
DIREITOS - Quais os cargos 
assumidos pelo senhor como ma-
gistrado na Bahia?

Antônio Higino - Na magistratu-
ra ao longo desses 22 anos, tivemos 
vários cargos, entre eles, juiz de Dire-
tor de Fórum, o que se repete aqui em 
Itabuna; juiz eleitoral por 20 anos; 
juizados especiais, ou do consumidor.

DIREITOS - Qual a sua análise 
do Poder Judiciário no Brasil?

Antônio Higino - Vejo com mui-
tas dificuldades, como todos os ou-
tros poderes têm. Eu acredito que 
precisa de mais investimentos no 
Judiciário, no sentido de aumentar 
o número de juízes e serventuários, 
e que seja desenvolvida também 
uma tecnologia para que o juiz pos-
sa desenvolver um melhor serviço 
para a sociedade. A magistratura 
para mim é um sacerdócio... Mas, 
precisa-se que dê condições de tra-
balho. Hoje, nós não temos uma 
condição satisfatória que dê certo 

retorno à sociedade, porém as de-
mandas são muitas. O número de 
juízes pouco, o número de serven-
tuários pouco. As pessoas, obvia-
mente, não procuram ver por esse 
lado. O que elas querem, é a satis-
fação do direito.

Além disso, o Judiciário é uma insti-
tuição forte. É um poder. Nele repousa 
toda esperança da sociedade. É certo 
que existem as mazelas, mas eu acredi-
to que o povo não perdeu a esperança 
de ter um Judiciário mais forte, onde 
magistratura tenha mais credibilidade. 
Quando a gente ouve comentários mi-
diáticos dizendo que o Judiciário está 
em crise com o Poder Legislativo, com o 
Poder Executivo, nós que vivemos essa 
realidade, sabemos que isso não existe. 
Porque no estado democrático de direito, 
não há crise entre poderes. Crise entre 
poderes significa caos social e o Brasil é 
um país que vive no estado democrático 
de direito. E estado democrático de di-
reito não há crises institucionais, sobre-
tudo crise no Judiciário.
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O entrevistado dessa edição do Direitos é o juiz de direito Dr. 
Antônio Carlos de Sousa Higino. Ele é ilheense e tem 22 
anos de magistratura, fez o curso de Direito na Federação 

das Escolas Superiores de Ilhéus/Itabuna (FESPI), a atual Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC). E nos últimos anos 
passou pelas comarcas de Itacaré, Ubaitaba, Porto Seguro, Una e 
Buerarema. E atualmente é o magistrado titular da 5ª vara Cível 
da comarca de Itabuna, Sul da Bahia e Diretor do Fórum Ruy Bar-
bosa também em Itabuna.

“A magistratura para 
mim é um sacerdócio... 
Mas, precisa-se que dê 
condições de trabalho

também no Código de Processo Fe-
deral, no sentido de que tornasse um 
direito mais célere. Porque o juiz fica 
como uma espécie de vitrine e parece 
que a culpa é dele, pela morosidade. 
Mas, por trás disso fica toda uma es-
trutura esquecida (trâmite do proces-
so), que pesa nos ombros do juiz, todas 
as mazelas da sociedade.

DIREITOS – Qual sua opinião 
sobre os escândalos com mem-
bros do Poder Judiciário?

Antônio Higino – A pessoa que 
se propõe a ser juiz, a ser homem pú-
blico, ela está sujeita a todas as vicis-
situdes inerentes ao cargo. De sorte 
que esses escândalos, tudo isso, faz 
parte de uma história que a pessoa 
continua sendo vulnerável, pelo pró-
prio exercício do cargo.

DIREITOS – Qual é a sua opi-
nião sobre o casamento de pesso-
as do mesmo sexo?

Antônio Higino – A minha opi-
nião é de menor importância. Eu 
como juiz farei a união, se tiver com-
petência para isso. A minha opinião 
particular fica reservada. A oficializa-
ção do enlace é temerária, porque é 
realizado através de uma orientação 
do Supremo (Supremo Tribunal Fe-
deral), órgão máximo da Justiça, que 
em linhas gerais tem o mesmo efeito 
de casamento em si. Para sua oficia-
lização há uma orientação ainda no 
Supremo que precisa ser revista cons-
titucionalmente, assim como também 
o Código Civil. (Entrevista concedida 
ao jornal Correio dos Municípios, ju-
nho de 2013)

Entrevista com Dr. Antônio Carlos de Sousa Higino - Juiz Titular 
da 5ª Vara Cível de Itabuna e Diretor do Fórum Ruy Barbosa.

DIREITOS - Existe uma receita 
para a solução da morosidade da 
Justiça?

Antônio Higino – A questão da 
morosidade foi uma questão que se di-
fundiu, porque o que faz a justiça mo-
rosa é uma série de recursos que são 
postas à disposição das partes. Então 
criou-se no Brasil a cultura do recurso 
pelo recurso, por tudo se recorre, tem 
recurso pra tudo e, obviamente esses 
recursos são que atravancam o cur-
so do processo. Seria necessário que 
houvesse uma redução do número de 
recursos, uma modificação positiva no 
Código de Processo Civil; modificação 

“O Judiciário é uma 
instituição forte. É um 
poder. Nele repousa toda 
esperança da sociedade”



Na tarde de sexta-feira (19), a 
executiva do PMDB de Itabuna re-
cebeu a visita do deputado estadual 
Pedro Tavares, que veio cumprir 
agenda na região.

O deputado foi recebido pelo 
presidente Renato Costa, pelo vice-
-presidente Pedro Arnaldo, pelo 2º 
vice-presidente Babá Cearense pelo 
secretário Ricardo Xavier e pelo as-
sessor de comunicação Ari Rodrigues.

Dentre os diversos assuntos 
tratados, um mereceu atenção es-
pecial, que foi a programação da 
visita do presidente estadual do 
partido, Geddel Vieira Lima. O de-
putado Pedro Tavares parabenizou 
o diretório de Itabuna pelo empe-
nho na organização do evento e pela 
condução dos parâmetros e diretri-
zes da implementação da coordena-
ção regional da sigla.

A visita do líder do partido foi con-

firmada para o dia 26 de Julho, den-
tro de uma programação especial em 
homenagem ao aniversário de Itabu-
na, que está sendo trabalhada inter-
namente por uma comissão determi-
nada pelo presidente Renato Costa.

Além de Itabuna, o deputado 
cumpriu compromissos em Ilhéus 

onde se reuniu com o vice-prefeito 
de Ilhéus Cacá e diretoria da Caixa 
Econômica Federal, e seguiu para 
Itacaré onde estava sendo aguarda-
do por lideranças locais. 

Pedro fez questão de garantir 
presença na comitiva de Geddel que 
vem a Itabuna no próximo dia 26.

 A ministra da Secretaria de 
Politicas de Promoção da Igualda-
de Racial (Seppir), Luiza Bairros, 
afirmou que quer concluir, até o 
final do ano, a minuta de decreto 
que visa estabelecer cotas para ne-
gros no funcionalismo público. De 
acordo com a ministra, os esforços 
estão centrados em busca de segu-

rança jurídica para o projeto, antes 
de entrega-los a presidente Dilma 
Roussef. “A presidente reafirmou 
a posição quanto que a questão das 
cotas e afirmações constituem um 
elemento central na luta pela pro-
moção da igualdade no Brasil”, dis-
se a ministra, logo após participar 
de um encontro com a presidente 

e com as lideranças do movimento 
negro. Na reunião, os movimentos 
pediram um “compromisso maior” 
na implementação da lei 10.639, de 
2013, que altera a Lei de Diretrizes 
de Bases da Educação nacional e 
torna obrigatório o ensino de temá-
tica “História e Cultura Afro-Brasi-
leira” nas escolas.

POLÍTICA

Deputado Pedro Tavares
visita o PMDB de Itabuna

Ministra cogita criar cotas no serviço público

Com a  aproximação do inverno, as doenças respirató-
rias aumentam tanto as de fundo alérgico quanto as  micro-
bianas. São as rinites, faringites, asma, bronquites, pneu-
monias etc. As manifestações clínicas se caracterizam por 
espirros, tosses, expectoração, desânimo, dores no corpo, 
febre. A febre é comum nas doenças de origem microbiana, 
faltando nas de caráter alérgico.

Vamos nos ater às enfermidades  contagiosas, aquelas 
transmitidas por vírus ou bactérias. No  inverno, as pessoas 
tendem em suas residências a fecharem portas e janelas a 
fim de evitar  a entrada do ar frio, buscando se aquecerem.  
É conveniente que as pessoas, quando se retirarem dos apo-
sentos, deixá-los com as portas e janelas abertas para faci-
litar a ventilação. Alguém, quando espirra, tosse,  está lan-
çando no ambiente micróbios que, se inalados  irão  provocar 
doenças a depender do sistema imunológico.

No adulto, aparecem a tosse, a expectoração purulenta, 
a febre e a dor no peito, além da adinamia, Estes sinais pode-
riam ser de uma bronquite, pneumonia ou até de tuberculo-
se. È oportuno informar que a expectoração mucopurulenta 
acompanhada de sangue não é indicativa de tuberculose.  O 
médico, após colher a história clínica e proceder ao exame 
clínico, solicitará uma radiografia e um exame de escarro, 
este último para afastar tuberculose. Nas pneumonias e tu-
berculose, a radiografia acusará uma imagem de condensa-
ção, vulgarmente chamada de mancha. O tratamento será 
feito através de antibióticos. O tratamento da tuberculose 
será realizado por um  tisiologista.

Na  criança, além da tosse, febre e outros sinais próprios 
de uma infecção respiratória, aparecerão  o bater das asas 
do nariz e a tiragem intercostal.  O pediatra deverá estar 
bastante atento para esses sinais principalmente para os 
dois últimos. A pneumonia no adulto, devido à sua maior 
resistência imunológica, poderá ser tratada em ambulatório; 
na criança, porém, o médico deverá pedir  aos seus responsá-
veis a sua internação. Internada a criança, além do uso dos 
antibióticos, deverá se fazer as medidas de suporte.

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

Por Jairo Santiago Novaes*
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Pneumonias no
adulto e na criança
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O vazamento de dados sobre a 
espionagem eletrônica americana 
de cidadãos, empresas e governos, 
incluindo o Brasil, é digno do ima-
ginário de Ian Fleming ou John Le 
Carré Daria filme de alta tensão.

Estamos no mínimo curio-
sos. O que acontecerá ao delator 
(no entender dos americanos) 
Edward Snowden, refugiado na 
área internacional de um aero-
porto em Moscou?

Se pegarem, adeus. É con-
siderado traído da Pátria, o que 
significa prisão perpetua ou pena 
de morte, com toda a pompa é 
circunstância de um julgamento 
“democrático”.

Não é de hoje que os Estados 
Unidos, guardião do mundo, pra-
ticam a chamada agressão em 
defesa prévia, ao embalo de inte-
resses geopolíticos e comerciais. 

O combate ao terrorismo gerou 
a vigilância intensa, sofisticada, 
que tem nos letais aviões sem pi-
loto e em espiões disfarçados de 
diplomatas a última palavra.

Na realidade, os olhos do Big 
Brother cobrem um vasto espec-
tro de atividades de aliados e ini-
migos supostos ou reais. Recursos 
naturais, por exemplo. Safras, ca-
pacidade bélica, poder de retalia-
ção, possibilidade de competições 
comerciais.

Autoridade dos Estados Uni-
dos consideram naturais, como 
observou um leitor de A TARDE, 
a captação e monitoramento de 
informações, ainda que isso viole 
pactos e direitos humanos. Agem 
abnegadamente para reforço do 
bem comum. Está justificada a 
perseguição a Snowden.

A diplomacia brasileira, in-

sensível aos nossos brios feridos 
(o Big Brother comandou em Bra-
sília centro de arapongagem)), 
continua refém da retórica vazia. 
Pede esclarecimento de antemão 
afastados. Fica no ora veja. De-
pende da Venezuela para ouvir 
diretamente Snowden, se o pedi-
do de asilo se concretizar e se de-
rem céu livre na Europa ao avião 
de Nicolás Maduro. O do compa-
nheiro Evo foi retido.

É triste. Para arrancar um 
pedido de desculpas ou inves-
tigação honrosa, o País terá de 
esperar que o libertador Simón 
Bolivar desça do pedestal, no seu 
cavalo rompedor, e cure a digni-
dade ofendida da América latina.

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
A espera de Bolívar

e Ferramentas em Geral
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As parcerias continuam sendo uma das 
principais alternativas da Prefeitura de Ilhéus 
para enfrentar as dificuldades econômicas que 
ainda marcam o dia-a-dia do município. Aten-
dendo a essa estratégia de governo, o diretor 
da Divisão de Esportes, Roberto Andrade, in-
forma que o Ginásio Herval Soledade, um dos 
principais palcos do esporte amador ilheense, 
localizado na Avenida Canavieiras, vem pas-
sando por uma série de reparos e melhorias.

Segundo Andrade, em parceria com a Igre-
ja Adventista do Sétimo Dia, desde o ultimo dia 
15, o espaço está sendo favorecido com a pin-
tura das arquibancadas e das paredes inter-
nas. Outra melhoria importante foi a revisão 
completa do sistema de iluminação do Ginásio 
de Esportes, desenvolvida em parceria com a 
Loja Força e Luz. Já finalizada, a intervenção 
incluiu a troca de bocais e reatores, além da 
colocação de 30 lâmpadas de 400 watts. 

Roberto Andrade acrescenta que, em par-
ceria com a empresa Solar Toldos, será inicia-
da nos próximos dias a recuperação total do 
alambrado do Herval Soledade. “Além de to-
das essas melhorias, conseguimos realizar ain-
da uma pequena reforma no piso da quadra, 
que se encontrava cheia de irregularidades”, 
afirma o diretor de Esportes.

Eventos - O calendário do Ginásio de Es-
portes prevê vários eventos para este segundo 
semestre. Entre eles, o torneio 4 x 4 de Han-
debol, neste sábado, dia 20, das 8 às 19 horas; 
os Jogos do Serviço Social da Indústria (Sesi), 
com as modalidades de vôlei e futsal, no do-
mingo, dia 21, das 8 às 18 horas; Exame de 
Faixa de Tae Kwon Do, no próximo dia 27, a 
partir das 8 horas, e um evento evangélico, de 
20 a 22 de setembro.

Inaugurado na década de 60, o ginásio abri-
ga, atualmente, os treinamentos das seleções 
de vôlei, futsal, basquete e handebol do muni-
cípio, que acontecem de segunda a sexta-feira, 
sempre das 18 às 22h30. Nos dias de segunda 
(21 às 22h30) e quarta-feira (19h30 às 21 ho-
ras), o espaço também sedia os treinamentos da 

Associação Atlética de Jovens Cristãs.
Projetos – Além do trabalho de manuten-

ção do Ginásio Herval Soledade, o diretor da 
Divisão de Esportes, Roberto Andrade, desta-
ca alguns projetos, que, também em parcerias, 
já se encontram em desenvolvimento. Entre 
eles, a Escola São Jorge dos Ilhéus de Futsal e 
Futebol de Campo. 

O projeto, que beneficia alunos de 11 a 18 
anos, é realizado em parceria com o Estádio 
Mário Pessoa. “Além de revelar novos talen-
tos, esta ação tem a proposta de retirar crian-
ças e adolescentes carentes de situações de 
risco pessoal e social”, destaca Roberto Andra-
de, acrescentando que um segundo trabalho, 
executado em parceria com a Associação de 
Grupos de Capoeira Arte-Cultura, tenta reti-
rar crianças e adolescentes das ruas.

Infraestrutura - Com o objetivo de me-
lhorar a infraestrutura esportiva do municí-
pio, dois outros projetos importantes são cita-
dos por Roberto Andrade. Um deles é o Centro 
de Iniciação ao Esporte (CIE). O diretor da 
Divisão de Esportes lembra que o município 
de Ilhéus já se encontra inscrito no Governo 
Federal visando receber o equipamento públi-
co multiuso destinado à prática esportiva e à 
descoberta de novos talentos. Segundo ele, em 
caso de aprovação, um ginásio poliesportivo 
deverá ser construído num terreno de aproxi-
madamente sete mil metros quadrados, situ-
ado no Centro Social Urbano (CSU), na zona 
norte da cidade.

O segundo projeto citado por Roberto An-
drade é o Centro Educacional Unificado das Ar-
tes e do Esporte (CEU), antes denominado de 
Praça de Esporte e Cultura (PEC), cujas obras 
de construção se encontram em andamento no 
Bairro Nossa Senhora da Vitória, na zona sul. 
Já foram demarcadas as áreas da quadra cober-
ta e dos blocos I e II, onde funcionarão o Centro 
de Referência da Assistência Social e o Cine 
Teatro Auditório.  A praça, que tem uma área 
total de três mil metros quadrados, também 
contará com pistas de skate e de caminhada.

ESPORTES

Ginásio de Esportes Herval Soledade 
é beneficiado com reformas
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A mitocôndria 
e a educação

Você sabe qual a função da mito-
côndria? Não e não se importa com 
isso? Muito bem... Você sabe qual a 
função da Educação? Não e também 
não se importa com isso?... Pois fique 
tranquilo; você não está só! Na verda-
de poucos se importam com a mitocôn-
dria e menos ainda com a Educação!

Desqualificada sobre todos os 
aspectos (o Brasil está sempre nas 
últimas posições em pesquisas que 
retratam os índices educacionais – 
leitura, escrita, raciocínio lógico, etc.) 
a Educação segue reproduzindo, me-
canicamente, as informações das bo-
cas – professores – para as orelhas – 
alunos(as) – e só. 

A maioria dos professores lê pou-
co, não tem acesso à internet e não 
consegue aprimorar-se profissional-
mente. A maioria dos professores não 
se atualiza ou atualiza-se através da 
televisão. Se aliarmos a esse contexto 
os baixos salários recebidos pela clas-
se, aí então é que perceberemos (pelo 
menos deveríamos perceber) o quanto 
estamos distantes da tão decantada 
qualidade educacional.

Os professores deveriam frequen-
tar regularmente cinema, teatro, 
shows, exposições artístico-culturais, 
etc., fazer curso de especialização, 
mestrado, doutorado, ler bons livros, 
meditar, refletir, interiorizar-se para 
se renovar, aprender, e então ensinar! 
Ó utopia! Ó ilusão... 

Claro que especializações, mes-
trados e doutorados, por exemplo, não 
significam, necessariamente, melho-
ria na qualidade de ensino: um pro-
fessor apenas graduado que recebe 
um salário baixo, pode ser melhor do 
que um professor com vários títulos e 
um bom salário. Ou melhor: bom sen-
so, vivência e prática pedagógica con-
tribuem e muito para alcançarmos o 
sonho da qualidade educacional. 

Recentemente, fiscalizando uma 
prova de Ciências do 8º ano do Ensi-
no Fundamental II, percebi um aluno 
“engasgado” numa questão. Cheguei 
mais perto. Observei. Quis auxiliá-lo. 
Li, na prova dele, a questão que tanto 
o angustiava: “qual a função da mito-
côndria?” Meu Deus! Espantei-me. Há 
pelo menos vinte anos que eu não me 
sentia desafiado por aquele “enigma” 

e, no entanto, apesar do tempo... Ouvi 
minha voz interior respondendo: “A 
mitocôndria é responsável pela respi-
ração celular”. Eu sabia! Mas isso não 
importava. O aluno não sabia. E isso, 
sim, me importava... E deveria impor-
tar a todos! 

Creio que uma das explicações 
possíveis para esse problema esteja 
mesmo fora da sala de aula: a socie-
dade (pais, responsáveis e outros) não 
prestigia o trabalho do professor; não 
acompanha os filhos(as) e não se pre-
ocupa com a qualidade da Educação. 
Ah, sim, o Governo também está se li-
xando pra tudo isso. (O que o Governo 
quer mesmo é engrossar as estatísti-
cas positivas e votos em abundância 
para se perpetuar no poder!). O re-
sultado, portanto, desse desinteresse 
geral é previsível: professores desatu-
alizados, desinformados e desestimu-
lados; formando alunos desatualiza-
dos, desinformados e desestimulados.

Leia a seguir o desabafo de um co-
lega professor com uma carga-horária 
máxima (carga é a palavra exata), en-
sinado em três escolas diferentes, para 
garantir um “troco” que em verdade 
apenas possibilita sua sobrevivência e 
o exclui (exclui a maioria dos professo-
res) das oportunidades de crescimento 
intelectual, espiritual e material: “Es-
tou para entrar em depressão de tan-
to dar “murro em ponta de faca”. Está 
tudo tão deteriorado que eu não sei 
mais se a escola é o reflexo da atual so-
ciedade, ou se é a sociedade o resultado 
da ruína desta escola que aí está!”. 

Pois é,  “depressão”, “ruína”, “murro 
em ponta de faca” são vocábulos e frases 
que fazem parte do cotidiano da maioria 
dos professores... Já entre os alunos(as) 
verificamos que eles não se importam 
com a aprendizagem, brincam o tempo 
todo, e são descompromissados – não ne-
cessariamente nessa ordem. 

A mitocôndria e a Educação; quem 
se importa com as suas funções? Quase 
ninguém. Mas, se nos importássemos 
de fato, no mínimo, aprenderíamos que 
são essenciais para as nossas vidas!

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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No início do mês de junho aconteceu 
um fato inusitado na BA-415, trecho 
que liga Itabuna a Ibicaraí. Um cami-
nhão cheio de revistas tombou na Cur-
va do Boi (sentido Itabuna), e espalhou 
revistas por mais de 50 metros, riban-
ceira abaixo. Moradores de Itapé, Barro 
Preto e Ibicaraí, literalmente saquea-
ram o caminhão sem nenhuma compos-
tura. Eu, por acaso, estava indo para 
Itabuna com meu irmão e minha es-
posa e vi crianças e adultos vendendo, 
sem nenhuma vergonha, o fruto do sa-
que (para não dizer roubo), na beira da 
pista. E muitos que passavam de carro 
compravam o produto, ali vendido mais 
barato (incentivando aquelas crianças 
a continuarem fazendo aquele tipo de 
ação). Pensei comigo e meus botões: Se 
alguém compra droga, está ajudando ao 
tráfego. E se essa mesma pessoa com-
pra produto sem nota e fruto de um sa-
que (roubo) está ajudando a quem?

Em princípio, não dei muita impor-
tância ao fato, mas ao chegar em Ibica-
raí a noite, percebi que muitas pessoas 
tinham passado pelo local e ajudado a 
saquear aquele caminhão, pois segun-
do muitos, o próprio caminhoneiro disse 
que eles podiam pegar. Na verdade, o 
motorista do veículo só quis preservar 
sua vida, pois seria impossível segurar 
dezenas de pessoas que, viraram ver-
dadeiros vândalos e pegaram indevida-
mente livros e revistas.

Ao ouvi tais relatos e ver o produto 
do saque, eu só fiquei triste com o que 
vi. A que ponto chegamos? Como al-
guém pode se beneficiar de um aciden-
te ou até mesmo de uma tragédia e se 
apossar do que não é seu? Percebi que 
ainda falta muito para nos tornarmos 
pessoas honestas e civilizadas.

O que aconteceu naquele trecho 
da BA entre Itabuna e Ibicaraí é o que 
acontece diariamente pelos corredores 
dos prédios dos Ministérios em Brasí-
lia e no plenário da Câmara Federal, 
só que com uma pequena diferença: os 
“saqueadores” são nossos políticos e as 
“revistas” são nossos reais, que vão em 
forma de impostos para o Distrito Fede-
ral e terminam tombando pelos corre-
dores dos Ministérios.

Mais uma vez me perguntei: Se ao 
invés de revistas estivesse dinheiro 
para ser aplicado na construção de hos-
pitais, escolas, calçamento de ruas, ilu-
minação, compras de remédio, merenda 
escolar e tantas outras necessidades 
que nossos municípios e nosso povo 
tanto precisam, o que essas pessoas fa-
riam? Você faria o que se encontrasse 
um caminhão do Governo Federal tom-
bado e cheio de grana para ser aplicado 
nessas necessidades citadas acima?

Não sei o que você faria, mas sei o 
que o político brasileiro faz em Brasí-
lia todos os dias. Tem sempre um ca-
minhão em alguma esquina, tombado e 
cheio de “revistas”. Eles, como vocês, só 
passam, param e pegam várias “revis-
tas”. Eles (os políticos) são ladrões por 
pegaram “revistas” em Brasília? E você 
que pegou “revistas” na BA-415 é o quê?

Fiquei muito triste e preocupado 
com o acontecido, e pouco pude fazer. 
Expliquei para minha filha que aquela 
era uma ação errada e que não devemos 
pegar nada de ninguém.

Como Ruy Barbosa: “Fiquei com 
vergonha de ser honesto”.

Por Arnold Coelho
Diagramador e designer gráfico

E-mail: arnoldcoelho@gmail.com

Por Arnold Coelho*

PONTO 
DE VISTA

Qual a diferença entre roubar 
um pão ou uma padaria?

Muita gente acha que a motivação 
está ligada diretamente a maior ou me-
nor remuneração, um erro comum da 
avaliação imediatista de algumas pesso-
as que preferem afirmar sem ter que ex-
plicar. Seria como dizer que a criativida-
de é uma ciência usada exclusivamente 
pelas agências de propaganda quando, na 
verdade, criatividade é uma ferramenta 
para resolver problemas. Para ilustrar o 
que estamos afirmando, citamos uma fra-
se do texto de Sylvia Vergara, doutora em 
Educação pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro e mestra em Administra-
ção pela Fundação Getúlio Vargas.

Segundo Vergara, “Inovação e cria-
tividade são essenciais para o contínuo 
desenvolvimento e competitividade de 
uma nação”. Isso me faz lembrar porque 
países como Estados Unidos da Améri-
ca, Japão, Coreia do Sul e alguns países 
europeus são os maiores cobradores de 
royalties do mundo. Por que será? Sim-
ples: são os países que mais investem em 
pesquisas e pesquisa nada mais é do que 
uma gigantesca ferramenta de criativi-
dade e inovação. Já parou para pensar 
que quase todos os aparelhos eletrônicos 
usados por aqui são genuínos desses pa-
íses? Desde a revolução industrial que o 
poder de criatividade e inovação desses 
países fez com que os chamados países 
em desenvolvimento se transformassem 
em fornecedores de matéria-prima, ou 
seja, vendemos o produto-base, eles ma-
nufaturam e cobram os direitos intelec-
tuais pela criação (royalties).

No nosso ambiente, que é o das micro-
empresas, a criatividade fica a cargo das 
promoções, modos exemplares de atendi-
mento pelo encantamento do cliente e da 
prestação de serviços, pois quase sempre 
não criamos produto, criamos serviços di-

ferenciados e usamos a criatividade para 
uma gestão cada vez mais eficaz para 
diminuir custos e crescer a rentabilida-
de. Para isso, o atendimento passa a ser 
um divisor de águas, como já afirmamos 
algumas vezes: “Com a equiparação da 
qualidade por alguns produtos, o diferen-
cial passa a ser o atendimento”.

Para agir com criatividade no atendi-
mento você pode seguir uma doutrina já 
estabelecida. Mas, cuidado, pois se estiver 
obsoleta você pode desenvolver um fenô-
meno que chamamos de incompetência 
treinada. O melhor é criar um clima de 
desafios para os seus colaboradores, com 
tarefas fáceis e difíceis para serem cum-
pridas. O importante é exercitar. Mauro 
Sales, ícone histórico da publicidade, uma 
vez disse: “Antes de acionar a imaginação, 
use a memória”. Esse é o ponto-chave para 
um ambiente de criatividade e inovação: 
as pessoas têm que saber usar o cérebro 
e a maioria delas não gosta. Geralmente 
acha que não tem capacidade de criação. 
E o que é mais assustador, mesmo no am-
biente acadêmico, os alunos resistem ao 
fato de usar a criatividade. A “decoreba” 
ainda é a forma mais utilizada.

Como consultor, não nos cabe criticar 
sem dar ao menos três sugestões. 1 – De-
senvolva a inteligência emocional, capa-
cidade de superar as tristezas; 2 – Use a 
originalidade como exercício; a internet 
é apenas um canal que te “linka” com as 
novidades, deve ser usada como parâmetro 
de qualidade do seu trabalho; é o fim do 
Ctrl+C/Ctrl+V; 3 - Propósito é o combustí-
vel interno do foco. Use o propósito para ter 
+ motivação, + resistência de longos prazos. 
Mude seus hábitos que eles mudarão você.

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e 
Criatividade 
Como Fatores 
Motivacionais

Jornalistas terão 
que usar traje especial 
para a visita papal

A Força Aérea Brasileira (FAB) cancelou um 
avião que havia prometido para o Vaticano para 
que pudesse levar parte da delegação e jornalis-
tas internacionais do Rio até Aparecida, em São 
Paulo. No total, 105 pessoas estarão a bordo. O 
Vaticano exige de jornalistas e da delegação ri-
gor absoluto nos trajes dentro do avião. Par os 
homens, terno escuro e gravata. Isso seguirá du-
rante as 12 horas de voo, mas também em todas 
as agendas no Brasil. Para as mulheres, ainda 
há uma recomendação clara: não entrem no avião 
com “roupa que se usaria em Copacabana”.

Membros da Legião 
Urbana ganham
direito de usar o nome

Os músicos Dado Villa-Lobos e 
Marcelo Bonfá vão poder utilizar a 
marca com o nome da Legião Urbana, 
a banda que formaram o lado de 
Renato Russo (1960-1996). A marca 
é administrada pela Legião Urbana 
Produções Artísticas, controlada pela 
família de Renato Russo. A decisão 
sobre a liminar da Justiça foi tomada 
por Fernando Cesar Ferreira Vianna, 
juiz da 7ª Vara Empresarial do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janeiro.

Cópia original da 
Lista de Schindler 
é leiloada

Por um valor a partir de US$ 3 
milhões, uma das cópias originais 
da Lista de Schindler deverá ser ar-
rematada em leilão público organi-
zado pela Auction Cause. A elação 
de 801 nomes de judeus foi feita em 
1945 pelo alemão Oskar Schind-
ler para salvar vidas durante a II 
Guerra Mundial. A lista inspirou o 
filme de Steven Spielberg. Os lan-
ces podem ser dados até o dia 28/07, 
pelo site online e Bay.
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Guardião
Se tu queres ir,
Vai...vai pelo caminho
Que tu pensas que é destino,
Que desatino!

Se tu queres ir,
Vai...e planta o amor
Onde achas que tem melhor adubo,
Consequentemente mais sabor.
Plantei a tua semente
Em todos os meus músculos,
Sentidos,
E confesso que ridiculamente
Apaixonada, fiquei.

Plantei rosas,
Amores-perfeitos
Orquídeas, margaridas...
Esperando cultivar
Em caminhos pedregosos,
Que achei ser oásico
Amorosidade,
Alegria,
Serenidade.

Vai...mas se quiseres
Um dia voltar,
regressar,
Para o caminho que pensavas ser árido
Volta...pois ,ocultamente,
Guardiã do teu coração, fiquei.

Poesias

Por Lucrecia Rocha
Poetisa.

Salvador – Bahia
E-mail: lucreciarocha@gmail.com

       A Câmara de Dirigentes Lojis-
tas de Itabuna e a Prefeitura Municipal, 
realizadores da campanha Cinquente-
nário de Prêmios no Comércio de Itabu-
na, entregaram na noite de quarta-feira, 
17, durante jantar na Churrascaria Los 
Pampas, os prêmios sorteados durante a 
promoção, que faz parte das comemora-
ções dos 50 anos da CDL. O evento con-
tou com a presença de autoridades do 
prefeito Claudevane Leite, secretário de 
Planejamento e Tecnologia, vice-prefeito 
Wenceslau Junior, presidente da Câma-
ra Municipal Aldenes Meira, secretários 
municipais, vereadores, patrocinadores, 
lojistas, contemplados e imprensa.

Foram entregues duas motos Honda 
aos consumidores Erlan Lima Concei-
ção, morador do bairro Nossa Senhora 
das Graças, que comprou na loja Ele-
gância Calçados, e Ary César Souza, mo-
rador do bairro São Roque, cujo cupom 
sorteado foi da loja Carlos Modas.

 O prêmio maior, um carro Peuge-
ot 208, foi entregue a Vitória Manuella 
Alves, moradora do Banco do Raso, que 
fez suas compras na D & D Materiais de 
Construção.

A campanha, que aconteceu du-
rante os meses de abril, maio, junho 
e julho, distribuiu cinco milhões de 
cupons e além da premiação das mo-
tos e carro também foram sorteados 
47 vales-compras de R$500,00 cada, 
entregues anteriormente aos consu-
midores sorteados.

Nos pronunciamentos o diretor pro-
mocional da CDL, Carlos Leahy, e o 
presidente Jorge Braga, destacaram o 
importante papel das parcerias, enalte-
cendo a grande contribuição da Prefei-

tura de Itabuna, patrocinadores e lojis-
tas e em especial o papel da imprensa. 
Falaram ainda o presidente da Câmara, 
Aldenes Meira, e o prefeito Vane que 
destacou a importância de fortalecimen-
to econômico da cidade, com atração de 
novos empreendimentos e investimentos 
para a geração de empregos.

Vane também falou da implantação 
da Reitor e campus da Universidade Fe-
deral do Sul da Bahia – UFESBA, cuja 
sede provisória será entregue por sua 
administração no Dia da Cidade. “A Uni-
versidade vai atrair milhares de jovens 
e suas famílias, o que está a exigir pla-
nejamento e atração de investimentos”, 
disse, acrescentando que a este evento 

se somam a barragem no Rio Colônia 
para suprir as necessidades de abaste-
cimento d’água nos próximos 50, Porto 
Sul, Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
e novo aeroporto num esforço do governo 
da Bahia e governo federal.

A CDL já está estruturando a Cam-
panha de Natal, que deverá ser lançada 
no próximo mês de outubro. No jantar, 
além dos contemplados estiveram pre-
sentes o secretário municipal de Indús-
tria, Comércio e Turismo, José Humber-
to Martins, do Desenvolvimento Urbano, 
Marcos Monteiro, e os representantes da 
Jupará Motos/Honda, da Ville Peugeot, 
das lojas Elegância Calçados, Carlos 
Modas e D & D Home Center.

CAMPANHA

CDL e Prefeitura entregam prêmios da 
campanha Mães, Namorados e São João
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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).

Secretário de Indústria, Comércio e Turismo José Humberto Martins, 
Vereador Cesar Brandão, Prefeito Claudevane Leite, Presidente 

da CDL Jorge Braga, e o diretor promocional da CDL Carlos Leahy

A QUINTA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES
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No último dia 04/07, 
na AABB dois tradicio-
nais clubes de serviços de 
Itabuna empossaram suas 
novas diretorias.

Em uma bonita e orga-
nizada solenidade foram 
empossados o empresário 
Luiz Carlos Amaral na 

presidência do Rotary Clu-
be de Itabuna, enquanto o 
engenheiro Cláudio Fontes 
foi empossado no Rotary 
Itabuna Sul para o ano ro-
tário 2013/2014, eles subs-
tituem Aurélio Macedo de 
Farias e Juarez Correia 
Ribeiro, respectivamente.

O casal Vercil e Angélica 
Rodrigues em recente visita 
a capital de Minas Gerais - 
Belo Horizonte, desfrutou das 
agradáveis companhias de 
dois casais de amigos minei-
ros: Edione e Roberto (compa-
nheiros do casal em viagem de 
Cruzeiros pela Costa brasilei-
ra) e Brenda e Ricardo. Agra-
decemos a generosa recepção, 
que foi digna de estadistas.

Rotarys de Itabuna 
empossam seus 

presidentes

Da esquerda Angélica, Vercil, Brenda, Luide 
e Ricardo e uma típica mesa mineira

Da Esquerda Nenzinha, Edione, Roberto, Vercil 
e Angélica em um dos belos restauntes de Belo
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DIREITOS - Quais os cargos 
assumidos pelo senhor como ma-
gistrado na Bahia?

Antônio Higino - Na magistratu-
ra ao longo desses 22 anos, tivemos 
vários cargos, entre eles, juiz de Dire-
tor de Fórum, o que se repete aqui em 
Itabuna; juiz eleitoral por 20 anos; 
juizados especiais, ou do consumidor.

DIREITOS - Qual a sua análise 
do Poder Judiciário no Brasil?

Antônio Higino - Vejo com mui-
tas dificuldades, como todos os ou-
tros poderes têm. Eu acredito que 
precisa de mais investimentos no 
Judiciário, no sentido de aumentar 
o número de juízes e serventuários, 
e que seja desenvolvida também 
uma tecnologia para que o juiz pos-
sa desenvolver um melhor serviço 
para a sociedade. A magistratura 
para mim é um sacerdócio... Mas, 
precisa-se que dê condições de tra-
balho. Hoje, nós não temos uma 
condição satisfatória que dê certo 

retorno à sociedade, porém as de-
mandas são muitas. O número de 
juízes pouco, o número de serven-
tuários pouco. As pessoas, obvia-
mente, não procuram ver por esse 
lado. O que elas querem, é a satis-
fação do direito.

Além disso, o Judiciário é uma insti-
tuição forte. É um poder. Nele repousa 
toda esperança da sociedade. É certo 
que existem as mazelas, mas eu acredi-
to que o povo não perdeu a esperança 
de ter um Judiciário mais forte, onde 
magistratura tenha mais credibilidade. 
Quando a gente ouve comentários mi-
diáticos dizendo que o Judiciário está 
em crise com o Poder Legislativo, com o 
Poder Executivo, nós que vivemos essa 
realidade, sabemos que isso não existe. 
Porque no estado democrático de direito, 
não há crise entre poderes. Crise entre 
poderes signifi ca caos social e o Brasil é 
um país que vive no estado democrático 
de direito. E estado democrático de di-
reito não há crises institucionais, sobre-
tudo crise no Judiciário.

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 54 - SUL DA BAHIA
25 de julho a 25 de agosto de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

O entrevistado dessa edição do Direitos é o juiz de direito Dr. 
Antônio Carlos de Sousa Higino. Ele é ilheense e tem 22 
anos de magistratura, fez o curso de Direito na Federação 

das Escolas Superiores de Ilhéus/Itabuna (FESPI), a atual Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC). E nos últimos anos 
passou pelas comarcas de Itacaré, Ubaitaba, Porto Seguro, Una e 
Buerarema. E atualmente é o magistrado titular da 5ª vara Cível 
da comarca de Itabuna, Sul da Bahia e Diretor do Fórum Ruy Bar-
bosa também em Itabuna.

“A magistratura para 
mim é um sacerdócio... 
Mas, precisa-se que dê 
condições de trabalho

também no Código de Processo Fe-
deral, no sentido de que tornasse um 
direito mais célere. Porque o juiz fi ca 
como uma espécie de vitrine e parece 
que a culpa é dele, pela morosidade. 
Mas, por trás disso fi ca toda uma es-
trutura esquecida (trâmite do proces-
so), que pesa nos ombros do juiz, todas 
as mazelas da sociedade.

DIREITOS – Qual sua opinião 
sobre os escândalos com mem-
bros do Poder Judiciário?

Antônio Higino – A pessoa que 
se propõe a ser juiz, a ser homem pú-
blico, ela está sujeita a todas as vicis-
situdes inerentes ao cargo. De sorte 
que esses escândalos, tudo isso, faz 
parte de uma história que a pessoa 
continua sendo vulnerável, pelo pró-
prio exercício do cargo.

DIREITOS – Qual é a sua opi-
nião sobre o casamento de pesso-
as do mesmo sexo?

Antônio Higino – A minha opi-
nião é de menor importância. Eu 
como juiz farei a união, se tiver com-
petência para isso. A minha opinião 
particular fi ca reservada. A ofi cializa-
ção do enlace é temerária, porque é 
realizado através de uma orientação 
do Supremo (Supremo Tribunal Fe-
deral), órgão máximo da Justiça, que 
em linhas gerais tem o mesmo efeito 
de casamento em si. Para sua ofi cia-
lização há uma orientação ainda no 
Supremo que precisa ser revista cons-
titucionalmente, assim como também 
o Código Civil. (Entrevista concedida 
ao jornal Correio dos Municípios, ju-
nho de 2013)

Entrevista com Dr. Antônio Carlos de Sousa Higino - Juiz Titular 
da 5ª Vara Cível de Itabuna e Diretor do Fórum Ruy Barbosa.

DIREITOS - Existe uma receita 
para a solução da morosidade da 
Justiça?

Antônio Higino – A questão da 
morosidade foi uma questão que se di-
fundiu, porque o que faz a justiça mo-
rosa é uma série de recursos que são 
postas à disposição das partes. Então 
criou-se no Brasil a cultura do recurso 
pelo recurso, por tudo se recorre, tem 
recurso pra tudo e, obviamente esses 
recursos são que atravancam o cur-
so do processo. Seria necessário que 
houvesse uma redução do número de 
recursos, uma modifi cação positiva no 
Código de Processo Civil; modifi cação 

“O Judiciário é uma 
instituição forte. É um 
poder. Nele repousa toda 
esperança da sociedade”

3
3

ESPAÇO UNIVERSÁRIO 

Proposta proíbe utilização 
de balas de borracha durante 

manifestações públicas
O senador Lindbergh Farias 

do PT-RJ (foto), após o uso des-
proporcional da força por policiais 
militares durante os protestos 
que eclodiram no país em junho, 
apresentou um projeto de lei que 
propõe a proibição da utilização 
de armas equipadas com balas 
de borracha, festim ou afins pelas 
forças policiais estaduais ou fede-
rais em manifestações públicas.

Protocolado nesta terça-feira 
(16/7), o PLS (Projeto de Lei do 
Senado) 300/2013 também regu-
la e limita o uso de outros arma-
mentos de letalidade reduzida 
nessas operações. A proposta 
será examinada pela CCJ (Co-
missão de Constituição, Justiça 
e Cidadania) do Senado em cará-
ter terminativo.

Vítimas de violência
doméstica podem 
ter atendimento 

especializado no SUS

Eleiçõeslimpas

CONSELHO
FEDERAL DA OAB

Aluno de Ilhéus 
foi aprovado para 
curso de Direito 

Internacional em Haia

Vítimas de violência 
doméstica podem 
ter atendimento 

especializado no SUS
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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 - Quais os cargos 
assumidos pelo senhor como ma-
gistrado na Bahia?

Antônio Higino - Na magistratu-
ra ao longo desses 22 anos, tivemos 
vários cargos, entre eles, juiz de Dire-
tor de Fórum, o que se repete aqui em 
Itabuna; juiz eleitoral por 20 anos; 
juizados especiais, ou do consumidor.

DIREITOS - Qual a sua análise 
do Poder Judiciário no Brasil?

Antônio Higino - Vejo com mui-
tas dificuldades, como todos os ou-
tros poderes têm. Eu acredito que 
precisa de mais investimentos no 
Judiciário, no sentido de aumentar 
o número de juízes e serventuários, 
e que seja desenvolvida também 
uma tecnologia para que o juiz pos-
sa desenvolver um melhor serviço 
para a sociedade. A magistratura 
para mim é um sacerdócio... Mas, 
precisa-se que dê condições de tra-
balho. Hoje, nós não temos uma 
condição satisfatória que dê certo 

retorno à sociedade, porém as de-
mandas são muitas. O número de 
juízes pouco, o número de serven-
tuários pouco. As pessoas, obvia-
mente, não procuram ver por esse 
lado. O que elas querem, é a satis-
fação do direito.

Além disso, o Judiciário é uma insti-
tuição forte. É um poder. Nele repousa 
toda esperança da sociedade. É certo 
que existem as mazelas, mas eu acredi-
to que o povo não perdeu a esperança 
de ter um Judiciário mais forte, onde 
magistratura tenha mais credibilidade. 
Quando a gente ouve comentários mi-
diáticos dizendo que o Judiciário está 
em crise com o Poder Legislativo, com o 
Poder Executivo, nós que vivemos essa 
realidade, sabemos que isso não existe. 
Porque no estado democrático de direito, 
não há crise entre poderes. Crise entre 
poderes signifi ca caos social e o Brasil é 
um país que vive no estado democrático 
de direito. E estado democrático de di-
reito não há crises institucionais, sobre-
tudo crise no Judiciário.
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O entrevistado dessa edição do Direitos é o juiz de direito Dr. 
Antônio Carlos de Sousa Higino. Ele é ilheense e tem 22 
anos de magistratura, fez o curso de Direito na Federação 

das Escolas Superiores de Ilhéus/Itabuna (FESPI), a atual Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC). E nos últimos anos 
passou pelas comarcas de Itacaré, Ubaitaba, Porto Seguro, Una e 
Buerarema. E atualmente é o magistrado titular da 5ª vara Cível 
da comarca de Itabuna, Sul da Bahia e Diretor do Fórum Ruy Bar-
bosa também em Itabuna.

“A magistratura para 
mim é um sacerdócio... 
Mas, precisa-se que dê 
condições de trabalho

também no Código de Processo Fe-
deral, no sentido de que tornasse um 
direito mais célere. Porque o juiz fi ca 
como uma espécie de vitrine e parece 
que a culpa é dele, pela morosidade. 
Mas, por trás disso fi ca toda uma es-
trutura esquecida (trâmite do proces-
so), que pesa nos ombros do juiz, todas 
as mazelas da sociedade.

DIREITOS – Qual sua opinião 
sobre os escândalos com mem-
bros do Poder Judiciário?

Antônio Higino – A pessoa que 
se propõe a ser juiz, a ser homem pú-
blico, ela está sujeita a todas as vicis-
situdes inerentes ao cargo. De sorte 
que esses escândalos, tudo isso, faz 
parte de uma história que a pessoa 
continua sendo vulnerável, pelo pró-
prio exercício do cargo.

DIREITOS – Qual é a sua opi-
nião sobre o casamento de pesso-
as do mesmo sexo?

Antônio Higino – A minha opi-
nião é de menor importância. Eu 
como juiz farei a união, se tiver com-
petência para isso. A minha opinião 
particular fi ca reservada. A ofi cializa-
ção do enlace é temerária, porque é 
realizado através de uma orientação 
do Supremo (Supremo Tribunal Fe-
deral), órgão máximo da Justiça, que 
em linhas gerais tem o mesmo efeito 
de casamento em si. Para sua ofi cia-
lização há uma orientação ainda no 
Supremo que precisa ser revista cons-
titucionalmente, assim como também 
o Código Civil. (Entrevista concedida 
ao jornal Correio dos Municípios, ju-
nho de 2013)

Entrevista com Dr. Antônio Carlos de Sousa Higino - Juiz Titular 
da 5ª Vara Cível de Itabuna e Diretor do Fórum Ruy Barbosa.

DIREITOS - Existe uma receita 
para a solução da morosidade da 
Justiça?

Antônio Higino – A questão da 
morosidade foi uma questão que se di-
fundiu, porque o que faz a justiça mo-
rosa é uma série de recursos que são 
postas à disposição das partes. Então 
criou-se no Brasil a cultura do recurso 
pelo recurso, por tudo se recorre, tem 
recurso pra tudo e, obviamente esses 
recursos são que atravancam o cur-
so do processo. Seria necessário que 
houvesse uma redução do número de 
recursos, uma modifi cação positiva no 
Código de Processo Civil; modifi cação 

“O Judiciário é uma 
instituição forte. É um 
poder. Nele repousa toda 
esperança da sociedade”
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Zecarlinhos

Aniversário 
de Bianca 
Oliveira

Quem estará aniversariando 
no próximo dia 04/08, é o jor-
nalista e assessor de comu-
nicação Zecarlinhos. Para os 
poucos que não o conhece, ele 
é uma grife do jornalismo sul 
baiano, onde alia na sua vida 
pessoal e profissional a com-
petência e a ética. Parabéns 
sinceros da direção do grupo 
Direitos.

Uma festa linda e organizada 
aconteceu no último dia 15 de 
junho em Salvador para come-
morar os 4 de Bianca Venâncio 
Oliveira Lucas (Bia), neta do 
advogado almadinense mas  ra-
dicado em Itabuna José Carlos 
Oliveira, e, aconteceu no Buffet 
Castelo Encantado tendo como 
tema A Bela e a Fera. 
 Bia  divertiu-se muito e seus 
pais Cristiano Lucas e Mônica 
Venâncio Oliveira estavam feli-
zes em poder contar com a pre-
sença de familiares e amigos.

Roberto Santana

Outro amigo que estará aniversariando no inicio do mês 
(06/08), é o jornalista-editor da Revista Folha da Praia, 
Roberto Santana (centro). Pense em uma pessoa do bem 
e, além disso, edita uma das melhores revistas de nossa 
região. Amigo Roberto aceite os parabéns de seus amigos 
Vercil e Angélica Rodrigues.

Vercil Rodrigues Roberto Santana Valério Magalhães
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Há cerca de 10 dias escrevi um artigo 
falando sobre a sociedade do medo. A so-
ciedade que se retrai, que não se une em 
propósitos coletivos e, assim, deixa ser 
vilipendiada por uma minoria de opor-
tunistas e de demagogos que se utilizam 
das falácias políticas, do poder institucio-
nal e dos mecanismos de convencimento, 
mentirosos e sórdidos, para manterem a 
massa presa a diversos grilhões.

Grilhões que, desde muito tempo, já 
tinham sido anunciados por Rousseau em 
seu livro o contrato social, quando disse: 
“O homem nasce livre e por toda parte 
geme agrilhoado; o que julga ser senhor 
dos demais é de todos o maior escravo”[...] 
Mas, seguindo adiante Rosseau afirmou: 
[...] enquanto um povo é forçado a obede-
cer, e obedece, faz bem, e melhor ainda 
se, podendo sacudir o jugo o sacode; pois, 
recuperando a liberdade pelo mesmo di-
reito com que lha extorquiram, ou ele tem 
o direito de retomar, ou ninguém o tinha 
de lha tirar”. (Capítulo I – objeto do pri-
meiro livro).

E o povo brasileiro assim o fez, que-
brou os grilhões, saiu da jaula está re-
tomando a sua liberdade de ser povo, de 
viver em uma democracia de exigir o que 
lhes é de direito, de se fazer ouvir e poder 
dizer eu sou o titular do poder dessa Re-
publica que se chama Brasil.

Um som de não agüento mais, de que 
quero algo melhor. Um som que une jo-
vens, adultos, velhos, brancos, negros, 
mulheres, heteros, homos, que une todas 
as tribos. Um grito de solidariedade que 
ecoa dos que estão lutando por direitos 
imediatos, por direitos que são do seu dia 
a dia e do seu cotidiano, mas também um 
grito daqueles que entendem que viver 
em sociedade é lutar junto, é lutar ampla-
mente, é lutar pelo que é meu, pelo que é 
teu e pelo que é nosso.

Oportunistas sempre aparecerão, 
querendo se beneficiar ou querendo des-
construir um movimento legítimo, mas 
esses não podem minar o sentimento e o 
desejo que se extrai dessa multidão que 
se espalhou do Oiapoque ao Chui e que 

todos nesse momento, até os mais incré-
dulos, duros e individualistas, estão se 
questionando: que Brasil quero para mim 
e para os meus?

Um movimento que não sabemos 
quais serão seus frutos, mas uma coisa é 
certa, já está mexendo com as estruturas 
políticas, com os debates que virão no le-
gislativo e, que pode direcionar uma mu-
dança nas praticas do poder executivo, 
no sentido de estar mais aberto para os 
movimentos sociais e, com eles, debater 
de forma participativa e democrática as 
agendas de interesses. 

O povo brasileiro está demonstrando 
não aceitar migalhas e muito menos pro-
jetos construídos por meio de interesses 
bilaterais e escusos, pois política séria 
e política desenvolvimentista e política 
sustentável se faz com a participação de 
todos.

O movimento é um alerta. O movi-
mento deixou bem claro que vai para o 
enfrentamento se for necessário. E isso 
deve ser levado em consideração, pois 
quando Direitos são ameaçados, e quan-
do se mexe com a estabilidade e o bem-
-estar do ser humano tudo pode aconte-
cer. E, apenas, lembrando: que quando as 
andorinhas se unem elas são capazes de 
promover grandes transformações, mes-
mo que algumas delas fiquem no meio 
caminho... 

Hoje, dia 19 de Junho de 2013, fui a 
rua e vi nos cartazes, nos gritos, nos aler-
tas, nas caras pintadas, nos jovens cheios 
de esperança, que podemos sim fazer um 
Brasil melhor, um Brasil que realmen-
te seja pensado para todos, que conceda 
acessos e que permita que cada um possa 
fazer suas escolhas. E que essas escolhas 
sejam amplas e irrestritas.

Posso acreditar que o Gigante cansou 
de ficar deitado em berço esplendido e, 
que aos poucos, vai firmando os seus pas-
sos. Parabéns ao povo brasileiro...

Por Valéria Ettinger.
         Advogada e mestranda em Desenvolvimento 

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

O gigante 
acordou

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

Se pensarmos de forma compli-
cada, tudo fica muito complicado; se 
raciocinarmos de forma simples, tudo 
fica muito simples.

Não importa aonde você parou. 
Floresça aonde você estiver. Não im-
porta em que momento da vida você 
cansou, o que importa é que sempre é 
possível e necessário recomeçar. Reco-
mece a vida a cada manhã!

Recomeçar é dar uma nova chance 
a sim mesmo. É renovar as esperanças 
na vida e o mais importante: acraedi-
tar em você de novo.

Se você sofreu muito nesse período 
foi aprendizado; a vida tem lições de 
vida;

Se chorou muito foi limpeza de 
alma; a natureza se renova a cada ins-
tante;

Se ficou com raiva das pessoas foi 
para perdoá-las um dia; e ampliar o 
amor altruísta;

Se sentiu-se só por diversas vezes é 
por que fechastes a porta para os anjos; 
e vale a pena confiar no próximo, sendo 
útil, gentil, respeitoso e benigno.

Quando você acreditar que tudo 
está perdido é bom recomeçar, retor-
nar  ao sentimento inicial do que é 
belo, bem e verdade: o início  de sua 
melhoria. É agora, nunca é tarde para 
trocar velhos hábitos por novos, é hora 
de reiniciar.  de pensar na luz,  de en-
contrar prazer nas coisas simples de 
novo da vida e caminhar rumo ao su-
cesso e a realização.

Que tal um novo emprego? Uma 
nova profissão? Um corte de cabelo 
arrojado? Estar diferente? Inovar é 
preciso. Lembre-se: Só cresce quem se 
renova.

Um novo curso ou aquele velho de-
sejo de aprender a pintar, desenhar, es-
crever, dominar o computador  ou qual-
quer outra coisa. Nunca tenha medo do 
que você é. Filho de Deus. Uma cente-

lha de Luz que será um farol a ilumi-
nar a vida das outras pessoas.

Olha quanto desafio  quanta coisa 
nova esperando por você! Viva.

Não sinta-se sozinho!  Tem tanta 
gente que você afastou com seu perío-
do de isolamento que está ansioso es-
perando, apenas,  um sorriso teu para 
chegar perto de você. Recomeçar hoje 
é um bom dia para começar novos de-
safios. Fique ao lado das pessoas que 
você ama.

Onde você quer chegar? Você pode 
ir alto, sonhar grande, enfim, queira o 
melhor do melhor, queira coisas boas 
para sua vida. Agora, nunca esqueça: 
Quanto maior é o coqueiro maior é a 
queda do coco. Por isso, pise firme no 
chão. Pensando assim vamos trazer 
pra nós aquilo que desejamos, ou mais.

Se pensarmos pequeno; coisas pe-
quenas teremos. Já se desejarmos for-
temente o melhor e, principalmente, 
lutaremos pelo melhor, o melhor vai 
se instalar na nossa vida.

E é hoje o dia da faxina mental! 
Joga fora tudo aquilo que te prende 
ao passado e ao mudinho de coisas 
tristes, enfim, jogue tudo fora,  prin-
cipalmente esvazie seu coração. Fi-
que pronto para a vida, para um novo 
amor, nova aprendizagem, nova busca 
e tentativas. Só faz boas recordações 
quem as tem.

Lembre-se: somos apaixonados, 
somos sempre capazes de amar mui-
tas e muitas vezes. Nós somos Amor, 
filhos amados do Pai eterno. Já ima-
ginaram que povo e que nação surgi-
riam, se todas as pessoas se unissem 
para praticar o bem? Então, Vamos re-
começar tudo com aquele sentimento 
nobre. Acreditar em você de novo. 

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um 

mundo melhor. Itabuna – Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

A força das palavras pode 
mudar sua vida. É só acreditar!

OPINIÃO

Por João Batista de Paula*

Acreditar 
em você 
de novo

Envolvendo famílias e pais
“A educação, direito de todos e dever do 

estado e da família, será promovida e in-
centivada com a colaboração da sociedade, 
visando o pleno desenvolvimento da pes-
soa, seu preparo para o exercício da cida-
dania e sua qualificação para o trabalho” 
(art. 205 Constituição Federal Brasileira)

Pesquisas mostram que o envolvi-
mento da família na vida escolar das 
crianças é fundamental. A família é ca-
paz de despertar o interesse e a curio-
sidade delas e incentivar a sua apren-
dizagem. Por isso seu compromisso é 
indispensável.

Não queremos que vocês se transfor-
mem em professores de suas crianças, 
basta que acompanhem a vida escolar 
delas, valorizem suas tarefas, estimulem-
-nas a gostarem de aprender e a serem 
curiosas também na vida fora da escola.

Para envolver a família e os pais na 
escola de seus filhos é necessário que os 
pais, mães e os responsáveis conversem 
com os professores e acompanhem o de-
senvolvimento de suas crianças mais de 
perto e de forma mais atraente. Juntos, 
construiremos a escola que o Brasil quer e 
de que precisa. Mostrem para suas crian-
ças que elas podem contar com vocês.

A família necessita saber o que esta 
acontecendo para poder participar e, se 
for o caso, reclamar.  O gestor ou ges-
tora tem que ser um bom ouvinte, ele 
ou ela não pode fechar os ouvidos às 
reclamações. Quando um pai diz que 
não gosta de ir às reuniões da escola, 
ele pode ter motivos. Só ouve problemas 
em relação ao desempenho do filho ou fi-
lha, reuniões longas ou que não definem 
nada, nunca tem oportunidade de falar 
e outras tantas situações que podem ser 

mudadas através de uma gestão partici-
pativa e articulada com a comunidade.

Ao conhecer o perfil da comunidade 
de sua escola, será mais fácil relacionar-
-se com ela. Não adianta convidar para 
uma missa católica uma comunidade 
formada pela maioria de evangélicos. 
Mas para não cometer esse “pecado” é 
necessário saber disso antes.

A gestão participativa é o caminho 
mais eficaz para fortalecer a autonomia 
da escola e promover a qualidade do ensi-
no. E é neste campo que o papel do gestor 
ou gestora encontra sua plena realização: 
na tarefa de mobilizar e envolver toda co-
munidade escolar no planejamento, na or-
ganização e no funcionamento da escola. 

O fracasso escolar, a evasão, a repe-
tência e mesmo a indisciplina e a violên-
cia têm sido apontado como resultado do 
distanciamento da família do ambiente 

escolar. Se de um lado encontra-se a 
descrença de pais e responsáveis em 
relação ao sistema, do outro há os edu-
cadores e profissionais de educação que 
pouca experiência possuem na árdua 
tarefa de buscar o apoio e o relaciona-
mento com a família para romper essa 
distância. O resultado é a falta de arti-
culação entre as duas instituições que, 
por prática, funcionam separadamente 
no exercício de formar os cidadãos.

A articulação entre escolas e famí-
lias nos dias hodiernos está tímida, 
ainda, mas acontecerá com mais vigor 
quando as duas instituições tiverem 
algo em comum, capaz de uni-las, in-
tegrá-las, propiciando-lhes sintonia em 
todos os movimentos. 

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *
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Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do

Jornal e Revista Direitos

A Maçonaria desde suas origens até os dias 
atuais vem se conduzindo como inimiga de pre-
conceitos, desigualdades, privilégios e discrimi-
nações. Sempre se manteve em defesa do pleno 
exercício dos direitos fundamentais do homem.  
O dia 14 de julho é uma data que lembra um dos 
feitos histórico desta Ordem.

Sobre o reinado de Luis XVI, a França viveu 
em latente estado de turbulência financeira a 
despeito de toda sua atividade mercantil e cul-
tural extremamente desenvolvida. O governo era 
forte e a organização social extremamente sim-
ples: quem não era “privilegiado” e podia gozar 
de todas as vantagens sobre as pessoas comuns 
era simplesmente pequeno burguês ou plebeu.

Dentre os privilegiados, destacavam-se os ecle-
siásticos, que eram donos de grandes extensões de 
terra, tinham foro próprio, estavam isentos de pa-
gar quaisquer impostos, mas podiam instituí-los e 
cobrá-los. Estavam acima de quaisquer suspeitas 
e constituía crime contra o Estado dizer ou fazer 
algo contra qualquer membro da alta hierarquia 
clerical.                                                                                                                             

Os clérigos menores eram mais ou menos 
equiparados a burguesia. A nobreza dividia-se 
em 03 grandes grupos: a alta nobreza (descen-
dentes reais grandes latifundiários), a média no-
breza (de espada ou toga, militares, políticos e 
burocratas) e a pequena nobreza (elementos que 
haviam ascendido na escala social e sido nomea-
dos para altos cargos na hierarquia governamen-
tal). Os demais eram o Terceiro Estado que se 
constituía de duas categorias distintas: a urbana 
e a rural. Havia também a massa maior a Plebe.

A exceção do clero e da nobreza, todos os de-
mais pagavam impostos elevados. A fome, a mi-
séria e a injustiça social já se faziam sentir nos 
grandes centros. Juntando-se a isso, veio o des-
contentamento político, o que levou o Rei a con-
vocar os Estados Gerais (o clero, a Nobreza e o 
Terceiro Estado) culminando com a humilhação 
imposta a Plebe que não fora convidada a parti-
cipar, e após reclamações, permitiram a entrada 
sem local para assento. A corrupção, os escânda-
los tornaram-se públicos, os altos cargos eram 
ocupados por apadrinhados.

Maçons franceses cumprindo a missão da Ma-
çonaria: estar sempre em posição de vanguarda 
na busca da libertação do gênero humano, rebe-
laram-se e sob a liderança do ilustre maçom MI-
RABEAU que também não concordava com tal 
situação, inclusive, com a proporcionalidade da 
votação que assegurava a predominância do Clero 
e da realeza.

 Houve vazamento de informações sobre pos-
sível golpe de Estado. Rebeldes criaram o Comitê 
de Vigilância para impedir o golpe de Estado – 
povo cria a Guarda Nacional e na noite de 14 de 
julho de 1789, marcha para a Bastilha¹, fortaleza 
que havia pelos lados do Bairro Santo Antonio, 
em Paris, mais conhecida por ter sido uma pri-
são, onde o Rei e os “amigos do Rei” mandavam 
prender e arrebentar seus desafetos, sem qual-
quer julgamento prévio. Era o símbolo maior do 
PODER ABSOLUTO. Povo unido e organizado 
assalta e conquista a fortaleza. Era o primeiro 
derramamento de sangue em Paris, caia o abso-
lutismo.

A frase, Liberté, Egalité e Fraternité”! Era o 
que se ouvia.

Daí foi apenas um passo para a promulgação 
por parte da Constituinte dos Direitos do Homem 
e do Cidadão. Outras ações revolucionárias ocor-
reram face a manobras do Rei para sancionar. 
Essa mesma Declaração inspirou a Constituição 
dos EE UU, e a Carta das Nações Unidas consa-
grou 156 anos depois em 1945. 

Observem atentamente a frase impressa no Li-
vro “A Franco Maçonaria Francesa e a Preparação 
da Revolução” escrito por um confesso inimigo da 
Maçonaria – GATON MARTIN: “Filha da filoso-
fia francesa, a Maçonaria preparou a revolução ou 
mais exatamente, por sua propaganda incessante, 
dispôs pouco a pouco os espíritos para as reformas”.

Os maçons franceses ao proclamarem a De-
claração dos Direitos do Homem, difundiram por 
todo o mundo um testamento filosófico que viria 
plasmar a verdadeira imagem da Maçonaria 
como corpo de princípios imprescindíveis a pres-
crição do atraso e do obscurantismo, favorecendo 
de outra parte, as leis do progresso e do desenvol-
vimento do homem.

É inquestionável e gloriosa  a participação 
da da Maçonaria nesses acontecimentos, deve 
encher de justo orgulho, principalmente a todos 
os maçons. Mas, as semelhanças da situação da-
quele século na França², (aumento de impostos, 
inflação em alta, produção em queda, falta de 
cumprimento de promessas, corrupção, violên-
cia, povo nas ruas pedindo mudança no sistema 
de votação, extinção de privilégios etc., etc.) com 
o momento atual do nosso Brasil, deve nos levar, 
no mínimo, a uma profunda reflexão. Basta ligar 
a televisão, ler os  jornais ou ouvir o noticiário 
para constatar a existência de seres humanos 
em favelas ou sob pontes, violência, grupos ar-
mados, desmandos políticos, escândalos, desem-
prego, corrupção, problemas na área de saúde, 
na educação, transporte, habitação, propaganda 
enganosa, elevado número de ministérios, gastos 
excessivos etc. etc.

O Brasil acordou. Nosso povo tomou consci-
ência de sua importância, de seu papel na vida 
e no desenvolvimento do País. Não podemos dei-
xar que esta chama se apague. Com serenidade 
precisamos ficar atentos às manobras que pode-
rão advir com o intuito de desviar o foco da real 
discussão. A realidade está vindo a tona. Por que 
apareceu recurso?  Avante Brasil.  

¹/ Fortaleza independente chamada anterior-
mente de “bastide”, mais tarde passou a ser co-
nhecida por “Bastille”. Inicialmente tinha como 
função proteger as muralhas de Paris contra ata-
ques dos ingleses.  Esta fortaleza no século XV 
foi transformada pela monarquia francesa numa 
prisão do Estado onde eram presos aqueles que 
discordavam ou representavam ameaça ao poder 
do rei.

Por Antônio da Silva Costa.
Engº Agrº MSc em Administração de Empresas.  Membro Efetivo 

da Academia Maçônica de Letras da Bahia Membro Efetivo (Fundador) 
da Academia Maçônica de Letras, Ciências e Artes da Região Grapiúna 

(AMALCARG) Membro Efetivo (Fundador) da Academia Grapiúna de 
Letras (AGRAL) e Coordenador do Grupo de Ação Comunitária de 

Itabuna (GAC). Membro da Oficina Integrada São José – Itabuna Gr.: 
33 Membro M.: I.: da Loja Maçônica 28 de Julho GOB/GOEB – Itabuna 

– Bahia.

Por Antônio da Silva Costa*

PONTO 
DE VISTA

Queda ou 
tomada da 
Bastilha

73.3613-2545 | 9134-5375

1 - Sou proprietário de 
uma pequena empresa e um 
dos meus funcionários está 
sumido há mais de 20 (vin-
te) dias. Não tenho como 
ficar sem repor alguém no 
lugar dele. Me disseram 
que só posso dar o abando-
no de emprego depois de 30 
(trinta) dias. Soube que ele 
está preso e não retornará 
ao serviço. Posso mandar 
o contador fazer a rescisão 
como abandono de empre-
go? Alexandre Costa.

 
Caro Alexandre, não há 

homologação de rescisão por 
abandono. Além de do mais é 
necessária a presença do em-
pregado para a rescisão, o que 
no caso é impossível. Enfim, 
nada há a fazer. Poderia fazer, 
após os 30 (trinta)  dias, uma 
ação de consignação em pa-
gamento, depositando o valor 
do direito que  ele teria, como 

férias vencidas e saldo de salá-
rios. E o juiz  daria quitação. 
Aconselho falar com um advo-
gado levando este e-mail.

 
2 -  Em decorrência da 

convenção coletiva cele-
brada pelo meu sindicato 
com o sindicato dos traba-
lhadores, a minha empresa 
é obrigada a pagar parcelas 
não previstas em lei. Não 
houve acordo na negocia-
ção coletiva desse ano e a 
convenção anterior já não 
mais está em vigor. Posso 
parara de pagar tais vanta-
gens? Roberto Carmo.

Estimado Roberto, a nor-
ma coletiva anterior é válida 
até que outra venha a modifi-
ca-la. E mais, se o empregado 
já o era na vigência da  nor-
ma antiga, esta aderiu ao seu 
contrato de emprego Não pode 
parar de pagar.

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.



Preparação para 
o casamento

Faz pouco tempo fui con-
vidada para fazer uma pales-
tra num curso de noivos. Isso 
acontece com regularidade, pois 
muitos sabem que trabalho há 
anos com casais nas Varas de 
Família e também em consul-
tório particular, tendo inclusive 
escrito um livro sobre relaciona-
mento a dois (maiores informa-
ções no site: www.mariaregina.
com.br). Sinto prazer em poder 
contribuir com orientações aos 
jovens namorados, preferen-
cialmente atuando de modo pre-
ventivo, pois como diz o ditado: 
prevenir é sempre melhor que 
remediar. Nesse sentido, aque-
le encontro foi para mim uma 
grande decepção.

Muitos casais me olhavam 
aparentemente perguntando o 
que estavam fazendo ali. Vá-
rios já se encontravam “grávi-
dos”, ostentando barriguinhas 
de até sete ou oito meses. Al-
guns ainda dormiam vez que o 
encontro aconteceu no período 
da manhã. Falei em torno de 
cinquenta minutos, ressaltan-
do os compromissos entre os 
pares e deles para com a prole. 
O espanto foi geral. Ninguém 
caiu da cadeira, mas os que 
dormiam acordaram rapidi-
nho. Aqueles olhos arregalados 
me fizeram refletir sobre como 
nossos jovens estão se casando 
despreparados. Para eles vale 
a máxima: se não der certo a 
gente se separa. E os filhos? 
Ah, quem se preocupa com fi-
lhos? Aliás, quem são os filhos? 

Num mundo em que a ado-
lescência termina cada vez 
mais tarde, e encontramos 
inúmeros trintões adolescen-
tes, seus filhos são apenas 
concorrentes vistos com des-
confiança. Aliás, o hit do mo-
mento é brincar de casinha. 
As pessoas querem se casar 
porque desejam colocar aque-
le terno e o vestido de prince-
sa, com coroa e flores. Depois 
viajar para cenários mágicos, 
curtir momentos incríveis a 
luz de velas, regados a um 
bom vinho ou champanhe. 
Que maravilha! 

A complicação começa com 
o desafivelar das malas, pois 
elas voltam com várias roupas 
sujas que precisam ser lava-
das. Se o bebê já está encomen-
dado, como acontece muito, 
logo tem também chorinho em 
casa. Facilmente os adolescen-
tes se cansam, pois brincar de 
casinha tem suas implicações e 
não dá para guardar o bebê no 
guarda roupa logo que a brin-
cadeira acaba. Alguém tem 
de cuidar dele até que cresça. 
Normalmente é a vovó, pois pa-
pai e mamãe seguem buscando 
outros amiguinhos para tornar 
a brincar de casinha e fabricar 
novos bonequinhos para que os 
outros cuidem.

É triste, mas é a realidade. 
Nossos jovens não estão pre-
parados para assumirem as 
responsabilidades inerentes 
ao casamento. Preocupam-se 
com o supérfluo e descuidam 
do essencial. Não sabem que os 
verbos a serem conjugados do 
início ao fim são: amar, perdoar 
e, principalmente, renunciar! 
Ambos se concentram, cada 
qual em seu próprio projeto, e 
não conseguem abrir mão dele 
em prol da família agora cons-
tituída. 

Terminada a palestra não 
se ouvia um “piu”. Ninguém 
fez perguntas. A maioria de 
olhos esbugalhados e boca 
aberta. Foram convidados a 
tomar o café mais cedo já que 
nenhuma indagação surgiu. 
Ninguém se mexeu. Imóveis, 
eles continuavam me olhan-
do. Pareciam ter medo de se 
levantar. Precisei pegar o mi-
crofone novamente e dizer que 
realmente eu os estava dispen-
sando mais cedo para o café e 
que eles poderiam se levantar 
e ir. Só então saíram, e eu fi-
quei com a terrível sensação 
que caminhavam quase todos 
como ovelhas sem pastor.

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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Como as intempéries da 
vida nos levam sempre aos des-
caminhos nem sempre plane-
jados das nossas existências, a 
única saída é realmente sorrir, 
para não dar vazão a nenhuma 
depressão inconveniente ou 
oportunista.

E foi assim que fiz mais 
uma vez, sentado à beira da 
praia e ouvindo as estarrece-
doras estórias de um amigo 
desavisado que, como sempre, 
merece a divulgação, sem-
pre na tentativa humílima 
de divertir e dar certa leve-
za aos dias quentes de verão 
que estamos vivendo.

Antigamente, o carnaval 
de Itabuna era comemorado 
em plena avenida do Cin-
quentenário. E nosso amigo 
contador de “causos”, devi-
damente omitido o nome, 
estava tomando conhaque 
Cinco Estrelas, a noite toda, na 
barraca do colega e amigo ban-
cário de alcunha Tijolão.

Saindo da festa de Momo 
amanhecendo o dia, travado, 
trocando as pernas, dirigiu-se à 
sua residência, tomou banho, pe-
gou uma mochila e partiu para a 
rodoviária, ia a Santo Antônio de 
Jesus, atrás da namorada, pois a 
visitava de 15 em 15 dias.

Chegou na rodoviária, mos-
trou a passagem e sentou-se na 
poltrona do ônibus da Águia 
Branca, cochilou rápido. Bêba-

do, pocado, o sono parece uma 
eternidade. Aquela coisa de 
um minutinho só. Quando se 
deu conta, o veículo estava tra-
fegando em direção à BR 101, 
na altura da, hoje, garagem da 
Rota. Quando viu os ônibus ali 
estacionados, se desesperou, 
dando uma de valente:

- Para o ônibus, para o ôni-
bus! Que eu vou para Santo 
Antônio de Jesus, peguei o ôni-
bus errado! – imaginando estar 

indo em direção contrária, em 
lado oposto.

O cobrador tentou ameni-
zar, segurando-lhe o braço:

- Não, moço...
- Me larga, me larga, me 

larga...
- Moço, você está dentro do 

ônibus para Santo Antônio...
Ele, totalmente em para-

noia, misto de ressaca e sono:
- Me larga, me larga, me 

larga, que eu tenho que ir para 
Santo Antônio de Jesus! 

Aquela confusão infrene 

alardeou todos os passageiros, 
despertando-os para a loucura 
do caso inusitado em questão.

O motorista se zangou e en-
costou no posto de gasolina ao 
lado e ele se dirigiu à rodovi-
ária. Chegando lá, percebeu a 
besteira que fez:

- Ih, eu tava no ônibus... E 
agora?

Pegou um táxi e foi atrás do 
automóvel, só alcançando-o em 
Ubaitaba. Pagou um dinheiro 
da zorra pela corrida. 

Com a maior cara de pau, foi 
subindo no ônibus, o motorista 
quando viu, foi logo dizendo:

- Aqui você não vai en-
trar, não!

Ele tentou contemporizar:
- Não, o senhor me desculpe 

aí, passou já... É que eu ama-
nheci no carnaval de Itabuna, 
estou meio desnorteado... mas 
já tou beleza já... já sarei já!...

E sob os olhares desconfia-
dos de todos os que assistiam 
a cena, principalmente da se-
nhora que estava na poltrona 
ao seu lado, ele subiu de novo 
no buzu, podendo, enfim, tirar 
o seu sagrado sono de folião en-
sandecido, enquanto as rodas 
singravam o asfalto em direção 
à cidade desejada.

Sorrir é o 
remédio II                    Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

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

Escreve para oblogderedacao.blogspot.com 
E-mail: g_a_haun@hotmail.com
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O pecado paralisa
É preciso que cada um dos nossos 

volte, mesmo que tenha perdido tudo e 
já esteja “cheirando mal”, como o filho 
pródigo. Para Deus não há caso sem so-
lução. Não há casos perdidos. Olhando 
para Maria Madalena, Jairo, Mateus, 
percebemos que para o Senhor não há 
casos impossíveis. É preciso que cada 
um dos nossos volte para casa.

Aquele homem que estava para-
lisado (cf. Lucas 5, 18-19) não tinha 
mais como ir sozinho, tal era a situa-
ção em que ele havia chegado. Foram 
seus amigos que o colocaram na maca 
e o levaram para Jesus. Tiveram um 
grande trabalho porque não tinham 
como entrar. Mas, finalmente, conse-
guiram levá-lo à presença do Senhor.

É assim que precisamos fazer com 
os nossos. Não podemos parar de tra-
balhar enquanto não conseguirmos le-
vá-los todos até Jesus. Ao ver aquele 
homem paralítico na padiola Cris-
to percebeu que sua maior neces-
sidade era o perdão dos seus peca-
dos, por isso, lhe diz: “Teus pecados te 
são perdoados” (Lucas 5, 19b). A maior 
necessidade dos nossos é essa tam-
bém. Eles estão nessa situação porque 

foram para longe de Deus e acabaram 
no pecado, como o filho pródigo e como 
aquele homem paralisado. O pecado 
vai entrevando a pessoa de tal manei-
ra que se torna vão qualquer socorro 
humano. É preciso o socorro divino.

 Pois com Deus faremos proezas, 
realizamos maravilhas. Por isso, faça 
a sua parte: lute, ore, interceda, je-
jue, sacrifique-se, fale, exorte... Faça 
tudo o que estiver ao seu alcance. 
Chegará a hora em que cada pessoa 
da sua família haverá de se decidir e 
voltar para a casa do Pai. E quando 
isso acontecer, o Senhor mesmo irá 
dizer: “Meu (minha) filho (a), tem 
confiança; os teus pecados te são 
perdoados”. Depois Ele cuidará do 
restante: curando a paralisia, dando 
roupas novas, sandálias e anel novo 
de filiação (cf. “A parábola do filho pró-
digo” (Lucas 15, 11-32).

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Mensalão 
e o caráter 
educativo

Aplaudido. Criticado. Condena-
do pelo PT. Há sete anos, o processo 
foi instituído, denunciado o esquema 
pelo então deputado federal Roberto 
Jefferson – presidente do PTB.  O ne-
ologismo mensalão, variante de “men-
salidade”, prática ilegal de compra de 
votos de parlamentares, foi a expres-
são adotada pela mídia, pela primeira 
vez citada na folha de São Paulo. So-
freu influências, ficou paralisado, mu-
dou o Procurador Geral da República, 
Antônio Fernando Souza, consumou-
-se na denúncia do Procurador Geral 
Roberto Monteiro Gurgel Santos em 
2011.

Marcos Valério tornou-se o grande 
vilão da história. Beneficiou o siste-
ma com os recursos financeiros. Antes 
abraçado, hoje o inimigo, com risco de 
vida. 

Temos um Brasil novo, mesmo 
para aqueles pessimistas. A opinião 
pública brasileira ganhou. Inspiração 
Francesa. O povo quando quer, muda. 
A sociedade civil organizada tem o po-
der de mover montanhas. Isso aconte-
ceu à luz da Constituição Federal.

O julgamento do Mensalão pelo 
STF mudou a cara dos julgamentos, 
ao vivo e em cores. Extraindo-se as 
posturas de algumas vaidades, ex-
ceção, para figura ímpar e serena do 
presidente Ayres Britto.

O julgamento teve caráter edu-
cativo, isso ninguém pode negar. Os 
jovens nacionais poderão viver outro 
cenário de vida republicana. O proces-
so educativo e cultural firmará a pre-
venção dos partidos políticos velhos 
e futuros, que repensarão duas vezes 

antes em formar alianças espúrias, 
não só para compra de votos de parla-
mentares, mas em todo enriquecimen-
to ilícito.

Postura diferenciada deverá ser o 
molde das alianças vindouras. Não po-
demos retroceder nesse marco históri-
co. Todo e qualquer político corrupto 
deve ser plenamente condenado, não 
só pobres e pretos, como reza o senso 
comum. É necessária uma construção 
nova de democracia brasileira, em que 
se puna, com rigor, os crimes do cola-
rinho branco.

Relembrando o grande jurista Ruy 
Barbosa, que sempre enfatizou a hon-
ra como dever profícuo dos políticos, 
é mister constar que a dignidade é 
um princípio que permeia o conceito 
de honra. Assim como a dignidade da 
pessoa humana, a honra é um valor 
pessoal que corresponde ao status que 
o ser humano ocupa entre seus iguais, 
senão vigorará uma das mais célebres 
frases da história: “De tanto ver triun-
far as nulidades, de tanto ver prospe-
rar a desonra, de tanto ver crescer a 
injustiça, de tanto ver agigantarem-se 
os poderes nas mãos dos maus, o ho-
mem chega a desanimar da virtude, 
a rir-se da honra, a ter vergonha de 
ser honesto” (Obras Completas de Ruy 
Barbosa. V. 41, t. 3, 1914. p. 86).

Temos de imprescindível mudar 
essa visão que nos humilha. Precisa-
mos lutar por um futuro limpo. Abaixo 
as combinações partidárias e a cultu-
ra de adesão ao poder.

Por Sione Maria Porto de Oliveira.
Delegada de Policia Civil da Bahia, escritora e poetisa. 

Itabuna – Bahia.

Por Sione Maria Porto de Oliveira*

OPINANDO
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Escrevi dois textos anteriormente 
alusivos as passeatas, reações públicas, 
desejos de melhoras, etc., mas, como fui 
enfático, tudo começou por causa de mí-
seros 20 centavos que afetam bastante 
a bolsa do povo nas idas e vindas para 
seus trabalhos e escolas. Justíssima rei-
vindicação, principalmente pelas péssi-
mas condições dos veículos colocados nas 
ruas pelas companhias detentoras das 
linhas de atendimento.

Como o tempo me ensinou, pela vi-
vência cotidiana, o brasileiro sofre, criti-
ca, condena, revolta-se, mas, infelizmen-
te, não toma atitudes, não são solidários 
nas campanhas de maiores abrangên-
cias, preferindo sofrer as agruras do in-
ferno, que organizar grupos para reivin-
dicar os seus direitos. Não atribuo isso a 
acomodação ou covardia, mas, que é uma 
realidade, todos nós temos que reconhe-
cer. Principalmente as camadas mais 
pobres que, amedrontadas, ficam quie-
tas apenas comentando seus sofrimentos 
nas esquinas e botequins. Porém, desta 
feita, provavelmente por estímulos de 
lideranças políticas interessadas em 
desestabilizações governamentais, infil-
trando nos diversos grupos nas cidades 
e estados organizadores profissionais de 
passeatas, patrocinando faixas, panfle-
tos, tintas para os caras pintadas, ôni-
bus de graça, dispensa de trabalho, lan-
ches, etc., sendo que, os mais covardes 
e canalhas, ainda contratam badernei-
ros mercenários para criar um clima de 
guerra e depredação, atacando a polícia 
e os prédios públicos até com centenas 
de bombas “coquetel molotov”, desvirtu-
ando as justas reivindicações pacíficas 

do ordeiro povo brasileiro. Suponho que 
todos já têm conhecimento através da 
mídia, que os pagamentos desses desor-
deiros (comprovadamente) variam de 20 
a 50 reais.

Sem que fosse essa a intenção do 
povo, hoje, aproveitando o momento de 
uma aclamação nacional, quase que es-
queceram os modestos 20 centavos e to-
dos partiram para assuntos muito mais 
sérios e importantes que são: Educação, 
saúde, segurança, saneamento, moradia 
e, principalmente, um combate veemen-
te a forte corrupção que vêm dominando 
o país há décadas. E, por mais absurdo 
que pareça, esse mesmo povo reelege 
uma grande maioria desses saqueadores 
do nosso país, provando que seus votos 
são dados por interesses egoísticos ou 
obediência partidária, pouco se impor-
tando com a repetição dos podres resul-
tados.

Essa síntese que faço sobre as ocor-
rências, não quer dizer que sou o advo-
gado do diabo, apenas, tenho uma visão 
menos poética do que muitos outros e, 
como defendo esse mesmo povo por mais 
de cinqüenta anos, creio que tenho direi-
to de dizer certas coisas, baseando-me 
na vivência de vários regimes políticos 
nesse período.

Estou, como muitos, esperando que 
tenhamos resultados benéficos, sirva de 
alerta aos campeões de peculato do Bra-
sil e que algumas reformas sejam feitas 
urgentemente!

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

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

As verdades 
subliminares! Por Antonio Nunes de Souza*
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A poeta, jornalista, bacharel em Direito 
e Acadêmica Janete Badaró festeja seus 78 
anos neste mês de julho, em reunião festiva 
familiar. Mãe de cinco filhos: Arilton Carlos, 
Jane Kátia, Jane Suely, Carlos Alberto Fi-
lho (Beto) e Jane Hilda, e com muitos netos 
e bisnetos, Janete Badaró é um nome que se 
destaca na sociedade grapiúna, pela mulher 
idealista, guerreira, sensível, e cuja história 
empreende a marca do pioneirismo visto ter 
sido a primeira mulher a ocupar uma cadeira 
na Academia de Letras de Ilhéus, academia 
onde, em vida, foram membros os escritores 
Jorge Amado e Adonias filho. Ela ocupa a ca-
deira n. 06 daquele sodalício desde 1981. 

Janete Mendonça Badaró nasceu em 
Ilhéus, em 16 de julho de 1935, filha de Ariston 
Bastos Mendonça e Beatriz Neves Mendonça. 
Tem dois livros de poesia lançados: “Momentos” 
e “Máscaras em Procissão”, além de participa-
ções em diversas coletâneas regionais; publicou 
crônicas e contos em vários jornais e revistas 
regionais defendendo idéias feministas e eco-
lógicas. Seu nome é verbete em duas enciclo-
pédias de escritores baianos; fundou o Ilhéus 
Jornal ao lado de seu esposo Carlos Alberto Ra-
magem Badaró, e com o falecimento deste, pas-

sou a editar e dirigir a Ilhéus Revista- durante 
quase três décadas. Foi Chefe de Gabinete na 
Prefeitura Municipal de Ilhéus, fez parte das 
diretorias da OAB subseção Ilhéus e da Acade-
mia de Letras por várias gestões. Aposentada 
pela Secretaria de Educação do Estado, atual-
mente dedica-se a leituras de grandes obras, no 
sossego do seu lar. Parabéns, Janete! 

A Academia de Letras de Ilhéus, 
que tem na sua presidência o dinâmico e 
competente Dr. Josevandro Nascimento 
(foto), vai instituir um concurso público 
para homenagear o nosso poeta maior 
Vinicius de Moraes, cuja data da entrega 
do prêmio será no dia em que ele com-
pletaria 100 anos, 19 de outubro, numa 
solenidade intercalada de música e poe-
mas do autor de Garota de Ipanema.

Quem estará aniversariando no próxi-
mo dia 28/07, é o advogado e ex-presidente 
da OAB-Seccional de Ilhéus (2007-2012) 
Deusdete Machado de Sena Filho (foto).

Deusdete Sena é formado em Direito 
pela FESPI/UESC, especialista em Direito 
do Trabalho e Processo do Trabalho e Mem-
bro da ALJUSBA onde ocupa a Cadeira de 
nº 06, que tem como patrono Wally de Oli-
veira Filho.

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 DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

ACADEMIA DE LETRAS 
JURÍDICAS DO SUL 
BAHIA (ALJUSBA)

A poeta ilheense Janete Badaró
comemora 78 anos de vida

A Academia de 
Letras de Ilhéus

homenageará 
Vinicius de Moraes
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PARABÉNS ITABUNA.

No aniversário da cidade o destino  
é certo: comemorar e aproveitar tudo 
o que Itabuna oferece de melhor.

UMA HOMENAGEM AOS 
103 ANOS DE ITABUNA.

/AguiaBrancaSalutaris @AguiaBSalutaris


