
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 transformação 
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 Kro-
ton anunciou fusão com o Anhanguera, 
formando assim o maior grupo educa-
cional do mundo. O que isso realmente 
significa?

Américo Matiello - A associação entre a 
Anhanguera e a Kroton representará um mar-
co no ensino privado no Brasil. Ambas as ope-
rações permanecem de forma independente 
até a aprovação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), órgão respon-
sável por validar o negócio, que oficializará o 
acordo de associação entre Kroton Educacional 
e Anhanguera Educacional. Caso aprovada, a 
associação consolidará um abrangente portfó-
lio de cursos de graduação e pós-graduação, 
cursos livres e de extensão, proporcionando a 
inclusão no mercado de trabalho e o aumento 
da empregabilidade em todo país. São mais de 
2.000 cursos de graduação, mestrado e douto-
rado, 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 áre-
as do conhecimento e representando todas 
as regiões do Brasil. Ambas as companhias 
reforçam 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 semes-
tre a UNIMEI/tabuna inaugurou a Clíni-
ca 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-
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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, Américo Ma-
tiello. O objetivo foi conhecer de perto 
as atividades realizadas pela unidade, 
a interação com a comunidade e a rele-
vância dos impactos da atuação na re-
gião. A visita à instituição foi apenas a 
terceira realizada de uma vasta agen-
da que o executivo pretende cumprir 
ao longo do ano. 

A UNIME Itabuna integra um dos 
maiores grupos de educação do mundo, 
a Kroton Educacional, com atuação no 
Brasil há mais de 45 anos e início das 
atividades em 1966. No ensino superior 
são oferecidos cursos de graduação e 
pós-graduação nos formatos presencial 
e a distância. Na educação básica são 
fornecidos sistemas de ensino às esco-
las associadas, que compreendem ma-
terial didático, serviços de treinamen-
to, avaliação e tecnologia educacional, 

suportados por um robusto modelo pe-
dagógico eficiente.

Atualmente, a Kroton Educacio-
nal atende 519 mil alunos no ensino 
superior, nas modalidades 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 graduação de EAD. Além 
disso, atendecerca de 287 mil alunos 
na educação básica divididos entre o 
setor privado, com 804 escolas asso-
ciadas em todos os Estados do Brasil, 
sendo cinco no Japão e uma no Cana-
dá, e o setor público, com atuação em 
uma cidade.

Como investimento social, a compa-
nhia mantém a Fundação Pitágoras, 
uma organização sem fins lucrativos, 
que viabiliza projetos educacionais em 
instituições públicas e privadas. O ob-
jetivo é transferir tecnologia de gestão 
e capacitar os profissionais para melho-
rar o desempenho dos alunos da educa-

UNIME Itabuna mostra 
compromisso com a sociedade 
por meio de atendimentos 
gratuitos à população

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 di-
ferenciada junto à comunidade. No ano 
passado 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 
Arquitetônicas e Urbanísticas que, além 
de atender às finalidades acadêmicas, ofe-
recerá apoio técnico para a comunidade 
local, ampliando as ações de responsabili-
dade social da UNIME Itabuna.  A unida-
de anuncia a intençãode contribuir com a 
Prefeitura do Município por meio de uma 
parceria firmada com a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, de maneira que o 
Núcleo de Práticas Arquitetônicas e Ur-
banísticas possa atender gratuitamente à 
população, elaborando projetos de constru-
ção, ampliação e reforma de habitaçõespa-
ra 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 par-
ticiparmos de vários eventos externos, como 
os mutirões de saúde, o ano foi de destaque 
em atendimento gratuito à população em 
nossas clínicas: a de Fisioterapia realizou 
cerca 5.320 atendimentos nas áreas de saú-
de da mulher, ortopedia, pediatria, cardio/
pneumo e neurologia; a de Farmácia reali-
zou 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 atendimen-
tos 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 população. Com ações 
dessa relevância, estamos cumprindo com 
a missão do grupo, consolidando o projeto 
pedagógico institucional e construindo uma 
sociedade melhor.

ção 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 distribuí-

dos 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



Medicamentos, fármacos ou remédios são substâncias 
que introduzidas no organismo vão curar doenças ou aliviar 
suas conseqüências danosas, Por outro lado, eles têm seus 
efeitos colaterais ou adversos. Podem ser ministrados em ho-
rários variados. Assim, os antibióticos são oferecidos de 6/6h, 
8/8h, 12/12h ou até ministrados uma vez ao dia. Podem ser 
administrados por um prazo mais longo, A penicilina benza-
tina, usada no tratamento da sífilis ou na febre reumática, é 
administrada de 28/28 dias.

Todo remédio tem sua meia vida. No caso da penicilina 
benzatina, por ser uma penicilina que permanece no corpo por 
28 dias, ela tem sua administração como já referido acima.

Nas primeiras horas, o medicamento alcança seus ní-
veis máximos de concentração no organismo para cair nas 
últimas horas. A via de excreção é a urinária.

Se o fármaco não está surtindo efeito, o médico deverá 
aumentar sua dosagem ou trocá-lo por outro. Atenção se 
deve dar aos efeitos adversos. Há pacientes que aceitam 
bem a medicação, outros, porém, apresentam sintomas in-
desejáveis como cefaléias, dor no estômago, coceira e até 
o temível choque anafilático. Alguns pacientes gostam de 
injeções por achar que seu efeito é mais rápido. Certo, mas 
os efeitos colaterais podem aparecer na mesma rapidez, in-
clusive o já referido choque anafilático. Daí, recomendar-se 
a aplicação de injeções em hospitais.

Para as crianças, por motivos óbvios, os medicamentos 
serão ministrados na forma de suspensões e, nos adultos dar 
preferência aos comprimidos ou drágeas.

O paciente, ao sentir mal com determinado fármaco, 
deve suspendê-lo e comunicar o médico que o prescreveu.

Todo remédio, antes de ser comercializado, passa por 
experimentos. Entretanto, algumas vezes, ocorrem conse-
qüências danosas. Um caso típico é o da talidomida usada 
em macacas grávidas cujos filhotes nasceram normalmente 
sem nenhum defeito. Contrariamente, nas mulheres, após o 
nascimento de seus filhos, verificou-se que eles apresenta-
vam defeitos nos braços (focomelia).

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

Por Jairo Santiago Novaes*
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O homicídio é fato comum na 
vida diária brasileira. Liga-se o 
televisor, entra se na internet, 
folheia-se um jornal impresso – e 
de noticiário pinga sangue gros-
so. Chega-se à conclusão de que 
se mata mais aqui do que em 
guerras localizadas.

Não será exagero falar em 
terrorismo. Vivemos dias de pâni-
co disseminado. Há uma guilhoti-
na suspensa sobre nossas cabeças 
– e ninguém está imune: um dia, 
em casa ou na rua, no trabalho ou 
no lazer, na escola e nas lojas, a 
lâmina pode cair.

E como tem decepado! Um 
programa das Nações Unidas, o 
Pnud, atribui ao Brasil 11% dos 
homicídios mundiais. Crimes he-
diondos se sucedem; uma das úl-
timas modalidades consiste em 
despejar álcool em pessoas sur-

preendidas com pouco dinheiro e 
atear fogo.

Os criminosos – em geral as-
saltantes – matam por motivos 
fúteis. Aos poucos, com a práti-
ca e a impunidade (leis frouxas, 
altamente benévolas), adquirem 
gosto. O assassino age em qual-
quer lugar, contra qualquer gru-
po, operário ou abastado.

Estamos em guerra desigual: 
bandidos egressos, às vezes, da 
própria polícia, contra a socieda-
de desarmada em todos os senti-
dos. Pessoas de bem, que vivem 
para o trabalho e o pagamento de 
impostos, sucumbem a um ódio 
que não fomentaram.

O que têm feitos os governos – 
municipais, estaduais e federal – 
para proteger o direito à vida e à 
segurança pública? Quase nada. 
Somos governados por uma mi-

noria hábil na simulação de con-
dutas democráticas.

Até hoje não houve a vonta-
de clara, expressa, concreta de 
convocar uma cruzada contra a 
violência. Um projeto nacional 
envolvendo os três poderes, um 
mutirão para reforma do acomo-
dado Código de Processo Penal, 
da polícia e outras esferas, com 
aplicação imediata.

O martírio diário de vida de 
inocentes calou a velha cantilena 
esquerdista segundo a qual as de-
sigualdades sociais favorecem o 
crime. Nesse caso, para que tantas 
bolsas? Só para amarrar votos? Há 
uma insegurança consentida – e ao 
omitir-se o governo se torna cruel.

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*

EXPRESSANDOInsegurança
consentida

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Estava eu presidindo uma das 
assembleias ordinárias da AGRAL 
– Academia Grapiúna de Letras, na 
Sede Social, constituída da Sala Zé-
lia Lessa, na frente da EMASA, no 
centro de Itabuna, quando, ao tér-
mino daquele encontro cultural, a 
Acadêmica Norma  Souza Sampaio 
da Silva, que aos poucos aprendi a 
conhecer, perguntou-me se eu acei-
taria ser Mestre de Cerimônia, por 
ocasião de uma Palestra que iria 
proferir em poucos dias. A delica-
deza na forma de pedir era reves-
tida de um brilho cultural que eu 
ainda desconhecia. Mesmo que eu 
não quisesse, eventualmente, acei-
tar esta incumbência, não poderia 
declinar de seu convite, haja vista 
o quanto de cordialidade, de beleza 
humana, de profundidade senti-
mental, de  plena demonstração da 
confiança que em mim depositava, 
enfim de tudo que mais belo poderia 
medrar na alma de uma pessoa. 

Chegado o dia daquela palestra, 

lá estava eu pronto para o desempe-
nho da tarefa, sem imaginar, ainda, 
o que aconteceria  dali a instantes.  
Apresentada a distinta oradora, a 
magnífica palestrante, portei-me en-
vaidecido com a honra da minha pre-
sença diante do tão grandioso conheci-
mento que a expositora  demonstrava 
sobre a Terceira Inteligência, tema de 
sua manifestação daquele momento. 

Diante de tal circunstância, vi-
-me contingenciado a convidá-la 
para uma palestra na AGRAL, tendo 
escolhido falar sobre ÉTICA, tema 
desenvolvido com extraordinário co-
nhecimento. No seu falar de tão im-
portante assunto, mostrou-nos o que 
seja Ética e o que seja Moral, haja 
vista que no contexto racional e lógi-
co ambas apresentam diferentes sig-
nificados. Deu-nos a entender que a 
ética está associada ao estudo fun-
damentado dos valores morais que 
ditam socialmente o comportamento 
humano e que a moral corresponde 
aos costumes, tabus, regras, e con-

venções instituídas e aplicadas no 
cotidiano. Teceu comentários sobre 
a origem Grega da palavra “ética” 
consubstanciada na significação da 
qualidade inerente a uma pessoa, e 
que a palavra “moral” encontra seu 
surgimento no termo latino “mora-
les”. Ambas são as bases da condu-
ta do homem. O tema apresentado 
pela espetacular Acadêmica Norma  
Souza Sampaio da Silva pode ser 
apresentado nas suas mais varia-
das aplicações, mas a beleza do seu 
conteúdo estava na forma de falar, 
de gesticular, de prender a atenção 
de tantos quantos, como eu, ali es-
távamos embevecidos com o glorioso 
espetáculo. Praza Deus possamos 
ouvir e estarmos presentes ao con-
vívio cultural desta  eminente cria-
tura humana, que nos leva, amiúde, 
pelos caminhos culturais.

Caminhos
de uma Palestra  Por Ivann Krebs Montenegro*    

ACADEMIA

Por Ivann Krebs Montenegro.
Presidente da Academia Grapíuna de Letras (AGRAL). 

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

Lógica Feminina: 
Imaginem a cena:
Mulher deitada, lendo um livro, 

no barco de pesca do marido.

Aproxima-se um barco da fiscali-
zação de pesca, e o fiscal pergunta o 
que ela está fazendo ali.

- Lendo um livro, responde ela.
O fiscal a informa que ela está 

numa área proibida para pesca. A 
mulher protesta e diz que não está 
pescando.

- Mas a senhora possui todo o 
equipamento. Eu terei que apreendê-

-lo e multá-la.
A mulher, muito brava, revida:
- Se o senhor fizer isso, irei pro-

cessá-lo por estupro.
Chocado com a afirmação da se-

nhora, ele responde:
- Mas eu nem sequer a toquei.
E a mulher:
- Mas o senhor possui todo o equi-

pamENTO



O prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, pro-
pôs a criação de um conselho de observado-
res para pensar soluções para os problemas 
econômicos enfrentados pelo município, du-
rante a apresentação do balanço financeiro 
do primeiro quadrimestre de 2013 feita à 
sociedade, na tarde desta sexta-feira, dia 
14, no salão nobre do Palácio Paranaguá. 
“Diante da nossa atual situação, se não tra-
balharmos juntos, não conseguiremos sair 
da crise em que a cidade se encontra”, con-
siderou o prefeito. Já na próxima quarta-
-feira, dia 19, a comissão Pacto por Ilhéus, 
terá a primeira reunião, às 9 horas, no Pa-
lácio Paranaguá.

Fazendo a dedução entre despesas e re-
ceitas, somente com a administração direta, 
a prefeitura tem um déficit mensal de cerca 
de R$ 1,4 milhão. De acordo com a estima-
tiva, este déficit pode chegar a R$ 16,500 
milhões somente este ano. Apresentação de-
talhada está nos endereços http://www.sli-
deshare.net/secomilheus/a-sade-municipal 
e http://www.slideshare.net/secomilheus/
balano-financeiro-do-primeiro-quadrimes-
tre-da-prefeitura-municipal-de-ilhus.

Devem compor o Conselho membros dos 
poderes executivos e legislativos, represen-
tantes da sociedade organizada, incluindo 
religiosos, juristas, contadores, imprensa, 
comerciantes, legisladores, além de membros 
de organizações não governamentais, repre-
sentantes dos profissionais da educação e da 
saúde e também do Ministério Público.

Jabes Ribeiro apresentou ainda parecer 
jurídico, realizado pela Procuradoria Geral 
do Município que aponta para os fatores que 
inviabilizam as movimentações financeiras 
da gestão. “Se excedermos nossas despesas, 

teremos que enfrentar problemas judiciais, 
junto aos órgãos fiscalizadores, e gerenciais, 
o que comprometeria a prestações dos ser-
viços básicos à nossa população”, comentou, 
citando inclusive, o artigo 23 da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, que termina que o ex-
cedente das despesas de ser eliminado nos 
dois quadrimestres seguintes.   

O gestor de Ilhéus listou para a popu-
lação as ações que o município está impe-
dido de executar, por conta dos aspectos 
financeiros. “Concessão de vantagens, au-
mentos, reajustes, adequação de salários 
a qualquer título, criação de cargos, em-
pregos, alteração do estatuto de carreiras 
que implique em despesas, contratação de 
horas extras são medidas que não podemos 
tomar de modo algum”, frisou o prefeito. 
“E na verdade, já desobedecemos porque 
fizemos seleção para professores, mas não 
poderíamos deixar nossas crianças sem au-
las”, completou. 

Balanço - De modo pedagógico, o prefei-
to apresentou o balanço financeiro da ad-
ministração direta, da educação e da saú-
de, mostrando, receitas, especificadas por 
fontes, e despesas, incluindo pagamentos 
de dívidas deixadas pela gestão anterior, 
investimentos nos serviços públicos e de 
manutenção da cidade, bem como a folha 
de pagamento. 

Antes, o prefeito destacou que Ilhéus 
ocupa atualmente, o 10ª lugar no ranking 
do Produto Interno Bruto da Bahia (PIB), 
apresentou também o histórico dos índices 
do Imposto Sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços (ICMS) do município, que 
obteve uma queda de 75%, com relação nos 
últimos 13 anos.

ILHÉUS

Prefeito propõe pacto por Ilhéus ao 
apresentar a realidade financeira
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A involução 
da escola

Os caminhos da Educação em 
nosso país são os resultados do des-
leixo e da aceitação passiva da nossa 
sociedade: não se prioriza a Escola, 
por isso negligenciamos o presente e 
pomos em risco o futuro. Acompanhe 
abaixo o relato de uma desesperada 
professora de Matemática. Leia com 
atenção...  

“Semana passada, comprei um 
produto que custou R$ 15,80. Dei à 
balconista R$ 20,00 e peguei na mi-
nha bolsa 80 centavos, para evitar 
receber ainda mais moedas. A balco-
nista pegou o dinheiro e ficou olhando 
para a máquina registradora, aparen-
temente sem saber o que fazer. Tentei 
explicar que ela tinha que me dar 5,00 
reais de troco, mas ela não se conven-
ceu e chamou o gerente para ajudá-la. 
Por que estou contando isso? Porque 
me dei conta da “evolução” do ensi-
no... Acompanhe os problemas ma-
temáticos formulados em diferentes 
épocas. Em 1950: um feirante vende 
uma cesta de frutas por R$ 100,00. 
O custo de produção é igual a 4/5 do 
preço de venda. Qual é o lucro? Em 
1970: um feirante vende uma cesta de 
frutas por R$ 100,00. O custo de pro-
dução é igual a 4/5 do preço de ven-
da ou R$ 80,00. Qual é o lucro? Em 
1980: um feirante vende uma cesta de 
frutas por R$ 100,00. O custo de pro-
dução é R$ 80,00. Qual é o lucro? Em 
1990: um feirante vende uma cesta de 
frutas por R$ 100,00. O custo de pro-
dução é R$ 80,00. Escolha a resposta 
certa, que indica o lucro: ( ) R$ 20,00 ( 
) R$ 40,00 ( ) R$ 60,00 ( ) R$ 80,00 ( ) 
R$ 100,00. Em 2000: um feirante ven-
de uma cesta de frutas por R$ 100,00. 
O custo de produção é R$ 80,00. O lu-
cro é de R$ 20,00. Está certo? ( ) SIM 
( ) NÃO. Em 2009: um feirante vende 
uma cesta de frutas por R$ 100,00. O 
custo de produção é R$ 80,00. Se você 
souber ler coloque um X no R$ 20,00 
que se segue ( ) R$ 20,00 ( )R$ 40,00 ( 
) R$ 60,00 ( ) R$ 80,00 ( ) R$ 100,00”. 

Claro que todos nós somos respon-
sáveis por esse caos. Por isso é impor-
tante que lutemos para que o processo 
de involução da educação não se enra-
íze ainda mais. Se tivermos atentos às 
considerações de Frei Beto (frei Domi-
nicano e escritor), creio que estaremos 

seguindo num bom caminho. Reflita: 
“Empenha-te para que a escola seja 
de qualidade, os professores bem pre-
parados e remunerados, as instalações 
adequadas e limpas, os recursos far-
tos, os equipamentos atualizados. Mas 
escolhe a escola. Não se faz cidadania 
sem escolaridade, nem democracia sem 
cultura centrada nos direitos humanos 
e na prática intransigente da justiça. 
Não se aprimora o humano sem ética e 
valores infinitos enraizados na subjeti-
vidade. Escolhe a escola”. 

Portanto, escolher a escola como 
prioridade é escolher o presente que 
se transforma, a cada dia, para me-
lhor. É também escolher um próspero 
futuro para todos. A Escola é muito 
mais que um “estacionamento” de 
alunos e alunas! 

A escola nem sempre se resume a 
uma construção retalhada em salas de 
aulas, preenchida por alunos devida-
mente matriculados. Faz-se escola sob 
a tenda indígena ou a lona do assenta-
mento, no quintal de casa ou na sala 
de uma igreja, na garagem ao lado ou 
no cinema cedido às aulas matinais. 
Escolhe a escola. E ao escolher a esco-
la, não permitas que em torno delas os 
políticos inflem seus discursos dema-
gógicos. Exige deles – nossos servido-
res públicos – compromissos efetivos e 
assinados, de modo que a educação, de 
qualidade e para todos, seja considera-
da prioridade neste país.

Aproximamo -nos das eleições e 
os mesmos políticos que se ausentam 
durante quase quatro anos, retornam, 
agora, à “caça” dos votos que os (re)co-
locam no poder sem que tenham de se 
empenhar, seriamente, com o que pro-
meteram ou prometem. Por isso é que 
desejo que nós todos estejamos atentos 
a mais este conselho de Frei Beto: “Ao 
votar, escolhe candidatos comprovada-
mente empenhados em transformar o 
Brasil numa imensa escola voltada ao 
fortalecimento da cidadania e ao apri-
moramento da democracia”. 

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*

EDUCAÇÃO
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Sorrir será o grande segredo de 
2013, pelo visto. Oportunidades ímpa-
res de se levar menos a sério, rindo dos 
próprios defeitos e do passado que não 
tem mais volta. 

E foi isso que fiz na virada do ano. 
Ouvindo casos & causos dos amigos e 
dando boas gargalhadas para entrar o 
ano leve, tendo certeza de que não sou 
um misantropo ou um solitário nas ga-
fes cotidianas.

Um amigo, que evitarei o nome, nar-
rou na mesa onde estávamos dois fatos 
acontecidos com ele interessantes e que 
merecem ser passados à frente, mesmo 
sem ter me autorizado para isso. E daí? 
O que vale aqui, como dito acima, é o 
valor da alegria nas bobagens cometi-
das...

Tirando onda como gerente bancá-
rio, com apenas 27 anos na época do 
acontecido, moto possante e nova na-
moradinha a tiracolo, gatinha, cheirosa 
e recém-saída da adolescência, foi fazer 
uma graça no antigo e saudoso Chão de 
Estrelas, na Beira-Rio.

Beberam, dançaram agarradinhos e 
sentaram-se para comer algo. No cardá-
pio, um tal de Camarão Paulista. O ga-
ranhão, demonstrando poder e fortuna, 
disse que nunca havia comido tal igua-
ria. Iria pedir para saber como era. Mui-
to bem. Solicitou ao garçom, que veio 
com um prato bonito, segundo o próprio 
“parecendo a Carmem Miranda”, cheio 
de folhas, tomates e no meio um pote 
com água esverdeada e um limão em ro-
delas no fundo.

O sujeito pensou: deve ser o diferen-
cial, o modo paulista. Então, ele mer-
gulhava o camarão no líquido e dava 
na boca da mulher. Crente que estava 
abafando. As pessoas ao lado sorriam, 
ele nem aí. “Estou pagando mesmo, que 
se lasquem!”

Iam comendo o prato, até que a 
água secou na tigelinha branca, en-
tão, vez ou outra, pegava o limão, 
espremia no crustáceo e metia goela 

abaixo dele e do novo amor, sem dar 
a mínima importância à inveja alheia, 
olhando, comentando e sorrindo o fei-
to romântico.

Na hora de pagar a conta, pergun-
tou ao gerente:

- Vem cá, o que é que vocês colocam 
naquela aguinha que vem no pote?

Ao que ele respondeu, sem pes-
tanejar:

- Como o camarão é um pouco oleoso, 
a gente coloca duas gotinhas de deter-
gente, um limão cortado no fundo, para 
a pessoa molhar os dedos, para não ficar 
melado de gordura!

O rapaz saiu apressado do local e 
nunca mais retornou lá.

Depois de contado esse caso, ele 
emendou com outro, acontecido no tam-
bém saudoso Boulevard, de proprieda-
de de meu tio Wadih Haun, gerenciado 
pelo “falível” tio Faruk.

Dessa feita, com outra gatinha ao 
lado, foi jantar fora e a melhor opção 
para a noite era o famoso restaurante, 
também sito à Beira-Rio.

Sentaram-se com todas as pompas 
e circunstâncias. Olharam o cardápio e 
tinha um estranho “Lagarto” escrito. E 
o mesmo pensamento lhe ocorreu:

- Olha, nunca comi isso aqui. Vou 
experimentar!

Chamou o garçom, mas foi logo in-
terpelando:

- Quero esse “Lagarto”... agora você 
fale para o pessoal da cozinha que ar-
ranque a cabeça por causa dos dentes 
cariados... e a ponta do rabo fora, que 
eu não como esse negócio duro, não!

Gargalhada geral, percebi que tal-
vez o problema não fosse dos menus da 
vida e, sim, desse amigo desastrado e 
sem noção!

Sorrir é 
o remédio

Aprender
a viver é 
aprender a voar                   Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 53 - SUL DA BAHIA - 
de 20 de de junho a 20 de julho de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

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

Vivemos uma pós-modernidade in-
sana. A princípio construímos máqui-
nas que aparentemente garantiriam 
uma melhor qualidade de vida, sobraria 
tempo para o nosso lazer, para nossos 
filhos e netos, mas o que tem acontecido 
é que a sobra de tempo está sendo usa-
da para trabalhar mais, investir mais e 
jogarmos nossa qualidade de vida pelo 
ralo.  E esta ascensão econômica, social, 
ocorre ao longo de décadas, que pare-
cem anos ou meses, dias, segundos, mi-
lésimos. O salmista dizia: “Tudo passa 
rapidamente e nós voamos.”

Voar e um dom concedido a algu-
mas aves, que ao possuírem ossos ocos 
(=pneumáticos). Mas o que se vê nas 
primeiras décadas do terceiro milênio é 
que nossa vida corre tão célere quanto 
o voo de um pássaro. A questão é que 
aprender a voar nunca foi uma tarefa 
tão fácil. Imagine um pássaro ansio-
so pela necessidade de fazer o filhote 
aprender a voar. O problema é que a 
única maneira disto acontecer eram as 
sucessivas quedas livres até o filhote 
ser capaz de bater eficazmente as suas 
asas. Quando isto não acontecia e a 
queda vertiginosa era inevitável os pais 
se lançavam velozmente para salvá-lo 
agarrando-o antes que encontrasse o 
chão.

Na existência humana o aprendiza-
do do voo das aves é uma metáfora mui-

to interessante. Não seria por aí que 
o mestre Jesus em seu conhecido ser-
mão da montanha nos orienta a olhar 
as aves do céu? Assim como pássaros 
precisamos aprender a voar, e para isso 
mergulhar vertiginosamente em busca 
das oportunidades para aprendermos 
por nós mesmos.

Nossa existência é contada em dias. 
E isto inclui uma realidade de alegrias 
e infortúnios administrados pela dupla 
bom senso e humor. Assim, voar é valo-
rizar cada momento da vida, com sabe-
doria, é saborear o ineditismo de cada 
instante.

Precisamos entender o quanto as 
coisas preciosas são frágeis. Como é 
fácil desestabilizar relacionamentos fa-
zendo uso de palavras, é fácil jogar lixo 
em uma nascente, difícil é despoluí-la.

Nessa dimensão, viver bem é supe-
rar um passado de culpas e ressenti-
mentos, é abandonar as más lembran-
ças e acariciar as boas. Viver é uma 
arte, o voo é um prazer mesmo que seja 
curto. Viver é imitar os pássaros que 
voam despreocupadamente debaixo do 
sol ou da tempestade. Assim como pás-
saros, precisamos aprender a superar 
os desafios do crescimento.

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

Tolerar o que é fácil está ao al-
cance de todos, mas a verdadeira 
tolerância significa tolerar o que é 
intolerável.

Viver agora. O servir espontâneo 
conquista a pessoa e sua gratidão. 
Por isso, todos dizem em coro: Não 
queira ser considerado um homem 
importante. E sim, deseje tornar-se 
um homem que gera gratidão nas ou-
tras pessoas pela sua existência. Na 
verdade, existe minhoca querendo 
ser cobra.

É muito importante lembrar 
sempre o seguinte: os girassóis se in-
clinam com o  Sol. Se vir algum  que 
se inclinou de mais, quer dizer que 
morreu. Você pode ser útil e servir 
sempre. Você está servindo, mas não 
é um criado. Deus é o primeiro cria-
do! Deus serve aos homens, mas não 
é criado deles.

Na vida em que vivemos, na re-
alidade tal como ela é, os que procu-
ram ser modestos são sempre mais 
respeitados, porque parecem mais 
nobres. Poucos são aqueles que gos-
tam de pessoas arrogantes, esnobes 
e imponentes.  Quem se torna dócil 
e obediente, no final vence, porque 
acaba atraindo estímulos e incenti-
vos para uma vida mais feliz.

Observe a vida e as pessoas em 
sua volta, os simpáticos e os arrogan-
tes; os bem sucedidos e os altruístas. 
Muitos fortalecem as boas amizades; 
e outros afastam as pessoas de bem. 

Por isso, as nossas palavras e atitu-
des devem ser belas.

O ideal é ser natural, ontem, hoje 
e sempre, ser um pessoa simples, 
pondo apenas mais gentileza e no-
breza nos atos e atitudes. O treino 
da humildade, tolerância e de amor 
é importante, diariamente, em todo 
o nosso caminhar. Diz um velho di-
tado: “Tolerar o que é fácil está ao 
alcance de todos, mas a verdadeira 
tolerância significa tolerar o que é 
intolerável”.

Os velhos axiomas “O falcão in-
teligente oculta as garras” e” Quan-
to mais carregada de grãos, mais se 
curva a espiga de arroz” referem-se à 
humildade.

 Está mais do que evidente que, 
para ser afortunado, o homem preci-
sa semear o bem, servir e vivenciar o 
amor de Deus, o amor altruísta e tra-
balhar pela paz e fraternidade, polir 
a pedra bruta e fazer a espada chegar 
ao seu ponto ideal. E se alguém jogar 
pedras em você, por pensar assim, 
juntar as pedras; e com elas edificar 
o seu próprio castelo.  O impossível 
acontece.

“O bem que praticares em algum 
lugar é teu advogado em toda parte”, 
Chico Xavier.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Viva Bem Que 

Deus lhe ajude a gozar. A gozar de boa saúde, paz e 
prosperidade. Itabuna – Bahia.

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Exemplos 
de humildade

OPINIÃO

Por João Batista de Paula*
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Oceano Atlântico
Óh, Oceano Atlântico,
Tu que és do meu Brasil,
Reflete todo o azul,
Deste azul do céu anil.
 
Este mar tão grandioso,
De água, uma imensidão,
É um grande mistério,
Que envolve meu coração.
 
Que há em ti, grande mar?
Que ocultas tanta beleza?
Tu que tens tão belas coisas,
És grande na natureza.

Poesias

Por  Brenda Nunes
Economista e Poetisa.

Belo Horizonte – Minas Gerais
E-mail: nunesbvta@gmail.com

O MURO 

Nunca é tarde
para aprender
nem planejar
o futuro.
Ignorância é
desconhecer
o que há detrás
do muro
que te separa
da inclusão
de ser um digno
e ativo cidadão
que tem direitos
e deveres
e é também membro
desta Nação que
não quer mais seus
filhos alienados
a tatear no escuro
pois Deus já te deu intelecto
para romper esse muro.
Vá mostre aos donatários
do que o país agora é feito:
deliberdade,deveres;mas
também de sonhos e...direitos!

Por Wagner Albertsson.
Poeta Itabunense

                                           e-mail 
wagner-albertsson@hotmail.com

Na presença de autoridades dos dois 
maiores municípios do sul da Bahia, o 
prefeito de Ilhéus Jabes Ribeiro e a se-
cretária de Administração de Itabuna, 
Mariana Alcântara, representando o 
prefeito Vane, a Cidadelle e a AZ Produ-
ções, detentora da franquia Casa Cor na 
Bahia, firmaram compromisso para re-
alizar o evento em 2014, no eixo Ilhéus/
Itabuna, no Clube do Cidadelle. 

O anúncio foi feito pelo diretor da 
Cidadelle, Denis Guimarães, na última 
quinta-feira (13), no Espaço Cidadelle, 
durante o evento “Arquitetura, Decora-
ção e Qualidade de Vida”, dentro da pro-
gramação que o empreendimento ofere-
ce a cada dois meses. 

Os convidados que participaram do 
evento assistiram a uma palestra sobre 
“Arquitetura: qualidade de vida e con-
forto ambiental”, proferida pela arquite-
ta Débora Santa Fé, e puderam conhe-
cer um pouco mais sobre a Casa Cor, a 
partir da apresentação do diretor da AZ 
Produções, Alexandre Brandão. 

Casa Cor
Considerado o maior evento de ar-

quitetura, decoração e paisagismo das 
Américas e o segundo maior do mundo, 
com 23 franquias, sendo 18 nacionais e 
cinco internacionais, a Casa Cor perten-
ce ao Grupo Abril. Na Bahia, a exposição 
acontece há 19 anos - sempre em Salva-
dor, e essa é a primeira vez que vem para 
o interior. O lançamento da Casa Cor na 
Bahia em 2014 acontecerá de forma si-
multânea em Ilhéus/Itabuna e Salvador. 

O diretor da AZ Produções, Alexan-
dre Brandão,  anunciou ainda a produ-
ção de uma revista que incorporará a 
Casa Cor Bahia com a Casa Cor Ilhéus/
Itabuna. “A marca Cidadelle se afina 
bastante com a da franquia Casa Cor/
Bahia”, afirmou. 

Aprovada 
O prefeito Jabes Ribeiro, ao aprovar 

a iniciativa Casa Cor Ilhéus/Itabuna, 
afirmou que a Cidadelle é um exemplo 
de empresa que acredita no potencial e 
nas perspectivas regionais, e chega num 
momento importante, em que a região 
recebe enormes investimentos federais, 
estaduais e privados. Ele afirmou ainda 
que “está muito próxima a criação de 
uma região metropolitana com as duas 
maiores cidades regionais e outras do 
entorno, superando a questão geográfi-
ca já que Ilhéus e Itabuna se beijam nos 
seus limites”. 

Para a decoradora Vanessah Nora 
a vinda da Casa Cor para o Cidadelle 
em 2014 “é realmente uma ótima vi-
trine para projetar os profissionais da 
região”. A arquiteta Débora Santa Fé 

compartilha dessa opinião e destaca 
que “essa notícia nos dá muita respon-
sabilidade em mostrar o nosso trabalho 
em evento tão importante”. Para a ar-
quiteta Simone Flores, que já executa 
alguns projetos residenciais no Cida-
delle, “esta não é só uma boa notícia, é 
uma noticia fantástica”. 

O arquiteto Bruno Santa Fé avalia 
que “a região está dando uma demons-
tração de sua pujança e a Cidadelle é 
uma das principais condutoras desse 
avanço por acreditar na potencialida-
de dos profissionais da região”. San-
ta fé é o responsável pelo Cidadelle 
Plaza, projeto composto por dois edi-
fícios, de vinte andares cada, sendo 
um comercial e outro odonto médico 
com Day Hospital, que será lançado 
em 90 dias. 

IMOBILIÁRIO

Confirmado: Casa Cor vai 
acontecer em Ilhéus e Itabuna
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ENTREVISTA

SOLENIDADES & EVENTOS

LOjA AREópAgO hOmENAgEIA AS 
mãES pELA pASSAgEm DO SEu DIA

ELEVAçãO REgIONAL 
SuL E cOmEmORAçõES 

DOS 25 ANOS DO
cAp. BuERAREmA DA 

ORDEm DEmOLAy

A Loja Maçônica Areópago Itabunense, jurisdicionada a Grande Loja Maçônica 
do Estado da Bahia (GLEB), do oriente de Itabuna, no último dia 15/05, ho-
menageou as mulheres-mães pela passagem do Dia das Mães. 

A solenidade que aconteceu nas dependências da Loja no centro da cidade, ho-
menageou a mãe mais idosa, a mais jovem e as viúvas, bem como premiou com lem-
branças todas as mães presente com rosas vermelhas e brancas. E no final do evento 
foi servido um jantar com música ao vivo e de qualidade.

PÁGINAS 8 e 9

PÁGINA 14

PÁGINA 6

mOmENTO 
hISTóRIcO

JoSé CArloS olIveIrA 
Presidente da Academia Maçônica 

de Letras, Ciências e Artes da Região 
Grapiúna (AMALCARG).

O prefeito Jabes cumprimenta Alexandre Brandão sob as vistas de Denis Guimarães
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A QUINTA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES
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Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com
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Quem acaba de chegar de uma visita a Coréia 
do Sul, é o advogado José Carlos Oliveira, que no 
último dia 29/06 aniversariou.

José Carlos voltou encantado com o país, 
que segundo ele, é um país rico, com renda per 
capita superior a 31.000 mil dólares, com um povo 
educado e de muita amabilidade, sempre disposto 
a colaborar. Seul conta, hoje, com cerca de 11 
milhões de habitantes e sua área metropolitana só 
perde em população para o Japão. O funcionalismo 
público é muito respeitado e o sistema de 
transporte coletivo, metrô, trem e ônibus, são de 
excelente qualidade e bom preço.

Dr. José Carlos
visita a Coréia do Sul
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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 transformação 
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 Kro-
ton anunciou fusão com o Anhanguera, 
formando assim o maior grupo educa-
cional do mundo. O que isso realmente 
significa?

Américo Matiello - A associação entre a 
Anhanguera e a Kroton representará um mar-
co no ensino privado no Brasil. Ambas as ope-
rações permanecem de forma independente 
até a aprovação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), órgão respon-
sável por validar o negócio, que oficializará o 
acordo de associação entre Kroton Educacional 
e Anhanguera Educacional. Caso aprovada, a 
associação consolidará um abrangente portfó-
lio de cursos de graduação e pós-graduação, 
cursos livres e de extensão, proporcionando a 
inclusão no mercado de trabalho e o aumento 
da empregabilidade em todo país. São mais de 
2.000 cursos de graduação, mestrado e douto-
rado, 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 áre-
as do conhecimento e representando todas 
as regiões do Brasil. Ambas as companhias 
reforçam 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 semes-
tre a UNIMEI/tabuna inaugurou a Clíni-
ca 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-
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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, Américo Ma-
tiello. O objetivo foi conhecer de perto 
as atividades realizadas pela unidade, 
a interação com a comunidade e a rele-
vância dos impactos da atuação na re-
gião. A visita à instituição foi apenas a 
terceira realizada de uma vasta agen-
da que o executivo pretende cumprir 
ao longo do ano. 

A UNIME Itabuna integra um dos 
maiores grupos de educação do mundo, 
a Kroton Educacional, com atuação no 
Brasil há mais de 45 anos e início das 
atividades em 1966. No ensino superior 
são oferecidos cursos de graduação e 
pós-graduação nos formatos presencial 
e a distância. Na educação básica são 
fornecidos sistemas de ensino às esco-
las associadas, que compreendem ma-
terial didático, serviços de treinamen-
to, avaliação e tecnologia educacional, 

suportados por um robusto modelo pe-
dagógico eficiente.

Atualmente, a Kroton Educacio-
nal atende 519 mil alunos no ensino 
superior, nas modalidades 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 graduação de EAD. Além 
disso, atendecerca de 287 mil alunos 
na educação básica divididos entre o 
setor privado, com 804 escolas asso-
ciadas em todos os Estados do Brasil, 
sendo cinco no Japão e uma no Cana-
dá, e o setor público, com atuação em 
uma cidade.

Como investimento social, a compa-
nhia mantém a Fundação Pitágoras, 
uma organização sem fins lucrativos, 
que viabiliza projetos educacionais em 
instituições públicas e privadas. O ob-
jetivo é transferir tecnologia de gestão 
e capacitar os profissionais para melho-
rar o desempenho dos alunos da educa-

UNIME Itabuna mostra 
compromisso com a sociedade 
por meio de atendimentos 
gratuitos à população

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 di-
ferenciada junto à comunidade. No ano 
passado 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 
Arquitetônicas e Urbanísticas que, além 
de atender às finalidades acadêmicas, ofe-
recerá apoio técnico para a comunidade 
local, ampliando as ações de responsabili-
dade social da UNIME Itabuna.  A unida-
de anuncia a intençãode contribuir com a 
Prefeitura do Município por meio de uma 
parceria firmada com a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, de maneira que o 
Núcleo de Práticas Arquitetônicas e Ur-
banísticas possa atender gratuitamente à 
população, elaborando projetos de constru-
ção, ampliação e reforma de habitaçõespa-
ra 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 par-
ticiparmos de vários eventos externos, como 
os mutirões de saúde, o ano foi de destaque 
em atendimento gratuito à população em 
nossas clínicas: a de Fisioterapia realizou 
cerca 5.320 atendimentos nas áreas de saú-
de da mulher, ortopedia, pediatria, cardio/
pneumo e neurologia; a de Farmácia reali-
zou 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 atendimen-
tos 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 população. Com ações 
dessa relevância, estamos cumprindo com 
a missão do grupo, consolidando o projeto 
pedagógico institucional e construindo uma 
sociedade melhor.
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sendo cinco no Japão e uma no Canadá

3
2

OAB postula 
constitucionalizar 

a defesa no 
inquérito

CONSELHO FEDERAL DA OAB

Aprovado projeto que obriga cartórios
a respeitarem nomes indígenas

A Comissão de Constitui-
ção e Justiça do Senado apro-
vou nesta quarta-feira (12/6) 
projeto do senador Cristo-
vam Buarque (PDT-DF) que 
estabelece a obrigatoriedade 
de os cartórios respeitarem 
os prenomes escolhidos pe-
los indígenas no momento 
do registro das crianças. O 
projeto retira dos oficiais de 
cartório, neste caso, o direi-
to que eles têm por lei de se 
recusarem a registrar uma 
criança com nome que consi-
dere vexatório ou com risco 
de expor o portador ao ridí-
culo no futuro.

Câmara rejeita projeto 
que define regras para 
Fundo de Participação 

dos Estados

Jurema Cintra assume 
presidência em 

Comissão da OAB-Bahia

OAB BAHIA
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ENTREVISTA

SOLENIDADES & EVENTOS

LOjA AREópAgO hOmENAgEIA AS 
mãES pELA pASSAgEm DO SEu DIA

ELEVAçãO REgIONAL 
SuL E cOmEmORAçõES 

DOS 25 ANOS DO
cAp. BuERAREmA DA 

ORDEm DEmOLAy

A Loja Maçônica Areópago Itabunense, jurisdicionada a Grande Loja Maçônica 
do Estado da Bahia (GLEB), do oriente de Itabuna, no último dia 15/05, ho-
menageou as mulheres-mães pela passagem do Dia das Mães. 

A solenidade que aconteceu nas dependências da Loja no centro da cidade, ho-
menageou a mãe mais idosa, a mais jovem e as viúvas, bem como premiou com lem-
branças todas as mães presente com rosas vermelhas e brancas. E no final do evento 
foi servido um jantar com música ao vivo e de qualidade.

PÁGINAS 8 e 9

PÁGINA 14

PÁGINA 6

mOmENTO 
hISTóRIcO

JoSé CArloS olIveIrA 
Presidente da Academia Maçônica 

de Letras, Ciências e Artes da Região 
Grapiúna (AMALCARG).

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 transformação 
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 Kro-
ton anunciou fusão com o Anhanguera, 
formando assim o maior grupo educa-
cional do mundo. O que isso realmente 
significa?

Américo Matiello - A associação entre a 
Anhanguera e a Kroton representará um mar-
co no ensino privado no Brasil. Ambas as ope-
rações permanecem de forma independente 
até a aprovação do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade), órgão respon-
sável por validar o negócio, que oficializará o 
acordo de associação entre Kroton Educacional 
e Anhanguera Educacional. Caso aprovada, a 
associação consolidará um abrangente portfó-
lio de cursos de graduação e pós-graduação, 
cursos livres e de extensão, proporcionando a 
inclusão no mercado de trabalho e o aumento 
da empregabilidade em todo país. São mais de 
2.000 cursos de graduação, mestrado e douto-
rado, 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 áre-
as do conhecimento e representando todas 
as regiões do Brasil. Ambas as companhias 
reforçam 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 semes-
tre a UNIMEI/tabuna inaugurou a Clíni-
ca 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-
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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, Américo Ma-
tiello. O objetivo foi conhecer de perto 
as atividades realizadas pela unidade, 
a interação com a comunidade e a rele-
vância dos impactos da atuação na re-
gião. A visita à instituição foi apenas a 
terceira realizada de uma vasta agen-
da que o executivo pretende cumprir 
ao longo do ano. 

A UNIME Itabuna integra um dos 
maiores grupos de educação do mundo, 
a Kroton Educacional, com atuação no 
Brasil há mais de 45 anos e início das 
atividades em 1966. No ensino superior 
são oferecidos cursos de graduação e 
pós-graduação nos formatos presencial 
e a distância. Na educação básica são 
fornecidos sistemas de ensino às esco-
las associadas, que compreendem ma-
terial didático, serviços de treinamen-
to, avaliação e tecnologia educacional, 

suportados por um robusto modelo pe-
dagógico eficiente.

Atualmente, a Kroton Educacio-
nal atende 519 mil alunos no ensino 
superior, nas modalidades 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 graduação de EAD. Além 
disso, atendecerca de 287 mil alunos 
na educação básica divididos entre o 
setor privado, com 804 escolas asso-
ciadas em todos os Estados do Brasil, 
sendo cinco no Japão e uma no Cana-
dá, e o setor público, com atuação em 
uma cidade.

Como investimento social, a compa-
nhia mantém a Fundação Pitágoras, 
uma organização sem fins lucrativos, 
que viabiliza projetos educacionais em 
instituições públicas e privadas. O ob-
jetivo é transferir tecnologia de gestão 
e capacitar os profissionais para melho-
rar o desempenho dos alunos da educa-

UNIME Itabuna mostra 
compromisso com a sociedade 
por meio de atendimentos 
gratuitos à população

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 di-
ferenciada junto à comunidade. No ano 
passado 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 
Arquitetônicas e Urbanísticas que, além 
de atender às finalidades acadêmicas, ofe-
recerá apoio técnico para a comunidade 
local, ampliando as ações de responsabili-
dade social da UNIME Itabuna.  A unida-
de anuncia a intençãode contribuir com a 
Prefeitura do Município por meio de uma 
parceria firmada com a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, de maneira que o 
Núcleo de Práticas Arquitetônicas e Ur-
banísticas possa atender gratuitamente à 
população, elaborando projetos de constru-
ção, ampliação e reforma de habitaçõespa-
ra 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 par-
ticiparmos de vários eventos externos, como 
os mutirões de saúde, o ano foi de destaque 
em atendimento gratuito à população em 
nossas clínicas: a de Fisioterapia realizou 
cerca 5.320 atendimentos nas áreas de saú-
de da mulher, ortopedia, pediatria, cardio/
pneumo e neurologia; a de Farmácia reali-
zou 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 atendimen-
tos 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 população. Com ações 
dessa relevância, estamos cumprindo com 
a missão do grupo, consolidando o projeto 
pedagógico institucional e construindo uma 
sociedade melhor.
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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

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

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

1 - Desde 2010 que sou apo-
sentado por idade e tempo de 
contribuição. Mas continuo 
trabalhando na mesma empre-
sa sem dar baixa na carteira 
e os recolhimentos são feitos 
mensalmente ao INSS. Quan-
do eu me desligar em defini-
tivo tenho direito de solicitar 
do INSS a correção da minha 
aposentadoria por ter recolhi-
do esses anos já aposentados?  
Almir Laranjeira.

Esta situação se enquadra em 
uma nova figura que temos hoje no 
Direito Previdenciária, que é o ins-
tituto da Desaposentação.

A Desaposentação é a cons-
trução doutrinária que tem como 
objetivo à desconstituição do ato 
concessório de aposentadoria, vi-
sando à concessão de uma nova 
aposentadoria mais vantajosa, 
para os aposentados que continu-
am no mercado de trabalho após 
sua aposentadoria, laborando e 
contribuído para a Previdência So-
cial. Entretanto, esta matéria deve 
ser analisado com cautela, caso por 
caso, para se verificar se vai gerar 
um benefício mais vantajoso. Dian-
te disso Sr. Almir, analisando a 
sua narrativa, vejo que se enqua-
dra nesta situação, e no momento 
que for se desligar da vida labora-
tiva, poderá ter os Salários de Con-

tribuição após sua aposentadoria, 
convertidos em um benefício mais 
vantajoso.

2 - Um aposentado por in-
validez pode ajuizar ação con-
tra o seu empregador? A sus-
pensão do contrato de emprego 
impede, de alguma forma, de 
postular os créditos que enten-
da devido? Péricles Santos

O ordenamento jurídico nos 
ensina que o trabalhador que é 
portador de enfermidade que gera 
incapacidade definitiva e perma-
nente para vida laborativa e que 
esteja em gozo do benefício de Apo-
sentadoria por Invalidez, tem seu 
contrato de trabalho suspenso, 
durante sua vigência não pode o 
trabalhador nestas condições ser 
dispensado. Em decorrência da 
suspensão do contrato de traba-
lho, nada é devido ao trabalhador/
aposentado a título de rescisão do 
pacto laboral, que continua vigen-
do. Por esta razão, nenhuma verba 
rescisória deverá ser paga ao apo-
sentado enquanto o seu contrato 
estiver suspenso.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, especialista em Direito Previ-
denciário; Diretor-Fundador da Conrado 

Advocacia e Membro da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Itabuna – Bahia.
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De onde vem o medo? Para que o 
medo? Quem projeta esse medo? Por que 
temos medo? Para quem direciona o nos-
so medo e quem está ganhando com o 
medo e o que se perde com o medo?

São perguntas que tenho me feito nos 
últimos tempos, primeiro por observar 
que estamos nos transformando em uma 
sociedade de paranóicos, obsessivos e do-
entes, em uma sociedade construida com 
base em um não pode, não posso e não 
devo, somos uma sociedade que se diz li-
vre, mas está presa a diversos grilhões.

Esses grilhões se manifestam em to-
dos os campos da vida: familiar, religiosa, 
política, social e econômica. São grilhões 
alimentados por um medo que pereniza 
os conflitos, que estabelece a individua-
lidade, que propaga uma ideologia e que 
promove a destruição. Vivemos em uma 
era extremista que se pauta na auto-pre-
servação e nas verdades absolutas.

Essa ideologia dos pólos divergentes 
e, em conflito, nos coloca numa posição de 
dominados, por que a verdade imperativa 
passa a intervir no meu modo de ser, de 
viver e de agir. Então, por conta dos me-
dos, criam-se esteriótipos, modelos únicos 
e estabelecem os padrões de vida e poder. 
E ai passamos a viver dos generalismos, 
todo político é ladrão, todo negro é bandi-
do, todo homoafetivo é pervertido, tenho 
que ser magra para ser amada, tenho que 
ter muito dinheiro para ser feliz, ganhar 
dinheiro sem esforço é o melhor caminho, 
dentre outros.

Vejo uma sociedade que não inclui, 
que é egoísta, que não escuta, que não 
compartilha, que é permissiva, que gosta 
de ver a degradação humana, basta veri-
ficar quais os programas de maior audi-
ência na televisão, os de crime, os reality 
show e as novelas nas quais os vilões e as 
vilanias são as piores.

Uma sociedade que não participa, 
que não se une, que não se constrói em 
redes de solidariedade, que não se inte-
gra em suas diversas verdades para ga-
rantir uma interconectividade ou inter-
dependência de interesses, habilidades, 
funções, distribuições, aproximações e 
afetos. Uma sociedade de homens que 
não colocam suas crenças nas incertezas, 
mas se prendem em um nó possessivo e 
difícil de ser desatado ou transformado.

Uma sociedade que vive junto, mas 
não caminha junto e, por não caminhar 
junto é explorada, oprimida, vilipendiada 
e estar se destruindo a passos curtos. 

Uma sociedade que não se enxerga 
como sociedade, com núcleos que se co-
nectam e são necessários para sobrevi-
vência dos seres e do planeta. Uma so-
ciedade que não enxerga suas diferentes 
gentes, com vontades diferentes, com 
jeitos diferentes, com vidas diferentes, 
com formatos diferentes, com necessida-
des diferentes, mas que juntas formam 
o conjunto mais perfeito e equilibrado de 
todos. Enquanto separadas são obscuras, 
dissimuladas, destrutivas, tristes, amar-
gas, vazias, infelizes, raivosas, ressenti-
das, depressivas, agressivas, sem ética, 
sem meios, sem propósitos, são individu-
ais, finalistas e extremamente medrosas.

E como disse Mia Couto: “para fa-
bricar armas é preciso fabricar inimigos. 
Para produzir inimigos é imperioso sus-
tentar fantasmas. A manutenção desse 
alvoroço requer um dispendioso aparato 
e um batalhão de especialistas que, em 
segredo, tomam decisões em nosso nome. 
Eis o que nos dizem: para superarmos as 
ameaças domésticas precisamos de mais 
polícia, mais prisões, mais segurança 
privada e menos privacidade. Para en-
frentar as ameaças globais precisamos 
de mais exércitos, mais serviços secretos 
e a suspensão temporária da nossa ci-
dadania. Todos sabemos que o caminho 
verdadeiro tem que ser outro. Todos sa-
bemos que esse outro caminho começaria 
pelo desejo de conhecermos melhor esses 
que, de um e do outro lado, aprendemos a 
chamar de “eles”. Os que trabalham têm 
medo de perder o trabalho. Os que não 
trabalham têm medo de nunca encontrar 
trabalho. Quem não têm medo da fome, 
têm medo da comida. Os civis têm medo 
dos militares, os militares têm medo da 
falta de armas, as armas têm medo da 
falta de guerras”. E, ainda, tem muitos 
que tem medo de perder o medo.

Assim, os homens vão de organizan-
do com base no medo, vivendo do medo, 
polarizando-se pelo medo, se destruindo e 
se odiando por causa do medo. E por con-
ta de tantos medos muitos tem usado o 
medo para: ganhar dinheiro, manipular, 
ter prestígio, alcançar o poder e se man-
ter no poder.

Mas, medo de que? Se um dia vamos 
todos nos encontrar na eternidade?...

Por Valéria Ettinger.
         Advogada e mestranda em Desenvolvimento 

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

A sociedade 
do Medo

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

Chover no molhado é uma expressão 
popular que, infelizmente, quer dizer que 
estamos sendo repetitivos. Porém, quando 
nossa palavra não é respeitada, as omis-
sões são claras e evidentes, as acomoda-
ções e falta de respeito e descasos com uma 
comunidade se estabelecem é necessário 
que existam pessoas, órgãos, entidades e 
o povo em geral que se manifestem mos-
trando seus repúdios, cobrando seus direi-
tos e, principalmente, atitudes das auto-
ridades administrativas e legislativas, no 
sentido de corrigir erros gravíssimos que, 
a cada dia vão se ampliando de tal forma, 
passando a serem condições normais de 
funcionabilidade.

Repito, categoricamente, que não 
sou contra a informalidade comercial, 
não desprezo camelô, os olho com todo 
carinho e compreensão, reconhecendo 
que são pessoas batalhadoras procuran-
do seus sustentos e dos seus familiares, 
através de sacrifícios diários enfrentando 
uma série de adversidades. Entretanto, a 
maneira brutal e assustadora que a cida-
de de Itabuna foi tomada de assalto por 
esses empreendedores urbanos completa-
mente desestruturados e sem os licencia-
mentos devidos, está causando um pânico 
total aos comerciantes e os transeuntes, 
uma vez que, as calçadas, esquinas, pra-
ças, ruas, avenidas, enfim todos os can-
tos, estão infestados de vendedores de 
todos os tipos de mercadorias, sendo um 
dos carros chefes a venda desregrada de 
CDs e DVDs falsificados> Circulam pelas 
nossas ruas do vendedor de amendoim 
até restaurantes com estruturas de car-
ros, mesas cadeiras, cardápios variados. 
Fora as lojas ambulantes que chegam 
pela manhã, abrem suas portas de carros, 
expõem suas mercadorias e ainda usam 
megafones para angariar mais clientes. 
A Praça Adami tornou-se uma verdadei-
ra vergonha centralizada, demonstrando 
como estamos pessimamente adminis-
trados há muito tempo e ninguém toma 
nenhuma providência enérgica para uma 

solução necessária e justa com a comuni-
dade. Ao contrário, cada dia os absurdos 
aumentam, pois, para agradar seus elei-
tores, os políticos facilitam novas instala-
ções ou fecham os olhos deixando o barco 
correr.

Fico pasmo de ver a Câmara de Di-
rigentes Lojistas de Itabuna, Associação 
Comercial, Grupo de Ação Comunitária 
e uma série de clubes de serviços, não se 
unam para tomar uma providência enér-
gica com relação a esse triste fato que, 
com todas as dificuldades que advirão, 
deverão ser tomadas por uma questão de 
leis e direitos de ambas as partes. Supo-
nho que à hora dessa atitude brilhante de 
conseguirem lugar adequado para esses 
trabalhadores seja agora, pois as lógicas 
queixas serão esquecidas até as próxi-
mas eleições, já que sabemos da pouca 
memória do povo com relação aos erros, 
imaginem dos acertos que certamente re-
conhecerão.

Por favor, prezados políticos que aca-
baram de serem eleitos, deixem um pouco 
de lado a ganância de estarem se preocu-
pando com a próxima eleição, em eleger 
seus chefes, fazer parcerias por cicranos 
ou beltranos, e cuidem de sua cidade, con-
siga suas vitórias calcadas em trabalhos 
realizados e não em conchavos vergonho-
sos, desprezado seus munícipes. Como 
são ridículas as briguinhas que aparecem 
na mídia, pelas disputas e uniões ines-
crupulosas, para se conseguir uma vitó-
ria com quase dois anos de distância.

Que o prefeito Vane tome as rédeas da 
sua administração, não se deixe levar por 
influências partidárias e pense no povo que 
espera algo realmente inovador com a qua-
lidade que há muito não temos. Lute que 
o povo está do seu lado e, jamais será per-
doado se fraquejar, tornando-se um joguete 
nas mãos dos gananciosos de poderes.

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

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

As omissões por 
conveniências! Por Antonio Nunes de Souza*

CRÔNICA

73.3613-2545 | 9134-5375
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Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do

Jornal e Revista Direitos

Vão começar as conferên-
cias de Cultura. O prazo ficou 
apertado, por isso as Secreta-
rias de Cultura, Diretorias e 
Fundações vão ter que correr. 
O prazo final das Conferências 
Municipais se encerra no dia 
14 de julho. Portanto, só res-
tam dois meses para que Ilhéus 
apresente suas demandas para 
a Conferência Territorial e de-
pois a Estadual. O tema deste 
ano da Conferência Nacional 
será “Uma Política de Estado 
para a Cultura: Desafios do 
Sistema Nacional de Cultu-
ra.” É um tema bem oportuno 
porque reforça a ideia de que 
as políticas públicas precisam 
perpassar governos. Não que-
remos programas e projetos de 
grupos específicos, queremos 
a continuação de uma política 
de Estado que está dando certo 
e essa política é a do Sistema 
Nacional de Cultura.

A convocação da 3ª. Confe-
rência Nacional de Cultura foi 
publicada no mês passado, no 
Diário Oficial, através da Por-
taria nº 33, de 16 de abril de 
2013. Além do tema nacional, 
alguns subtemas que nortea-
rão os debates também foram 
selecionados, como a Implan-
tação do SNC, com foco nos im-
pactos da Emenda Constitucio-
nal do SNC na organização da 
gestão cultural e participação 
social;a produção simbólica e 
diversidade cultural que não 
poderia faltar. O foco deste 
subtema recai sobre o fortale-
cimento da produção artísti-
ca e dos bens simbólicos, bem 
como da proteção e promoção 
da diversidade das expressões 
culturais. Espero que não cho-

vemos no molhado neste sub-
tema e que os debates sejam 
bastante conclusivos. 

Outro subtema que estará 
nas Conferências é o da Cida-
dania e Direitos Culturais, já 
garantidos pela Constituição 
Federal e Cultura e Desenvol-
vimento, desta vez com foco na 
Economia Criativa como estra-
tégia de desenvolvimento sus-
tentável. Nada mais oportuno.

Caso algumas Secretarias 
de Cultura não convoquem 
conferências (isto pode acon-
tecer), ferindo o Plano Muni-
cipal de Cultura, nós podemos 
organizar Conferências Livres. 
Embora as Conferências Li-
vres não tenham o poder de 
eleger delegados, podem en-
viar relatórios válidos, desde 
que discutam os temas pre-
vistos, estejam presentes pelo 
menos vinte pessoas e enviem 
o relatório à Conferência Esta-
dual. Tudo deve estar devida-
mente documentado.

As datas limites de cada 
conferência são as seguintes:

Conferência Municipal ou 
Intermunicipal – 14 de julho

Conferência Territorial ou 
Regional – 01 de setembro

Conferência Estadual ou 
Distrital – 15 de setembro

Conferência Nacional – 26 
a 29 de novembro

As Conferências são espa-
ços importantes para a consoli-
dação das políticas públicas de 
Cultura. Nossa participação, 
enquanto agente multiplica-
dor, é indispensável.

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro,dramaturgo, 
escritor e membro da Academia de 

Letras de Ilhéus - Ilhéus-BA

Em 2010, quando eu era chairman do IGE 
- Intercâmbio de Grupos de Estudos - do Distri-
to 4550, do Rotary International, em decorrên-
cia do emparceiramento com o Distrito Rotário 
3640, da Coréia do Sul, recebemos um grupo de 
profissionais coreanos, liderados pelo rotariano 
Don-Gap-Choi.  Face aos 30 dias que o grupo 
passou conosco, fiz boa amizade com Don-Gap-
-Choi e, em sua despedida, lhe prometi visitá-lo 
em Seul, na Coréia.

Em 2012 meu filho José Carlos Junior, já 
formado em Engenharia Mecânica, foi estudar 
Inglês no Canadá, tendo ali ficado durante um 
ano e quatro meses. 

No Canadá Junior edificou boas amizades, 
inclusive com alguns colegas coreanos de Seul, 
entre os quais uma menina chamada Suan, sua 
namorada.  

   Sabendo que Junior se correspondia 
com Suan, propus-lhe irmos à Coréia neste ano, 
e ele de pronto concordou.  Comprei as passa-
gens e viajamos no dia 22, saindo de São Pau-
lo.  Após 23 horas de vôo, com uma parada em 
Doha, Capital do Qatar, chegamos ao Aeroporto 
Internacional de Incheon, na Coréia do Sul.  Lá, 
meu companheiro rotariano Don-Gap-Choi nos 
estava esperando. Nos recebeu com muita ale-
gria e nos conduziu até o hotel que havíamos 
reservado, no centro de Seul.  Este companhei-
ro foi presença marcante durante nossa perma-
nência na Coréia.  

No dia 26, Don-Gap-Choi nos levou para a 
Assembléia Distrital do Distrito 3640, no Ho-

tel Continental.  Nesta Assembleia, comandada 
pelo Governador do Distrito, companheiro HI-
-HO-HONG, estavam Diretores dos diversos 
Clubes do Distrito 3640 e seu Governador Elei-
to, Jung Ho Cho.  Fomos recebidos pelo Gover-
nador e demais autoridades do Distrito.  Nos 
deram crachás com nossos nomes e com o nú-
mero de nosso Distrito 4550, e nos conduziram 
a uma mesa, onde também ficou nosso amigo 
e companheiro Don-Gap-Choi. A Assembleia 
contou com cerca de 200 pessoas. Fomos men-
cionados várias vezes, e chamados ao palco da 
Assembleia, onde tive que me pronunciar.   

A Coréia do Sul é um magnífico País rico, de 
um povo com renda percápita superior a 31.000 
dólares, muito civilizado muito educado e de 
muita amabilidade, sempre disposto a colabo-
rar. Seul conta, hoje, com cerca de 11 milhões de 
habitantes e sua área metropolitana só perde 
em população para o Japão.

O funcionalismo público é muito respeitado. 
Os Juízes sul-coreanos são indicados pelo Mi-
nistro da Justiça e nomeados pelo Conselho de 
Justiça da Suprema Corte para um mandato de 
dez anos, com direito a prorrogação.   O trans-
porte coletivo, metrô, trem e ônibus, de excelen-
te qualidade e bom preço. Retornamos no dia 7 
de maio.   

Por José Carlos Oliveira.
Advogado.  Rotaryano e Membro das Academias de Grapiúna 

de Letras (AGRAL) e Letras Jurídicas 
do Sul da Bahia (ALJUSBA). Itabuna – Bahia.

E-mail: jocaroli@bol.com.br

Por Pawlo Cidade *

CULTURA

Por José Carlos Oliveira *

PONTO 
DE VISTA

As Conferências de Cultura

Viagem à Coréia do Sul
“As Conferências são espaços importantes para a consolida-
ção das políticas públicas de Cultura. Nossa participação, 
enquanto agente multiplicador, é indispensável.”

P.C.



Postura 
faz diferença

Rosa* é funcionária pública há mui-
tos anos e faz parte de uma grande re-
partição. Dia desses foi surpreendida 
pelo comentário da faxineira que sempre 
faz a limpeza do local. Passando o pano 
nos móveis, Maria* disse a Rosa que ela 
devia ser a funcionária mais querida da-
quele lugar. Surpresa com a afirmação, 
Rosa quis saber o motivo. Maria logo es-
clareceu que as pessoas iam até a seção 
constantemente procurando por ela e não 
a encontrando preferiam voltar outro dia 
a serem atendidas pelos demais. Rosa 
secretamente comemorou, pois conside-
rou válido todo o empenho em servir com 
amor. 

Esse é um episódio bonito, não é 
mesmo? Sinal de que as pessoas notam 
como nos comportamos no trabalho e nos 
contatos interpessoais. Já que temos de 
executar nosso serviço, que seja de for-
ma amorosa e interessada. Normalmen-
te, gastamos quase o mesmo tempo rea-
lizando uma tarefa de modo prestativo 
ou atabalhoado. Então, devemos primar 
pela segunda opção. Aqui vão algumas di-
cas interessantes para aqueles que dese-
jam fazer a diferença no atendimento ao 
cliente ou às pessoas em geral:

1. Receba as pessoas sempre com um 
sorriso nos lábios, pois não existe melhor 
acolhida. 2. Chame-as pelo nome; como 
afirmou o autor norteamericano Dale 
Carnegie, o som mais doce para alguém é 
o de seu próprio nome. 3. Olhe nos olhos 
da pessoa com quem você fala, assim de-
monstrará consideração e respeito pelo o 
que ela tem a lhe dizer. 4. Ouça atenta-
mente (e até o final) o que lhe está sendo 
dito, depois faça um breve resumo do que 
entendeu para que a pessoa verifique se é 
isso mesmo que ela queria dizer. 5. Fale 
objetivamente se pode ajudar ou se a pes-

soa terá de se dirigir a uma outra seção 
para conseguir o que deseja. 6. Interesse-
-se genuinamente em auxiliar a pessoa, 
dispensando-lhe o tratamento que empre-
garia consigo mesmo. 7. Forneça à pessoa 
um meio de contato com você (e.mail, 
telefone) para que ela possa socorrer-se 
caso tenha esquecido de perguntar algo 
ou desejar mais alguma informação. 

Ainda que a pessoa lhe seja rude pro-
cure manter a calma, já que nem todos 
tiveram as mesmas oportunidades nem 
foram educados como você. Muitas vezes, 
o outro está apenas num mau dia. Não 
encare essas demonstrações de irritação 
como pessoais. Siga prestando seu servi-
ço de forma amável e cordial até que a 
pessoa se perceba em descompasso com 
a situação de atendimento. Quando se 
procede desta forma, mesmo as pessoas 
grosseiras costumam se desculpar, reco-
nhecendo que foram ríspidas com quem 
não merecia tal tratamento.

Enfim, a postura que adotamos no 
trabalho e também em casa mostra mui-
to de quem somos. Se você deseja, como 
Rosa, ser benquisto e estimado, procu-
re desenvolver habilidades no trato com 
as pessoas, policiando comportamentos 
que expressem intolerância, desrespeito, 
discriminação ou preconceito frente aos 
demais. Tenha atitudes amorosas e com-
preensivas, fazendo com que o outro se 
sinta valorizado e merecedor de atenção. 
Fazendo assim, você conseguirá cultivar 
amigos para sempre.

 
* nomes fictícios

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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Você também tem todo

o DIREITO de acessar

1 - Trabalho para uma empresa de 
manutenção de computadores como 
técnico de computação. Recebi um 
celular para ficar de ligado 24 horas, 
durante a semana e finais de semana. 
Quase todos os dias recebo ligações du-
rante a noite para fazer manutenção 
nos clientes. Botei a empresa justiça e 
perdi. O advogado disse que precisaria 
ficar dentro de casa para receber os 
meus direitos. Carlos Albuquerque.

Carlos, o entendimento que tem 
prevalecido é no sentido de que nestes 
casos, chamados de sobreaviso, devem 

ser remunerados  a  razão de 1/3  do 
salário  normal. O autor LUCIANO  
MARTINEZ, ensina que “O sobreaviso 
restará caracterizado pelo fato de o em-
pregado permanecer fora  do seu horá-
rio habitual e trabalho, em sua própria 
casa ou onde entenda por bem estar”.  
Então não há  necessidade de o empre-
gado ficar em casa ou não, sempre terá 
direito à  rem oneração do sobreaviso. O 
entendimento diverso  de parte do juiz 
poderá ser reformado pelo  TRT.

 2- Trabalho em uma empresa 
há 10 anos e, nesse tempo, adquiri 

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.

LER/DORT. Fiquei afastado por 15 
meses, mas hoje estou trabalhando 
normalmente. Qual é o prazo para 
requerer indenização por dano mo-
rais e materiais? Gilberto Lima

 
Gilberto, entendi que você ficou “en-

costado” no INSS por 15 meses, doente. 
Este prazo não conta para a prescrição 
(embora seja contado como tempo de  
serviço). O prazo trabalhista é de cinco 
anos enquanto você estiver no emprego  
e de dois anos depois que sair do empre-
go. Se a indenização, no caso, for con-
sidera  matéria de direito civil, mesmo 
ajuizada a ação na Justiça  do  Trabalho, 
o prazo é de dez anos a  contar do seu re-

torno ao trabalho. A tendência, todavia, 
é a de considerar somente a prescrição 
trabalhista, de 2 e 5 anos.

 
3 - Fui eleito presidente do sin-

dicato. A empresa me despediu sem 
justa causa, pois foi informada da 
minha eleição após o prazo fixado na 
CLT. Isso está certo? Paulo Santos.

 
Paulo, está errado. Os tribunais tem 

considerado válido o conhecimento do em-
pregador, quanto à eleição sindical, para 
efeito da estabilidade, desde o registro da 
chapa correspondente até um ano depois 
do fim do mandato como diz a  Constitui-
ção, art.8º. , independente da comunicação.

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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A globalização da economia 
aliada à mundialização da axiolo-
gia social, trouxe à lume algumas 
transformações, que já, em tempos 
pretéritos, pululava em potência ou 
já se  manifestava em ambiente ina-
cessível para pessoas de parcos re-
cursos, de outra espécie.

Hodiernamente, a tessitura do 
real, urdida em valores dissonantes 
(totalmente) com “ethos humanita-
tis”, se aproxima de uma discussão 
que já não guarda consonância com 
o amor enquanto “phyla”, mas tão-
-somente enquanto “Eros”.

Digressões filosóficas não cabem 
agora. Agora a História, agora o real.

Transitava com Luciana pelo 
“Malhadinho” de açúcar”, em Ilhéus, 
e, de súbito, entre maravilhada e es-
tupefata, ela exclamou: olhe, um sa-
pateiro! Que bom... ainda existe vida 
nesse caos da “pós modernidade”.

Transmutei, de imediato, mi-
nhas elucubrações para o sentido 
ontológico de sua descoberta. Não há 
percepção do ente em dialética con-
sigo próprio. Mas, na perspectiva de 
sua própria existência, à similitude 
do “Dasein” Heiddegariano; aquele 
que se constrói a partir de sua pró-
pria descoberta.

Mas, analogicamente, entre o 
pensar dialético, que permeia o “Ser 
e o Nada” Sartriano, e a realidade 
Hegeliana, percebi o nihilismo do ser 
não concebido em sua abstratividade 
metafísica, mas na sua cotidianida-
de ontológica.

No “Malhadinho de açúcar”, a 
luta pela sobrevivência.

Mas, retornemos à estupefação 
de Luciana sobre o “corpo estranho” 
que recupera sapatos, ante a facili-
dade de trocá-los sempre que não 
mais servirem aos propósitos de seu 
usuário.

A analogia ontológica nos reme-
teu às relações interpessoais. Da fal-
ta de afetividade entre os seres. Da 
sua existência enquanto animicida-
de.

E, entre a certeza de Mounier so-
bre a inobjetividade do ser e a sua 
desimportância no estruturalismo 
Foucoultiano,  não me posiciono, 
mormente porque estou transitando, 
ainda, no “Malhadinho de açúcar”.

Vejo as pessoas em sua busca, de 
se mostrar, de se fazer presente, de 
existir. Por que as abstrações filosófi-
cas parecem trazer antinomias? Pa-
recem contrariar os seus propósitos? 
As suas realidades existenciais? Por 
quê?

Volvi-me novamente em intros-
pecção, e as percebi, em suas pró-
prias antinomias, em desestrutura, 
sem afetividade, em constante desa-
mor.

Sim, todos são descartáveis; e 
eles sabem disso. À similitude do ve-
lho sapato, que já não cabe mais no 
pé de seu usuário.

Por Paulo Sérgio dos Santos Bomfim.
         Advogado, Graduado em Filosofia; Especialista 
em Direito Processual Civil e Psicopedagogia; Mestre 
em Cultura e Professor do Curso de Direito da FTC e 
Membro das Academias de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALUSBA) e Grapiúna de Letras (AGRAL) Itabu-

na – Bahia.
E-mail: paulosergiobomfim@yahoo.com.br 

A descartabilidade do ser

Filosofando

       Por Paulo Sérgio dos Santos Bomfim*
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Consolide 
sua conversão

Os eleitos de Deus estão espalhados. 
Não temos visto o trigo porque joio cres-
ceu mais rápido, mostrando-se potente e 
grande. Mas há muito trigo abafado, e, 
quando o Senhor vier em glória, todos os 
eleitos irão com Ele. Serão arrebatados 
ao Seu encontro. Essa é a aventura para 
qual somos destinados. 

O maior espetáculo da história vai 
acontecer com aqueles que aguentarem 
firmes até o fim. Aguente! Consolide sua 
conversão, porque não vai demorar mui-
to. O Senhor está perto!

Deus o abençoe!

(Trecho do livro 
“Homem e Mulher em sintonia” de 

monsenhor Jonas Abib)

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

O mês de junho está aí e com 
ele chega também uma das mais 
tradicionais e animadas festas 
populares do Brasil: a Festa Ju-
nina. Manter a dieta nesse mês 
pode não ser uma tarefa fácil. No 
entanto, fazendo escolhas certas, 
as delicias das festas não irão 
comprometer o emagrecimento. 
Para isso, é necessário aprender 
a fazer trocas, buscando sempre 
por alimentos mais saudáveis. 
Veja as dicas abaixo: 

 
* Para não exagerar e perder 

o controle na hora da festa uma 
boa dica é se alimentar durante 
todo o dia. Além disso, não che-
gue à festa com fome. Antes de 
sair de casa faça um lanche (sanduíche, 
barra de cereais, fruta ou vitamina), 
assim você evita consumir muito mais 
alimentos do que deveria e fica mais 
fácil comer somente aquilo que gosta 
muito.

 
* O milho é uma excelente fonte 

de energia e principalmente de fibra, 
que auxilia no bom funcionamento do 
intestino. Mas, é preciso tomar cuida-
do, quando for compra-lo, dispense os 
ingredientes que deixam o alimento su-
per calórico, como a manteiga. 

 
* A maioria dos doces são feitos com 

muito açúcar ou leite condensado. Por 
isso, procure versões light e diet desses 
alimentos. Essa substituição deixará a 
receita com menos calorias sem preju-
dicar a textura ou sabor.

 
* Os docinhos da festa são realmen-

te tentadores e sentir vontade de devo-
rar todos eles, é normal. Para aprovei-
tar a festa sem prejuízos à dieta, a dica 
é optar por porções menores, suficientes 
para saciar a vontade e sentir o sabor. 
Divida a maçã do amor com um amigo, 
experiente um pedaço pequeno de pé de 
moleque e se exagerou na cocada, deixe 
a canjica para outro dia.

 

* Cuidado com as bebidas alcoóli-
cas, como o vinho quente e o quentão. O 
álcool possui muitas calorias, por isso, 
tenha moderação na ingestão. Espe-
cialmente em receitas que ainda con-
tam com açúcar.

 
* Lembre-se que a comida não é o 

único atrativo da festa. Em festas como 
essa dá para dançar, conversar, paque-
rar e se divertir nas barracas de brin-
cadeiras também para adultos. Só isso 
rende distração suficiente para que não 
existam exageros.

 
* Não precisar comer todos os itens 

em um único dia de festa. Lembre-se 
que a Festa Junina dura o mês inteiro, 
por isso, deixe para experimentar um 
salgado e um doce a cada comemoração, 
assim, ao final de junho você terá con-
sumido todas as preparações que gosta 
sem prejudicar seu emagrecimento.

 
* Evite levar um bolinho para o café 

da manhã ou um caldo verde para o 
jantar. Programe-se para comer esses 
alimentos na própria festa. Vale até 
dividir os quitutes com alguém para 
experimentar algumas guloseimas sem 
comprometer a dieta.

 
Fonte: www.dietaesaude.com.br 

Festa Junina sim, 
combina com dieta!

A maior festa de camisa do São João da 
Bahia, a badalada  TicoMia, que acontece 
este ano no dia 23 de junho, na Fazenda Eldo-
rado, em Ibicuí, vai contar com um dos maio-
res sucessos da música sertaneja no País no 
momento, a dupla Jorge e Mateus. Os palcos 
do TicoMia em 2013 também terão a energia 
e o sucesso de Israel Novaes, Mastruz com 
Leite, banda Magníficos, Dorgival Dantas e 
Lordão, formando um grande recheio de forró 
e sertanejo nos 26 anos de história da festa.

A vila cenográfica do TicoMia será ain-
da mais arrojada este ano, sempre contan-
do com espaços específicos para os serviços 
oferecidos pela festa, como casa de doces, de 
licor, sorvete de cachaça, batidas de frutas 
do “Ligante”, cerveja, refrigerantes, água 
de coco e mineral. A Praça de Alimentação, 
que se constitui em grande atrativo, foi am-
pliada para o serviço permanente de chur-
rascaria, queijo coalho, crepe, “beijuma-
nia”, acarajé, abará, comidas típicas como 
pamonha, milho cozido, amendoim, doces 
de jenipapo e cocadas de vários sabores. 

No dia 23, os portões da Fazenda El-
dorado, a sete quilômetros de Ibicuí, serão 
abertos às 11 horas e a festa deve iniciar ao 
meio-dia e se estender até por volta das 22 
horas. A infraestrutura do TicoMia inclui 
ainda posto de atendimento médico, com 
equipe médica completa, UTI Móvel e am-

bulância. A área de segurança conta sempre 
com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, 
Polícia Civil e Polícia Militar, além de uma 
equipe de segurança particular composta 
por cerca de 300 homens.

“Nosso lema é cem por cento forró e 
servimos de referência para outros eventos 
juninos”, diz o criador e produtor da festa, 
Lourival Dourado Filho - o Douradinho – 
para justificar a tradição de manter o ritmo 
junino como principal foco da festa. O even-
to atrai visitantes de quase todos os estados 
do Brasil, mas a maioria dos participantes 
é formada por baianos, e contribui para au-
mentar ainda mais o fluxo turístico para Ibi-
cuí, cidade símbolo da festa de São João.

Para Douradinho, a fidelidade do pú-
blico, de norte ao Sul do País, ao TicoMia, 
deve levar em conta a permanente inovação 
na parte dos serviços, com qualidade. Ele 
comenta com alegria o grande interesse do 
público de Salvador pela festa este ano. Os 
pontos de venda em Itabuna são Bicho Fes-
teiro, Central de Ingressos e Frigobom, e em 
Ilhéus, no Estande do Karioka e Encamtur. 
Em Salvador, no Ticket Mix e Balcão de In-
gressos. Pode-se adquirir ingressos também 
através do site: www.ticomia.com. 

FESTA

Dupla Jorge e Mateus no 
TicoMia 2013, em Ibicuí

Douradinho e Sara, organizadores do TicoMia
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A AGRAL aproveitou uma reunião ordinária 
para promover no último dia 04/06, na sede da 
entidade, na Sala Zélia Lessa no centro de Ita-
buna, uma palestra da acadêmica Norma  Souza 
Sampaio da Silva, sobre Ética e Moral.

A acadêmica discorreu brilhantemente sobre 
o pertinente e atual tema. A sessão foi aberta ao 
público, que foi prestigiar o inédito acontecimen-
to.  E logo após o evento foi servido um coquetel 
aos confrades e convidados.

O Advogado-jornalista-professor universitário 
Josevandro Nascimento, Presidente da Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI), visitou a sede da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), convidado que foi da Pre-
sidente Ana Maria Machado, para o chá dos Acadêmi-

cos no Petit Trianon. 
Foi uma visita muito interessante, porque estrei-

tou os laços da “Casa de Abel” com a ABL, numa visi-
ta histórica, pois pela primeira vez um presidente do 
interior, visita a Academia Brasileira de Letras.

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)

ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

AGRAL promove 
palestra 

Josevandro Nascimento visita 
a Academia Brasileira de Letras


