
Direitos — A teoria do domínio do 
fato foi citada recentemente no jul-
gamento da Ação Penal 470. Poderia 
discorrer sobre seu histórico, fazen-
do uma breve apresentação?

Claus Roxin — A teoria do domínio 
do fato não foi criada por mim, mas fui 
eu quem a desenvolveu em todos os seus 
detalhes na década de 1960, em um livro 
com cerca de 700 páginas. Minha motiva-
ção foram os crimes cometidos à época do 
nacional-socialismo.

A jurisprudência alemã costumava 
condenar como partícipes os que haviam 
cometido delitos pelas próprias mãos — 
por exemplo, o disparo contra judeus —, 
enquanto sempre achei que, ao praticar 
um delito diretamente, o indivíduo de-
veria ser responsabilizado como autor. E 
quem ocupa uma posição dentro de um 

aparato organizado de poder e dá o co-
mando para que se execute a ação crimi-
nosa também deve responder como autor, 
e não como mero partícipe, como rezava a 
doutrina da época.

De início, a jurisprudência alemã ig-
norou a teoria, que, no entanto, foi cada 
vez mais aceita pela literatura jurídi-
ca. Ao longo do tempo, grandes êxitos 
foram obtidos, sobretudo na América 
do Sul, onde a teoria foi aplicada com 
sucesso no processo contra a junta mili-
tar argentina do governo Rafael Videla, 
considerando seus integrantes autores, 
assim como na responsabilização do ex-
-presidente peruano Alberto Fujimori 
por diversos crimes cometidos durante 
seu governo.

Posteriormente, o Bundesgerichtshof 
[equivalente alemão de nosso Superior 
Tribunal de Justiça, o STJ] também ado-

tou a teoria para julgar os casos de crimes 
na Alemanha Oriental, especialmente as 
ordens para disparar contra aqueles que 
tentassem fugir para a Alemanha Oci-
dental atravessando a fronteira entre os 
dois países. A teoria também foi adotada 
pelo Tribunal Penal Internacional e cons-
ta em seu estatuto.

Direitos — Seria possível utili-
zar a teoria do domínio do fato para 
fundamentar a condenação de um 
acusado, presumindo-se a sua parti-
cipação no crime a partir do enten-
dimento de que ele dominaria o fato 
típico por ocupar determinada posi-
ção hierárquica?  

Claus Roxin — Não, de forma ne-
nhuma. A pessoa que ocupa uma posição 
no topo de uma organização qualquer 
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A pessoa que ocupa uma posição no topo de uma 
organização precisa ter emitido uma ordem 
para que seja condenada pelo crime. O esclare-

cimento sobre a comentada teoria do domínio do fato 
foi feito pelo seu principal estudioso, Claus Roxin.

 O professor alemão, de 81 anos, esteve no Brasil na 
semana passada, momento em que os debates sobre a 
teoria à qual se dedicou por tanto tempo atingiram o 
seu auge no Brasil, ao ser aplicada pelo Supremo Tri-
bunal Federal, no julgamento do mensalão.

“O ‘ter de saber’ não é suficiente para o dolo, que é o 

conhecimento real e não um conhecimento que mera-
mente deveria existir. Essa construção de um suposto 
conhecimento vem do Direito anglo-saxônico. Não a 
considero correta”, ensina o professor emérito da Fa-
culdade de Munique.

Conhecendo a posição do criador da teoria, a defe-
sa do ex-ministro José Dirceu vai pedir a ele um pa-
recer jurídico sobre o caso, segundo noticiou o jornal 
Folha de S.Paulo. Em entrevista ao jornal, o alemão 
disse que a teoria tem sido utilizada de forma errada 
no Brasil.

“Posição 
hierárquica não 
fundamenta o 
domínio do fato”

Entrevista com o professor Alemão

ClAus Roxin, 
estudioso da Teoria do Domínio do Fato.

tem que ter dirigido esses fatos e coman-
dado os acontecimentos, ter emitido uma 
ordem. Ocupar posição de destaque não 
fundamenta o domínio do fato. O ‘ter de 
saber’ não é suficiente para o dolo, que é o 
conhecimento real e não um conhecimen-
to que meramente deveria existir. Essa 
construção de um suposto conhecimento 
vem do direito anglo-saxônico. Não a con-
sidero correta.

No caso de Fujimori, por exemplo, ele 
controlou os sequestros e homicídios que 
foram realizados. Ele deu as ordens. A 
Corte Suprema do Peru exigiu as provas 
desses fatos para condená-lo. No caso dos 
atiradores do muro, na Alemanha Orien-
tal, os acusados foram os membros do 
Conselho Nacional de Segurança, já que 
foram eles que deram a ordem para que 
se atirasse em quem estivesse a ponto de 
cruzar a fronteira e fugir para a Alema-
nha Ocidental.

Direitos — É possível a adoção da 
teoria dos aparelhos organizados de 
poder para fundamentar a condena-
ção por crimes supostamente prati-
cados por dirigentes governamen-
tais em uma democracia?

Claus Roxin — Em princípio, não. 
A não ser que se trate de uma democra-
cia de fachada, onde é possível imaginar 
alguém que domine os fatos específicos 
praticados dentro deste aparato de po-
der. Numa democracia real, a teoria não 
é aplicável à criminalidade de agentes do 
Estado. O critério com que trabalho é a 
dissociação do Direito (Rechtsgelöstheit). 
A característica de todos os aparatos or-
ganizados de poder é que estejam fora da 
ordem jurídica.

Em uma democracia, quando é dado o 
comando de que se pratique algo ilícito, 
as pessoas têm o conhecimento de que 
poderão responder por isso. Somente 
em um regime autoritário pode-se atuar 
com a certeza de que nada vai acontecer, 
com a garantia da ditadura. (Entrevista 
ao jornal Tribunal do Advogado, da Or-
dem dos Advogados do Brasil do Rio de 
Janeiro).
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Com o tema “Organização de 
ambientes espaços, materiais e 
equipamentos das instituições 
de educação infantil”, ocorreu em 
Ilhéus o 2° encontro de formação 
do Proinfância, na sexta-feira, 17. 
Cerca de 80 pessoas – coordenado-
res pedagógicos, técnicos da educa-
ção infantil, professores, gestores 
escolares e secretários municipais 
de educação – de 34 municípios do 
sul e extremo sul da Bahia partici-
pam do evento. 

A secretária de Educação de 
Ilhéus, Marlúcia Mendes Rocha, 
recepcionou os participantes na 
abertura do encontro, enfatizando 
a importância para o município se-
diar o 5° polo baiano do programa, 
que é fruto de uma parceria entre 
a Universidade Federal da Bahia 
e o Ministério da Educação. “Por 
sermos a matriz do projeto na re-
gião, nossos professores têm mais 
acesso à formação necessária para 
a qualificação da educação infan-
til”, ressalva.

Para a coordenadora geral do 
Proinfância na Bahia, Marlene 
Oliveira dos Santos, o tema dis-
cutido neste encontro é relevante, 
pois a organização do ambiente es-
paço integra o currículo da educa-
ção infantil. “A correta adequação 
e utilização dos materiais e equi-
pamentos favorecem o desenvol-

vimento da criança nas múltiplas 
linguagens e possibilidades”, diz 
ela, destacando que os encontros 
de formação têm como objetivo a 
construção de uma educação in-
fantil com mais qualidade, além de 
oportunizar o debate sobre a reali-
dade de cada município.

A palestrante do encontro, pro-
fessora Cândida Maria Alves, da 
Universidade Estadual de Santa 
Cruz (Uesc), ressaltou que a educa-
ção vai além do ensino. “As diretri-
zes curriculares são bem claras com 
relação à indissociabilidade entre o 
cuidar e o educar”, sublinha a edu-
cadora, alertando que as creches 

estão sendo escolarizadas precoce-
mente. “A criança precisa trabalhar 
o físico e o ritmo até os sete anos, 
por isso a educação infantil deve 
priorizar a socialização”.

O encontro de formação faz 
parte do projeto de assessoramen-
to e acompanhamento pedagógi-
co dos municípios contemplados 
pelo Proinfância na Bahia, onde 
estão instalados dez polos regio-
nais, abrangendo 237 municípios. 
O objetivo do projeto é assessorar 
os municípios na estruturação e 
organização do funcionamento 
das instituições de educação in-
fantil.

A pele é o maior órgão do corpo tendo como finali-
dade proteger os demais órgãos, proteger o corpo dos 
atritos, evitar a perda de água e eletrólitos, regular a 
temperatura corporal... 

Na ausência da pele, os micróbios e agentes quí-
micos atuariam diretamente sobre os órgãos, causan-
do-lhes danos irreversíveis.  A pele ainda protege das 
radiações além de atuar na função de órgão tátil.

Há uma camada superficial chamada epiderme 
e outra mais profunda a derme. Há ainda os anexos 
como as glândulas sebáceas e os folículos pilosos.

Para se avaliar a extensão das queimaduras usa-
-se a regra de Wallace e Pulaski, levando em conta 
a área queimada atingida. Assim, queimaduras que 
atinjam uma área não maior do que 20 cm equivaleria 
a 1% da superfície corporal queimada.

As queimaduras poder ser de primeiro, segundo e 
terceiro graus. No primeiro caso afeta somente a epi-
derme, causando vermelhidão, dor e edema; no segun-
do caso, afeta tanto a epiderme quanto a derme, há 
morte das células, formando-se as bolhas que devem 
ser removidas; e no terceiro caso, além de afetar inte-
gralmente a pele, atingem-se estruturas profundas.

Num queimado, se as lesões atingiram uma área 
corporal extensa, deve-se retirar a roupa, retirar o te-
cido necrótico formado pelas bolhas e pele destruída, 
hidratar o paciente, fazer o curativo local e iniciar o 
tratamento com antibióticos. 

As pessoas desavisadas, antes de levar o quei-
mado ao pronto-socorro, usam nas lesões pó de café, 
creme dental etc. Esses procedimentos devem ser evi-
tados, pois funcionam como corpo estranho não tendo 
valor curativo e dificulta o trabalho de enfermagem 
na sua remoção.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em itabuna – Bahia.

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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Em pleno segundo mandato, 
o ex-presidente Lula esnobou a 
crise ecômica mundial gerada na 
quebra do banco americano Leh-
man Brothers, em 2008. Chamo-a 
de “marolinha”, quantos aos seus 
efeitos no Brasil. A crise prosse-
gue, economias europeias faliram 
e até agora os Estados Unidos se 
monstram incapazes de retormar 
o desenvolvimento.

O festejado milagre brasileiro 
se dilui no confronto com o que era 
de fato um vagalhão. Tal e qual o 
fugaz período de euforia do gover-
no Médice, quando se dizia ufana-
mente do Brasil: “Ame-o ou deixe-
-o”. De bom mesmo para nós ficou 
a Copa do Mundo de 1970. Muito 
pouco para quem minimiza circo.

Vive-se hoje a encenação de 
outro milagre. Os truques se re-
petem, os atores empostam a voz, 
os mesmos mágicos tiram da car-

tola pombos brancos em voo so-
bre o auditório embasbacado. A 
indústria está quase estagnada, 
o PIB talvez não chegeu a 2% e o 
país depende novamente da agri-
cultura, ancorada na histórica 
condição de exportador de maté-
rias-primas.

A ilusão de crescimento rá-
pido, de potência emergente, 
resulta da expansão forçada do 
mercado interno, graças à libera-
ção, quse em nível de irresponsa-
bilidade, do crédito aberto anovo 
contigentes da classe média. Seg-
mentos sociais afoitos, pela pri-
meira vez atraídos ao consumo e 
logo inadimplentes, “aquecem” o 
comércio e a indústria.

É a velha história do cobertor, 
que descobre a cabeça se levado 
a cobrir os pés. A economia finge 
dinamismo comk o movimento de 
pedras no tabuleiro dos artifícios. 

A queda de juros, os mais altos 
do mundo, não chega ao bolso do 
cidadão; há uma inflação alheia 
a estatísticas oficiais e o real (a 
moeda) é humilhado como forma 
de atrair capitais externo especu-
lativos.

Mas o país está crescendo, 
proclamam os arautos e benefi-
ciários (em votos) de programs 
sociais mantidos pela extorsão 
tributária contra categorias de 
fato trabalhadoras. Chega-se ao 
cúmulo de desconsiderar o PIB 
alto como indicador de prosperi-
dade econômica. É mais cômodo 
aparentar do que ser. O auditório 
aplaude, siderado pelas luzes, co-
res e coro da ribalta.

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*

EXPRESSANDO

Milagre passageiro

Encontro de formação 
do Proinfância debate a 
educação infantil em Ilhéus

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

largo,carnavais e religiosas,publicidade 
volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia



DIREITOS - Após a visita, quais as 
suas impressões sobre a unidade do 
Grupo Kroton e sua importância para 
a nossa região?

Américo Matiello – A educação é um 
dos elementos mais poderosos de transforma-
ção da sociedade, pois alavanca o desenvolvi-
mento social e econômico de forma inegável. 
Foi com imensa satisfação que constatei a 
contribuição relevante que a UNIME tem 
proporcionado à região de Itabuna, fruto dos 
excelentes resultados alcançados nos últi-
mos anos por conta daformação de centenas 
de jovens anualmente. Direção de alto nível, 
corpo docente qualificado e motivado, além 
de instalações diferenciadas são elementos 
que certamente contribuíram para colocar a 
instituição neste patamar, de líder regional 
do ensino superior. Motivo de orgulho para a 
Kroton Educacional.

DIREITOS - Segundo a revista Exa-
me, no último mês de abril o grupo 
Kroton anunciou fusão com o Anhan-
guera, formando assim o maior grupo 
educacional do mundo. O que isso real-
mente significa?

Américo Matiello - A associação entre 
a Anhanguera e a Kroton representará um 
marco no ensino privado no Brasil. Ambas 
as operações permanecem de forma inde-
pendente até a aprovação do Conselho Ad-

ministrativo de Defesa Econômica (Cade), 
órgão responsável por validar o negócio, 
que oficializará o acordo de associação entre 
Kroton Educacional e Anhanguera Educa-
cional. Caso aprovada, a associação consoli-
dará um abrangente portfólio de cursos de 
graduação e pós-graduação, cursos livres e 
de extensão, proporcionando a inclusão no 
mercado de trabalho e o aumento da empre-
gabilidade em todo país. São mais de 2.000 
cursos de graduação, mestrado e doutora-
do, com conceitos positivos nas avaliações 
do Ministério da Educação (MEC). 

As duas instituições empregam mais de 
32 mil profissionais, com um corpo docente 
de qualidade, configurado por especialistas, 
mestres e doutores das mais diversas áreas 
do conhecimento e representando todas as 
regiões do Brasil. Ambas as companhias re-
forçam o compromisso com a democratiza-
ção da educação por meio da liderança dos 
programas de inclusão educacional como o 
FIES e o Prouni, beneficiando mais de 200 
mil estudantes.

DIREITOS - Quais são as novidades 
da UNIME Itabuna?

Alfredo Omena - No início desse se-
mestre a UNIMEI/tabuna inaugurou a Clí-
nica de Enfermagem, que foi incorporada ao 
projeto do Centro de Promoção, Prevenção e 
Reabilitação de Saúde, preconizando a atua-

ção de forma integrada das áreas da saúde e 
destacando a atenção básica. Os atendimen-
tos aos pacientes são realizados por profes-
sores e estagiários dos cursos de Serviço So-
cial, Fisioterapia, Enfermagem, Farmácia, 
Psicologia e Educação Física da instituição. 
Dentro deste contexto de novas perspectivas 
de serviços educacionais à comunidade da 
região, a UNIME concluiu as instalações do 
novo prédio que abriga o Núcleo de Tecno-
logia das Construções, que visa promover e 
consolidar os conceitos teóricos em práticos. 
No espaço estão instalados os laboratórios 
para as disciplinas dos cursos de Arquitetu-
ra e Urbanismo e as Engenharias Civil e de 
Produção, sendo que a primeira já foi autori-
zada pela comissão avaliadora do Ministério 
da Educação (MEC).

O curso de Arquitetura e Urbanismo 
está no 5º semestre e já atua de forma dife-
renciada junto à comunidade. No ano pas-
sado realizou um projeto de grande impacto 
e repercussão, “A cor dessa cidade sou eu”, 
na vila Zara. No próximo semestre entrará 
em operação o Núcleo de Práticas Arquite-
tônicas e Urbanísticas que, além de atender 
às finalidades acadêmicas, oferecerá apoio 
técnico para a comunidade local, ampliando 
as ações de responsabilidade social da UNI-
ME Itabuna.  A unidade anuncia a inten-
çãode contribuir com a Prefeitura do Muni-
cípio por meio de uma parceria firmada com 

a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
de maneira que o Núcleo de Práticas Arqui-
tetônicas e Urbanísticas possa atender gra-
tuitamente à população, elaborando proje-
tos de construção, ampliação e reforma de 
habitaçõespara munícipes de baixa renda. 

DIREITOS - Por falar em responsa-
bilidade social, que balanço o senhor 
faz da atuação da UNIME junto à co-
munidade?

Alfredo Omena - em 2012, além de 
participarmos de vários eventos externos, 
como os mutirões de saúde, o ano foi de des-
taque em atendimento gratuito à população 
em nossas clínicas: a de Fisioterapia rea-
lizou cerca 5.320 atendimentos nas áreas 
de saúde da mulher, ortopedia, pediatria, 
cardio/pneumo e neurologia; a de Farmá-
cia realizou mais de 500 atendimentos nas 
áreas de atenção farmacêutica, aferição de 
pressão e glicemia capilar; e o Núcleo de 
Psicologia Aplicada realizou mais de 800 
atendimentos entre adultos e crianças. 
Vale ressaltar também a atuação marcante 
do Núcleo de Práticas Jurídicas e o Balcão 
de Justiça que contribuíram para a solução 
e agilização de ações judiciais para a popu-
lação. Com ações dessa relevância, estamos 
cumprindo com a missão do grupo, consoli-
dando o projeto pedagógico institucional e 
construindo uma sociedade melhor.

ENTREVISTA

UNIME Itabuna mostra compromisso com a sociedade 
por meio de atendimentos gratuitos à população
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Nos últimos dias 14 e 15 de maio, a UNIME 
Itabuna recebeu a visita do vice-presidente de 
Ensino Presencial da Kroton Educacional, Amé-
rico Matiello. O objetivo foi conhecer de perto as 
atividades realizadas pela unidade, a interação 
com a comunidade e a relevância dos impactos da 
atuação na região. A visita à instituição foi ape-
nas a terceira realizada de uma vasta agenda que 
o executivo pretende cumprir ao longo do ano. 

A UNIME Itabuna integra um dos maiores 
grupos de educação do mundo, a Kroton Educa-
cional, com atuação no Brasil há mais de 45 anos 
e início das atividades em 1966. No ensino su-
perior são oferecidos cursos de graduação e pós-
-graduação nos formatos presencial e a distân-
cia. Na educação básica são fornecidos sistemas 
de ensino às escolas associadas, que compreen-
dem material didático, serviços de treinamento, 
avaliação e tecnologia educacional, suportados 
por um robusto modelo pedagógico eficiente.

Atualmente, a Kroton Educacional atende 
519 mil alunos no ensino superior, nas modali-
dades presencial e a distância, por meio dos 53 
campi localizados em 10 Estados do Brasil e em 
39 municípios, além de 487 polos ativos de gra-

duação de EAD. Além disso, atendecerca de 287 
mil alunos na educação básica divididos entre o 
setor privado, com 804 escolas associadas em to-
dos os Estados do Brasil, sendo cinco no Japão e 
uma no Canadá, e o setor público, com atuação 
em uma cidade.

Como investimento social, a companhia 
mantém a Fundação Pitágoras, uma organiza-
ção sem fins lucrativos, que viabiliza projetos 
educacionais em instituições públicas e priva-
das. O objetivo é transferir tecnologia de gestão 
e capacitar os profissionais para melhorar o de-
sempenho dos alunos da educação infantil e do 
ensino fundamental.

GRANDES NúMEROS

Em 31 de março de 2013:
519 mil alunos de ensino superior e pós-graduação
487 polos ativos de EAD distribuídos por todos 
os estados do Brasil
53 campi, localizadas em todas as regiões do país
287 mil alunos de educação básica
804 escolas associadas no Brasil, sendo cinco no 
Japão e uma no Canadá
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Quanta mentira cafajeste dizer que 
os relacionamentos terminam. Pelo me-
nos para mim continuam firmes como se 
ainda existissem, feito tentáculos vivos 
nos impulsionando em abstrações. Amo 
a todas que passaram por minha vida, 
mesmo sabendo-as longe, em outros bra-
ços, em outras rodas de diversão.

É incrível como me perco muitas ve-
zes com o pensamento longe, ruminando 
em sutilezas vividas, detalhes comparti-
lhados a dois. Algumas até indignas de 
nota por serem tão bobas, quotidianas. 
Um sorriso ao longe. Uma palavra certa 
no momento oportuno. Um silêncio crite-
riosamente escolhido para a ocasião ade-
quada.

Cada pessoa é um poema escrito com 
as tintas misteriosa da alma. Com sua 
singularidade marcante e que jamais 
será esquecida. Não. Não serão jamais 
esquecidas! Um poema cujo fluxo tem o 
seu ritmo, as suas rimas, as suas tônicas 
e, principalmente, seu querer poético.

As lembranças permanecem em mim 
como pequenos pacotes frágeis de souve-
nires que abrimos curiosos e relembra-
mos animados. Todos os pacotes juntos 
são o meu próprio ser. Cada qual com 
seu embrulho específico e cheiro caracte-
rizante. Cada qual tem seu som e gosto 
fluido. 

Somos a construção que fizemos de 
nós mesmos e a que fizeram de nós. Não 
me é permitido pensar diferente.

O coração na verdade é um poltro sel-
vagem. Foco de inúmeras quedas. Quan-
do pensamos que está domado somos jo-
gados sorrateiramente ao chão.

É aí que vêm as imagens galopantes 
feito fantasmas e que povoam todas as 
existências. Vêm a poesia cintilante que-
rendo forma e a saudade-solidão me ar-
rancando da alcova da serenidade.

Que mentira estúpida e pueril achar 
que tudo está perdido ou transformado 
em sombra esquecida. De uma hora para 
outra o vulcão adormecido que tenta se 
controlar, explode em chamas. Ninguém 

segura, nem mesmo o bom senso. Feito 
Oxóssi na selva em busca do seu mons-
tro-dragão. Não tem corda certa...

Então corremos atrás, desesperamo-
-nos. Bate um instante de ilusão com 
frustração por não ter dado certo. Impo-
tência. A maturidade que faltou em certos 
momentos que deveriam ser irrelevantes 
e não foram. A paciência e a tolerância 
que desabaram quando deveriam ficar 
eretas.

Enfim, agora, um relacionamento 
propício, especial, único: o contato consi-
go mesmo. Além de toda a constelação do 
passado esculpida em nossa memória e 
em nosso espírito. Bandida consciência... 
Santa consciência!

Se tivéssemos sabido que cada digi-
tal iria ficar marcada para sempre talvez 
não tivesse sido tão especial. Teriam sido 
melindres e coisas que o valham, já que o 
bom disso é a entrega, o improvável, o de-
positar no outro nossas próprias expecta-
tivas e felicidade. Que importa se ele vir 
a ser o meu inferno? Que seja também o 
meu limbo e o meu paraíso...

Apesar de tudo... irá amanhecer. Os 
pássaros irão cantar em algum lugar de 
África. Os rios farão sua rota em direção 
ao grande oceano e se fundirão em um 
só. Amanhecerá novas sortes, novos pe-
sares, novos temores e novas tentativas 
também.

Misterioso mundo íntimo que nos 
faz contentes e descontentes da nos-
sa jornada. Misteriosos sentimentos e 
emoções que nos guiam ao mesmo tem-
po que nos cegam. Misteriosa manei-
ra de se viver: sempre em contradição 
consigo mesmo e com o mundo, sempre 
insatisfeito com o que se tem e o que 
não se tem, com o que  é e o que não 
é. A clássica dúvida-questão-indecisão 
shakespeareana...

Poeira, nuvens  
& lembranças

Dia dos filhos 
e filhas                   Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL
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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

A restauração e reerguimento da 
humanidade começou no lar.A obra dos 
pais é a base de toda obra.  A socieda-
de compõe-se de famílias, e é oque a fa-
çam  os chefes de família. “Do coração 
procedem as saídas da vida”; e o coração 
da comunidade, da igreja, da nação é o 
lar. O lar palavra que significa lareira 
(=aconchego,lugar que aquece). A felici-
dade da sociedade, o sucesso da igreja 
e a prosperidade da nação depende das 
influências domésticas. 

Neste mês conhecido como o mês da 
família, com umdia especial o segundo 
domingo de maio. Dia das mães, mas por-
que não também o dia dos filhos? O lar é 
um lugar de refúgio para os nossos filhos. 
É o lugar em que os maridos têm que se 
sentir bem, sentir paz quando chegam 
cansados do trabalho. O lar precisa ser o 
lugar onde toda a família gosta de ficar.  É 
aonde os filhos necessitam encontrar abri-
go quando chegam exaustos, stressados 
pelas cobranças da vida: estudo, ENEM, 
vestibular, concursos públicos, horários. 
Nossos jovens trazem para dentro de casa 
conflitos por causa de competitividade e 
concorrência a que são submetidos lá fora. 
Eles tem sido alvos de grandes cobranças 
a nível de competência nos estudos, nos es-
portes, nas informações, nas atualidades. 
Toda essa opressão gera grande angústia 
e stress. Quando chegam em casa  não 
encontram ali alguém para equilibrar as 
suas emoções, para animá-lo a prosseguir. 
Não há ninguém para dividir a carga. Não 
há alguém capaz de ouvir a sua dor e ex-
pectativa que muitas vezes cultivam mui-
tas vezes de não serem capazes, de que 
não vão conseguir cumprir o que seespera 
deles. Competência e concorrência. São os 
grandes opressores sobre os nossos filhos 
e necessitamos nos posicionarde tal forma 
dentro dos lares que eles encontrarão re-
posição de forças físicas e espirituais, res-
tauração da confiança, fortalecimento da 
fé no Deus que nunca nos deixa sozinhos.

Nosso lar não pode estar revirado. 
É preciso haver paz, tranquilidade, or-
ganização e principalmente segurança 
espiritual e emocional. Nosso lar preci-
sa ser um refúgio para os nossos filhos. 
Muitos não amam os seus lares, não 
gostam de ficar em casa. Preferem ficar 
fora, na casa de amigos, nos shoppings 
e até preferem ficar na escola porque fo-
ram levados para lá desde muito cedo. 

Por que? Porque estamos sofrendo 
uma carga de opressão que se reflete 
sobre nós mulheres. Trabalhamos fora, 
trazemos o sustento para os nossos lares, 
realizar-se profissionalmente, cursar 
esse ou outro curso, ter seu corpo escul-
pido por silicone e musculatura impecá-
vel. Muitas mulheres hoje passam o dia 
todo fora de casa trabalhando, estudan-
do e sua casa se transforma apenas em 
um lugar de passagem, um lugar sem 

aconchego, sem relacionamentos. Os la-
res estão vazios e frios, não há diálogo 
nem compreensão. As mães escolhem ser 
profissionais e não mães. Algumas por 
necessidades e outras por opção.

Sabe que dia é hoje? Hoje é dia dos 
filhos! É o dia de todos nós, filhose fi-
lhas reconhecemos que fomos gerados, 
que não fomos sempre independentes, 
que não andávamos com as próprias 
pernas desde muito cedo, aliás, quantas 
quedas até  a conquista de um relativo 
equilíbrio sobre dois pés! Hoje é o dia de 
reconhecer homens dependentes para 
nos alimentar, para nos banhar e para 
nos proteger do perigo. Dia de lembrar 
antigas canções que embalavam nosso 
sono. O que lembro bastante e com mui-
to carinho da minha irmã Jésia como a 
irmã mais velha da prole de nove filhos, 
ajudava bastante a minhamamãe El-
vência, colocava-nos nocolo e cantava e 
cantava  até amanhecer, recordação tão 
saudável e grata querida irmã.

“Dia de relembrar da segurança do 
peito de onde vinha nutrição e aconchego. 
Hoje é dia de gratidão por nove meses de-
moradia compulsória, por dores de parto, 
por preocupações sem fim, por sintomas 
que não  entendíamos, mas que a mãe de-
cifrava. É dia de  nos acharmos novamen-
te pequenos e necessitados  de cuidados. 
É dia de olhar para onde tudo começou: 
no ventre de nossa mãe. Por isso, hoje, 
com a idade que cada um de nósfilhos 
e filhas temos, é dia de reconciliação se 
houve ruptura no relacionamento; é dia 
de expressão de afeto, é dia de celebração, 
de almoço juntos, de telefonema, de nos-
talgia pela ausência que deixou boas lem-
branças, de alegria pelo dia que se poderá 
novamente abraçá-la. É dia de, ainda que 
não haja razão alguma para se alegrar, 
nem história para  contar, agradecer ao 
ventre que gerou possibilidade de existir, 
até mesmo para os que não tiveram a ex-
periência de se sentirem filhos. É dia de 
louvar a Deus por ter-nos feito filhos da 
mulher que nos confiou. Hoje é dia dos 
filhos dizerem “mãe”, como expressão de 
amor e gratidão àquelas que nos gera-
ram, sejam alguém que nos quis muito, 
como tantas mães que não planejaram 
nosso nascimento mas uma coisa é certa: 
Deus o planejou e quis.  Hoje, é o dia de 
ver a história de cada  mãe estrategista, 
sensível, sábia, reconhecendo que seus fi-
lhos carecem de apoio uns com os outros.” 
(Wanderley de Mattos Júnior-adaptado)
Esteja onde estiver, seja quem for, agra-
deça a Deus por sua mãe. 

A mãe que obedece ao Altíssimo tem 
forte amparo e isso é um refúgio para 
seus filhos.

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia Grapiúna de Letras 

(AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinh@hotmail.com 

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

No meio social, tanto outrora 
quanto atualmente, a questão que 
envolve a participação e liderança 
juvenil é bastante discutida e inúme-
ras sugestões são apresentadas. Não 
esporadicamente, vivenciamos a pre-
sença de jovens nas lideranças em di-
versas áreas.  

Fazendo um estudo da atuação da 
juventude, percebem-se, por meio de 
notícias e dados que estes conseguem 
desenvolver as suas funções de formas 
mais dinâmicas, veloz e eficiente. Res-
saltando, que as relações no envolvente 
profissional têm sido menos conflituoso, 
mesmo o ambiente não sendo totalmen-
te harmônico. O profissionalismo, prin-
cipalmente caracterizado pelo jovem 
estar “antenado”, ou seja, buscando 
informações, acompanhando, com inte-
resse e determinação, o que acontece no 
mundo é outro aspecto relacionado com 
o seu futuro profissional.

Outros, porém, vêem os jovens 
com profissionais ainda desprepara-
dos, alegando que alguns não têm res-
ponsabilidade, compromisso e que a 
postura de alguns não são compatíveis 
para as funções que estes irão exercer. 
Porém, os resultados mostram que 
esses globalizados e atentos têm ati-
tudes altamente positivas e muito va-
liosas pelas empresas, avaliadas como 
confiança, coragem, determinação, co-
operação e conduta ética.

Portanto, é imprescindível que to-
dos se conscientizem de que o “menino 
ou menina” de hoje será o futuro do 
amanhã e que estes também compre-
endam a sua importância na socieda-
de. Sendo fundamental então, saber 
fazer as entregas.

Por Tales Almeida.
Presidente Adjunto da Comissão de Filantropia 

da Ordem Demolay. Itabuna – Bahia. 
E-mail: portalesalmeidadm@hotmail.com 

Protagonismo 
Juvenil

OPINANDO

                                      Por Tales Almeida*



Durante reunião realizada na sexta-
-feira, 17, o prefeito de Ilhéus, Jabes Ri-
beiro, discutiu com técnicos da Secreta-
ria de Ciência Tecnologia e Inovação da 
Bahia (Secti), da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (Uesc) e do Centro de Pes-
quisa e Desenvolvimento Tecnológico em 
Informática e Eletroeletrônica de Ilhéus 
(Cepedi), a possibilidade de instalar no 
município um Núcleo do Sistema Baiano 
de Incubação, vinculado ao Polo Tecnoló-
gico da Bahia, através do edital do Polo 
de Economia Criativa. O encontro acon-
teceu pela manhã, no auditório do Cepe-
di, localizado na Avenida Petrobrás,

O encontro contou com a participa-
ção do pró-reitor de Pesquisa e Ensino 
de Pós-Graduação da Universidade do 
Estado da Bahia (Uneb), José Cláudio 
Rocha, e da superintendente de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico da 
Secti, Rejane Cerqueira dos Santos, cuja 
vinda a Ilhéus foi determinada pelo se-
cretário de Ciência e Tecnologia do Es-
tado, Paulo Câmera, que esteve reunido 
com o prefeito Jabes Ribeiro, na semana 
passada, em Salvador. 

Também estiveram presentes o vice-
-reitor da Uesc, Evandro Sena Freire, o 
secretário municipal de Planejamento, 
Joaquim Bastos, o pró-reitor de Exten-
são da Uesc, Raimundo Bonfim, o diretor 
presidente do Cepedi, Agnaldo Freire, o 
coordenador do Núcleo de Inovação Tec-
nológica (NIT) da Universidade, Gesil 
Sampaio, além de técnicos das institui-
ções envolvidas. O projeto é instalar em 
Ilhéus uma estrutura integrada ao Pólo 
Tecnológico da Bahia, aproveitando a ex-
periência do Cepedi e das instituições de 
ensino e pesquisa instaladas na região. 

O prefeito Jabes Ribeiro destacou a 
criação do Cepedi, iniciativa da Prefei-
tura durante o seu último mandato, cuja 
sede foi inaugurada em 2004, e afirmou 

ter acertado ao propor transferir a ges-
tão do instituto para a Universidade Es-
tadual de Santa Cruz (UESC). Ele disse 
estar otimista com o projeto do Polo de 
Indústrias Criativas, pelo fato de Ilhéus 
já reunir condições técnicas e tecnológi-
cas, e também pelo compromisso assu-
mido com o município por parte do go-
vernador Jaques Wagner e do secretário 
Paulo Câmera. 

Eixo do Conhecimento – O diretor do 
Cepedi, Agnaldo Freire, falou da evolu-
ção do órgão e do INETI – Incubadora 
de Empresas de Tecnologia de Ilhéus – 
que funcionam no mesmo local. Segundo 
ele, o centro de pesquisas desenvolveu 
uma série de projetos, o lado da Univer-
sidade, que o tem habilitado a participar 
de diversos editais públicos no país. Ele 
destacou ainda o fato da região sediar 
a Uesc, o IFBa de Ilhéus e o IFBaiano, 
em Uruçuca, além das futuras instala-
ções do Centro de Tecnologia da FIEB 
(Federação das Indústrias do Estado da 
Bahia), em Ilhéus, e da UFSBa (Uni-
versidade Federal do Sul da Bahia), em 
Itabuna, transformando a região em um 
“eixo do conhecimento”, com um bom su-

porte para a pesquisa. 
 “Precisamos consolidar uma nova 

indústria na região, de base tecnológi-
ca, que será muito importante para a 
conciliação com o polo de logística que 
aqui será implantado, com os projetos 
da ferrovia Oeste-Leste, do porto sul, 
aeroporto, ZPE, entre outros”, declarou 
Freire. O diretor do Cepedi sublinhou 
que há dez anos a região tinha dificulda-
de com mão de obra especializada no se-
tor de tecnologia e que hoje a realidade 
se inverteu, pois a região já dispõe dessa 
mão de obra, que por sua vez precisa ser 
absorvida pelas indústrias e outros com-
plexos econômicos. 

Cepedi - O Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento Tecnológico em Informá-
tica e Eletro-eletrônica de Ilhéus é uma 
associação civil sem fins lucrativos, cria-
da em setembro de 2001, com o objetivo 
de realizar pesquisas, desenvolver pro-
jetos, sistemas e produtos, oferecer trei-
namento e consultoria em Tecnologia da 
Informação, visando o desenvolvimento 
e a inovação no setor e está capacitado 
à executar projetos sob os incentivos da 
Lei de Informática.
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Perdoa 
essa mulher
Foram tantas as questões,
Foram tantas as razões
Para explicações,
Suposições,
Decisões.
 
Filho, Por que não vieste?
Se por você senti ternura,
Senti carinho, 
Senti a dimensão
Da imensidão, 
Do amor maternal
Em sua intensidade,
Em sua magnanimidade.
Você me quis
Quando eu era tão jovem...
Protelei, protelei, protelei...
Que estupidez!
 
Eu te quis,
Quando tudo parecia seguro,
Sereno...
Mas fui obstruída pelo medo, 
Medo da gestação,
Do parto,
Do mundo.
Medo da Síndrome do Pânico
Manifestar-se, e ao feto vir afetar
Foram tantas as razões...
 
Alcancei a meia-idade,
Agora já é tarde;
Útero extirpado
Fez o sonho maternal
Chegar ao seu final.
 
Filho, por que não vieste?
Foi endometriose?
Miomatose?
Infertilidade uterina?
Ou simplesmente, covardia?
Foram tantas as questões...
 
Filho, perdoa essa mulher
Que um dia foi fraca,
Foi frágil,
Foi fóbica.
  
Perdoa essa mulher
Que foi atormentada pelo medo
Mas que te amou,
Te idealizou, 
Imaginado assim
A grandeza da maternidade
Expressa em sua forma maior.
 
Filho, perdoa essa mulher...
Foram tantas as questões...
Foram tantas as razões....

ILHÉUS

Ilhéus projeta implantação do 
Polo de Indústrias Criativas

Poesias

Por lucrecia Rocha - Poetisa. 
salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com
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Os quinze anos de Beatriz Silva Cerqueira 
foi o grande destaque desse final de 
semana. Filha de Sancelisa Silva e Silvino 

Cerqueira, sobrinha-afilhada de Angelica Silva, 
Bia debutou em grande estilo no sábado dia 18/05, 
na cidade de Ubaitaba.

Prestigiaram o evento familiares, colegas, 
amigos e convidados de Ubaitaba e de outras 
cidades, como Itabuna, Ilhéus, Maraú, Salvador..., 
que teve uma produção luxuosíssima e uma 
decoração em detalhes que iluminou ainda mais os 
quinze anos da aniversariante, que estava em um 
deslumbrante vestido branco digno uma princesa.

Os quinze anos de 

Beatriz Silva 
Cerqueira

Mas o aniversário de 
Beatriz Silva não para 
por aí, já está agendado 
um cruzeiro marítimo 
pela costa brasileira e 
América do Sul com a 
sua tia-madrinha. Essa 
garota é chique!
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Nós, representantes de 33 cida-
des da Bahia, nos reunimos no I Se-
minário de Políticas Públicas para o 
Teatro da Bahia intitulado “Teatro 
e Teatralidade: Conversas & Con-
vergências”, entre os dias 25 e 27 de 
abril de 2013, na Universidade Es-
tadual de Santa Cruz, na cidade de 
Ilhéus, declaramos que:

Com a criação do Colegiado Setorial 
de Teatro da Bahia, surgiu também 
a necessidade de criação de um plano 
pertinente à sua área de atuação que 
possa contribuir com atividades estru-
turantes de criação, formação, norma-
lização, técnica, documentação, memó-
ria, pesquisa, proteção e conservação, 
restauração, comunicação, produção, 
dinamização, difusão e fomento, confor-
me precípua o artigo 12, da Lei Orgâni-
ca da Cultura na Bahia.

Para a criação do Plano Setorial de 
Teatro será necessário ouvir os princi-
pais interessados na sua construção: a 
sociedade civil. Só assim poderemos ga-
rantir a representação de cada um dos 
fazedores de Teatro na Bahia. Esta es-
cuta deverá se dá a partir de encontros, 
seminários, conferências, fóruns e reu-
niões que tenham como pauta: o Teatro 
da Bahia.

O seminário Teatro e Teatralidade: 
Conversas & Convergências mostrou-
-nos que cada vez mais devemos tra-
balhar em rede, propor ações coletivas 
e criar políticas públicas que possa fo-
mentar, estruturar, formar, produzir e 
proteger a memória do Teatro.

Precisamos de mais recursos, pois a 
demanda é imensa. Assim sendo:

Queremos que os editais voltados 
para o setor sejam macroterritorializa-
dos, com reais chances de contemplação 
para todos; que seja criado um Progra-
ma de Apoio aos Grupos, Companhias 
e Coletivos de Teatro que vise à habili-
tação dos mesmos para recebimento de 
apoio para aquisição e conserto de equi-
pamentos de som, luz, figurinos, adere-
ços, cenários e equipamentos de infor-
mática; que seja criado um Programa de 
Teatro na Escola, com vistas à formação 
de plateias, em parceria com a Secreta-
ria Estadual de Educação, através de 
oficinas, cursos e apresentações nos mol-
des do programa Mais Educação; que as 
políticas públicas criadas, tenham con-

tinuidade.
Que a Secretaria Estadual de Cul-

tura e/ou a Fundação Cultural do Esta-
do da Bahia apresente um relatório de 
ações da área teatral, tendo como base 
as demandas das Conferências II, III e 
IV; que o edital Setorial de Teatro crie 
cotas para atividades de montagem e 
circulação de espetáculos teatrais nos 
municípios; que sejam criados festivais 
itinerantes nos Territórios de Identida-
de com intercâmbio entre os territórios, 
através de um programa estadual de 
fomento ao teatro garantido por leis e 
editais específicos.

(...) 
Que as demandas solicitadas na II 

Conferência Estadual de Cultura, reali-
zada em Feira de Santana, sejam atendi-
das, a saber: 

a) Construção de espaços físicos 
com infraestrutura adequada em cada 
município para teatro, dança, música e 
espetáculos;

b) Reaparelhamento e manuten-
ção dos espaços já existentes para a 
realização de cursos de formação con-
tinuada em parceria com unidades de 
ensino superior, instituições publicas 
ou privadas e os poderes públicos mu-
nicipal, estadual e federal;

c) Criação e implementação de cur-
sos de formação continuada na área de 
teatro (cursos de direção, interpretação) 
e técnicos (iluminação, cenografia, etc) 
formando multiplicadores nos territórios 
que darão continuidade ao trabalho.

Por fim, este primeiro seminário 
permitiu a troca de experiências entre 
grupos e artistas, produtores e pesqui-
sadores, com foco na elaboração destas 
diretrizes, incentivadas pelas conver-
sas de 136 participantes e 35 grupos de 
Teatro.

Teatro e Teatralidade: Conversas & 
Convergências é apenas o pontapé ini-
cial. Estamos abertos às colaborações, 
sugestões e ao debate que se faz presen-
te com todos os fazedores de teatro da 
Bahia.

Assinam conosco 36 grupos de Tea-
tro. Vide em: www.teatroeteatralidade.
blogspot.com

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro,dramaturgo, 

escritor e membro da Academia 
de Letras de Ilhéus - Ilhéus-BA
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Por Pawlo Cidade *

CULTURA

Carta aberta

“Este primeiro seminário 
permitiu a troca de experiências 
entre grupos e artistas, produ-
tores e pesquisadores, com foco 
na elaboração destas diretrizes, 
incentivadas pelas conversas de 
136 participantes...”

P.C.

Estava lendo o artigo de Thomaz Wood 
Jr na revista Carta Capital que relata dois 
casos que não encontro um adjetivo para 
classificá-los.

Primeiro retrata o caso de uma mãe 
na Indonésia que denunciou à mídia lo-
cal que “seu filho, durante um exame 
nacional, fora forçado por seus próprios 
professores a passar suas respostas para 
colegas menos capazes”. Essa mãe fez a 
denúncia porque a escola não aceitou a 
sua reclamação. Após a divulgação da mí-
dia os professores justificaram seu com-
portamento com base nas pressões que 
as escolas sofrem para conseguir bons re-
sultados nos exames nacionais para obter 
recursos do governo.

Do outro lado do planeta, na cidade 
de Atlanta nos EUA, foi descoberto que 
professores forneciam as respostas aos 
estudantes e permitiam que alunos com 
baixo desempenho escolar copiassem dos 
colegas mais capazes e até preenchiam eles 
mesmos as folhas de respostas. Isso tudo 
ocorreu para a obtenção de premiações e 
recursos governamentais relacionados a 
resultados excepcionais alcançados pelos 
estudantes.

Esse quadro não é diferente no Brasil, 
pois considera-se uma boa educação aque-
la que mais aprova em exames nacionais e 
concursos públicos, resultando, a meu ver, 
uma educação mecanicista voltada aos re-
sultados. 

Esse modelo de educação poderá, até, 
promover uma seleção das melhores ins-
tituições de ensino, mas jamais poderá 
promover: o pleno desenvolvimento da 

pessoa, o seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o tra-
balho, como diz a Constituição Federal de 
1988 em seu art. 205.

O caminho ao pleno desenvolvimento 
humano através da educação segue cami-
nho inverso de uma educação conteudista, 
voltada para os índices, pois nesse modelo 
de educação o estudante é um mero repro-
dutor de uma linguagem já sedimentada, 
de um conteúdo já construído e de uma 
orientação apenas aos resultados e não pre-
para o homem conforme suas habilidades e 
competências.

Como desenvolver um homem se ele 
é tratado de forma singular sendo um ser 
diferente? Como desenvolver um homem 
se a educação não produz autonomia? 
Como desenvolver um homem se o conhe-
cimento é apenas um meio para a obten-
ção de uma carreira ou de um salário?

Nesse modelo de educação o homem 
não é o objeto principal, mas é o meio para 
a obtenção de resultados. Esse modelo de 
educação gera uma padronização de de-
sempenho. Nesse modelo de educação não 
se valoriza as habilidades. Esse modelo de 
educação está criando uma sociedade de 
estressados e depressivos. E por fim, esse 
modelo de educação não produz a liberta-
ção como diz o prof. Paulo Freire, mas ex-
põe o homem a um padrão de sucesso, que 
longe estará de ser o caminho ao seu pleno 
desenvolvimento.

Por Valéria Ettinger.
         Advogada e mestranda em Desenvolvimento 

e Gestão Social CIAGS/UFBA. Itabuna – Bahia.
           E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Sempre gostei de Dom Quixote, o ca-
valeiro de triste figura e seu fiel escudeiro 
Sancho Pança. Cheguei à conclusão que 
não existe personagem maior para dar di-
recionamento a nossa vida.

Com o passar dos anos, quer queira 
quer não, vamos todos ficando alijados da 
importância que um dia achamos que tí-
nhamos e passamos a ser um nada, só vi-
vendo do passado, com lembranças que não 
têm o menor significado, a não ser para nós 
mesmos. O que passou, passou e ninguém 
está interessado em nossa história. Amores 
acabam, filhos nos esquecem e sempre se 
aborrecem conosco. Os mais jovens só estão 
mesmo preocupados com si próprios e com 
mais ninguém, assim como fomos um dia.

E o que acontece com os que têm a 
ventura ou a desgraça de terem se torna-
do velhos? Ninguém os quer, se tornam na 
grande maioria estorvos para a família, 
sociedade e governo. Alguns, por terem 
dinheiro, ainda são lembrados principal-
mente pelos que são seus herdeiros e que 
o tempo todo lamentam a “saúde irritante” 
do velho. Aqueles que achavam que a apo-
sentadoria seria a solução financeira para 
o resto dos seus dias percebem hoje que fo-
ram mais uma vez enganados e que seus 
merecidos proventos na última fase da vida 
só diminuem, em função da política im-
plantada por nossos dirigentes que relega a 
maioria dos velhos à miséria. E o que lhes 
resta? Muito pouco além da penúria, soli-
dão e das dores, tão comuns nessa idade.

E como vencer essa última batalha, 
como tornar esse período da vida mais útil, 
prazeroso e digno? Acho que, assim como 
Dom Quixote, é preciso descobrir novos de-
safios a serem vencidos, defender alguns 
sonhos e quimeras e acreditar em algumas 
causas, mesmo as que possam ser somente 
moinhos de vento.

É tempo de se preparar para os últi-
mos obstáculos que a vida nos impinge. É 
hora de dom e damas Quixotes irem mais 
uma vez à luta, como sempre fizeram. É 
hora de reivindicar nossos direitos e se 
formos mais de um, nem que seja só um 
Sancho Pança, não importa, temos de ir 
à luta. A primeira batalha já se avizinha, 
que é a ”Revolução das Bengalas”, para 
exigir dos nossos governantes que de-
volvam o que nos foi roubado de nossas 
aposentadorias. As eleições estarão aí no 
próximo ano e o nosso voto será a arma de 
um exército de quase 25 milhões de com-
batentes que ainda mantêm seus sonhos 
e a esperança até o fim.

Somos todos cavalheiro e damas de 
triste figura, mas ainda temos força para 
exigir somente o que nos é de direito. Preci-
samos nos engajar em todos os movimentos 
que nos defendam, pois se nos acomodar-
mos, ninguém estará nem um pouco preo-
cupado com a nossa sorte.

Por sylvia Romano.
        Advogada trabalhista responsável pela Sylvia Romano 

Consultores Associados. São Paulo, Capital.
E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

Educação: 
um mero 
índice

Dom Quixotes 
Modernos

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

CRÔNICA

                                      Por sylvia Romano*
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A “grande depressão 
econômica de 1929” X 
“A grande destruição da 
lavoura cacaueira de 1989”

No artigo anterior, vi-
mos uma breve análise refe-
rente à crise de ’29, gerada 
pela “quebra” da Bolsa de 
Nova York. Agora, exami-
naremos, brevemente, as 
décadas de ’80 e ’90, a fim 
de traçarmos um perfil so-
cioeconômico daquele perí-
odo, que contribuirá para 
o entendimento do que te-
nho designado de “Grande 
Destruição da Lavoura Ca-
caueira de 1989”. 

Vejamos, portanto: os 
planos econômicos denomi-
nados Cruzado, Bresser e 
Verão (a partir de 1986, no 
Governo de José Sarney), 
buscavam, sem sucesso, 
controlar a inflação no país. 
No entanto, o congelamento 
dos preços acarretou a falta 
dos produtos por excesso de 
demanda. O déficit público 
aumentou e a inflação con-
tinuava crescendo. Assim, 
houve aumento dos encar-
gos financeiros junto ao cré-
dito, estagnação dos preços 
internos, grandes reajustes 
da mão-de-obra e dos insu-
mos. Tudo isso, claro, se re-
fletiu sobre a economia ca-
caueira (1986 e 1989). Para 
nossa maior desgraça, a 
Região vivia uma estiagem 
prolongada. Como conse-
qüência, tivemos a redução 
de 100.000 toneladas, apro-
ximadamente, de amêndoas 
de cacau nas safras dos anos 
de 1987/1988 e 1988/1989. 
Vivíamos uma crise (nacio-
nal) dentro de outra crise 
(regional). 

Porém, a situação piora-
ria ainda mais! Com a redu-
ção dos preços do cacau  nos 
mercados internacionais 
(desde 1984) e o aumento 
dos insumos, os produtores 
não puderam controlar o 
avanço da podridão parda. 
E, muito embora a lavou-
ra cacaueira já tivesse sido 
“testada” em outras crises 
(1929, 1957 e 1964), não po-

díamos (será?) imaginar que 
uma crise avassaladora es-
tava por vir. Vivíamos o fim 
da década de ’80 e também 
o fim do ciclo econômico da 
cacauicultura. A “vassoura-
-de-bruxa”(Crinipellis  per-
niciosa; que se desenvolve 
nos brotos, flores e frutos 
do cacaueiro, danificando o 
crescimento da planta) che-
gara em 1989, devastando 
tudo à sua volta!  

Diante de tais circuns-
tancias a lavoura cacaueira 
caiu a níveis antieconômicos: 
a tecnologia empregada era 
insuficiente para reverter o 
quadro da perda de produ-
ção, o crédito era  difícil, caro 
e escasso. A Região Cacauei-
ra que havia gerado 1 bilhão 
de dólares em exportações 
(1979) e produziu 397 mil 
toneladas de cacau (1986) 
teve que, na década de ’90, 
importar o produto! Assim a 
lavoura cacaueira que “sem-
pre foi vista como cultura de 
trato fácil, custo reduzido e 
rentabilidade garantida, à 
sombra da qual a região e o 
próprio Estado se desenvol-
veram; [onde se] plasmou a 
identidade histórico-cultural 
de mais de 90 municípios 
produtores da zona de influ-
ência de Itabuna e Ilhéus, 
[ocupando] cerca de 600 mil 
hectares de área de mata, 
definindo caminhos, ocupa-
ção, renda e patrimônio de 
milhões de pessoas” (Revista 
Globo Rural, 2005)... Faliu!

Ainda que breve, foram 
esses alguns dos múltiplos 
impactos causados pela cri-
se da “vassoura-de-bruxa”. 
A seguir veremos o PAC-
-Cacau: Placebo ou solução? 
Até breve.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador 

de Empresas/UCSAL. 
Especialista em História do Brasil e 

Membro da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL). 

Itabuna – Bahia.
E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Por Claúdio Zumaeta*

OPINIÃO

Parte II

A secretaria da Fazenda da 
Prefeitura de Itabuna prorrogou 
até o dia 28 o prazo para paga-
mento da cota única do IPTU. 
Agora, o desconto é de 10%. O 
diretor de Tributos, Genysson 
Araújo, informa que os contri-
buintes precisam baixar o boleto 
no portal da prefeitura ou retirar 
no setor, que funciona das 8 às 
16 horas. Isso vale mesmo para 
quem recebeu o carnê em casa, 
porque a mudança no desconto 
altera o código de barras. Quem 
optar pelo parcelamento também 
poderá pagar a primeira parcela 
sem multa e juros. O responsá-
vel pelo Tributos esclarece, no 
entanto, que as demais parcelas 

continuarão vencendo a cada dia 
15, como já estava previsto.

O secretário da Fazenda, 
Marcos Cerqueira, disse que a 
decisão de prorrogar o prazo para 
pagamento atende a centenas 
de solicitações de contribuintes 
e também ao fato de problemas 
logísticos terem impedido boa 
parte dos contribuintes de rece-
ber os carnês nos endereços. Se-
gundo Marcos Cerqueira, quem 
pagar a cota única concorre, com 
exclusividade, a um carro 0 km, e 
continua concorrendo aos demais 
prêmios, até o final do ano, des-
de que não seja o contemplado no 
primeiro sorteio, marcado para o 
dia 15 de junho.

O IPTU Premiado foi criado 
pela Prefeitura de Itabuna, por 
meio da Lei n° 2.225/2013, apro-
vada na Câmara de Vereadores, 
e regulamentada pelo decreto 
n° 10.429/2013. De acordo com o 
decreto, serão 17 prêmios sendo 
dois carros 0 km, 1.0, modelo de 
fabricação 2013; cinco motos 0 
Km, 125 cc, modelo de fabrica-
ção 2013; cinco notebooks e cinco 
máquinas de lavar. Os sorteios 
serão efetuados em função dos 
“números da sorte”, impressos 
no Documento de Arrecadação do 
IPTU. O número terá validade 
para todo o período do sorteio, de 
acordo com a forma de pagamen-
to escolhida pelo contribuinte. 

ITABUNA

Cota única do IPTU Premiado
por ser paga até 28 de maio



Filhos usam 
drogas porque 
os pais tomam 
remédios?

Pode ser que você esteja estranhando 
a minha pergunta, mas mais estranhas 
costumam ser as respostas para tal in-
dagação. Tenho lido inúmeros textos de 
profissionais da área da saúde que rela-
cionam a dependência química dos filhos 
à dependência química dos pais. Uns 
usando entorpecentes outros usando me-
dicamentos. Até entendo a comparação, 
mas fico aborrecida pela forma como os 
estudiosos arrumam um jeitinho de jogar 
a culpa de quase tudo o que acontece na 
vida dos filhos nas costas dos pais. Então, 
vamos estabelecer alguns exemplos rela-
cionados a essa teoria: “Pedro toma pinga 
porque seu pai toma suco”; “Márcia fuma 
maconha porque sua mãe fuma cigarro”; 
“Antônio furta o mercado da esquina por-
que seus pais fazem as compras lá”.  Qual 
a correlação? 

Bem, Pedro bebe e o pai dele também. 
Márcia fuma e a mãe dela também. Antô-
nio pega coisas no mercado da esquina e 
os pais dele também. Só que existe algo 
que diferencia a conduta de uns e outros. 
Vamos esclarecer isso. Se seguissem o 
exemplo que tiveram em casa, Pedro 
provavelmente seria abstêmio; Márcia 
fumaria cigarros, e Antônio pagaria pe-
las coisas que adquire. No entanto, não 
é isso que ocorre. Agora, diante dessas 
colocações iniciais, eu lhe pergunto: Será 
mesmo que os filhos usam drogas por-
que seus pais consomem calmantes ou 
remédios para dormir? É fácil colocar a 
culpa do que acontece com os filhos nos 
pais. Atendo diariamente mães que pos-
suem adolescentes em conflito com a lei. 
Em pelo menos cinqüenta por cento dos 
casos tanto a mãe quanto o pai nunca en-
traram numa delegacia de polícia. Daí a 
mãe chora e pergunta: - Onde foi que eu 
errei? Sempre fui uma pessoa honesta! 

A coisa está clara, mas por conta do 
que muitos estudiosos do comportamento 

dizem acaba ficando complicada. Quem 
cometeu o delito, a mãe ou o filho? Guar-
dadas sempre as exceções, por que os pais 
são tidos como culpados pelos erros dos 
filhos que atualmente tem acesso a um 
sem número de informações já desde be-
bês? Será que eles não sabem que roubar 
é errado? Não percebem que usar drogas 
lhes faz mal? Desconhecem como alguém 
pode ter um bebê ou contrair uma doença 
venérea?

Voltando para nossa indagação ini-
cial: - Será que José usa crack porque 
seu pai toma Rivotril? Muitos estudio-
sos dizem que sim. Eu digo que não! 
Concordar com os estudiosos seria ne-
gar que existe algo chamado curiosida-
de, pressão grupal, sedução da mídia, 
e o próprio prazer experimentado pelo 
usuário. Além disso, quem compra um 
medicamento lícito tem conduta diversa 
daquele que compra uma droga ilícita, e 
isso precisa ficar claro. 

Assim pais, não se sintam culpados 
se acontecer de seus filhos experimen-
tarem drogas. Movam-se, isso sim, pois 
corremos contra o tempo. Num mundo 
como o de hoje é esperado que os erros 
sejam maiores, pois apenas as condu-
tas inadequadas ganham os noticiários, 
praticamente incentivando novos deli-
tos. O bem quase não ganha holofotes! 
Não se culpem; não se penalizem mais 
do que já estão sofrendo pelo vício de 
seus filhos. Busquem tratamento para 
eles; façam isso, pois não conseguirão 
fazê-lo por si mesmos. Permaneçam 
próximos. Orem a Deus que tudo pode, 
e confiem esperando o melhor. Não há 
mal que sempre dure!

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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O significado dessa palavra nos 
leva ao próximo passo num bom aten-
dimento: ter o bom senso de nos colo-
car no lugar do cliente, entender seus 
anseios para satisfazer seus interes-
ses. Já imaginou se tivéssemos o po-
der de adivinhar seus desejos? Seria 
ótimo. Como não podemos, usaremos 
a empatia que, em sua essência, signi-
fica: tendência a sentir o que sentiria 
a outra pessoa, caso estivesse no lugar 
dela, ou seja, todos conhecem aquele 
dito popular: “pimenta nos olhos dos 
outros é refresco”.  Neste caso a ideia 
é nos colocar no lugar do cliente. Sen-
do assim saberemos com mais rapidez 
os seus desejos e de como gostaria de 
ser tratado. Não esqueça: quando for 
atender um cliente, trate-o como você 
gostaria de ser tratado. A partir do 
momento em que essa técnica é apu-
rada, você descobre como conhecer 
melhor o cliente e a ter um domínio 
total da situação. Essa é a melhor 
fase na carreira de um profissional do 
atendimento: onde ele estiver, estará 
sempre se antecipando aos desejos do 
cliente. 

Controlável, invariável, essa frase 
em relação ao cliente quer dizer que, 
por mais que você seja treinado e tenha 
adquirido o dom da empatia, as coisas 
mudam. Aquilo de que você tinha con-
trole, hoje pode não ter mais, a evolu-
ção é uma coisa pujante. Os produtos 
evoluem, a tecnologia muda e avança 
para o futuro, sempre, e a cabeça do 
cliente pode vir a reboque. E você tem 
que estar apto e sensível em relação a 
tudo isso. Preocupe-se em acompanhar 
toda essa evolução dedicando-se aos 
treinamentos e adquirindo novas téc-
nicas. Surpreenda seu cliente, tenha 
domínio da situação. Ele estará lhe 
analisando sempre e se você tem a sua 

confiança, isso acaba tornando-se um 
relacionamento de negócio sólido e se-
guro. Procure estar sempre à frente do 
seu tempo.

Para ilustrar aqui vão algumas di-
cas extraídas do livro Administração e 
Marketing de Phlip Kotler que vão agu-
çar seus sensores para um bom atendi-
mento e empatia.

Distinções de possíveis relacio-
namentos com os clientes: 

1. Básico: o vendedor vende o pro-
duto e não faz qualquer acompanha-
mento pós-venda.

2. Reativo: o vendedor vende o 
produto e incentiva o cliente a procurá-
-lo sempre que tiver algum problema ou 
dúvida.

3. Confiável: o vendedor liga para 
o cliente após a venda para verificar 
se o produto o satisfez ou se houve de-
cepções, pede sugestões para melhorar 
o produto, o que ajudará a empresa a 
aperfeiçoar suas ofertas.

4. Proativo: o vendedor ou outra 
pessoa liga para o cliente de tempos em 
tempos com sugestões para usar me-
lhor o produto ou para oferecer novos 
produtos.

5. Parceiro: a empresa trabalha 
com o cliente continuamente para iden-
tificar meios para oferecer melhor va-
lor, melhor serviço, melhor produto.

E a pergunta que não quer calar: 
em qual deles você gostaria de se en-
caixar?

Se autoanalise, veja em que fase 
você está e até onde quer chegar. Boas 
vendas e até a próxima.

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Empatia como 
ferramenta 
para o bom 
atendimento

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

1- Trabalhei por oito anos como 
lanterneiro, pintor e soldador, in-
clusive em finais de semanas e aci-
ma do horário. Não recebia hora 
extra nem insalubridade. Já o ex-
-patrão pegava esse adicional. En-
tre na Justiça e o juiz exigiu peri-
cia, ainda não feita, para ver se o 
serviço era insalubre. Poderá con-
cluir que a área não era insalubre? 
Não tenho documento para provar 

a minha jornada. Carlos Matos. 
Caro Matos, convém salientar que o 

contrato com o seu ex-patrão nada tem 
a ver com o atual. 

Bem, para a constatação de insalu-
bridade ou periculosidade (no caso insa-
lubridade), deve realmente haver perí-
cia. É uma imposição da CLT. A questão 
não é de área, ou de local insalubre, é do 
serviço. Ou seja, o serviço que você de-
sempenha é insalubre, mas o perito é 

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.

quem vai esclarecer o juiz a respeito, até 
porque há três graus de insalubridade: 
máxima, média e mínima. E o perito é 
quem vai fazer essa   dosagem. 

 
2- Trabalho numa empresa há 

quatro anos. Ampliei minhas fun-
ções e não fui promovido, além de 
ter colegas que realizam as mesmas 
atividades com salários maiores. 
Sinto-me discriminado diante des-
sa desigualdade. Isso caracteriza 

assédio moral? Ítalo Lima. 
Caro Ítalo, temos que ver por pri-

meiro, se a empresa dispõe de plano de 
cargos e salários. Se houver  esse plano, 
é o caso de pedir o seu reenquadramen-
to nas novas atividades. Se não houver 
o quadro, a hipótese é de equiparação, 
desde que o seu colega não faça as mes-
mas atribuições a mais de dois anos an-
tes de você. Veja bem, não é tempo de 
serviço na empresa, é tempo de serviço 
nas funções.

Paulo Sérgio do S. Bomfim
OAB | BA 7968

Av. Francisco Ribeiro Jr. 198, 
Edf. Atlanta Center - Loja 05 - Centro - Itabuna-BA

Emai l : pau lo se rg iobomf im@bol . com.b r

B&B
ADVOGADOS ASSOCIADOS

3612.0648
8837. 7684
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Preconceito, 
esse mal bem 
mal dissimulado!

Embora exista inúmeras Ongs na 
defesa dos direitos humanos, leis, de-
cretos, etc., acredito que jamais vamos 
conseguir extinguir esse sentimento 
que entranhou dentro dos seres vivos. 
Digo vivos, pois até no reino animal, 
este é comprovado cientificamente.

No nosso país, onde o coquetel de 
cores é de uma riqueza esplendorosa, 
encontramos em todas as camadas so-
ciais, empresariais e econômicas, uma 
discriminação tão evidente e clara 
como a luz solar.

Nas grandes festas e comemora-
ções, as pessoas de cor são agraciadas 
com convites, sempre com as expres-
sões ridículas e consideradas normais: 
Vamos chamá-lo que ele é um preto 
muito importante e diretor da Simp-
son Company, ela é uma negra lindís-
sima e atriz de tv, é um cara de muita 
classe e rico que nem parece que é pre-
to, ele é preto e um pouco casca grossa, 
mas é um grande jogador de futebol e 
vai abrilhantar a festa. E assim suces-
sivamente, dizendo com a maior sim-
plicidade e naturalidade esses chavões 
grotescos, querendo separar o joio do 
trigo, quando na verdade somos todos 
um monte de joios metidos a trigo.

As empresas no recrutamento de 
funcionários, sem dúvida nenhuma, 
quando se referem a “boa aparência”, 
querem dizer nada mais nada menos, 
que preto ou mulato, só se for muito 
bonito e extremamente competente. 
E, podem observar através das atri-
zes e modelos, que os negros apro-
veitados nessa área, são os que têm 
características faciais brancas. Secre-
tárias então, raramente nos batemos 
com uma feia ou de cor Não conheço 
nenhum negro (a) considerado bonito 
que tenha suas características faciais 
normais predominantes (Narizes cha-
tos, lábios grandes e grossos, cabelos 
“pimenta do reino” e queixos pronun-
ciados). Não falo dos dentes, pois nes-
se particular eles são imbatíveis. No 
setor comercial/empresarial ainda 
existe, além do preconceito racial na 
admissão, a evidente discriminação de 
salários entre os “coloredes” e os pseu-
dos brancos. Esses últimos, sempre 
são melhores remunerados e ocupam 
os melhores cargos. 

Não é que esse mal seja genético, 

mas é uma tradição colonial que en-
raizou em nossas entranhas através 
de vários séculos que, infelizmente, 
hoje se consegue disfarçar, às vezes 
até muito bem, mas nunca elimina-lo 
totalmente. Talvez, com a miscigena-
ção desenfreada que campeia no mun-
do, daqui a alguns milhares de anos, 
quando fatalmente seremos todos 
pretos e mulatos (pela força poderosa 
da etnia negra), possamos comemo-
rar uma igualdade de cor e direitos. 
Mesmo assim ainda correremos o pe-
rigo de algum mulato metido a besta, 
que por seu tataravô ter sido irlandês, 
queira se achar com direitos especiais.

Devem todos os farsantes hipócri-
tas tirar suas máscaras de defensores 
dos direitos humanos e, em vez de pu-
nições tolas que não corrigem o pro-
blema, apenas faz com que as pesso-
as reprimam as palavras, mas não os 
pensamentos, o importante é educar 
as crianças desde o maternal (e mui-
tos pais também), para que aprendam 
desde cedo que nós somos iguais, ape-
nas com características diferentes.

No âmbito geral o fato é também 
digno de atenções, pois num país onde 
se bate no peito e diz que não existe 
preconceitos de cor, raça e credo, dia-
riamente você ouve as expressões mais 
absurdas contra essas pessoas e cren-
ças. Por exemplo: Quando alguém de 
cor comete um lapso: “Só podia ser coi-
sa de preto!”. Se for estrangeiro: “Esse 
gringo branquelo pensa que está na 
terra dele”. Se for índio ou descenden-
te: “Lugar de índio é no mato!”. Com 
as religiões o procedimento é levado 
para a chacota: Se você não é farris-
ta é “crente”. Se alguém tem manias 
é “macumbeiro”. Se a moça não quer 
ficar é “freira”. E assim, sucessiva-
mente, existem milhares de exemplos 
que caracterizam claramente o senti-
mento preconceituoso, nada velado, do 
povo brasileiro.

Em vez de tantos órgãos para de-
fender (?) os direitos humanos, muito 
mais importante seria um investi-
mento maciço na educação, ensinando 
o que é  respeito humano.

Por Antonio Nunes de Souza.
Escritor (antoniomanteiga.blogspot.com) e Membro da 

Academia Grapiúna de Letras. Itabuna-Bahia
E–mail  antoniodaagral26@hotmail.com

Por Antonio nunes de souza*

OPINIÃO

FLP

Devemos sentir prazer – como se fos-
se um “hobby” – em procurar alegrar, 
ajudar, desejar felicidade e dar tranqüi-
lidade e esperança ao próximo.

Certa vez, dois homens  estavam se-
riamente doentes na mesma enfermaria 
de um hospital. O cômodo era bastante 
pequeno e nele havia apenas uma janela 
que dava para o mundo. Um dos homens 
tinha, como parte do seu tratamento, per-
missão para sentar-se na cama por uma 
hora durante todas as tardes. Sua cama 
ficava perto da janela.

O outro paciente, contudo, tinha que 
passar todo o seu tempo deitado, porém, 
todas as tardes, quando o seu amigo era 
colocado sentado, próximo da janela, ele 
passava o tempo descrevendo o que via 
lá fora.  A janela em seu relato dava para 
um parque onde havia um lago, patos, 
cisnes e crianças que colocavam na água 
barcos de brinquedo.

Ainda em seus relatos naquele par-
que  haviam jovens namorados que cami-
nhavam de  mãos dadas entre as árvores, 
flores e gramados, e ao fundo, por trás 
da fileira de árvores, avistava-se o belo 
contorno dos prédios da cidade. O homem 
deitado ouvia seu amigo sentado descre-
ver tudo isso, apreciando todos os minu-
tos. Então, em uma bela tarde, ocorreu-
-lhe um pensamento: por que o homem 
que ficava perto da janela deveria ter 
todo o prazer de ver o que estava aconte-
cendo? Por que ele não podia também ter 
essa chance?

Sentiu-se triste, mas mentalizou 
também uma mudança, pensou então, eu 
faria qualquer coisa para também estar 
sentado próximo dessa janela. Na manhã 
seguinte, a enfermeira relatou que seu 
amigo que ficava perto da janela, seria 
transferido para outro quarto, e assim, 
logo que foi retirado do quarto, este ho-
mem curioso, solicitou sentar-se próximo 

da janela, então colocaram-no lá, acon-
chegaram-no sob as cobertas e fizeram 
com que  se sentisse bastante confortável.

No minuto em que saíram, ele apoiou-
-se sobre um cotovelo, com dificuldade e 
sentindo muita dor, olhou para fora da 
janela. Surpreso  - viu apenas um muro - 
... Chamou então à  enfermeira e indagou 
o porquê seu companheiro de quarto lhe 
tivesse descrito coisas tão maravilhosas 
do lado de fora da janela. A enfermeira 
respondeu que o seu amigo, entre tantas 
enfermidades, possuía também grande 
problema na visão que o impedia sequer  
de ver a parede. Talvez quisesse apenas 
transmitir-lhe uma segura sensação de 
coragem, muita coragem, para enfrentar 
aquele momento que doentes, estavam 
hospitalizados.

Existe uma felicidade tremenda em 
fazer os outros felizes, apesar dos nos-
sos próprios problemas. A dor partilhada 
é metade da tristeza, mas a felicidade, 
quando partilhada, é dobrada. Pense, 
conte agora todas as coisas que você tem 
que o dinheiro não pode comprar.

Você enxerga somente aquilo que 
realmente quer ver! Diante dos proble-
mas, o que você consegue enxergar? Um 
muro ou uma esperança nos olhos de uma 
criança que feliz, passeia no parque?

Não importa quem é você, qual é 
sua religião, sua crença, sua classe so-
cial. Você pode reorganizar sua vida e 
fazer afirmações positivas para uma 
vida mais feliz. Vamos conquistar hoje 
e sempre a felicidade que almejamos. 
Você Decide. Chegou sua hora de saltar 
de felicidade.  O homem depende do seu 
pensamento.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Viva Bem Que Deus lhe 
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PONTO 
DE VISTA

Uma fé operativa
A fé é o dom que recebemos no ba-

tismo, dom este que vai crescendo em 
nós a ponto de se tornar uma fé opera-
tiva. Não a fé intelectual que acredita: 
“Eu acredito que Jesus pode curar” e 
só. Não, não é assim que o cristão deve 
pensar. De tal maneira este deve es-
tar convencido do poder curador do Se-
nhor, que sua fé o levará a ser instru-
mento d’Ele. 

O Senhor quer reverter essa situação 
da descrença e da fé puramente intelec-
tual e nos convencer. Basta que tenha-

mos uma fé do tamanho de um grão de 
mostarda (cf. Mateus 17, 20b). Tudo isso 
depende de estarmos no Espírito Santo e 
permanecermos n’Ele. Dessa forma, Ele, 
que tem todos os dons, manifesta-se em 
nós conforme a necessidade. 

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)




