deu riqueza mineral 
incomensurável. E, com o tempo (que ele 
genialmente inventou!), fez evoluir a espé-
cie humana...

O homem que não valoriza nada disso 
e ainda se põe a negá-lo veementemente, 
com todo o seu desdém e ironia! Que bus-
ca explicações para o nada que julga mais 
acertado! Que descrê simplesmente por 

não ver, com seus olhos tortos e alienados! 
O ser humano que se degrada moral-

mente a cada segundo que passa. O homem 
que evolui incansavelmente na tecnologia 
e retroage nas relações interpessoais. Os 
homens que não expressam mais seus sen-
timentos por terem receios de sofrer. 

A mesma humanidade que extrai 
narcóticos de toda espécie vegetal tóxica, 
além dos produzidos em laboratórios, e se 
alucina, pois a droga da vida tem que ser 
iludida com outro alucinógeno ainda mais 
potente e alucinador.

O homem que se animaliza no sexo, 
deixando os instintos preponderarem so-
bre as boas emoções, tornando-se escravo 
do prazer orgásmico de 05 ou 10 segundos. 
Deixando de ver a beleza da entrega e a 
pureza do ato.

O animal humano que inventou com 
a sua sapiência vários objetos bélicos que 
podem matar os seus semelhantes instan-
taneamente, em nome da paz, da religião, 
do poder e até mesmo quando não tiver 
motivo algum, que não o próprio egoísmo 
e arrogância!

O homem que destrói e polui tudo o 
que é belo: as matas, os animais, as cacho-
eiras e o sorriso de uma criança, porque o 
mundo frio das finanças acima de tudo não 
respeita o outro, o diferente, a natureza, o 
excluído.

O animal homem que ambiciona o que 
não tem, que não é feliz com o que tem. Que 
julga saber mais que o próximo, que luta 
por poder passando por tudo e por todos, 
que corrompe a alma por coisa pouca, que 
se vicia em fraquezas e ilusões passageiras, 
que se desgraça na sinfonia dos distúrbios 
psiquiátricos sem imaginar os porquês.

Então, depois de tudo isso, comecei a 
duvidar de Deus e de Sua tão falada sani-
dade exegética. Se Ele existir de verdade, 
como deve enxergar a Sua atual civiliza-
ção? Será que Ele é um gênio ou um burro 
dando o livre-arbítrio aos Seus seres racio-
nais que só fazem asneiras? 

 No próximo día 17 de agosto o Sindicato 
dos Radialistas de Ilhéus estará realizando 
o 1º curso especifico sobre Processo do Tra-
balho, tramitação judicial e precatório traba-
lhista, que acontece no Plenário da Cámara 
Municipal de Ilhéus, a partir das 13 horas.

As inscrições podem ser feitas no Co-
mitê de Impensa - Sala Radialista Edinho 
Nacimiento, à Praça JJ Seabra, em Ilhéus 
ou na sede do Sindicato dos Radialistas.

O objetivo do curso é auxiliar os radia-
listas, jornalistas, blogueiros, representan-
tes de emisoras de rádios, sindicalistas e 
estudantes do curso de direito, que necessi-
tam de uma atualização jurídica temática.

Segundo o Presidente do Sindicato 
dos Radialistas de Ilhéus, Elias Reis, que 
é discente do curso de direito, esta é uma 
oportunidade de se conhecer um pouco 
mais sobre temas jurídicos, principalmen-
te asuntos pertinentes do dia-a-dia, tanto 
para a imprensa e sindicalistas, prepostos 
de empresas na Justiça do trabalho, como 
também graduandos em Direito. “Nosso 
objetivo como entidade é proporcionar um 
aprendizado de qualidade num mundo ex-
teriorizado”, pontua.

Para o jornalista, advogado e assessor 
jurídico da entidade, Dr. Alberto Barreto, 
são ações como esta, que a cada dia torna 
o Sindicato dos Radialistas de Ilhéus um 
diferencial e uma referencia na Bahía. “É 
com atos concretos e realização que se ma-
terializa o planejamento, não somente com 
pensamentos e promesas”, afirma.

Programa: 1ª parte: Conceito; Regras; 
Principios; Formalismo; reclamatórias, 
prescrição, Celeridade; Dispositivo; Inqui-
sitivo; Oralidade; Concentração; Eventua-
lidade; Recursos e fases; Audiencia; Com-
parecimento; Resposta do Réu; Prepostos, 
Contestação; Exceção; Reconvenção; Ins-
trução; Postulatória; Meios de Provas; In-
terrogatório; Testemunhas; Documentos; 
Prova Pericial; Ônus da Prova; Fase Deci-
sória; Partes da Sentença; Relatório; Fun-
damentação; Dispositivo; Efeitos da Sen-
tença. 2ª parte: Precatórios Trabalhistas.

O curso será ministrado pelo bacharel 
Mauro Góes, com uma larga experiencia 
em Processo do Trabalho. Ao final do curso 
será fornecido certificados de presença. Este 
evento conta com o apoio da ABI - Associação 
Bahiana de Imprensa e Faculdade de Ilhéus.

De 04 a 12 de agosto a cidade de 
Ilhéus realizará o Festival Amar Ama-
do, evento que celebra o centenário de 
nascimento do escritor Jorge Amado 
com uma série de atividades gratuitas 
pela cidade.

Ciclos literários, shows, palestras, 
peças, filmes, cursos e saraus serão re-
alizados no Quarteirão Jorge Amado, 
nos Prédios Históricos, Centro de Con-
venções e ruas da cidade. A programa-
ção oficial do evento está disponível no 
site festivalamaramado.com.br.

Meditações Humanóides

Sindicato dos Radialistas realiza 
curso sobre proceso do Trabalho, 

tramitação judicial e precatório trabalhista

Divulgada a 
programação 

oficial do Festival 
Amar Amado

                   Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

Por Gustavo Atallah Haun.
Professor, formado em Letras, UESC, e ministra 

aula em Itabuna e região. 
Escreve para oblogderedacao.blogspot.com 

E-mail: g_a_haun@hotmail.com

CULTURA CURSO

Ninguém escapa
da Morte.
Nem o pobre,
nem o rico.
Nem o fraco,
nem o forte.
Nem o injusto,
nem o reto.
Nem o errado,
nem o certo.
Nem o feliz,
nem o aflito.
Nem o feio,
nem o bonito.
Nem o humilde,
nem o arrogante.
Nem o nativo,
nem o errante.

Morte

Wagner Alberttson
 Poeta Itabunense

                             E-mail: 
wagner-albertsson@hotmail.com



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
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OAB de 
Itabuna 
entrega 
carteiras

Deusdete Sena declara apoio a Martone Marciel

Amigos, familiares e convidados foram 
prestigiar a cerimônia de entrega das Car-
teiras da Ordem aos novos advogados da 
OAB/Subseção de Itabuna – dezoito advo-
gados ao todo, incluindo o jornalista-pro-
fessor-escritor Vercil Rodrigues -, ocorrida 
no último dia 23/07, às 11 horas na sede 
da entidade que leva o nome do advogado 
Gabriel Nunes seu ex-presidente.

A solenidade também contou com as 
presenças dos advogados Martone Maciel 
candidato a presidência da OAB Subseção 
de Ilhéus e Leandro Alves Coelho presi-
dente da Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA) e foi conduzida 
por um grupo de diretores da entidade

Quem aniversariou no último dia 
04/08, foi o jornalista e assessor de 
imprensa ZeCarlinhos. ZeCarlinhos 
é um dos melhores profissionais da 
imprensa baiana e sua honradez e 
fino trato cativam as pessoas que o 
conhece. Desejamos ao amigo muito 
mais sucesso em sua vida pessoal e 
profissional.

O ciclo de aniversariantes do mês começou com o do advogado e 
ouvidor do Município de Itabuna Paulo Cesar Pontes de Souza, ocor-
rido no último dia 1º/08. Parabenizamos Dr. Paulo Pontes por esta 
importante data.

Fechando o ciclo de aniversa-
riantes do mês de agosto, tere-
mos no próximo dia 30/08, o do 
advogado e professor universi-
tário Dr. Josevandro Raimundo 
Ferreira Nascimento. O casal 
Angélica e Vercil Rodrigues 
roga ao Grande Arquiteto do 
Universo toda felicidade do 
mundo ao mestre-amigo.

Dr. Deusdete Sena Filho, atu-
al Presidente da OAB de Ilhéus, em 
almoço ocorrido no último dia 03/08, 
declarou seu apoio ao grupo de advo-
gados liderado por Martone Maciel 
para a sua sucessão.

Foto (da esquerda para a direita): Os 
advogados Jackson Cupertino, Martone 
Maciel, Deusdete Sena, Sanzio Peixoto e 
Leandro Gramacho. 

No último dia 06/08, que 
aniversariou foi o meu amigo-
jornalista Roberto Santana, Di-
retor-fundador da revista Folha 
da Praia. Roberto é uma pessoa 
afável e agradável e mais ainda 
empreendedor, aliás, todos os 
eventos que promove em Ilhéus 
é sinônimo de sucesso. Parabéns 
meu amigo.

Inatiane Martins, Pedro Arnaldo, Vercil 
Rodrigues e Martone Maciel

Dr. Martone Maciel saudando os novos advogados, 
especialmente o amigo Vercil Rodrigues

Dr. Leandro Coelho - Presidente da 
Academia de Letras Jurídica do Sul da Bahia 
foi prestigiar o amigo Vercil Rodrigues

Os 
advogados 
Anselmo 
Júnior, 
Vercil 
Rodrigues 
e Martone 
Maciel

O casal 
Angélica 

e Vercil 
Rodrigues

Os amigos das lides jurídicas Pedro Arnaldo, 
Vercil Rodrigues e Martone Maciel
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Durante solenidade reali-
zada terça-feira (31) à noite, na 
Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB),  a Câmara de 
Vereadores de Itabuna formali-
zou a entrega de Títulos de Cida-
dão Itabunense 2012. Conforme 
já divulgado, a sessão especial 
por razões de ordem técnica não 
pôde ser realizada no dia 28 de 
julho, data de aniversário do 
município. A opção pela escolha 
da AABB também foi explicada 
pelo diretor-administrativo da 
Casa, Moacir Smith, que inclu-
sive encaminhou ofício ao Juiz 
da 27ª Zona Eleitoral, Antonio 
Carlos Rodrigues de Moraes, 
justificando a transferência de 

local da solenidade.  
Na sessão presidida pelo 

presidente Ruy Machado foram 
concedidos 22 Títulos de Cida-
dão Itabunense e quatro placas 
de Honra ao Mérito, a persona-
lidades com relevantes serviços 
prestados à comunidade. Dentre 
os contemplados destacaram-se 
o empresário Reynaldo Alves da 
Cruz, natural do estado de Ser-
gipe (Pedrinha), que há mais de 
50 anos atua no comércio, ten-
do iniciado suas atividades com 
a antiga “Casa São Judas”.  O 
vereador Edvaldo Reis Fonseca, 
por conta de seu quarto manda-
to consecutivo, foi homenageado 
pelos seus colegas do Legislati-

vo com uma placa de Honra ao 
Mérito. Didi do INPS, como é 
popularmente conhecido, teve 
seu trabalho alicerçado no òrgão 
onde prestou serviços por mais 
de 30 anos, ajudando pessoas 
carentes que necessitavam de 
orientações junto à Previdência 
Social. 

A sessão foi conduzida pela 
Mesa Diretora da Casa presidi-
da por  Ruy Machado,  Gerson 
Nascimento (vice), Milton Cer-
queira (1º secretário) e Claude-
vane Leite (2º secretário). Tam-
bém fizeram parte da mesa, o 
vice-prefeito Antonio Vieira e 
os juízes Waldir Viana Ribeiro e 
Antonio Hygino.

Após o período regimental de 
recesso, a Câmara de Vereado-
res de Itabuna reabriu seus tra-
balhos na tarde de quarta-feira 
(1º) com a leitura da análise das 
contas do ex-presidente Edson 
Dantas, que tem como relator, o 
vereador Milton Gramacho. As 
contas relativas ao exercício fi-
nanceiro de 2007 foram rejeita-
das pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM) que atestou 
“a admissão de pessoal sem pré-
vio concurso público”, o “não re-
colhimento de multas” e o “não 
encaminhamento da prestação 
de contas anual no prazo deter-

minado”, dentre outras irregu-
laridades.

O vereador Milton Grama-
cho optou pela rejeição do pa-
recer do TCM e justificou seu 
voto favorável às contas, res-
saltando que no caso do não 
encaminhamento da prestação 
de contas no prazo, tais contas 
ficaram em disponibilidade pú-
blica até a data de 30 de maio 
de 2008. Quanto a contratação 
de pessoal sem concurso, Gra-
macho observa que não há de se 
confundir ocupação de cargos 
de confiança ou comissionados, 
demissíveis ad nutum com ser-

vidores. Com relação às multas 
pendentes que o TCM estipulou 
em R$ 3 mil, o relator também 
explica que todas já foram pa-
gas, conforme documento com-
provando a quitação do débito, 
frisou.  No seu entendimento, 
o ex-presidente do Legislativo, 
Edson Dantas, justificou todas 
as irregularidades e que não 
houve descumprimento de nor-
mas que regulam a Execução 
Orçamentária no âmbito da Ad-
ministração Pública.

A matéria voltará a ser dis-
cutida na próxima quarta-feira, 
dia 8. 

CÂMARA ENTREGA 22 TÍTULOS DE CIDADÃO  
ITABUNENSE EM SOLENIDADE NA AABB

CÂMARA REABRE TRABALHOS AVALIANDO 
CONTAS DE EX-PRESIDENTE EDSON DANTAS

CÂMARA EM AÇÃO

Vereador Edvaldo Reis Fonseca (Didi do INPS)Reinado Alves da Cruz foi homenageado
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Recebi a seguinte citação 
no meu post no facebook “Dia 
do orgulho disso, dia do orgu-
lho daquilo... PQP, anseio pelo 
dia em que héteros, gays, bis, 
tris, tetras, trans, pans, negros, 
brancos, amarelos, vermelhos, 
cristãos, mulçumanos, judeus, 
ateus, nortistas, sulistas, orien-
tais e ocidentais possam juntos 
ir às ruas comemorar o ORGU-
LHO DE SER GENTE!

Mas, será que estamos prepa-
rados para viver com as diferen-
ças? E porque não conseguimos 
viver com elas? O que nos impede 
de enxergar o outro ou o compor-
tamento do outro com aceitação?

Partindo do pressuposto que 
o homem é um ser gregário e ne-
cessita de outro homem para sa-
tisfazer suas necessidades, então 
razoável seria uma tendência har-
mônica no quesito convivência. 
Mas, esqueceram de dizer a esse 
homem que para tanto ele preci-
saria desfazer de parcela do seu 
interesse individual, para unido a 

fração do outro homem, formatar 
um consenso. Isso não acontece! 
porque o homem pensa como um 
ser individual, mesmo quando 
está vivendo coletivamente.

Spinoza disse que o bem 
maior de um homem é o outro 
homem, no entanto, ele enxerga 
o outro, como um meio de satis-
fazer os seus instintos e, quando 
esse não o faz, o conflito está ins-
taurado. O homem individual é 
um homem que está sempre em 
busca de satisfazer os seus dese-
jos e é munido pela paixão.

Somos seres coletivos, que 
agimos individualmente e ja-
mais aceitaremos aquilo que 
não corresponde a nossa ver-
dade ou vontade. Por isso que 
Montesquieu dizia que o homem 
é capaz de violar a própria lei 
que ele cria, visto que está por 
ter um caráter geral pode não 
corresponder aos anseios desse 
homem.

No entanto, o Estado não pode 
agir assim, ele tem que respon-

der as demandas sociais. Mas, 
nem sempre responder as de-
mandas sociais é satisfazer aos 
nossos interesses. Por isso que 
não aceitamos aquilo que não 
corresponde aos nossos desejos 
ou valores e, rejeitamos quando 
o Estado no exercício de sua fun-
ção age no tocante aos interesses 
coletivos, principalmente quan-
do se referem aos interesses das  
“minorias”(qualitativas).

Não sabemos viver com as di-
ferenças, porque ser diferente é 
não corresponder a um padrão, 
que um dia foi declarado como 
normal. Mas, para que eu possa 
viver em sociedade e de forma 
harmônica terei que compre-
ender que o diferente também 
pode ser igual, ainda mais que 
ele é GENTE como a GENTE.

Por Valéria Ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de 
Tecnologia e Ciências – FTC e Mestranda em De-

senvolvimento e Gestão Social CIAGS/UFBA. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Será que sabemos viver 
com as diferenças?

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

O respeito dos países do Mer-
cosul a seus compromissos na 
área de direitos humanos foi posto 
em xeque com a decisão de apro-
var a adesão da Venezuela ao blo-
co. Essa foi a mensagem na carta 
enviada pela ONG Human Rights 
Watch (HRW) aos presidentes 
Dilma Rousseff (Brasil), Cristina 
Kirchner (Argentina) e José Mu-
jica (Uruguai). No texto, a HRW 
não criticou a decisão dos três pre-
sidentes, à revelia do Paraguai. 
Mas salientou que essa atitude 
obriga o bloco a se posicionar em 
relação ao regime construído pelo 
presidente Hugo Chávez, em seus 

13 anos no poder. Caso contrário, 
o principal compromisso do Mer-
cosul sobre direitos humanos, o 
Protocolo de Assunção, de 2005, se 
tornará “letra morta”, disse José 
Miguel Vivanco, diretor executivo 
da HRW. “Se os países-membros 
do Mercosul ignorarem o compro-
misso de proteger e promover os 
direitos básicos e as instituições 
democráticas, transmitirão a men-
sagem infeliz de que o Protocolo 
é uma promessa vã”, diz a carta. 
O texto reproduziu dois artigos 
do Protocolo sobre o compromisso 
com os direitos humanos. 

(Agência Estado)

ONG cobra Brasil por adesão 
venezuelana no bloco Mercosul

POLÍTICA

1- Não sou sindicali-
zado. Tenho que pagar a 
taxa assistencial? Preciso 
autorizar essa cobrança? 
Qual é o valor devido? 
Maurício.

Caro Maurício, Você não 
está obrigado a pagar a cha-
mada taxa assistencial sin-
dical, a menos que você au-
torize por escrito o desconto. 
Você só está obrigado a pagar 
o  chamado imposto sindical, 
que corresponde a um dia de  
trabalho/salário por ano.

2- Fui despedido sem 
justa causa da empresa 
em que trabalhei por qua-
tros anos. Durante todo 
esse tempo, tinha um pla-
no de saúde coletivo feito 
pela empresa, do qual fui 
excluído. Eu ainda tenho 

direito usar o plano de 
saúde? E os meus filhos, 
que eram meus dependen-
tes? Anônimo.

O seguro saúde, certamen-
te, estava vinculado ao con-
trato de trabalho, figurando 
como estipulante a empresa 
empregadora, assim extinto o 
contrato a de emprego, extin-
to também fica o contrato de 
seguro saúde.

3- Um rodoviário pode 
trabalhar ao longo do dia 
sem gozar o repouso de 
uma hora que está previs-
to na Lei?

Todos os empregados sem 
exceção têm direito ao repou-
so entre jornadas. Assim, você 
também dispõe desse direito  
ao repouso para alimentação 
e  descanso.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

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

para direitos@jornaldireitos.com.br

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.

Aberta a temporada de caça ao 
voto seja de cabresto ou ingênuo, 
com ou sem caixa dois, nota-se 
o fervor não dos leitores, por en-
quanto calados e taciturnos, mas 
dos candidatos, que aumentam 
direta ao reajuste de salários e in-
versa aos compromissos de traba-
lho cívico.

Teremos no pleito municipal 
próximo 531 mil candidatos a ve-
reador, contra 380 mil em 2008. 
Uma emenda à Constituição criou 
mais vagas, porque suas excelên-
cias, os senadores e deputados, 
precisam de cabos eleitorais nas 
bases. Quanto mais e aguerridos, 
tanto melhor para todos eles.

Quantos vereadores terá o 
País? Não me perguntem. Os tribu-
nais eleitorais devem saber. Ouvi 
falar em 59.791, aos quais se jun-
tariam agora 7.343. Um denonado 

exército de atentos fiscais da coisa 
pública e criativos legisladores. O 
Ibope dos políticos está em baixa, 
em queda livre, mas os candidatos, 
de calça arregaçada, antecipam-se 
à vaca na ida para o brejo.

Fazer política é de longe o me-
lhor negócio nesse País. Mais segu-
ro do que arriscar a livre iniciativa 
no mercado da oferta e demanda. 
Ou do trabalho remunerado, de sol 
a sol – esse que derrama o suor da 
agonia. O deputado federal Tiriri-
ca, que em boa hora deixou de ser 
palhaço, garante: pior do que está 
não pode ficar.

Municípios com até 15 mil 
habitantes terão direito, ao que 
parece, a nove vereadores. Esco-
las caem aos pedaços, professoras 
sobrevivem da venda de crack, o 
lixo apodrece nas ruas esburaca-
das. Calma, sempre se dá um jeito. 

Tira-se daqui, da merenda, tira-se 
dali, dos repasses à educação.

Os propositores da vereança 
robustecida dizem que os gastos 
municipais com a nova leva serão 
reduzidos: algo entre 2 e 4,5% do 
orçamento dos municípios. Ape-
nas. Falou-lhes explicar os cálculos 
aritiméticos. De qualquer modo, a 
educação baba de inveja.

Falar disso, talvez a greve 
dos professores estaduais, que já 
emplaca três meses, tenha os dias 
contados: o governo adoça a voz do 
início das campanhas eleitorais e 
decide negociar de verdade. Por 
isso se diz: eleição é festa. 

           Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras 

de Ilhéus (ALI) e da Bahia (ALB). 
Salvador – Bahia. 

E-mail: hpolvora@gmail.com

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDOVereadores a 
mão cheia



Recentemente inaugurada e en-
tregue aos artistas representados pela 
Associação Cultural dos Artistas de Te-
atro (ACATE), a Sala Zélia Lessa abriu 
suas portas para uma primeira reunião 
extraordinária promovida pela Aca-
demia Grapiúna de Letras (AGRAL). 
Na ocasião os acadêmicos receberam 
o Diretor de Projetos da Prefeitura de 
Itabuna, Miguel Augusto, que prestou 
informações sobre as diversas fontes de 
recursos disponíveis para a área cultu-
ral em setores dos governos federal e 

estadual e em órgãos públicos como o 
Banco do Brasil.

Em sua exposição Miguel Augusto 
disse que a AGRAL e instituições como 
Rotary e Lions poderiam se beneficiar 
desses recursos. Na reunião que aconte-
ceu no último dia 24/07 e foi conduzida 
pelo acadêmico Vercil Rodrigues, Vice-
presidente da da instituição, foram tra-
çados os próximos passos para o encami-
nhamento de projetos que envolvam a 
própria sala Zélia Lessa e seus projetos, 
sob a orientação daquele profissional.

Continuamos a apresentar os acadêmicos que 
compõem a Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA). 

 ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)
AGRAL abre pauta de reuniões da Sala Zélia Lessa

ACADEMIA DE
LETRAS JURÍDICAS DO SUL 
DA BAHIA (ALJUSBA)

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

*Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros Breves “Análises Jurídicas” e “Análises 
Cotidianas” (Direitos Editora), Membro-fundador e Vice-presidente da Academia Grapiúna 
de Letras (AGRAL), Membro-Idealizador-fundador e Vice-Presidente da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Membro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

Carlos 
Eduardo 
Passos 
de Lima   
Cadeira 20

Raildes 
Pereira 
Santos   
Cadeira 22

João Neto 
Costa Ribeiro    
Cadeira 21

Carlos Eduardo Passos de Lima foi aprovado 
no curso de Ciências Jurídicas e Sociais na Facul-
dade de Direito de Ilhéus em 1970 e concluiu o 
curso no ano de 1975 já na então FESPI – Federa-
ção das escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna.

Promotor de Justiça do Estado da Bahia, em 
1977, exerceu tal função nas cidades de Uma, 
Ubatã, Ubaitaba, Itajuipe, Feira de Santana e Ita-
buna, aposentando-se em setembro de 2011.

 Exerceu do ano de 1977 até 2011 a função 
de Professor do Curso de Direito da UESC, mais 
precisamente das disciplinas Direito Processual 
Penal, Criminologia. É especialista em Processo 
Civil e mestre em Direito Público pela UFPE, é 
professor assistente do curso jurídico da UESC.

É membro da Academia de Letras de Ilhéus e 
da Academia Maçônica de Letras e Artes de Itabu-
na e do Instituto Histórico de Ilhéus.

Tem dezenas de artigos jurídicos publicados 
em diversos veículos de comunicação e está em 
fase de conclusão do livro Tribunal de Contas da 
União.

A Cadeira que ele ocupa tem como patrono: 
Nestor Duarte.

Raildes Pereira Santos, Advogada 
e Professora Universitária – Faculda-
de de Tecnologia e Ciências (FTC) e 
Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) da disciplina Hermenêutica 
Jurídica. Coordenadora do Curso de Di-
reito da FTC.

A Cadeira que ela ocupa tem como pa-
trono: Moniz Sodré

João Neto Costa Ribeiro, Ad-
vogado e Professor Universitário – 
Faculdade de Tecnologia e Ciências 
(FTC) e Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC) da disciplina 
Direito Penal.

A Cadeira que ele ocupa tem 
como patrono: Antônio Teixeira de 
Freitas

No período de 06 a 09 de agosto, a Academia de Letras de Ilhéus (ALI) estará realizan-
do em sua sede na Rua Antônio Lavigne de Lemos, 39, Centro, Palestras especiais sobre 
vida e obra do escritor itabunense Jorge Amado e também estará participando com um 
estande na Feira Literária Ler Amado, Centro de Convenções, com exposição de livros de 
escritores membros de Academias e obviamente os do escritor Jorge Amado.
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Mesa condutora da reunião da Agral
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Palavras
Quando me sentei para fazer este ar-

tigo a idéia era escrever algo bem bonito, 
pois a dureza dos noticiários e situações 
cotidianas muitas vezes nos deixam en-
tristecidos e melancólicos. Necessitamos 
de palavras esperançosas e belas. Pro-
messas de um futuro melhor, incentivos, 
palavras doces, melodiosas, reconfortan-
tes. Com certeza não é o que muitos de 
nós temos ouvido. Esta minha semana de 
trabalho foi pesada, confesso. Não tanto 
pela feiúra dos casos atendidos, mas pela 
observação da forma como as pessoas es-
tão escolhendo se relacionar. Uma forma 
raivosa, colérica, intempestiva. Poucos 
assumem a responsabilidade por seus 
erros, preferindo culpar os demais. Pala-
vras agressivas, ríspidas, desrespeitosas, 
como se os outros fossem nossos inimi-
gos enquanto que, na maioria das vezes, 
tratam-se de nossos pais, filhos, cônjuge, 
colegas de trabalho. Algo está errado e 
precisamos consertar urgente.

Por que tratamos assim as pessoas 
que amamos? Por que nós simplesmen-
te as esmagamos com o peso de nossas 
palavras ofensivas? É lamentável que 
dentro de uma mesma casa as pessoas 
não consigam conviver com um mínimo 
de civilidade. É uma estupidez pisar 
naquele que divide com a gente tudo o 
que possui de bom e ruim, pois fazemos 
o mesmo. Ou será que existe alguém 
nesta Terra que possua apenas quali-
dades? Precisamos dar o direito do ou-
tro também se manifestar e, de repente, 
pensar de modo diverso do nosso. Isso 
pode ser fonte de crescimento e ama-
durecimento. O que ganhamos podan-
do a livre expressão do outro? Pessoas 
encolhidas, ensimesmadas, tristonhas 
ou ainda inseguras, defensivas, rudes. 

Por que fazemos assim? Será que isso é 
mesmo necessário?

Penso que cursos de boas maneiras 
deveriam proliferar. Cursos que ensinem 
as pessoas a se comunicarem educada-
mente, sem a intenção de ferir ou magoar. 
Existem palavras tão lindas, construti-
vas, edificantes. Palavras que promovem 
a vida e o bem estar. Palavras que elevam 
e não diminuem. Palavras que exaltam e 
não estigmatizam. Quando foi que perde-
mos o contato com elas? Onde elas estão? 
Será que as escondemos dentro de nos-
sos egos inflados, porventura acreditando 
que somente nós mesmos seríamos delas 
merecedores? Ah, que triste! Que triste 
ver alguém humilhado, desvalorizado, 
diminuído pelo poder de palavras proferi-
das na hora da raiva, da insatisfação, da 
contrariedade. 

Precisamos ter consciência de que 
o outro não é o nosso saco de pancadas. 
Animais agem instintivamente, mas nós 
somos seres dotados de inteligência e de-
vemos pensar antes de proferir palavras 
ferinas, caluniosas, ofensivas, cruéis. Po-
demos mudar muito o panorama atual 
simplesmente modificando nossa forma de 
interagir com as pessoas. Todos desejam 
ser estimados e tratados com cortesia e ur-
banidade. Faz parte da boa educação e dos 
bons modos. Será que é tão difícil assim? 
Façamos o teste. Procuremos ser mais 
atenciosos e gentis, controlando o volume 
de nossa voz e as palavras que proferimos. 
Temos condições de fazer isso. E tudo ao 
nosso redor ficará mais bonito!

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

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

educação; escritora, psicóloga clínica
 e judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 
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Piedade X Impiedade
A palavra “piedade” vem de pio e sig-

nifica “aquele que tem amor filial para com 
seu pai”; já impiedoso, o ímpio, é aquele 
que não possui esse amor filial.

O que o inimigo de Deus quer atingir 
é justamente o nosso amor pelo Pai. Ele 
golpeia, de modo certeiro, o nosso coração 
para arrancar dele a piedade, esse amor 
de filhos. 

A piedade é um dom do Espírito San-
to, o qual nos faz amar a Deus, reconhe-
cendo-O como Pai. É o Espírito Santo que 
nos dá a certeza de que Deus é nosso Pai. 
É o próprio Espírito que clama dentro de 
nós “Abbá, Pai”. 

A impiedade é como um câncer que 
vai se ramificando e tomando conta, sem 
que a pessoa perceba. Mas Nosso Senhor 
Jesus Cristo vem em nosso auxílio, como 

veio em auxílio aos discípulos de Emaús. 
Ele caminha conosco porque vê nossa si-
tuação e cuida de nós. Ele mesmo disse: 
“Eu sou o Bom Pastor. O Bom Pastor dá 
a vida por suas ovelhas” (Jo 10,11). Jesus, 
como um Pastor, cuida de cada ovelha 
pessoalmente, pois    

Ele é o maior interessado na nossa 
recuperação.

Deus o abençoe!

Trecho do livro “Eucaristia, nosso te-
souro” de monsenhor Jonas Abib

Por Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com.br )
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