
DIREITOS – Dr. Marcos Conrado, 
o Senhor já é bastante conhecido e 
firmou-se na região como o maior es-
pecialista em Direito Previdenciário. 
Fale um pouco da sua vida e porque 
escolheu a advocacia.

Marcos Conrado – Inicialmente me for-
mei em Ciências Econômicas. Entretanto, 
sentia que não era a profissão da minha apti-
dão. E por influência do meu saudoso pai, re-
solvi fazer o Curso de Direito me graduando 
no ano de 1988 e logo em seguida me tornei 
advogado. E realmente é atividade que tenho 
aptidão e me realiza profissionalmente, pois 
seguido o pensamento do grande jurista Sau-
lo Ramos, “A advocacia é a sua suave obses-
são, é o irresistível fascínio de lutar pela de-
fesa do direito de alguém. Salvar liberdades, 
honras, patrimônio de toda a espécie, mate-
riais e morais. Poder ajudar na cura de feri-
das abertas nas almas dos injustiçados, pobre 
ou ricos”. Então esta é a minha advocacia de 
buscar corrigir as injustiças cometidas contra 
cidadãos, e dentro de minha especialidade as 
injustiças cometidas pela Previdência Social 
aos seus segurados trabalhadores.

DIREITOS – Então Doutor, muita 
gente questiona o porquê do seu escritó-
rio ser instalado no bairro São Caetano 
e não na Avenida Cinquentenário (via 
principal de Itabuna), por exemplo?

 MC – Por um período estive advogando 
no extremo sul do Estado da Bahia, pois com 

o falecimento de meu pai, tive a obrigação 
de administrar uma propriedade rural dei-
xada por ele naquela região. Entretanto, ti-
nha como objetivo montar um escritório em 
Itabuna assim que fosse possível, mas não 
queria abrir um escritório no centro da cida-
de, onde seria mais um advogado. Sempre 
tive o entendimento de que o São Caetano 
era um bairro diferenciado, e um escritório 
de advocacia neste bairro de início poderia 
haver alguma dificuldade, mas com um tra-
balho bem feito, com respeito e dignidade ao 
cliente e ética profissional, uma especialida-
de definida de atendimento, ou seja, advoca-
cia previdenciária, poderíamos firmar e uma 
referência e é o que tem acontecido.

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

MC – Tem correspondido muito, tan-
to os do São Caetano, como os dos demais 
bairros do município. E nosso trabalho vem 
sendo também procurado por cidadãos in-
justiçados de diversos municípios da região 
Sul do Estado.

DIREITOS – Sabemos da morosida-
de do Judiciário em julgar os proces-
sos. Qual a média de tempo para jul-
gamento de uma causa previdenciária.

MC – É difícil falar em tempo para 
ocorrer o julgamento das ações previden-
ciárias, pois vários fatores podem ser de-
terminantes para este lapso de tempo. 

Importante esclarecer, que as ações previ-
denciárias ajuizadas no Juizado Especial 
Federal, são mais rápidas, pois o rito pro-
cessual sumário é mais simplificado, en-
tretanto, têm que ser observados os prazos 
para não gerar nulidade, e após a sentença 
a parte vencida pode apresentar recurso. 
Nas ações previdenciárias o objeto é uma 
renda mensal que tem o caráter alimen-
tar, destinado a subsistência do segurado 
autor, e na maioria dos casos a ação sen-
do julgada procedente, o Juízo mesmo que 
haja recurso do INSS, determina a implan-
tação do benefício referente as parcelas a 
serem vencidas.

DIREITOS – O Senhor faz parte do 
corpo jurídico do Sindicato dos Apo-
sentados e Pensionistas do Estado da 
Bahia (SINDAPEB) instituição Sul 
Baiana que presta um excelente servi-
ço aos seus associados. Qual sua ava-
liação do Sindicato na busca dos direi-
tos de seus associados?

MC – Tenho muita satisfação em fazer 
parte do corpo jurídico do SINDAPEB, pois 
tenho dito sempre que sou advogado previ-
denciário, com objetivo de orientar não só 
dos meus clientes, mas principalmente da 
causa previdenciária, com objetivo de orien-
tar, instruir os segurados, aposentados e 
pensionistas do Sistema Previdenciário, 
e sei que o SINDAPEB também tem esta 
missão como importante e determinante 
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Marcos Conrado é especialista em Previdência Social, 
membro do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciá-
rio (IBDP), da Academia de Letras Jurídicas do Sul da 

Bahia (ALJUSBA), onde ocupa a Cadeira Nº 13, que tem como 
patrono o advogado e professor universitário Jorge Fialho. Ele 
também é fundador do escritório Conrado Advocacia e conside-
rado pela comunidade jurídica como um dos maiores nomes do 
Direito Previdenciário na Bahia.

“Eu uso a advocacia 
para buscar corrigir 
as injustiças cometidas 
contra cidadãos”

para que os segurados da Previdência So-
cial conheçam seus direitos.

DIREITOS – Quem são os profissio-
nais que compõem o escritório Conra-
do Advocacia e quais as especialidades 
de cada um deles?

MC – O escritório Conrado Advocacia 
é composto por pai e filhos, na Advocacia 
Previdenciária atuo com meu filho Bru-
no Conrado, recém-formado e já integra 
o escritório. E na Advocacia Trabalhista 
e Defesa do Consumidor o filho mais ve-
lho Marcos Antônio Conrado. É um prazer 
e um orgulho muito grande para um pai, 
ter os filhos atuando na mesma profissão, 
ainda mais quando DEUS nos proporciona 
atuarmos juntos num mesmo escritório. É 
uma continuidade do ver nascer, crescer, 
se formar e agora a evolução e crescimento 
profissional.

DIREITOS – Qual o segredo do su-
cesso da Conrado Advocacia?

MC – Acho que é luta incansável pela 
defesa de meus clientes, buscando com éti-
ca e profissionalismo corrigir injustiças. 
Acho que é o respeito aos meus clientes, é 
proporcionar a todos que procuram o escri-
tório, um atendimento humanizado, para 
isso contando com a dedicação e compro-
misso de duas excelentes secretárias, capa-
citadas para oferecer um atendimento de 
qualidade.

DIREITOS – Há previsão de expan-
são da Conrado Advocacia?

MC – A especialidade do escritório é 
Advocacia Previdenciária, Trabalhista e 
Defesa do Consumidor, no momento não 
pretendo agregar ao escritório outras espe-
cialidades do Direito. Entretanto, a expan-
são que pretendo é o atendimento na área 
Previdenciária e Trabalhista para outras 
cidades da região.

DIREITOS – Doutor Marcos Conra-
do, deixe uma mensagem para o traba-
lhador, aposentado, o pensionista e to-
dos aqueles que estão sobre a proteção 
jurídica através do escritório “Conra-
do Advocacia” em causas previdenciá-
rias e trabalhistas.

MC – Nosso escritório busca todos os 
dias modernizar, se aperfeiçoar, se capaci-
tar, com o objetivo de estar sempre atua-
lizado nas questões previdenciárias e tra-
balhistas, para proporcionar aos nossos 
clientes o melhor nestas especialidades 
do Direito, e também procurando dar um 
atendimento diferenciado ao nosso público 
quando chega a nosso escritório 

Entrevista com o advogado Marcos Antônio Conrado Moreira, 
fundador da Conrado Advocacia



“O futuro dos baianos está sen-
do condenado pelo baixo investi-
mento estadual feito em educação”, 
vaticina indignado o vice-presiden-
te estadual do Democratas, Heral-
do Rocha, diante de dados oficiais 
que informam que a Bahia gasta 
por aluno praticamente a metade 
de estados menores, como Amapá, 
Roraima, Espírito Santo, Sergipe e 
Santa Catarina.

“A Bahia investe R$ 3.366,39 
por aluno/ano, enquanto o Amapá 
destina R$ 6.477,85”, exemplifica 

Rocha, destacando que o estado 
baiano ocupa a vigésima-terceira 
posição entre as 27 unidades fede-
rativas do Brasil quanto ao investi-
mento relativo à educação. 

“Essa falta de prioridade se re-
flete no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb). Somos o 
25º no ensino fundamental inicial, 
o 23º no ensino fundamental final e 
o 20º no ensino médio. Estamos no 
fim da fila”, lamenta o ex-deputado 
estadual. Para ele, a questão edu-
cacional não pode ser desprezada 

Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola (LSPA) de 
julho projeta uma safra de 187,9 
milhões de toneladas em 2013, 
com uma alta de 1,2% em rela-
ção a junho, quando registrou 
185,7% milhões de toneladas. De 
acordo com a projeção, divulgada 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), a sa-
fra será 16,1% maior do que a do 
ano passado, quando foi de 161,9 
milhões de toneladas. A área a 
ser colhida apresenta acréscimo 
de 8,2% em relação, totalizando 
48,8 milhões de hectares, au-
mento de 195,451 hectares em 
relação à previsão de junho.

POLÍTICA

Heraldo Rocha alerta 
que governo gasta 

pouco em  educação

Safra: previsão 
de crescimento de 16% 

em relação a 2012

A dor de garganta pode ter diversas causas, inclu-
sive oncológicas. Aqui, porém, vou me referir às etio-
logias bacterianas. A inflamação da garganta pode 
acometer a faringe e amígdalas, denominando-se 
faringite e amidalite, respectivamente.   Ocorre em 
qualquer época do ano, mas é mais comum no inver-
no devido às pessoas se aglomerarem em ambientes 
fechados ou a alergias graças  a materiais  em sus-
pensão na atmosfera. Além da etiologia bacteriana,  
certos vírus  atacam a garganta.

Os principais sintomas são:  dor na garganta, 
febre, edema em torno do pescoço, dificuldade de 
engolir até a  saliva, rouquidão, tosse. Quando sur-
gem, principalmente nas crianças, manchas aver-
melhadas na pele, deve-se suspeitar de escarlatina. 
Quando o inchaço é tão proeminente, impedindo até 
a deglutição, se  internará o paciente para que ele 
receba medicamentos e a nutrição por via venosa. 
Nem todos os pacientes apresentam um quadro flo-
rido, na maioria das vezes, ocorrem tão-somente, 
a febre e a dor. Outras vezes, há rigidez da nuca, 
devendo o médico afastar  meningite, doença de tra-
tamento clínico mais difícil e  que ameaça a vida, 
internando-se o doente e comunicando às autorida-
des sanitárias.

O tratamento é através de antibióticos e anti-
-inflamatórios. Na criança,  havendo vários episódios 
de  amidalite  por ano, prejudicando-lhe o rendimen-
to escolar, mantendo-a   por muitos dias acamada, a 
orientação é a retirada das amígdalas. Se a criança 
ronca durante o sono e dorme de boca aberta, os pais 
consultarão o otorrinolaringologista. Sendo a causa  
viral, o tratamento será só com anti-inflamatórios. 
Um antibiograma  é aconselhável para se prevenir  a 
febre reumática.

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

Por Jairo Santiago Novaes*
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Desconfio de repentinas mu-
danças radicais feitas de um gol-
pe só. A politica no Brasil deita 
fogo e enxofre pelas ventas há 
anos e anos, há séculos, qual hi-
dra de Lerna. Mas, ao contrário 
desta, resiste ao corte fulminan-
te de todos os tentáculos. Melhor 
desmembrá-la por etapas, em 
prazo e com persistência.

 Seria a estratégia mais 
viável contra fortes hábitos ar-
raigados. Temos uma cultura de 
desfaçatez, peculato, impunida-
de, suborno. A chamada “Lei de 
Gerson” diz que brasileiro gosta 
de levar vantagem em tudo, cer-
to? Aqui não é a ocasião que faz o 
ladrão; o ladrão cria ocasiões – e 
nisso revela espantosa inventivi-
dade.

O plebiscito proposto pela se-

nhora presidenta, um dia depois 
de sugerir uma constituinte para 
a reforma, provavelmente com o 
fito de ganhar tempo, extravasa a 
mera consulta popular. Como re-
duzir a poucas perguntas o inter-
minável rol de injustiças a repa-
rar? A mim, creio que aos leitores 
em geral, pouco importa se o voto 
será proporcional ou distrital, se 
haverá financiamento público ou 
privado das campanhas.

Importa-nos saber, no entan-
to, se a carga tributária será ali-
viada; se os parlamentares corta-
rão os penduricalhos salariais; se 
deixarão de legislar em seu favor; 
se cessarão as aposentadorias fan-
tasmas no Congresso e no Judici-
ário; se os cartões corporativos do 
Executivo terão limites; se...

Caso eu citasse todos os plei-

tos, já teria esgotado o espaço 
deste artigo. Como, então,  incluir 
nas perguntas do plebiscito os re-
clamos e anseios do povo, jovens 
e adultos em marchas de protesto 
nas ruas? A reforma é enganar 
larga. A inflação voltou. Receio 
que tentem nos enganar outra 
vez, o que traria convulsão.

A presidenta convocou go-
vernadores e prefeitos pressio-
nando-os a melhorar os serviços 
públicos. Em suma, a cobrança, 
a bronca de sempre. Cabe ao 
Congresso, se ainda tem estofo, 
aceitar a batata quente, prepa-
rar a planilha de um referendo e 
submetê-la à sociedade.

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*

EXPRESSANDOUm plebiscito 
quilométrico

e Ferramentas em Geral

Av. Inácio Tosta Filho, nº 811 - Térreo - Centro
Fone: (73) 3212-1327 - FAX: 3212-6438 - CEP: 45600-200 - Itabuna-Bahia

- PARAFUSOS EM GERAL  - RIBITES

- BROCA P/ AÇO E VIDEA  -  FERRAMENTAS

porque dela depende o futuro da 
Bahia. “É o destino de nossos jovens 
que está em jogo”, observa



DIREITOS - O Escritório Brita Cunha 
Advogados existe há quanto tempo?

EBC - Bem, o nosso escritório existe há 
cerca de cinquenta anos, mas vem mudando 
de configuração ao longo dos anos, até mes-
mo porque nada nesta vida é eterno. A água 
que corre em um rio nunca é sempre igual.

DIREITOS - E como teve início BRI-
TO CUNHA ADVOGADOS?

EBC - No princípio era somente Eurí-
pedes Brito Cunha, advogado. Antes esta-
giei no escritório comandado pelo eminente 
jurista Nelson de Almeida Pinto, com a co-
laboração do competente advogado Alcides 
Guerreiro, com os quais muito aprendi, até 
instalar meu próprio escritório em sala ad-
quirida no edifício Visconde Cayru, no Co-
mércio, em Salvador, e comigo foi estagiar 
o hoje sócio, Edmundo Sampaio Jones, que 
conosco permanece.

DIREITOS - Quem teve a ideia pri-
meira de criar a denominação atual do 
escritório?

EBC - No andar da carruagem, o escri-
tório foi tomando corpo com o ingresso de 
outros colegas e estagiários, havendo sido 
admitidos de um a só vez, dez estagiários. 
Não que precisássemos de tanta gente as-
sim, mas a OAB/BA, instalara um serviço 
para acolher estagiários e precisava de mo-
nitores e eu fui um dos escolhidos colaborar 
com a OAB no particular. Assim, embora 
já desfrutássemos de alguma notoriedade, 
é evidente que nosso prestígio profissional 
ganhou um “up grade”.

DIREITOS - E com o se deu essa es-
colha?

EBC - Bem, tinha havido eleição para 
o Conselho da OAB/BA. e Almir Tourinho 
concorrera à presidência em chapa da situa-
ção e ganhara as eleições. Na época fiz seve-
ra oposição contra os candidatos oficiais, in-
clusive e principalmente, contra o professor 

Almir Tourinho, que mostrou sua rigidez de 
caráter e seu grande coração, convidando - 
me para integrar o primeiro grupo de mo-
nitores de estagiários da OAB. Em seguida 
alguns dos primeiros estagiários, como Rita 
Célia Ferreira e Izarlete Menezes, perma-
neceram comigo após a graduação em direi-
to, integrando o escritório e, com isto, senti 
necessidade de criar um nome, e registra-lo 
na OAB, até para poder receber outros esta-
giários e o fiz sob o nome de Brito Cunha e 
Advogados Associados.

DIREITOS - E como surgiu o BRITO 
CUNHA DVOGADOS?

EBC - Conosco veio estagiar o meu filho 
Júnior (Eurípedes Brito Cunha Júnior), e 
dele partiu a ideia da denominação da “em-
presa”, admitindo como sócios três estagiá-
rios, hoje todos bem posicionados profissio-
nalmente e sempre amigos pessoais meus e 
dos colegas que ainda aqui permanecem.

DIREITOS - Quem são estes colegas?
EBC - São os advogados Edmundo Jo-

nes e Rômulo Neto, que ainda estão no es-
critório e Ivan Izaac que, juntamente com... 
Saíram para montar seu próprio escritório, 
o qual são vitoriosos, respeitáveis jovens e 
brilhantes advogados.

DIREITOS - Formado em definitivo 

o escritório, o que ocorreu em seguida?
EBC - O escritório tomou impulso e nos 

mudamos das três salas que possuíamos en-
tão, e adquirimos um andar com dez salas 
e mais os locais de circulação, na região do 
Iguatemi, onde ainda hoje nos encontramos.

DIREITOS - Como funciona hoje o 
BRITO CUNHA ADVOGADOS?

EBC - Nós temos duas filiais: uma em 
Camaçari e outra em Lauro de Freitas e a 
sede em Salvador. Atuamos nas áreas do 
direito privado (Direito Civil em suas diver-
sas vertentes – família, responsabilidade 
civil, imobiliário), Direito Social (Trabalho 
e Previdenciário) e Direito Publico (Admi-
nistrativo). E ainda Direito do Consumidor. 
Funcionamos também, perante a Justiça 
Federal.

Cada área de atuação é de responsabili-
dade de um advogado.

Em todas as áreas somos corresponden-
tes de grandes escritórios do Sul, notada-
mente do Rio e de São Paulo. 

DIREITOS - O Senhor poderia acres-
centaria mais alguma informação?

EBC - Nós dispomos de duas atenden-
tes simultâneas e funcionamos das 9 às 18 
horas, de segunda a sexta-feira, com hora 
marcada, visando o melhor conforto para o 
cliente e, conforme for a questão do cliente, 

ele é encaminhado ao advogado especializa-
do na área de necessidade do cliente.

DIREITOS - Para encerrar, o que o 
senhor acha do funcionamento do Ju-
diciário hoje?

EBC - Piorou bastante desde os meus 
tempos de estagiário. Hoje uma Vara Cível, 
por exemplo, como ocorre em Salvador e 
Feira de Santana – tem entulhado mais de 
dez mil processos aguardando andamento. 
Quando necessários cem juízes de direito, 
não se nomeia um só, e ao nomear, as nome-
ações não satisfazem o número necessário 
nem por metade… É um absurdo.

O mesmo ocorre relativamente aos ser-
ventuários que, quando existentes, não re-
cebem o necessário treinamento.

Na Justiça do Trabalho, cujos juízes têm 
diversos auxiliares, a situação melhora na 
fase de conhecimento, e o Tribunal Regional 
tem muito bom funcionamento e, geralmente 
os advogados merecem um destacado atendi-
mento, e o tempo de julgamento é eficiente.

Já na fase de execução (onde os juízes não 
funcionam), não se pode dizer a mesma coi-
sa do primeiro grau. Uma execução não leva 
menos de dois anos, podendo levar até dez. 
Um horror. Ademais, de modo geral (com  ex-
ceções dignas), o advogado começa a ser  mal-
tratado no balcão de atendimento e chega a 
magistrados que se negam a fazer até o re-
gistro de um protesto pelo indeferimento de 
alguma pergunta do advogado até a dizer ao 
advogado que pede a juntada de razões finais 
escritas, o  seguinte: “o que é isto? razões fi-
nais?. Ora, não vou ler  mesmo”!

DIREITOS - Algum conselho, reco-
mendação aos advogados?

EBC - Mantenham-se tranquilos nas au-
diências, principalmente diante de um juiz 
grosseiro, “rampli (plaine) de soi meme”, e 
limite-se a informar, sem alterar a voz que, 
naquele momento mesmo fará a comunica-
ção do seu ato ilegal ao tribunal. 
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50 anos de muito trabalho na área jurídica

Entrevista com o advogado militante Eurípedes Brito Cunha – Ex-presidente
da OAB Secção do Estado da Bahia e sócio-fundador da Brito Cunha Advogados

Neste corrente mês de agosto comemora-se o dia do advo-
gado, homenageando esse profissional do Direito, indis-
pensável à administração da justiça, segundo previsão 

constitucional , mirando-se na data comemorativa da fundação 
dos cursos jurídicos no Brasil, ocorrida no dia 11 de agosto em 
São Paulo e em Recife.

Em lugar de fazer apenas um registro da data nesta folha 
através de um artigo alusivo à efeméride ou uma dissertação a 
respeito, resolvemos fazer uma reportagem enfocando um escri-
tório cuja sede está instalada em Salvador e que tenha filiais no 
interior e ainda seja correspondente de grandes escritórios em 
outros Estados e tenha recebido algum destaque merecido no âm-
bito profissional, inclusive fora dos limites de nossas fronteiras.

  Assim vencia-se a primeira etapa do registro do dia do 
advogado homenageando o profissional ao escolher um escri-

tório que goza de respeito no meio forense por sua dedicação e 
seriedade.

 Faz-se o registro da efeméride sem renovar o simples artigo, que 
pode aprofundar-se, é verdade, enveredando pelos deveres e direi-
tos do advogado, por exemplo. Pode-se, também, tomar a direção da 
história da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi antecedida pelo 
Instituto dos Advogados Brasileiros do qual é a OAB uma criação. 
Poder-se-ia lançar uns comentários sobre a evolução do Direito em 
nosso país, ou sobre a própria Justiça. Diante de tantas opções, de-
cidimos adotar o caminho indicado acima por considerarmos que o 
exemplo é sempre a melhor medida.

Nesse passo, nomeamos o ESCRITÓRIO BRITO CUNHA AD-
VOGADOS, cujo sócio gerente, Euripedes Brito Cunha é nosso 
articulista assinando duas colunas no jornal e revista DIREITOS 
e com ele decidimos conversar.
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No artigo anterior encer-
ramos sugerindo um ambiente 
mais criativo com três dicas para 
você desenvolver: 1 – Inteligên-
cia Emocional, a capacidade de 
superar as tristezas; 2 – Origi-
nalidade e o fim do Ctrl+C/Crtl 
+V; 3 – Propósito, como combus-
tível interno do foco, para ter + 
motivação, + resistência de lon-
gos prazos. Nesse artigo vamos 
falar sobre a diferença entre mo-
tivação e estímulo.

Dita de outra maneira, a 
diferença entre motivação e es-
tímulo é que a primeira está 
dentro de nós e a segunda, fora. 
Todos temos um fluxo perma-
nente em nossas vidas, isso 
implica dizer que a motivação 
não é um produto acabado, mas 
um processo que se configura 
em cada momento. Motivação 
é a mola propulsora que nos 
impulsiona para alguma coi-
sa, um motivo para a ação que 
desencadeia o sucesso na vida 
pessoal ou profissional. A mo-
tivação é uma força endógena 
que age de dentro para fora, das 
necessidades fisiológicas até as 
de firmação e realização pesso-
al, uma força que se renova a 
cada dia, alimentada pelo dese-
jo de adquirir, possuir, crescer, 
ou seja, sempre teremos algo a 
nos motivar. Por tal natureza, 
não é coerente dizermos que 
motivamos as pessoas por isso 
ou aquilo, ninguém motiva nin-

guém! Nós é que nos motivamos 
ou não. Tem um ditado indiano 
que supostamente foi criado por 
Gandhi que diz: “A mudança é 
uma porta que abre por dentro”. 
Já parou pra pensar que pesso-
as que gostam de leitura sempre 
arrumam tempo pra ler? O mes-
mo acontece com quem gosta de 
esportes: alocamos mais tempo 
para as coisas que nos sentimos 
mais motivados. 

Estímulo, como já ficou bem 
evidente, são fatos ou aconte-
cimentos do campo externo ou 
exógeno (age de fora pra den-
tro), mas que exercem uma for-
ça gravitacional poderosa para 
provocar desejos que não são 
fisiológicos, mas de fantasia. 
Como exemplo clássico temos as 
propagandas de refrigerantes 
que, mesmo sem estar com sede 
e motivados a beber água, ao ver 
a garrafa de Coca-Cola gelada 
nos sentimos impulsionados a 
querer beber. Quem nunca boce-
jou após ver outra pessoa boce-
jar? Estes exemplos se baseiam 
em impulsos que se manifestam 
de forma fisiológica. Os nossos 
impulsos nos remetem, em sua 
origem, a saciar as necessida-
des básicas, como a sede, sono, 
fome, proteção do corpo contra 
frio, calor e outros. É uma pena 
que não existam pesquisas por 
parte do comércio para saber 
como se desencadeiam essas ne-
cessidades no ser humano. O in-

teresse é apenas se a pessoa tem 
sede o que ela vai beber, se tem 
fome o que ela vai comer. Usar 
uma camisa para ir a uma festa 
é uma necessidade básica, usar 
uma camisa do jacarezinho de 
R$ 500,00 é uma necessidade de 
aceitação social ou secundária. 
As necessidades primárias não 
interferem na escolha da marca, 
queremos saciá-las e pronto, já a 
secundária...

Para finalizar, gostaria de 
citar duas teorias que para mim 
se completam, são elas: a Teoria 
da Expectativa, de Victor Vroom 
– desempenho com recompensa. 
Se considerarmos que, se vi-
rarmos a noite na frente de um 
computador, nosso chefe nos 
elogiará – e isso é o que todos 
queremos –, então viraremos a 
noite. Se considerarmos que ele 
não dará a menor bola, dormire-
mos. Já a Teoria da Equidade, 
de J. Stacy Adams, considera 
que nos sentiremos mais ou me-
nos motivados para o trabalho 
na medida em que percebamos 
– ou não – a presença da justi-
ça, da igualdade nas relações de 
trabalho. Favoritismo seria con-
siderado iníquo, injusto. Logo, 
quando percebemos isso, desmo-
tivamo-nos.

.

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e Criatividade 
Como Fatores 
Motivacionais – II

O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), 
conhecido como inflação do aluguel, porque é usa-
do para reajustar a maiorias dos contratos, vaiou 
de 0,13% na primeira prévia de agosto, segundo a 
Fundação Getúlio Vargas. Para o mesmo período 
de apuração do mês anterior, a variação fora de 

0,26%. No ano, o indicador acumula alta de 2,14% 
e, em 12 meses, de 3,83%. O Índice de Preços ao 
Produtor Amplo (IPA), usado no cálculo, registrou 
variações de 0,15%, o Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC), (-0,04%) e o Índice Nacional de Cus-
to da Construção (INCC), (0,33%).

A involução da escola
Os caminhos da Educação 

em nosso país são os resultados 
do desleixo e da aceitação pas-
siva da nossa sociedade: não se 
prioriza a Escola, por isso negli-
genciamos o presente e pomos 
em risco o futuro. Acompanhe 
abaixo o relato de uma desespe-
rada professora de Matemática. 
Leia com atenção...  

“Semana passada, comprei 
um produto que custou R$ 15,80. 
Dei à balconista R$ 20,00 e pe-
guei na minha bolsa 80 centavos, 
para evitar receber ainda mais 
moedas. A balconista 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 convenceu e chamou 
o gerente para ajudá-la. Por que 
estou contando isso? Porque me 
dei conta da “evolução” do ensi-
no... Acompanhe os problemas 
matemáticos formulados em di-
ferentes 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 produção é igual a 4/5 do 
preço de venda ou R$ 80,00. Qual 
é o lucro? Em 1980: um feirante 
vende uma cesta de frutas por 
R$ 100,00. O custo de produção 
é R$ 80,00. Qual é o lucro? Em 
1990: um feirante vende uma 
cesta de frutas por R$ 100,00. 
O custo de produção é R$ 80,00. 
Escolha a resposta certa, que in-
dica o lucro: ( ) R$ 20,00 ( ) R$ 
40,00 ( ) R$ 60,00 ( ) R$ 80,00 ( ) 
R$ 100,00. Em 2000: um feiran-
te vende uma cesta de frutas por 
R$ 100,00. O custo de produção é 
R$ 80,00. O lucro 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 
responsáveis por esse caos. Por 
isso é importante que lutemos 
para que o processo de involução 
da educação não se enraíze ain-
da mais. Se tivermos atentos às 
considerações de Frei Beto (frei 
Dominicano e escritor), creio que 

estaremos seguindo num bom 
caminho. Reflita: “Empenha-te 
para que a escola seja de quali-
dade, os professores bem prepa-
rados e remunerados, as insta-
lações adequadas e limpas, os 
recursos fartos, os equipamentos 
atualizados. Mas escolhe a esco-
la. Não se faz cidadania sem es-
colaridade, nem democracia sem 
cultura centrada nos direitos hu-
manos e na prática intransigente 
da justiça. Não se aprimora o hu-
mano sem ética e valores infini-
tos enraizados na subjetividade. 
Escolhe a escola”. 

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

A escola nem sempre se resu-
me a uma construção retalhada 
em salas de aulas, preenchida 
por alunos devidamente matri-
culados. Faz-se escola sob a ten-
da 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 escola, não per-
mitas que em torno delas os po-
líticos inflem seus discursos de-
magógicos. Exige deles – nossos 
servidores públicos – compromis-
sos efetivos e assinados, de modo 
que a educação, de qualidade 
e para todos, seja considerada 
prioridade neste país.

Aproximamo-nos das elei-
ções e os mesmos políticos que se 
ausentam durante quase quatro 
anos, retornam, agora, à “caça” 
dos votos que os (re)colocam no 
poder sem que tenham de se em-
penhar, seriamente, com o que 
prometeram 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 transfor-
mar o Brasil numa imensa esco-
la voltada ao fortalecimento da 
cidadania e ao aprimoramento 
da democracia”.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empre-

sas/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

Inflação do aluguel sobe menos
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Vou-me embora
Vou partir pra bem longe daqui,
Ao partir nem sequer chorarei,
As lembranças que levo daqui,
São amargas, jamais voltarei.

Vou partir pra viver ao relento,
Eu vou ver outro sol, outro mar,
Nos caminhos da vida me assento,
Para no céu ver estrelas brilhar.

Quero ver ao andar pela vida,
A natureza do grande criador,
E sentir sua bênção divina,
Agradecer pelo seu grande amor,

Vou-me embora daqui pra distante,
Deixar pra sempre este lugar,
Sentir nova brisa em outros montes,
Por aqui nunca mais vou voltar.

Vou buscar nova primavera,
E feliz, minha vida alegrar,
Sentir em mim a natureza,
Não quero daqui mais lembrar.

Pleito
No mundo a pedra cai destruindo coisas vis
Venda nos olhos, balança e espada nas mãos
O vestido branco, a determinação presente
O livro, a lei, o certo, a justiça em mente...

Arrola provas, trabalho duro, limpeza imediata
Quebram-se rumores, acertam-se desafios, um fio,
Num fio... A imparcialidade, a luta, a ação e a guerra,
A defesa, o juízo, a justiça se instala aqui na Terra.

O martelo dá ordem, a pedra rola e rola...
Assessoria, consultoria, procuradoria, auditoria,
Controladoria, planejamento e ensino, o ensino,
Ao soar do sino a pedra pára. O martelo dá ordem.

“Ad vocatus” fale a meu favor, defenda meus direitos.

Poesias

Por Maria Trindade de Almeida
Compositora e Poetisa 

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

Por Brenda Valentina Trindade de 
Almeida Nunes.

Economista e Poetisa. Belo Hori-
zonte – Minas Gerais.

E-mail: nunesbvta@gmail.com 

O prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro, 
detalhou, durante encontro com repre-
sentantes dos índios Tupinambá aspec-
tos da situação financeira do municí-
pio lhes garantiu que irá encaminhar 
as solicitações do grupo às secretarias 
municipais para que sejam tomadas 
das devidas providências. A audiên-
cia solicitada pela população indígena 
ocorreu na manhã desta sexta-feira, 
dia 9, no Centro Cultural de Olivença, 
com a presença de representes do Mi-
nistério Público, da Fundação Nacional 
do Índio (Finai), da Secretaria Munici-
pal de Cultura (Secut) e o presidente 
da Câmara de Vereadores, Josevaldo 
Machado (PC do B).

Durante o encontro, o prefeito ex-
plicou sobre despesas com pessoal, des-
tacando o pagamento dos salários não 
pagos pela gestão passada, regularização 
dos vencimentos atuais e a impossibili-
dade de concessão de reajustes, segundo 
as determinações da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Jabes Ribeiro também 
conversou sobre a quitação das dívidas 

contraídas em anos anteriores e a regu-
larização de serviços como merenda e 
transporte escolar. Além disso, o gestor 
municipal pontuou conquistas do muni-
cípio junto ao governo estadual como a 
nova ponte que fará a ligação entre o cen-
tro e a região sul e o novo hospital geral.

O prefeito também ouviu as reivindi-
cações dos índios sobre saúde, educação e 
transportes e afirmou que designará os 

titulares das respectivas secretarias para 
estudarem as demandas. Ainda, Jabes 
Ribeiro ressaltou que, atendendo as soli-
citações da organização indígena, encami-
nhou a pauta de reivindicações do grupo, 
que inclui a política de demarcações de 
terra, e ofício ao secretário estadual de 
Relações Institucionais, César Lisboa, so-
licitando audiência dos Tupinambás com 
o governador Jaques Wagner.

Quanto mais complexas as ativi-
dades da sociedade mais se ampliam 
as áreas do direito e novas opções en-
riquecem a carreira de ciências jurídi-
cas. Atualmente, estudantes e estagi-
ários vivem um momento promissor, 
com ramos que estão surgindo e exi-
gem profissionais especializados. Entre 
as áreas com tendência de crescimento, 
destacam-se os direitos ambiental, in-
ternacional e esportivo, além das áreas 
com enfoque em atividades econômi-
cas, como o petróleo, planos de saúde, 
concorrência e do consumidor. 

O estágio na área de direito está en-
tre os mais demandados pelo mercado e 
a perspectiva é crescer. Com a nova lei 
do estágio, que passou a vigorar a par-
tir de 26 de setembro de 2008, os pro-
fissionais liberais de nível superior que 
tiverem registro em seus respectivos 
órgãos de classe podem contratar esta-
giários, para auxiliar em seu trabalho 
e, ainda, dar oportunidade a jovens ta-
lentos que estão ingressando no merca-
do. “Colocar a teoria em prática, desen-
volver competências demandadas pelo 

mundo corporativo, como boa comuni-
cação, trabalho em equipe e proativida-
de, bem como confirmar sua opção de 
carreira estão entre as vantagens do 
estágio para os estudantes”, diz Ger-
solita Almeida (foto), supervisora do 
Centro de Integração Empresa-Escola 
de Itabuna (CIEE). “Em contraparti-
da, empresas e órgãos públicos podem 
contar com profissionais sem vícios, 
dispostos a aprender e contribuir com 
novas ideias, oxigenando o ambiente de 

trabalho”, completa.
 Em Itabuna, o CIEE conta com 

mais de 100 estudantes de direito em 
estágio em 20 empresas e órgãos pú-
blicos parceiros. No banco de dados da 
organização, ainda, mais de 800 estu-
dantes dessa área aguardam por uma 
oportunidade de estágio. Fundado há 
49 anos, o CIEE é uma organização 
não governamental (ONG), filantrópica 
e sem fins lucrativos, que tem como fi-
nalidade principal a inclusão profissio-
nal de jovens estudantes no mercado 
de trabalho, por meio de programas de 
estágio e de aprendizagem, contando 
com a parceria de 250 mil empresas e 
órgãos públicos de todo o País. Man-
tido pelo empresariado, sua atuação 
se pauta pela legislação específica: a 
Lei 11.788/2008 para o estágio e a Lei 
10.097/2000 para a aprendizagem. Em-
presas e profissionais liberais interes-
sados nesses programas, podem entrar 
em contato com o CIEE, que está loca-
lizado na Avenida Duque de Caxias, 
359, Centro. Tel.: (73) 3613-8469. Mais 
informações pelo site www.ciee.org.br

ILHÉUS

ESTÁGIOS

Prefeito de Ilhéus encaminha 
reivindicações de tupinambás

Direito uma das áreas mais demandadas para estágio
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Na noite do dia 06/07, a Academia Grapiúna de Le-
tras (AGRAL), reuniu em sua sede provisória na 
sala Zélia Lessa, centro de Itabuna, uma plêiade 

de acadêmicos, poetas, familiares, autoridades e amigos 
para homenagear os 50 anos de jornalismo de Ramiro So-
ares de Aquino, que nessa egrégia Casa ocupa a Cadeira 
nº4 e que tem como patrono José Teixeira Bastos.

AGRAL homenageia 
Ramiro Aquino
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A  maioria dos seres humanos  tem 
uma visão limitada das coisas que nos 
cercam, muitos ficam satisfeitos com 
a primeira impressão da visão micro, 
quando deveriam olhar mais profun-
damente, analisar, avaliar, comparar, 
tentar enxergar mais longe, para não 
fazer conclusões precipitadas.  Ou 
seja: O homem deve manter os pés 
no chão; mas, os olhos no futuro.  Ter 
uma visão macro de tudo que ele quer 
fazer parte ou vivenciar. 

Nós não somos os mesmos de on-
tem, nem mesmo o que fomos há 15 
minutos atrás. O mundo de ontem, 
não é o mesmo de hoje. Deus é a Gran-
de Luz.

Sonhar é grátis. O que custa caro 
é tornar  o sonho em realidade. E cada 
pessoa tem seu sonho ou jeito próprio 
de sonhar. Então, devemos olhar tudo 
com certo limite, pois, a vida é algo 
mais do que aquilo que os nossos olhos 
veem. Sonhar não faz mal a ninguém; 
ruim é ter pesadelo.

Na realidade em que vivemos, tal 
como ela é, é necessário em primei-
ro lugar: a confiança em Deus. Obter 
a confiança em Deus é algo de valor 
inestimável. Em segundo lugar: lu-
tar por viver com a boa Saúde, pois, 
sem saúde o homem não pode agra-
dar a ninguém, nem chegar a lugar 
nenhum; e em terceira dimensão: ter 

dinheiro. Trabalhar pela prosperida-
de, numa perfeita harmonia de Bem 
Estar: Deus, Saúde  e Dinheiro. O res-
to vai ser uma consequência do que 
vamos atraindo para a vida da gente.

Inveja do Miserável. É bom lem-
brar o seguinte:  O cidadão não tem in-
veja, nem admiração por quem é pior 
do que ele, que vive à margem da so-
ciedade. Não tem inveja do indivíduo 
sem casa, sem saúde, sem dinheiro, 
sem trabalho, sem carro, sem amigo, 
sem telefone, sem posição social, sem 
teto. Ninguém tem inveja do mendigo 
ou do bêbado anônimo, ou do bêbado 
conhecido. Imagine se os pobres sou-
bessem, realmente, como vivem os ri-
cos. E os ricos também choram, perse-
guem os santos.

A vida é bela! Cada um de nós 
deve segurar firme na corda da Salva-
ção. Fazer a  Bondade, o Amor, a Tole-
rância, a Humildade e deixar a Força  
de  Vontade agir dentro de nosso ser. 
Então, Deus vai guardar tudo que for 
em favor seu. 

Acredite! A vida é algo mais do que 
aquilo que os nossos olhos veem. Deus 
é a grande Luz.

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 vida é algo 
mais que 
aquilo que 
os nossos 
olhos veem

OPINIÃO

Por João Batista de Paula*

O menor e a liberdade
A responsabilização do menor por 

seus atos infracionais tem que ser deba-
tida com a seriedade que o tema exige. 
Temos ouvido de diversas autoridades 
que não se pode limitar o direito de ir e 
vir do menor, entendendo-se no termo a 
criança e o adolescente. É interessante 
dizer que o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente mudou a forma como a sociedade 
vê suas crianças e seus adolescentes. Eles  
se tornaram seres humanos no sentido 
mais amplo do termo. São detentores de 
direitos, não somente de necessidades. 
São ainda portadores de direitos espe-
ciais, porque estão em processo de desen-
volvimento. Precisam ser protegidos, uma 
vez que carregam em si o nosso futuro: de 
nosso país de nosso povo, da humanidade.

A sociedade vem expressando com 
clareza a sua preocupação crescente 
com a violência, notadamente nos gran-

des centros. Não podemos conceber que 
se pretenda educar as novas  gerações 
sem que se transmita às crianças e aos 
jovens o claro conceito de limite. Acres-
centam que o direito à liberdade é irres-
trito porque constitucional e universal, 
com o que não concordamos por ser uma 
análise desprovida, primeiramente de 
bom senso, depois de qualquer funda-
mento científico. Em sociedade o direi-
to de ser livre  não nasce com a pessoa,  
é adquirido por meio da educação que 
tem por fim a busca ou a conquista da 
liberdade. Inicialmente é interiorizada 
e concretizada através do exercício cons-
ciente dos atos praticados. Daí porque a 
educação não é um direito constitucio-
nal mas individual. É a educação que  
possibilitará ao indivíduo estabelecer o 
equilíbrio do binômio direito – dever.

No momento em que se exercita 

uma ideologia anarquista e se permite 
que aquela criança ou adolescente viva 
com o conceito errado de liberdade com 
o direito de fazer o que bem entende, 
inclusive com a certeza de impunida-
de, estaremos construindo a figura do 
egoísta, do desligado, do inadaptado, do 
agressivo e incapaz de construir-se indi-
vidual e grupalmente, de amar a si e ao 
próximo, enfim cristalizar-se à síndro-
me da personalidade sem afeto. 

O adolescente de  14 anos  no século 
XXI, tem absoluto discernimento do que 
é certo e errado, notadamente no tocan-
te a tirar a vida de outrem. Entretanto é 
necessário diferencial a liberdade teórica 
e subjetiva da real e objetiva. A subjeti-
va ou teórica decorre da permissão legal 
e se confunde com libertinagem e mar-
ginalização. A liberdade real necessita 
instrumentalizar o menor, oportunando 

o direito de agir e ocupar o devido lugar 
na sociedade, sabendo inter-relacionar-
-se na vida cotidiana e organizada.

Para isso acontecer necessário se faz 
uma efetiva educação baseada nos valo-
res morais e espirituais, fundamentada 
em postulados científicos e pedagógicos. 
A educação ensina a criança a refletir, 
aflora a potencialidade interior, coope-
ra para a descoberta da verdade, per-
mite que ocupe seu lugar na sociedade, 
exercitando uma liberdade sem medo e 
consciente. A Bíblia afirma  que é obri-
gação da família, da escola e de toda a 
sociedade “educar a criança no caminho 
em que deve andar; e até quando enve-
lhecer não se desviará dele”.

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

O crescimento econômico na Euro-
pa, nos Estados Unidos e no Japão de-
verá ganhar força nos próximos meses, 
enquanto na China e em outros gran-
des países em - desenvolvimento com 
o Brasil – há sinais de desaceleração, 
afirmou a Organização para a Coope-

ração e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). Segundo a organização, o ín-
dice de indicadores antecedentes dos 
EUA aumentou para 101,2, de 101,1.
Já o da China caiu de 99,4 em junho 
contra de 99,6 em maio e o do Brasil 
recuou para 98,8, de 99,1.

Desenvolvidos devem crescer 
mais nos próximos meses
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A Palavra de Deus pode ser 
vivida por qualquer pessoa

‘’Bem-aventurados os que ou-
vem a Palavra de Deus e a põem 
em prática’’ (Lc 11, 28). São Tiago 
vai nos dizer: ‘’Sede realizadores 
da Palavra e não apenas ouvin-
tes que se iludiram a si mesmos’’ 
(Tg 1, 22). Por que se iludiriam 
a si mesmos? Porque tinham co-
nhecimento da Palavra, mas sem 
fruto; sem transformação de vida. 
São aqueles de quem Jesus fala no 
Sermão da Montanha:”Aquele que 
ouve a Palavra de Deus, mas não 
a põe em prática é como o homem 
que construiu a casa sobre a areia. 
De nada adiantou todo o esforço 
e todo investimento: a casa ruiu 
no primeiro vendaval’’ (cf. Mt 7, 
26ss). Em nosso método de ler a 
Bíblia e fazer o diário espiritual, a 
última questão é a mais importan-
te: ‘’Como vou colocar esta Pala-
vra em prática?’’ Nesse momento 
somos desafiados a colocá-la em 
prática. É como se Deus mesmo 
nos desafiasse: “Façam a prova e 
vejam como a minha Palavra ‘fun-
ciona’’’. Ela é viva, ela é eficaz. Ela 
se realiza. Basta colocá-la em prá-
tica. A Palavra de Deus é como a 

semente: se plantar, nasce.
Neste mês, início de mais um 

ano do Senhor, você e eu somos 
convidados a esse passo impor-
tantíssimo na nossa caminhada: 
colocar a Palavra de Deus em prá-
tica. Faça a experiência. Você vai 
perceber, com surpresa, o quanto 
ela é concreta. Ela pode ser vivi-
da por qualquer pessoa e está ao 
alcance de todos. Experimente fa-
zer isso. É isso que o Senhor quer 
para cada um de nós: que não 
gastemos mais tempo e esforço à 
toa. Construir, sim, mas construir 
sobre a rocha. Conhecer a Palavra 
de Deus e colocá-la em prática no 
nosso dia-a-dia é uma experiência 
excitante. Você vai ver! Comece-
mos bem o nosso Ano Santo, colo-
cando-a em prática! Amém.

Que Deus o abençoe o seu es-
forço!

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Pai 
amigo

Sem dúvida alguma estamos enfrentando 
uma crise na educação dos filhos. Muitos pa-
recem não saber de que forma impor discipli-
na ou como conseguir obediência. As crianças 
desde bem pequenas apresentam comporta-
mentos birrentos e voluntariosos que evo-
luem com o passar dos anos e vão se aprimo-
rando com o uso de um vocabulário mais bem 
elaborado. Fica difícil argumentar com filhos 
instruídos pelos seriados da televisão, princi-
palmente os enlatados americanos, em que as 
crianças são quase sempre mais espertas que 
os pais, meros coadjuvantes necessários para 
compor o quadro familiar.

De um lado vemos os pais truculentos ten-
tando impor a educação de um modo agressivo 
e ameaçador. De outro vemos os pais amigos 
que procuram conversar de igual para igual e 
chegar a um consenso amistoso. Há ainda os 
indiferentes, que nem se preocupam mesmo, 
pois imaginam que os filhos surgiram por “ge-
ração espontânea”, e não precisam participar 
do seu processo educativo, já que as crianças 
sabem o que fazem. Bom, penso que se quiser-
mos listar os tipos de pais, vão surgir muitos. 
No entanto, não me interessa fazer isso, pois 
já mencionei o tipo de pai sobre o qual gosta-
ria de escrever: o pai amigo.

Pai amigo é todo aquele que abdica do 
seu posto hierarquicamente superior de pai e 
passa para o de amigo, somente porque apa-
renta ser mais bonito e tem bem menos com-
promisso e responsabilidade. Afinal, ser pai, 
às vezes, é chato e dá trabalho. Pai amigo é 
aquele que tem uma dificuldade enorme em 
dizer “não”, então acaba dizendo “sim”. Ele 
não faz isso por mal; faz por medo de perder 
a afeição do filhão. Ele quer ser amado, e as 
crianças de hoje em dia não gostam de escu-
tar “não”. Quando o filho diz que deseja ir a 

um show que o pai não acha apropriado, pai 
amigo concorda porque acredita que se disser 
não, o filho vai escondido, e aí ele nem ficará 
sabendo por onde o menino andou. Pai amigo 
nem desconfia que fazendo assim subtrai do 
filho a responsabilidade da escolha (obedecer 
ou desobedecer) e ainda divide com ele quais-
quer consequências resultantes do passeio, 
como: bebedeira, carro batido, machucado por 
briga. A minha proposta é que o pai amigo 
reassuma o posto de pai, hierarquicamente 
superior, e opte por ser pai “e” amigo. Assim, 
ele poderá ser amoroso com seu filho, mas 
também será responsável por sua educação, 
impondo limites e falando “não” sempre que 
necessário. 

Seria bom se eu não precisasse escrever 
sobre isso, mas atualmente o medo de perder 
o afeto dos filhos está ficando tão grande, que 
os pais concordam com verdadeiros absurdos 
somente para deixar de dizer “não” e auto-
maticamente afastar os filhos da frustração. 
Olhe pai, seu filho vai se frustrar sim, pois 
na sociedade atual existem centenas de pais 
como você que deixam o filhinho fazer tudo 
o que deseja. Logo logo vai haver o encon-
tro desses filhos indisciplinados e imaturos. 
Filhos que não aprenderam a assumir seus 
erros, pois sempre os dividiram com os pais 
amigos. Para que esperar que a correção ve-
nha de fora? Ela pode ser muito mais doloro-
sa que a correção amorosa no lar. Não espere 
seu filho se envolver em ocorrências policiais 
para reassumir seu posto de pai. Faça isso 
agora mesmo!

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 

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
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SHOPSom
Projetos e Instalação 

de Home Theather

Av. Cinquentenário, 884, Ed. Benjamin Andrade, Lj. 04
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Na quarta-feira (1º/08), Luiz Santo Bro-
viato (foto) tomou posse como novo diretor 
geral da Unime – União Metropolitana de 
Educação e Cultura – Unidade de Itabuna 
(Grupo Kroton Educacional). 

Natural da cidade de Londrina - Para-
ná, Luiz Santo é economista e administra-
dor de empresas, com mestrado em educa-
ção, onde milita há quase três décadas.

O novo diretor da Unime falou sobre o seu 
desejo de continuar e ampliar as ações desen-
volvidas pelo seu antecessor Alfredo Omena, 
que fez um excelente trabalho durante os 
três anos em que esteve à frente dessa ins-
tituição educacional sul baiana, com vista a 
estreitar ainda mais a relação da faculdade 
com a sociedade. A ideia, ainda segundo ele, 
é que a comunidade possa ter maior acesso 
as clínicas de psicologia, fisioterapia, e os de-
mais serviços. Com isso, ganha a sociedade, 
ganha o aluno, e ganha a instituição.

Nesse mesmo dia, ele foi apresentado à 
comunidade na reunião do GAC – Grupo de 
Ação Comunitária, entidade que representa 
mais de 50 instituições e clubes de serviços 
de Itabuna, como Lions, Rotary, maçonaria, 
associação comercial, CDL, dentre outros.

A instituição que irá dirigir participa 
e realiza vários eventos externos, como os 
mutirões de saúde, no ano passado, por 
exemplo, foi destaque em atendimento 
gratuito à população em suas clínicas: a 
de Fisioterapia realizou cerca 5.320 aten-

dimentos nas áreas de saúde da mulher, 
ortopedia, pediatria, cardio/pneumo e neu-
rologia; a de Farmácia realizou mais de 500 
atendimentos nas áreas de atenção farma-
cêutica, aferição de pressão e glicemia ca-
pilar; e o Núcleo de Psicologia Aplicada 
realizou mais de 800 atendimentos entre 
adultos e crianças. Vale ressaltar também 
a atuação marcante do Núcleo de Práticas 
Jurídicas e o Balcão de Justiça que contri-
buíram para a solução e agilização de ações 
judiciais para a população. Com ações des-
sa relevância, estamos cumprindo com a 
missão do grupo, consolidando o projeto pe-
dagógico institucional e construindo uma 
sociedade melhor.

INFORMES UNIVERSITÁRIO

Luiz Santo Broviato é o novo 
diretor geral da Unime 
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Habemus Papam 
e deselegância!

Repercutiu na mídia a cena prota-
gonizada pelo presidente do Supremo 
Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, 
na recepção ao papa Francisco no Pa-
lácio Guanabara. Ao final da cerimô-
nia, durante os cumprimentos, Barbo-
sa se despediu do mesmo e deixou a 
presidente constrangida por não lhe 
dirigir sequer um olhar. Questões po-
líticas à parte, Dilma ainda esboçou 
um gesto para cumprimentá-lo, afinal 
a compostura dos cargos que exercem 
pede diplomacia, mas Barbosa virou-
-se e foi embora. 

A palavra mais vista nas redes so-
ciais foi deselegância, apesar da gran-
de maioria entender que ele encontrou 
ali a sua forma de protestar, de dizer 
que não é conivente, que não aceita 
o modus operandi do governo atual. 
Embora concorde que o ato tenha sido 
um tanto indelicado com a maior au-
toridade do país, preciso comentar que 
Joaquim Barbosa não foi o único. 

O discurso altamente político da 
presidente Dilma foi, no mínimo, de-

sastroso. Ressaltou um possível cres-
cimento do país de dez anos para cá, 
tempo em que o seu partido goza de 
poder e prestígio, esquecendo que o 
mundo acompanhou a população bra-
sileira nas ruas bradando justamente 
querer mais deste governo, reclaman-
do exatamente contra a falta de medi-
das e coerência na utilização dos re-
cursos de que dispõe.

Achando pouco, a presidente se 
justificou afirmando, diante dos maio-
res líderes religiosos do mundo, que 
as manifestações populares que ocor-
reram são fruto de excesso de demo-
cracia, ignorando a situação precária 
da saúde, da educação, do transporte 
público, do retorno da inflação etc. Até 
Lula, que anda mais sumido que a 
esperança do brasileiro, deve ter pen-
sado consigo mesmo: “Quanta desele-
gância num dia só!”

Por Manuela Berbert.
Jornalista, publicitária e acadêmica de Direito. 

Itabuna - Bahia

Por Sione Maria Porto de Oliveira*

PONTO 
DE VISTA

73.3613-2545 | 9134-5375

Morador novo é sempre normal estar 
observando a vizinhança, para melhor se 
situar com relação aos novos relaciona-
mentos que por certo virão no decorrer do 
tempo. Quando tempo me sobra, fico na 
janela olhando a passagem dos carros e 
das pessoas, pois estou morando em um 
condomínio fechado, com mais de uma 
dezena de edifícios, onde residem mais 
de mil pessoas. Na verdade uma micro 
cidade, sendo que, super organizada, 
limpa, silenciosa, áreas verdes e rechea-
da de pessoas que trabalham, estudam, 
etc. Posso dizer que é um lugar especial, 
principalmente por ter morado no cen-
tro dezenas de anos e ter enfrentado os 
barulhos e movimentos de trânsito co-
mum nos centros urbanos. Sem contar a 
zoada atroz dos carros de propagandas 
e as motos que, infelizmente, viraram o 
transporte para tudo e para todos. Posso 
tranquilamente, dizer que encontrei meu 
paraíso terrestre, bem merecidamente, 
pelos anos que atravessei nas loucuras 
das cidades grandes.

Logo que cheguei comecei a olhar a 
minha vizinha que, diariamente, logo 
cedo começa a passear pelas ruas, nor-
malmente com uma amiga quase que in-
separável, as duas sempre cochichando 
e brincando, sendo que uma eu já desco-
bri o nome e ela se chama Mileide, que 

é uma corruptela inglesa da expressão 
My Lady (que significa senhorita). Toda 
garbosa, diariamente com laços de fitas 
cor de rosa enfeitando sua cabeça, sem-
pre se aproxima das pessoas que passam, 
mas, com toda pompa não dá bola para 
ninguém, dedicando a sua amizade a sua 
companheira diária de aventuras e brin-
cadeiras. Creio que são confidentes em 
seus segredos, pois normalmente estão 
cochichando uma no ouvido da outra.

Algumas vezes, parece que a família 
a prende em casa e eu observo que ela fica 
na janela através da vidraça, vendo o mo-
vimento da rua, mesmo estando no pri-
meiro andar. Prendo o olhar nela, mas, 
sempre me olha com insignificância não 
me dando nenhuma bola.

Já estou tão acostumado com ela que, 
quando chego à janela e não a vejo, fico 
preocupado e saudoso, pensando se algo 
lhe aconteceu. Minha preocupação maior 
é que parece que estou apaixonado pela 
minha vizinha, que é uma bonita cadela 
Poodle, charmosa e interessante.

Parece um absurdo essa paixão, mas, 
muitas vezes é preferível amar uma ca-
chorra mulher, que uma mulher cachorra!

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

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

Minha
vizinha! Por Antonio Nunes de Souza*

CRÔNICA

- Não, rapaz, a estória é a seguinte: 
Primeira vez em São Paulo e Rio de 

Janeiro. Menino novo, solteiro, dinheiro 
no bolso, trabalhando no Banco Econômi-
co, curtindo pra caralho, num tinha casado 
com a primeira mulher ainda... 

Na hora de vim imbora, comprei pas-
sagem de avião no Rio, sonho de infância 
viajar e tal. 

Quando entrei no avião, fui logo bem 
recebido. A aeromoça abaixava a cabeça, 
assim, cumprimentando a todos. Bonitona, 
toda arrumada.

E aquela alegria por dentro. Não tem 
aquela alegria de criança? Avião, pô? 
Avião... Aquela coisa de criança que nun-
ca viu alguma coisa... Esses dias mesmo, 
passou aí, não sei onde foi, no Globo Rural, 
alguma coisa assim, um monte de crianças 
para conhecer o mar... Porra! Aquela coisa 
alegre assim por dentro, né? Para mim, era 
novidade.

Aí eu falei assim: 
- Ó, quero sentar do lado da janela, 

para botar o braço... quero sentar do lado 
da janela... para botar o braço pra fora!

Ela (a aeromoça) sorrindo, eu sorri 
para ela, ela sorriu de volta para mim... Eu 
pensei: Opa, vai rolar, vou me dar bem. Ho-
mem de sorte. 

Aí vem o negócio do biscoitinho... Aque-
les quadradinhos, que comiam assim...

- Social, clube social?
- Clube social, aquele ali mesmo, pá... 

Um guaranazinho, pá... 
Isso aqui é bom demais!
- Ué, - eu falei – isso aqui é quanto mes-

mo?
- Não se preocupe, não, moço, está in-

cluso na passagem... A aeromoça informou.
Aí eu: 
- Beleza, é hoje que vou me dar bem! 

Vou comer um bocado!
Todos na mesa riam do “causo”.
- O senhor aperta o cinto, por favor.
Aí eu apertei o cinto... pá...
- Senhores passageiros...
O chofer lá, o piloto:
- Senhores passageiros, senhores pas-

sageiros...
É que o avião fazia conexão em Ilhéus, 

e ia para Salvador. Eu nem sabia que por-
ra era conexão. Conectar o quê? Oxi, que 
porra é essa...

Aí:
- Senhores passageiros, estamos fazen-

do a conexão em Ilhéus.

Eu pensei:
- Ih, os cara não vão me deixar aqui, 

vão me levar pra Salvador...
Aí, eu ó...Tá lá o nylon azulzinho lá, da 

janela... Acostumado com o coletivo Califór-
nia-Centro, panhei o bicho aqui, e puxei...

Eu puxava e não ouvia o bicho tocar, 
cê tá entendendo?, e aí eu insisti, cara, e 
o avião tá lá fazendo a porra dele lá. Mas 
eu vi tocar lá a sirene do chofer, do piloto...

Aí a aeromoça vinha vindo, tinha vis-
to aquilo ali, desesperado, veio a mim, eu 
sabia que ela tinha gostado de mim já, ela 
falou:

- Moço, que foi moço?
- Não... que eu vou descer aqui, minha 

casa aqui, antes que vocês passem aqui... 
Vou descer aqui, antes que vocês passem 
aqui...

- Não moço, não se preocupe, não... O 
avião vai fazer conexão aqui. A gente vai 
descer aqui.

Aí eu:
- Ah! Valeu, brigado, brigado, brigado...
Aí desci, né. Levanta todo mundo, aque-

la fila, eu falei “eu vou ficar por último, né? 
Eu já cheguei mesmo, né?” Vai todo mundo 
lá. A aeromoça, ó, se abaixando para todo 
mundo: “tenha uma boa estadia!” 

Quando chegou minha vez, ela... eu...
- E minha mala?
Ninguém se aguentava mais de tanto 

rir.
- Minha mala? Repetia.
Levei toda roupa que eu tinha, nunca 

tinha ido em São Paulo e Rio. Levei toda a 
roupa que eu tinha... aí, perco a mala?

- E aí?
- Não, moço, não se preocupe não. O 

senhor vai para o desembarque que a sua 
mala vai chegar lá.

Aí fui lá para o desembarque, cismado 
ainda. Fui lá e a esteira lá, rodando, tava o 
povo lá com aqueles carrinhos, uma ruma 
de mala lá, e eu de cá, num tou vendo a mi-
nha. Começou a passar mala, passa mala. 
Tão pegando as dele, pegando as dele. 
Nada a minha. Quando olhei, évem ela ali 
toda manjadinha. Eu falei “conheço você... 
eu conheço você!”.

Fui para a rodoviária e peguei o coleti-
vo para Itabuna. Fui de coletivo para Ita-
buna!

Sorrir 
é o melhor 
remédio III                    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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Aproprio-me das palavras dos autores no 
prefácio do livro para apresentar “Indexação 
das Leis e Atos Oficiais do Município de Ita-
buna (1931 – 2013)”, que tem como autores 
Sílvio Fernando Carvalho Silva e Marcos 
Augusto Carvalho Silva, editado pelo Arqui-
vo Público Municipal José Dantas de Andra-
de, órgão vinculado à prefeitura de Itabuna: 
“Desde os tempos imemoriais as Leis fazem 
parte da história da humanidade, sejam as 
Leis morais que tratam de dogmas religiosos 
ou sociais, sejam as Leis que estabelecem re-

gras para que haja ordem na sociedade.
A presente obra trará da indexação (ou 

índice) das Leis e demais Atos Oficiais do 
Município de Itabuna, no período que com-
preende os anos de 1931 a 2013. Sendo sequ-
ência da primeira edição lançada no ano de 
2000 e que tem como parâmetro os Atos pu-
blicados a partir da primeira edição do Jor-
nal Oficial do Município de Itabuna datado 
de maio de 1931.

Com uma nova roupagem e descrição de-
talhada dos Atos sancionados, além de tam-

bém trazer o índice dos Atos publicados na 1ª 
edição de 1931 a 2000 para completar o ciclo 
das publicações sancionadas.

Essa nova edição é de iniciativa do Arqui-
vo Público Municipal de Itabuna: José Dan-
tas de Andrade/Secretaria de Administração 
e a Câmara Municipal de Vereadores de Ita-
buna e tem como finalidade facilitar o acesso 
à legislação municipal seja para a própria 
administração como um todo, seja para o ci-
dadão que queira ter conhecimento dos seus 
direitos e deveres”.

Indexação das Leis e Atos
Oficiais do Município de Itabuna


