
DIREITOS - Dr. Marcos Conrado, o 
Senhor já é bastante conhecido e fir-
mou-se em Itabuna como o maior es-
pecialista em Direito Previdenciário. 
Fale um pouco da sua vida e porque es-
colheu advocacia.

Marcos Conrado - Inicialmente me for-
mei em Ciências Econômicas, entretanto, 
sentia que não era a profissão que tinha 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 me 
realiza profissionalmente, pois seguindo o 
pensamento do grande jurista Saulo Ramos, 
“A Advocacia é a suave obsessão, e o irresis-
tível fascínio de lutar pela defesa do direito 
de alguém. Salvar liberdades, honras, patri-
mônios de toda espécie, materiais e morais. 
Poder ajudar na cura de feridas abertas na 
alma dos injustiçados, pobres ou ricos”.  

Então esta é a minha advocacia de bus-
car corrigir as injustiças cometidas contra ci-
dadãos, 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 escri-
tório no São Caetano e não na Avenida 
Cinquentenário, por exemplo?

Marcos Conrado - Por um período es-
tive advogado no extremo sul do Estado da 
Bahia, pois com o falecimento do meu pai, 
tive a obrigação de administrar uma pro-

priedade rural deixada por ele naquele 
Município. Entretanto, tinha como objetivo 
montar um escritório em Itabuna assim que 
fosse possível. Não queria abrir um escritó-
rio no centro da cidade, onde seria mais um 
advogado. Sempre tive o entendimento que 
o Bairro São Caetano era um bairro dife-
renciado, e um escritório de advocacia neste 
bairro de início poderia haver alguma difi-
culdade, mais com um trabalho bem feito, 
com respeito e dignidade ao cliente e ética 
profissional, uma especialidade definida de 
atendimento, que no caso foi a advocacia 
previdenciária, poderíamos firmar uma refe-
rência e é o que tem acontecido.

O escritório funciona desde o ano de 2002, 
está localizado em local de destaque do bairro, 
em frente à Praça Simão Firmam, e tem pro-
curado no dia a dia aperfeiçoar o atendimento 
aos clientes, tanto na estrutura do escritório 
como na humanização dos serviços prestados.

DIREITOS - Que profissionais com-
põem o quadro do escritório Conrado 
Advocacia e em que especialidade do 
Direito atuam:

Marcos Conrado - Hoje o escritório Con-
rado Advocacia é formado por PAI e FILHOS, 
tendo como especialidade de atuação a Advo-
cacia Previdenciária, Trabalhista e Defesa do 
Consumidor. Na Advocacia Previdenciária 
me dedico cem por cento a área, agora com 
a participação do meu filho mais novo Bruno 
Conrado, recém-aprovado na segunda fase 
do exame da OAB. E na especialidade Tra-

balhista e Defesa do Consumidor o filho mais 
velho Marcos Antônio Conrado. É um prazer 
e um orgulho enorme, ter os filhos escolhido a 
profissão do pai, ainda mais quando o Grande 
Arquiteto do Universo nos proporciona atuar-
mos no mesmo escritório. É uma continuida-
de do ver nascer, crescer, se formar e agora a 
evolução e crescimento profissional.

DIREITOS - E o público tem corres-
pondido às suas expectativas? O escri-
tório atua só na cidade de Itabuna?

Marcos Conrado - O público tem cor-
respondido muito além da expectativa, tanto 
na área previdenciária, como na trabalhista 
e defesa do consumidor. Sentimos que o pú-
blico é muito carente de informações, prin-
cipalmente em relação aos seus direitos. E 
nestas três áreas em que o escritório atua, 
procuramos independente de ser cliente, 
orientar, informar, transmitir elementos 
para que estas pessoas tenham consciência 
de seus direitos e possam exercê-los.

Hoje além dos clientes da nossa cidade, 
temos também a honra de atender a diver-
sos cidadãos de toda a região, que vem até 
nosso escritório, e em determinadas ocasiões 
quando convidado me dirijo a algumas cida-
des para fazer algumas palestras informati-
vas sobre os benefícios previdenciárias.

DIREITOS - O escritório Conrado 
Advocacia presta serviço para alguma 
instituição?

Marcos Conrado - Como Advogado Pre-
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videnciário faço parte do corpo jurídico do 
Sindicato dos Aposentados e Pensionistas do 
Estado da Bahia – SINDAPEB, sempre com o 
objetivo de como advogado da causa previden-
ciária, orientar, transmitir aos segurados, apo-
sentados e pensionistas do Sistema Previden-
ciário os seus direitos, e mantê-los informado e 
atualizados sobre sistemas de revisões de ato 
de concessão ou de renda mensal inicial que 
são possíveis e acatadas pelo Poder Judiciário.

Além do SINDAPEB, nosso escritório 
também participa do setor jurídico do Con-
selho Municipal do Idoso.

DIREITOS - O escritório é refe-
rência em toda a região em Advoca-
cia Trabalhista, mas principalmente 
na Advocacia Previdenciária, quanto 
tempo se forma um profissional espe-
cialista nestas áreas?

Marcos Conrado - Para se tornar uma 
especialista em uma área do Direito não tem 
um tempo determinado, o que vai ser deter-
minante é o interesse a dedicação e cursos 
de especializações qualificados. Importante 
é identificar que área do Direito o advogado 
se identifica, e a partir daí construir sua tra-
jetória, buscando sempre ser uma referência 
na especialidade que escolher.

Agora para o advogado atuar e ter o escri-
tório como referência é um longo caminho, que 
deve ser construído no dia a dia, e vários fato-
res serão determinantes: conhecimento; ética; 
profissionalismo; atendimento diferenciado ao 
seu público; aceitação da comunidade, etc...

DIREITOS - O Direito Previdenci-
ário sofre constantes modificações em 
suas normas e diretrizes, como o Se-
nhor se mantém atualizado?

Marcos Conrado - Hoje como Advogado 
Previdenciário tenho que estar no dia a dia 
estudando e me aperfeiçoando sobre o tema, 
visando a cada dia consolidar minhas teses 
previdenciárias, para que estejam sempre 
aptas a derrubar todos obstáculos criados 
pelo sistema para dificultar que os segura-
dos da Previdência Social tenham acesso aos 
seus Direitos Previdenciários, ou corrigir os 
benefícios que foram concedidos de forma 
equivocada, tanto no ato concessório quando 
na renda mensal.

Como associado do Instituto Brasileiro de 
Direito Previdenciário semanalmente recebo 
boletim informativo de todos os acontecimen-
tos e decisões previdenciárias ocorridas no 
período, portanto, sempre estou atualizado.

Também duas ou três vezes ao ano estou 
participando dos eventos promovidos pelo Ins-
tituto, como congresso, seminários e cursos, 
que também é uma maneira de discutir o tema 
previdenciário, e também estar atualizado.

“O meu maior orgulho é 
ter meus filhos advogados 

e trabalhando comigo”

Entrevista com o advogado especialista em Direito Previdenciário 

DR. MARCOS AntônIO COnRADO MOREIRA



As vacinações represen-
tam um grande avanço da 
medicina assim como o ad-
vento dos antibióticos e a des-
coberta da anestesia. Antes 
da era pré-vacinal, a varíola, 
a coqueluche, o sarampo etc. 
espalhavam o seu manto de 
dor e sofrimento. Tudo come-
çou quando Edward Jenner, 
um médico, que clinicava no 
meio rural da Inglaterra, ob-
servou que as ordenhadoras 
de vacas apresentavam fe-
ridas nas mãos, mas nunca 
adoeciam de varíola. 

Continuando suas obser-
vações, Jenner escarificou a 
porção anterior do braço de 
um garoto e inoculou na ferida 
um pouco da secreção de uma 
pústula obtida das mãos de 
uma ordenhadora.  No lugar 
da escarificação apareceu uma 
pústula igual àquelas que sur-
giam no paciente acometido 
de varíola. Acrescente-se que 
no século XVlll os médicos não 
tinham conhecimento do siste-
ma imunológico como hoje se 
tem.  Jenner, intuitivamente, 
pensou que o que transmitia a 
varíola (hoje, sabemos ser um 
vírus) para a vaca tinha o seu 
poder patógeno diminuído, 
arrefecido. Hoje, diríamos ate-
nuado. Estava descoberta a 
vacinação, abrindo um amplo 
campo no capítulo da medici-
na preventiva.

Louis Pasteur, tempos 
depois, após obter uma secre-
ção do cérebro de cães raivo-
sos, isolou o vírus da Raiva 
e o atenuou. Pasteur conse-
guiu obter uma vacina que 
até os dias modernos é usada 
na prevenção da Raiva.

No início do século XX, O 
governo de Rodrigues Alves, 
desejando sanear o Rio de 
Janeiro, escreveu ao Institu-
to Pasteur, solicitando-lhe o 
envio de um microbiologis-
ta. Aquele Instituto respon-
deu que entrasse em contato 
com o Dr. Oswaldo Cruz. O 
eminente brasileiro, além de 
iniciar o trabalho da captura 
de ratos, responsáveis pela 
transmissão da peste bubô-
nica, implantou a vacinação 
obrigatória. Contudo, certos 
políticos e setores do Exército 
iniciaram uma revolta contra 
a vacinação. A revolta foi con-
tida e a vacinação prosseguiu. 
Na década de 1980 a varíola 
foi erradicada do planeta.

Toda criança brasileira 
tem sua carteira de vacina-
ção, onde é anotada as vaci-
nas que ela usa para evitar 
muitas doenças que no pas-
sado vitimaram milhões de 
crianças em todo mundo.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago novaes*
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ESPAÇO UnIVERSItÁRIO

Curso de Biomedicina da Faculdade Madre
thaís firma convênios para estágio curricular
A Faculdade Madre Thaís 

(FMT) assinou convênios de co-
operação técnica que beneficiam 
os cursos da área de Saúde. Os 
convênios possibilitam ações de 
parcerias em atividades comple-
mentares e de estágio curricular 
voltados diretamente para os es-
tudantes de Biomedicina. 

De acordo com a Profª. MSc. 
Ana Paula Adry, coordenadora 
do Curso de Biomedicina, “es-
ses convênios firmados têm uma 
grande importância para o curso, 
já que o estagio supervisionado é 
um meio indispensável à aplica-
ção dos conhecimentos teóricos 
e práticos adquiridos ao longo 
do curso, permite ao aluno uma 
vivencia pessoal sobre assuntos 
relativos a área de atuação do 
biomédico. Essa é a melhor forma 
de permitir ao nosso aluno um 
melhor desenvolvimento técnico 
e habilidades indispensáveis ao 
exercício da profissão.”

Foram firmados convênios 
com Laboratórios de Analises 
Clinicas do Hospital de Base Luís 
Eduardo Magalhães e o LIDI, em 
Itabuna. Em Ilhéus, com o Labo-
ratório Dom Eduardo, Hospital 
Geral Luiz Vianna Filho, e Se-
cretaria Municipal de Saúde. A 
professora Ana Paula Adry res-

salta que “o Laboratório Escola 
de Analise Clinica esta sendo 
implantado, na FMT, e outros 
convênios estão em processo de 
assinatura, para permitir ao nos-
so aluno mais opções de estágio”.

Recentemente a Faculdade 
Madre Thaís, assinou um convê-
nio de parceria técnica com a Se-
cretaria de Saúde do Município 
de Ilhéus. Conforme a avaliação 
do secretário de Saúde do muni-
cípio, José Antônio Ockè, “uma 
parceria que vai somar esforços 
no sentido de dar visibilidade aos 

serviços prestados à saúde na 
rede pública do município, for-
talecendo as categorias de modo 
geral.”

Para a professora Ana Pau-
la Adry firmar parcerias com 
as redes pública e privada de 
saúde, além de configurar uma 
oportunidade de conhecimento 
entre os diferentes modelos de 
atenção, oferece aos alunos a 
oportunidade de transitar pela 
área da saúde coletiva, abrindo 
novos espaços e novos campos 
de atuação.” 

www.jornaldireitos.com.br
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Dr. Antônio Jorge Marques, do laboratório Dom Eduardo, as professoras 
Ana Paula Adry e Tatiana Barcelos, coordenadoras do curso de Biomedicina 
e Pedagógica da FMT, respectivamente

Relógios e Pratarias
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LEGISLAtIVO HOMEnAGEM

Gilberto Santana pede obras
de asfaltamento no interior

O deputado Gilberto Santana 
(PTN) apresentou indicação na Assem-
bleia legislativa endereçada ao gover-
nador Jaques Wagner para que, atra-
vés da Secretaria de Infraestrutura e 
Derba, promova “recuperação asfáltica 
do trecho que liga as cidades de Teixei-
ra de Freitas a Medeiros Neto” e justi-
fica: “A prestação de serviços públicos 
é obrigação do Estado. O atendimento 
desses serviços públicos básicos, e, no 
caso em tela, de infraestrutura, é fun-
damental para o bem-estar do povo, 
em especial o de Teixeira de Freitas e 
Medeiros Neto e seus distritos”.

Segundo o deputado, “a popu-
lação vem requerendo obras de re-
cuperação asfáltica na passagem 
em epígrafe, pois a atual condição 
da rodovia afeta diretamente a ro-
tina dos moradores da região, seja 
no trajeto para o trabalho ou para 
a escola”. O trecho para o qual ele 
quer asfalto tem “distância equiva-
lente a, aproximadamente, 60 km 
de extensão. A população da região 
soma 176.743 habitantes, ou seja, 
um número significativo de pessoas 
que têm suas vidas afetadas pelas 
más condições dessa rodovia”.

André Guimarães parabeniza o 
corretor imobiliário pelo seu dia

O grupo André Guimarães que na região 
Sul da Bahia tem três empreendimentos -  
Cidadelle House e Cidadelle Ofice (Itabuna) 
e Cidadelle Praia do Sul (Ilhéus), felicita to-
dos os profissionais responsáveis por inter-
mediar as transações imobiliárias e garantir 
a segurança dos negócios.

Você sabia que a profissão de corretor de 
imóveis existe há muito tempo? Foi a partir 
do período colonial que surgiu o profissional 
capacitado a desbravar novos lugares para 
as pessoas se hospedarem.

Com o mercado em franca expansão e a 
forte demanda, o corretor de imóveis passou 
a ser bastante valorizado. O dia 27 de agosto 
é uma justa homenagem para essa profissão 

que lida diariamente com a idoneidade e o 
conhecimento do setor imobiliário. Parabéns 
corretores imobiliários pelo seu dia!
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O Nobel 
da paz ou 
dinheiro? Por Cláudio Zumaeta*

OPINANDO

A edição de comemoração ao Dia 
do Maçom está cheia de novidade

O Premio Nobel da Paz deste ano foi 
dado ao chinês Liu Xiaobo, motivado pela 
atuação daquele professor em defesa dos di-
reitos humanos. O Prêmio causou alvoroço 
dentro do governo chinês e, posteriormente, 
uma dura reação, quando aquele governo 
afirmou que a decisão do comitê do Nobel 
era uma “blasfêmia”. 

Diplomatas chineses já vinham pres-
sionando o Comitê a não premiar Xiao-
bo, alertando que aquela decisão poderia 
comprometer as relações entre a China e 
a Noruega (país que sedia o comitê organi-
zador do Nobel). A decisão, no entanto, foi 
confirmada e também foi bastante come-
morada por organizações que defendem os 
direitos humanos. Mas, e daí? Sabe-se que 
a esposa do professor, Liu Xia, não recebeu 
permissão para falar com o marido sobre o 
Prêmio. E de modo geral a expectativa era 
que aquela premiação servisse para que a 
comunidade internacional pressionasse o 
governo chinês a libertar Liu Xiaobo. Não 
foi o que aconteceu. Por quê? 

O Ministério das Relações Exteriores da 
China, logo após o anúncio, vociferou: “Liu 
Xiaobo é um criminoso sentenciado pela 
Justiça chinesa por violar as leis da China. 
A decisão é completamente contrária ao 
próprio espírito do prêmio e é uma blasfê-
mia ao Nobel da Paz.” O anúncio em emis-
soras de TV foi imediatamente censurado 
e sites da internet que fazem a cobertura 
da premiação foram bloqueados. Contudo, 
apesar da censura, alguns apoiadores de 
Liu Xiaobo reuniram-se na entrada de um 
parque em Pequim a fim de parabenizá-lo, 
gritando: “Vida longa à liberdade de ex-
pressão, vida longa à democracia!”. Aqueles 
gritos, porém, proferidos por uma minoria 
corajosa, apenas causaram um pequeno es-
tranhamento aos que passavam pelo local: 
a maioria das pessoas na China desconhece 
as razões daquela “manifestação”.

Liu Xiaobo “incomoda” o governo chinês 
desde que aderiu aos protestos pró-demo-
cracia, na Praça da Paz Celestial, em 1989. 
Dois anos depois, Xiaobo foi um dos orga-
nizadores da “Carta 08”, no qual intelectu-
ais e ativistas pediam reformas imediatas, 

especialmente políticas. Aquele documento 
inspirava-se na “Carta 77”, outro movi-
mento pró-democracia na Tchecoslováquia 
durante a década 1970. Publicado o docu-
mento, imediatamente, Xiaobo, foi “julga-
do” e condenado a 11 anos de prisão sob a 
acusação de subversão, por fazer campanha 
em prol de liberdades políticas. 

O advogado de Liu Xiaobo, disse espe-
rar que, “graças a essa decisão (o dissidente 
ter sido escolhido para o Prêmio Nobel da 
Paz de 2010), ele seja liberado rapidamente, 
embora ainda seja muito cedo para se sa-
ber se será assim mesmo”. E acrescentou: 
“Espero que nesta ocasião, a China se abra 
ainda mais, que se levantem as restrições à 
liberdade de expressão”.

O Estado chinês controla com “mãos de 
ferro” a economia: são megaestatais que in-
vestem bilhões de dólares no exterior, inclu-
sive no Brasil. Essas empresas também com-
pram bilhões de dólares de produtos de outros 
países, como aviões, máquinas e equipamen-
tos de tecnologia (dos Estados Unidos e mais 
uma vez do Brasil). Isso dá à China um enor-
me poder de chantagear economicamente 
seus parceiros comerciais, em defesa daquilo 
que eles chamam de seus interesses políticos. 

Uma das “vítimas” da retaliação da Chi-
na contra a Noruega, por exemplo, pode ser 
a compra de 40% de um campo de petróleo 
no Brasil explorado pela estatal noruegue-
sa Stateoil. O negócio de US$ 3 bilhões foi 
anunciado em maio pela estatal chinesa Si-
nochem. Agora, corre o risco de ser cance-
lado no pacote de reação ao Nobel. Pronto. 
Penso que ficou claro as razões pelas quais 
nem os Estados Unidos, nem o Brasil (ape-
nas para citar dos grandes países) não se 
pronunciaram em defesa da “democracia e 
dos direitos humanos”: melhor um profes-
sor preso do que dinheiro perdido. 

Nobel da Paz, da Física, da Literatura, 
pra quê? Dever-se-ia manter apenas o No-
bel da Economia... 

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

O artigo de julho terminara di-
zendo que o mais importante nisso 
tudo é entender que conhecer a si 
própria não é uma tarefa trivial, 
muito menos um produto acaba-
do, é um processo que não termi-
na nunca e a nossa predisposição 
para a busca deve ser constante, e 
aqui continuamos com o tema do 
artigo de hoje:   Autoconhecimen-
to, trilha para a motivação, e sua 
subjetividade. 

Essa trilha para a motivação 
parte do pressuposto do querer mu-
dar, temos que ter vontade de fazê-
-lo, caso contrário entramos na já 
conhecida, incompetência treinada.  
Além disso, temos que reconhecer 
que pouco sabemos sobre nós mes-
mos. Adoramos avaliar os outros, 
criando na gente uma espécie de re-
ferência para chegarmos às conclu-
sões. Mas será que conhecemos a 
fundo esse modelo, essa referência, 
admitimos nossas falhas, erros? 

A subjetividade do autoconhe-
cimento torna tudo muito abstra-
to, difícil de entender a natureza 
das coisas, ou seja, ele tem que ser 
sentido, vivenciado, tudo isso o ca-
mufla, mas é possível descobri-lo, 
e essa descoberta é feita pela vida 
a fora. O legal nisso tudo é que a 
busca pelo autoconhecimento o leva 
a o autodesenvolvimento. Esses 
dois sentimentos, juntos, permiti-
rão que entendamos nossas moti-
vações e as dos outros e, a partir 
daí consigamos contribuir para um 
ambiente mais motivador na orga-
nização que trabalhamos.  Descu-
bra o que te motiva e avalie se essa 
descoberta é compatível com o seu 
trabalho! Toda essa descoberta nos 
fará sentir mais motivado para re-
alizar nosso trabalho, ganha você, 
ganha a empresa criando uma re-
lação de expectativas de satisfação 
de necessidades de ambos os lados.  
Quando você encontra significado 
no trabalho, tudo se transforma e 
então, como num passe de mágica, 
passamos a nos sentir motivados a 
realizá-lo.

A melhor dica para conseguir 
chegar ao ponto fundamental da 
busca pela motivação no nosso tra-
balho (o autoconhecimento vs au-
todesenvolvimento)  é você saber 
como se livrar das coisas que atra-
palham essa descoberta, vamos lá:

1 – Falta de comprometimento. 
É comum vermos pessoas apreça-
das tendo que fazer das tripas, co-
ração para poder fazer uma tarefa a 
tempo do prometido. É como se tra-
balhássemos na proporção inversa 
do tempo em que tudo é deixado pra 
última hora. Isso nos condiciona a 
não planejar, a não checar se o tem-
po é satisfatório, essa tensão destoa 
os nossos sentidos, com um tempo 
passamos a nos sentir estafados e 
com muita fadiga, indicadores na-
turais de uma condição difícil de 
ser motivadora.

2 - Não gere lixo. É comum pes-
soas e empresas não se preocupa-
rem com esse tema, a metáfora é 
boa e abrange não só o físico como o 
abstrato, geramos lixo comum que 
entulha as ruas, bueiro e lixões, 
bem como criamos condições nos 
trabalhos em que os cacos de tare-
fas e coisas que não terminamos, se 
acumulam em lixões desordenados 
que não sabemos por onde começar 
para resolvê-los.

3 – Cumpra o que foi acertado - 
uso um jargão interessante com as 
pessoas que me relaciono “o acor-
dado não é caro”. Não deixe a falta 
de comprometimento imperar nas 
suas ações e demandas diárias, é 
comum numa empresa, as pessoas 
não cumprir prazos, normas, pro-
cedimentos e até mesmo cláusulas 
contratuais. É importante lembrar 
que isso custa muito dinheiro e dei-
xa os relacionamentos em franga-
lhos, deteriorando o clima e a cul-
tura organizacional das empresas. 

No próximo artigo vamos cres-
cer esta lista. Até lá. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e Criatividade Como 
Fatores Motivacionais - XIII.

Auto-conhecimento, trilha da mo-
tivação e sua subjetivada.

Neire Rodrigues Santos
Técnica em Contabilidade
Formada em Ciências Contábeis

CRC 21627-0

oAVENIDA PRINCESA ISABEL, 385 - EDF. TRADE-CENTER - 6  ANDAR - SALA 604 - SÃO CAETANO - ITABUNA-BA

E m a i l : a g u i a c o n t a b i l i d a d e @ h o t m a i l . c o m
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7 3 8801 .2572 O i
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ILHÉUS

Prefeito de Ilhéus anuncia 
nova frente de trabalho nas 

obras da ponte do Pontal

O prefeito Jabes Ribeiro anun-
ciou a instalação, nos próximos dias, 
de uma nova frente de trabalho, des-
ta vez, na Avenida Soares Lopes, 
para a construção das obras da nova 
ponte que fará a ligação entre o cen-
tro e a zona sul da Ilhéus, a primeira 
ponte estaiada da Bahia. Conforme 
explicou o gestor, com a iniciativa o 
governo do Estado dá celeridade à 
construção do equipamento, compen-
sando o tempo em que as atividades 
foram paralisadas em decorrência 
das análises realizadas por órgãos 
ambientais.

A informação do prefeito foi con-
cedida na tarde de terça-feira, dia 6, 
durante entrevista ao radialista Jota 
Carlos, da AM Santa Cruz, de Ilhéus, 
por telefone, após audiência com o se-
cretário de Infraestrutura da Bahia, 
Marcos Cavalcante. “O governador 
Jaques Wagner tem solicitado a agili-
dade da obra, bem como tocar todas as 
obras de infraestrutura importantes 
para Ilhéus e para o sul da Bahia”, de-
clarou. Na ocasião, ele ressaltou que o 
governador estará na região em poucos 
dias para assinar a ordem de serviço 
para a duplicação da BR-415, no trecho 
Ilhéus-Itabuna.

Em Salvador, o prefeito Jabes Ri-
beiro conversou ainda com o secretá-
rio Marcos Cavalcante sobre outras 
questões de interesse de Ilhéus e re-
gião, a exemplo da recuperação das 
estradas vicinais que ligam os distri-
tos de Pimenteira e Inema. “Também 
falei sobre o asfaltamento da BR-415, 
no perímetro entre o Bairro do Banco 
da Vitória e entrada da cidade,  e in-
formou que  já está em andamento a 
primeira parte deste serviço, que com-
preende a pavimentação entre a rodo-
viária e a entrada do Bairro Teotônio 

Vilela”, destacou, lembrando também 
que estão sendo tomadas as providên-
cias para a construção do novo Hospi-
tal Regional, no Banco da Vitória.

Ainda na entrevista, o prefeito de 
Ilhéus disse que conversou com o secre-
tário de Assistência Social e Combate 
à Pobreza,, Cesar Lisboa, solicitando a 
agilização da construção do Centro de 
Iniciação ao Esporte (CEIE). A unida-
de deve ser edificada na área do Centro 
Social Urbano (CSU), beneficiando di-
retamente os moradores dos bairros da 
Barra e do Malhado, na zona norte do 
município.

Outra questão pontuada por Jabes 
Ribeiro, na tarde desta terça-feira, na 
rádio Santa Cruz, foi referente à am-
pliação da receita municipal no próxi-
mo ano de 2015, tanto por repasses do 
governo Federal, quanto  através da 
contratação de uma empresa para de-
senvolver projeto de ampliação da ar-
recadação, sem aumentar o valor dos 
tributos. O gestor também comentou 
sobre a ordem de serviço para início 
de obras de reforma e construção de 
equipamentos públicos, como praças, 
escolas e postos de saúde, bem como 
destacou a edificação de novas quatro 
mil unidades habitacionais do progra-
ma Minha Casa Minha Vida, junto à 
Caixa Econômica Federal. 

  Além disso, Jabes Ribeiro falou 
sobre os navios que começaram a che-
gar ao município trazendo os trilhos 
da Ferrovia da Integração Oeste-Leste 
(Fiol).  O prefeito também disse que já 
notificou o grupo proprietário do prédio 
onde funcionava a maternidade Santa 
Isabel para que seja tomada uma pro-
vidência sobre o estado de abandono do 
local. O objetivo é desapropriar a área 
para implantar a Secretaria Municipal 
de Saúde (Sesau). 

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros 
“Breves Análises Jurídicas” e “Analises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Ilhéus; 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-Diretor de Comunicação da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

A Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), que tem na sua presidência o ad-
vogado e professor Josevandro Nasci-
mento, sediou no último fim de semana 
três palestras com escritores nacionais e 
internacional. 

Intitulado de “Seminário Literatu-
ra, Sons e Sabores”, aconteceu na Se-
mana Jorge Amado de Cultura e Arte, 
o seminário trouxe para o contexto das 
homenagens ao escritor palestras como 
“Africanias na Obra de Jorge Amado”, 

apresentado pela professora e escritora 
Yeda Pessoa, que aconteceu na quinta-
-feira (07/08). 

Na sexta-feira  (08/08), os trabalhos 
foram conduzidos pelo professor e es-
critor Marielson Carvalho e no sábado 
(09/08), a escritora mexicana Laura Es-
quivel (foto) orientou a discussão “Litera-
tura e Chocolate”. 

O evento teve a promoção da Secreta-
ria Municipal de Cultura e da Prefeitura 
Municipal de Ilhéus, com entrada franca.

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

ALI sedia três palestras com
escritores nacional e internacional

Prefeito Jabes Ribeiro em audiencia com o secretário 
de Infraestrutura da Bahia, Marcos Cavalcante

Alcançar a sabedoria

Quando estou diante de uma situa-
ção em que tenho de dar uma resposta, 
quando estou diante de um fato, tenho 
de perguntar ao Senhor: “O que devo 
fazer?”.

Começo, então, fazendo uma oração, 
pedindo ao Senhor, apresentando-me a 
Ele. Tenho de envolver aquela pergunta 
em oração e, assim, começar a orar. Te-
nho de dizer ao Senhor, com toda humil-
dade, “quero, Senhor, Vossa resposta”. 
Essa humildade é a chave de tudo. O que 
nos atrapalha muito é o orgulho, porque 
pesamos saber tudo, nos julgamos capa-
zes de tudo resolver. 

“Senhor, eu não sei qual é o melhor 
caminho, eu não sei o que fazer”.

Depois, se perguntou algo a Deus em 
oração, espere a resposta em oração. Não 
vou contar que Deus me responda logo. 
Muitas vezes, Ele pode demorar a me dar 
outra resposta. Eu, pacientemente, con-
tinuo orando, continuo escutando Deus, 
até colher a resposta.

Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099
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Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

Agral promove 
encontro cultural

Sob o comando de seu presidente Ivann Krebs Montenegro, 
na terça-feira (05/08), a Academia Grapiúna de Letras (Agral) 
em sua sede provisória no centro de Itabuna, promoveu um 
Encontro Cultural, com uma vasta e movimentada programa-
ção que começou às 19h com a palestra de “Saudação pelos 100 
anos de Jorge Amado”, proferida pelo acadêmico Vercil Rodri-
gues, vice-presidente da Agral, em seguida a palestra ficou por 
conta do acadêmico Jayme Cesar Nascimento, com a temática 
“Saudação ao 2 de Julho”, e foi encerrado o ciclo da noite com a 
“Saudação a Telmo Padilha”, que partiu prematuramente a 17 
anos, apresentado por sua filha Clara Padilha.

Os confrades, familiares e convidados foram brindados 
também com uma noite musical, como Coral de Zélia Lessa, 
com membros da Acate, Agral e do próprio coral, bem com 
performances cênicas e de dança de artistas regional. E fe-
chando a programação da noite foi oferecido um coquetel. 
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

Nasce 
Leonardo Filho

Zecarlinhos, 
jornalista

Roberto Santana – Folha da Praia

Tendo como avós pa-
ternos Antônio Cruz e 
Meire Cruz e como pais 
Leonardo Cruz e Thais 
Cruz, nasceu no dia 
17/07 em Itabuna, Leo-
nardo Filho. 

Os avós Antônio e 
Meire Cruz, no últi-
mo dia 03/08, abriram 
as portas de sua casa 
no Góes Calmon, para 
apresentar o mais novo 
membro da família aos 
amigos. E durante o al-
moço de apresentação 
foram oferecidos aos con-
vidados uma feijoada e o 
famoso pirão de parida, 

ambos regados a típica “temperada”, 
especialmente preparada para a oca-
sião, cervejas geladíssima e uísque.

Quem aniversariou no último dia 
04/08, foi o jornalista e colunista so-
cial Zecarlinhos.

Zecarlinhos sem sombras de dú-
vidas é o melhor assessor de comuni-
cação das plagas sul baiana. Seu tra-
balho prima pela ética e coerência, e 
feliz a empresa que tem esse gabari-
tado jornalista em seu departamento 
de comunicação.

A direção do Direitos (site, edi-
tora, jornal e revista), liderado pelo 
casal Vercil e Angelica Rodrigues, 
deseja ao amigo toda felicidade do 
universo.

Quem também aniver-
sariou na primeira semana 
de agosto (06/08), foi o jor-
nalista e Diretor-presidente 
da Folha da Praia, a melhor 
revista regional a mais de 
vinte anos, Roberto Santa-
na. O casal Vercil e Angéli-
ca Rodrigues deseja ao ami-
go toda paz e harmonia do 
universo.
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O Educador
É sabido que pessoas de visão es-

tão entrando no mercado de trabalho. 
Há um bom grupo de autômatos em 
nossas empresas. São pessoas que fa-
zem exatamente o que eles mandam, 
nem mais, nem menos, sobram robôs, 
mas há escassez de homens com boas 
ideias.

 Ser visionário dá muito trabalho 
porque exige muito esforço. É bem 
mais fácil seguir a correnteza e fazer 
o que é esperado. Toda vez que ino-
vamos em algum aspecto, precisamos 
de confiança e ousadia. As pessoas de 
visão erram muitas vezes até chega-
rem aonde querem, e muita gente se 
sente incapaz de correr riscos, prefe-
rindo a segurança e a tranquilidade.

Hélio Lourenço foi um visionário 
esforçado, disciplinado, conseguiu 
sentar à mesa e decidir não levantar 
dali enquanto não descobria cinco 
novos meios de fazer alguma coisa, 
três maneiras novas de melhorar ou-
tra, ou ainda duas novas opções para 
salvar um projeto que está à beira do 
fracasso. Ele foi persistente, atento 
ao chamado de Deus de modo sobre-
natural, colocava seu pensamento in-
teiramente novo em sua mente. Hélio 
foi um homem de visão porque teve 
uma capacidade dada por Deus, para 
enxergar soluções possíveis para os 
problemas do dia a dia. Ele caminhou 
em direção às soluções, e não aos pro-
blemas.

Foi um cidadão que soube, prepa-
rarar as ideias convertidas em ações 
concretas. Como um sonhador acredi-
tou que algo pôde ser feito de forma 
diferente e se preparar para colocar 
sua ideia em prática. Pois o conhe-
cimento não tem substituto, mas 
a prática é a mãe das mudanças. O 
educador soube que pessoas acomo-
dadas ao conforto não obtém muitas 
conquistas. É quando estamos em 
desconforto que produzimos mudan-
ças milagrosas em cada geração.

Quantas histórias conhecemos de 
pessoas que estavam dispostas a se-
guir numa direção que nunca havia 
seguido e experimentar o desconfor-
to; na Bíblia há homens e mulheres 
que se destacaram,  porque fizeram 
mudanças. Exemplo: Abraão, João, 
Daniel, Rute e tantos e tantas. 

O Educador Pr. Hélio Lourenço 
fez mudanças, ele enxergou algo mais 
importante que o conforto temporá-
rio. Ele sempre teve a visão da recom-
pensa, da mudança. Foi um líder ecle-
siástico que construiu escolas, área 
de lazer para oportunar a todos sem 
estratificação social. Quantos não po-
dem alugar uma casa de praia ou ir 
ao Resort. Mas há um acampamento 
em condições de atender a todos.

O melhor de tudo é que Hélio 
pôde confiar verdadeiramente em 
Deus. Chegou aqui há mais de três 
décadas. Amou esta cidade como a 
sua cidade. Foi um cidadão Itabu-
nense. Escreveu um texto que foi pu-
blicado creio eu no seu livro “Ecos de 
Lourenço”. Onde fala de nossa cidade 
“Ser cidadão é viver um compromisso 
com os seus concidadãos. O verdadei-
ro cidadão está para sua comunidade 
assim como uma árvore frutífera e 
frondosa está para a floresta. Ela tem 
significado. Uma sociedade saudável 

não se forma com a soma de interes-
ses individuais, mas com a milagrosa 
unidade produzida por sonhos que al-
cançam a coletividade como um todo, 
ou uma parte dela.”

Isto é O Educador Hélio Louren-
ço. “A maior riqueza de uma terra são 
os seus filhos e o maior tesouro de um 
povo são seus valores.” 

Em 2008 escreveu no boletim do-
minical um artigo Mais do que uma 
Escola. Da importância de cada pro-
fessor e cada aluno, orientando-nos 
a ser gratos a Deus pela disposição 
que há em muitos de ensinar; o alu-
no deve aprender o que sai da boca 
do seu professor, mas especialmen-
te com a luminosidade de uma vida 
que conhece não só a Bíblia, mas o 
Deus da Bíblia. Hélio maximizava o 
potencial das pessoas quando ele en-
corajava o espirito delas. E encorajar 
o ânimo delas quando as incentivava. 
Sempre tinha palavras encorajado-
ras que são as pernas com as quais o 
incentivo caminha.

De Norte a Sul e Leste ao Oes-
te por este país imenso há sempre 
alguém que tem um agradecimento 
para esse educador. Famílias e casais 
são hoje gratos a Deus e depois a Pr. 
Hélio pela contribuição indelével pela 
orientação e pelo apoio, como homem 
de Deus, como esposo, como pai, avô 
e como pastor que deixa um grande 
legado.

O sonhador  que não sabia ensi-
nar sem Deus. Numa palestra com 
os professores do Colégio Batista no 
ano de 1998, dizia: “o importante não 
é o que fizeram de nós” mas o que nós 
próprios faremos com aquilo que fi-
zeram de nós. Quando a gente olha 
o nosso passado, o nosso presente e 
as nossas opções futuras por esta óti-
ca, as coisas assumem outra forma 
e a vida parece nos dizer: Vai nessa! 
A bola é sua! Assuma a condução da 
sua escolha! O melhor lugar é aqui. 
A melhor hora é agora. Comece com 
aquilo que você já sabe, construa so-
bre aquilo que, você já tem. Não deixe 
passar a flor do mundo que, a cada 
manhã, desabrocha em nossas vidas. 
Colha-a! Naquele dia O Educador 
Hélio Lourenço na sua fala mostrava 
aos professores que Deus é eterno e 
o homem passa, é a transitoriedade 
da vida que como professores precisa-
mos saber remir o tempo. Uma gran-
de aula, nossa gratidão a esse grande 
homem.

Deus, nosso criador sábio e cria-
tivo, agradou-se em fazer todos dife-
rentes, e ninguém perfeito. Quanto 
mais cedo apreciamos e aceitamos 
esse fato, mais profundamente apre-
ciaremos e aceitaremos uns aos ou-
tros.

Hélio Lourenço foi um campeão, 
por isso  é uma pessoa inesquecível. 
Bem sabemos que nossos dias são 
contados. No dia três de agosto foi 
convocado ao lar celestial morreu de 
pé, como sempre nos orientou. Tudo 
pela graça só pela graça!

“Preciosa é aos olhos do Senhor a 
morte dos seus santos”.

EDUCAÇÃO

                                     Por Agenilda Palmeira *

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

MÚSICA

POLÍtICA

Banda 
Manzuá 

Valter Silva põe a campanha na rua

Com a proposta de levar ao pú-
blico ouvinte, reflexões sobre a na-
tureza urbana e rural, bem como a 
vida humana, sempre acompanha-
do aos ritmos de reggae, rock, funk 
setentista e uma “pegada” Afro, a 
Banda Manzuá nasceu em 2009, 
com a participação de estudantes 
da Universidade Estadual de San-
ta Cruz – Uesc, que até hoje, divi-
dem o palco e os projetos da banda. 
São eles: Laísa Eça e Brisa Aziz 
(vocais), Marcelo Weber (baixo e 
violão), João Solari (guitarra) e Mi-
ther Amorim (bateria e percussão).

No ano de 2010, a banda conquistou o 
segundo lugar na categoria banda, do Festi-
val Multiarte Firmino Rocha, com a música 
África, e as vocalistas foram premiadas como 
melhores intérprete feminino. Já no ano de 
2011, o grupo foi premiado com o primeiro 
lugar no mesmo Festival, com a música In-
surreição, e ao mesmo tempo, foi selecionado 
para representar a região Sulbaiana na Mini 
turnê Intercenas Musicais, em Juazeiro, na 
Bahia.

Ainda em 2011, o grupo realizou o projeto 
Memórias do Rio Cachoeira, com 12 poemas 
musicados e venceu o edital de produção de 
conteúdo em música, realizado pela Funda-
ção Cultural do Estado da Bahia. O trabalho 

virou trilha sonora do documentário: Me-
mórias do Rio Cachoeira, disponível no site 
www.memoriasdocachoeira.com   

A partir desse projeto, desde o ano de 
2012, a banda, juntamente com a poetisa Da-
niela Galdino vem apresentando o espetáculo 
“Inúmera”, que tem o objetivo de aguçar os 
sentidos dos espectadores com apresentações 
de música, poesia e dança.

Contato - Para mais informações, acesso 
o site da banda: www.bandamanzua.com.br, 
a fanpage: https://www.facebook.com/banda-
manzua ou envie um e-mail para: contato@
bandamanzua.com.br. O contato com a ban-
da também pode ser feito pelos telefones: (73) 
8839 – 9038; (73) 9165 – 9542; (73) 9130 – 
3410 ou (73) 8824 – 9947.

Valter Silva é itabunense, professor uni-
versitário, sempre esteve presente nas luta 
dos movimentos estudantil e sindical, onde 
assumiu a presidência do sindicato dos pro-
fessores e, sempre, defendeu uma universi-
dade pública, gratuita, de qualidade, autôno-
ma e socialmente referenciada e liderou uma 
greve de 77 dias, onde conquistou ganhos 
para a sua categoria. 

Também trabalhou como radialista es-
portivo em Itabuna nas Rádios Clube e Di-
fusora. Fundou a Escola de Música Heitor 
Villa Lobos, onde foi professor de violão clás-
sico por seis anos e, na área social, presidiu 
o Grapiúna Tênis Clube, tradicional clube da 
cidade.

Participa da Rede de Ação política pela 
Sustentabilidade (RAPS), cujo objetivo é 
contribuir para o fortalecimento e o aperfei-
çoamento da democracia e das instituições 
republicanas mediante o apoio à formação 
de lideranças políticas que colaborem com 
a transformação do Brasil em um país mais 
justo, próspero, solidário, democrático e sus-
tentável. 

Valter Silva é candidato a Deputado Es-
tadual, pelo partido dos Trabalhadores  (PT), 

uma candidatura que nasce da vontade co-
letiva, e está comprometida com o desenvol-
vimento da Bahia, da região e social, com a 
participação ativa da comunidade, garantin-
do formas democráticas que servirão para 
discutir e decidir seus próprios destinos; de 
cumprir o papel social, científico, político e 
econômico de uma sociedade revitalizada e 
menos desigual, mais justa e solidária. 

Valter Silva com o professor 
Steve Jarding, Harverd

Assembleia de aprovação de indicativo de greve



Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

A vida é um permanente 
transcorrer. A cada dia, a cada 
momento, algo novo se apresen-
ta à sensibilidade de todos nós. 
Isso enriquece a experiência in-
dividual e faz cada um ser outro 
no instante seguinte. O homem 
da história, portanto, é empurra-
do a se ajustar, a se renovar. O 
dia imediato sempre apresenta 
algo novo que precisa ser com-
preendido e utilizado, pois esse 
algo novo é resultante das ações 
elaboradas nessa teia de interes-
ses das pessoas vivendo.

Tomar consciência dessa 
transitoriedade da vida, desse 
constante movimento produzi-
do dentro da sociedade, é assu-
mir como dever a busca, o com-
promisso de querer conhecer e 
oferecer-se nessa missão de atu-
alizar-se continuamente, num 
exercício em que se contempla o 
ontem e o hoje, em face de os sen-
tidos dos atos humanos estarem 
implícitos nesses fazeres.  

Estamos reconhecendo que o 
efêmero é a história, é a vida que 
vivemos configurada em acon-
tecimentos que se dissimulam 
nesse mural social multicolorido, 
de dores e amores, nas experi-
ências e interesses que foram se 
instituindo aqui e acolá, neste e 
noutros tempos, e estimularam 
a construção de respostas diver-
sas às questões levantadas pelas 
sociedades. Lidamos aí, e em ra-
zão disso, com discordâncias e 
concórdias; súbitas atitudes jus-
tificadas por sistemas de ideias 
vigorosas, armadas a partir de 
cotidianos específicos.

O problema se apresenta 
exatamente aí: temos de compre-
ender o transitório se quisermos 
ter um rumo, uma direção que 
nos anime a caminhar. 

Como fazer isso?
É preciso parar o tempo.
Encontrar uma forma de 

capturar as vontades, as subje-
tividades que arquitetaram os 
motivos das ações geradoras da-
quilo que é válido para todos - as 
objetividades: os bens úteis como 
as ciências e tecnologias, usos e 
costumes, elementos que favore-
cem a vida e a torna mais ditosa, 
vibrante.  

Interromper o fluxo do tempo 
é submeter a princípios as aspi-
rações dos indivíduos e da socie-
dade, é dominar fundamentos 
que sustentam a validade lógi-
ca dos desejos, como os dogmas 
religiosos, as teorias científicas, 
as ideologias. Esses princípios 
e fundamentos são arquétipos, 
modelos de todas as coisas exis-
tentes a partir dos quais tudo 
ganha significado.

É preciso, no entanto, obser-
var bem que há qualquer coisa 
de repouso nesses embasamen-
tos ideológicos, dogmáticos e te-
óricos. Todos eles se oferecem ao 
domínio dos saberes e ganham 
aceitação no ritual da convivên-
cia social, o que assegura uma 
certa paz, como na expressão do 
filósofo francês Gaston Bache-
lard (1884-1962): “O repouso é 
uma vibração feliz”. 

Embora isso, a mudança 
existe, tudo nunca para. Em 
essência, a transformação está 

presente em cada coisa que há, 
como na bela imagem de uma ex-
pressão presente na capa de um 
remoto missal: “A flor está sem-
pre na semente”, como citado por 
Gaston Bachelard. 

É essa força originária que 
faz o movimento acontecer, que 
se revela como razão de uma von-
tade, de um desejo, é essa força 
que se constitui no efêmero, cen-
telha que ilumina momentanea-
mente e se dissipa, mas funciona 
como uma sinergia alimentadora 
de tantas outras ações.

A ideia é ter consciência des-
se movimento e saber que, inde-
pendentemente de consentimen-
tos individuais, as mudanças no 
social acontecem.

E cada um de nós, no dever 
de viver, deve exercitar a vonta-
de positiva de acompanhar o mo-
vimento de nosso tempo e nutrir-
-se de suas novas conquistas, no 
cuidado de reconhecer que assim 
como o movimento se acelera, 
enriquecendo-se no trajeto, esse 
mesmo movimento, também, se 
esvazia, perde vigor, muda de 
rumo e, não poucas vezes, cai em 
repouso e se empobrece.

Compreender o efêmero, 
então, é dominar os conceitos 
prévios que se estabelecem na 
sociedade e funcionam como 
constituição dessas ações que 
fazem surgir o novo, um mundo 
aberto a vastas perspectivas.

Por Antônio Pereira Sousa.
Mestre em História Social 
e escritor. Ilhéus – Bahia.

E-mail: apereiras@uol.com.br
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LEITURAS - 
REFLEXÕES

                        Por Antônio Pereira Sousa*O efêmero 

Não há ser mais belo 
nem mais frágil do que 
as borboletas. Sejam de 
cor única ou matizada em 
cores, as borboletas por si 
só são a beleza da vida, no 
mundo fantástico da na-
tureza.

O homem necessita des-
sa fascinante visão bucó-
lica. Impossível mantê-las 
na selva de pedra com que 
se constroem as cidades. As 
borboletas há muito tempo 
se foram, como se nós não 
precisássemos mais delas.

Não adianta o cidadão 
cultivar, nas proximidades 
da sua casa, essa ou aquela 
área verde. Dificilmente se 
deparará com essas visitan-
tes ilustres, na tentativa de 
resgatar o seu imprescindí-
vel contato, devido a perda 
das características do seu 
habitat. Mais fácil é ser 
visitado por morcegos, de-
vendo dar-se por satisfeito, 
se estes não forem  daquela 
espécie nociva.

Imagine trocar-se bor-
boletas por morcegos. Foi 
o que o homem conseguiu, 
quando optou pela vida 
urbana. Parece que regre-
dimos aos tempos das ca-
vernas, ou que temos paren-

tesco com o Conde Drácula. 
A importância ecológica na 
disseminação das semen-
tes, por parte dos morcegos, 
ficou reduzida a exclusiva e 
contundente propagação de 
riscos, suspense e medo, na 
selva de pedra infértil que 
são as cidades.

Se borboletas invadis-
sem as cidades, esse clima 
de insegurança e temero-
sidade não se instalaria 
entre os seus habitantes. 
Seria como se as cidades 
fossem tomadas por flores 
voadoras, com variedade de 
cores, de design e de estam-
paria, seguida pela empa-
tia da passagem da banda, 
do palhaço e de todos os ar-
tista circenses.

Na ausência das bor-
boletas belas e inofensi-
vas, lembremos da lição de 
amor deixadas por elas, ex-
pressa pela não-violência, 
quando para se proteger 
do seu predador, apenas se 
limita a imitar as espécies 
nocivas, segundo o fenôme-
no chamado de mimetismo 
tadosiano.

Por Jorge Luís Santos.
Cronista e advogado militante.

Itabuna – Bahia
E-mail: E-Mail: dvjls13@hotmail.com

As borboletas



A refinaria de Pasadenas, compra 
desastrosa da Petrobrás pela qual a 
presidente Dilma, presidente do con-
selho da empresa, naturalmente não 
tem culpa, brota como erva daninha 
em vários lugares. A oligarquia ma-
ranhense merecia uma – e teve (ou 
terá), em Bacabeira, no entorno de 
São Luís.

Anunciada com aquela pompa e 
circunstância típicas do PT, recebeu 
de estalo R$ 1,6 bi para a costura do 
projeto de terraplenagem e outras me-
didas iniciais. Dia desses uma comis-
são de deputados foi visitar o canteiro. 
Encontrou terreno baldio.

Prevista para operar a partir de 
2016, a Pasadenas de Bacabeira en-
trou no rol das obras em avaliação 
pela Petrobrás que precisa conter 
gastos se quiser sobreviver. Longe 

vai o dia em que,, na farra eleito-
reira do lançamento, a governadora 
Roseana Sarney  aparecia em foto, a 
empunhar um microfone, entre mi-
nistro Edson Lobão e Paulo Rober-
to Costa., este preso na Operação 
Lava Jato.

Em Pernambuco, a refinaria 
Abreu e Lima teve mais sorte, embo-
ra até hoje ressinta do dinheiro vene-
zuelano de Hugo Chavez, que jamais 
se materializou. O metrô de Curitiba 
espera também com paciência de Jó, o 
aporte financeiro da União.

Quanto aos superfaturamentos, 
há quem ainda insista na apuração. É 
querer demais. Senhor cidadão, acaso 
ainda ignora que o Tribunal de Con-
tas da União (TCU) isentou a doutora 
Dilma e o seu colegiado na Petrobrás? 
Estão blindados.

O governo de Israel (território me-
nor do que Sergipe) considerou-nos 
um “anão diplomático”. País grande, 
país mais rico do que aparenta, país 
dos desperdícios, o Brasil não se dá 
o respeito. Submete-se em sua politi-
ca externa à vontade de ditadores de 
meia tigela.

Discordo do funcionário israelense 
que nos chamou de “anão diplomáti-
co”. Fomos gigantes da época de Rio 
Branco, mas os homens passam. Tam-
bém não vejo grandeza num país que 
ajudamos a fundar (Chanceler Osval-
do Aranha) e se mostra incapaz de 
impor a paz ao vizinho palestino sem 
matar crianças.

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*

ANALISANDO
Pasadenas 
à vontade
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Depois das lutas constantes, acordos mi-
rabolantes e absurdos, os candidatos que se 
misturam com todos os partidos, políticos e 
ex-políticos com determinadas influências 
(?), com a finalidade de angariar votos e, 
principalmente, conseguir alguns minutos 
ou segundos nos seus programas de TV, 
para expor uma catarata de promessas que 
vão realizar, alardeando o que fizeram e se 
desculpando porque não fizeram mais! Uma 
ladainha tão velha e conhecida que, somen-
te os eleitores super menos avisados, ainda 
acreditam em tais declarações. Pois, o que o 
povo quer ver são coisas palpáveis com resul-
tados comprovados a olhos nus, mostrando a 
competência administrativa ou legislativa do 
novo ou velho candidato. Uma vez que, “com-
petência se mede pelos resultados” e não com 
desculpas de empecilhos sem comprovações! 

Teremos, mais uma vez, a oportunidade 
de procurar analisar friamente os candida-
tos, procurar sentir até que ponto ele está 
sendo convincente, quem está por trás dele 
e também na frente, para que não nos deixe-
mos nos enganar mais uma vez, tendo a des-
dita de lamentar nossa incompetência, para 
escolher o que melhor seria para todos!

Lógico de que todo cuidado é pouco, 
pois estamos lidando com pessoas espertas, 
inteligentes que, em sua grande maioria, 
são finos políticos profissionais, com verda-
deiros cursos de arte dramática, deixando 
passar imagens completamente enganado-
ras. São, na expressão da palavra, parado-
xalmente dúbios!

E ainda contam com o novo profissional 
da área, que é o marqueteiro, cobrando os 
olhos da cara para vender o seu produto sem 
qualidade, utilizando artifícios mirabolantes.

Vamos nos preparar com cautela, dei-
xar os interesses pessoais de lado, pensar 
em termos de Brasil e, com coerência esco-
lher o que será melhor para o povo brasilei-
ro. Analise o quanto o país se desenvolveu 
nos últimos anos e, nada melhor que ajudar 
a uma continuidade desse trabalho, expur-
gando, aqueles que não foram confiáveis e 
procederam como oportunistas!

Não somos em nenhuma hipótese ten-
denciosos, somos sinceros e justos, no senti-
do de abrir os olhos para reflexões e não se 
deixar levar por declarações que não sejam 
pertinentes!

Por Antônio nunes de Souza.
Escritor – Membro da Academia Grapiúna de Letras de 

Itabuna. Itabuna – Bahia.
E-mailantoniodaagral26@hotmail.com

O suposto
poderio da tV!

OPINANDO

Por Antônio Nunes de Souza*
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O importante é sua dedicação.
O importante é o bom exemplo.
O importante é a lição de vida.
O importante é ser feliz.
O importante é o dever de casa realizado.
O importante é a experiência e o saber.
O importante é o amor vivido.
O importante é o bem maior.
O importante é a experiência de vida.
O importante é o nível de maturidade adquirida. 
Maturidade é saber respeitar os limites, os direitos 

e deveres das outras pessoas e os nossos.
Maturidade é saber distinguir o amor do ódio, a paz 

da guerra, o bem do mal. 
Maturidade é ter a capacidade de viver em paz onde 

quer que estejamos e chegamos.
Maturidade é ter a capacidade de ser um exemplo 

de cidadão, pai, amigo, pessoa, colega, ou filho de Deus. 
Maturidade é ter a capacidade de viver em equilí-

brio entre o poder do pensamento positivo  e negativo. 
Maturidade é sim, ter a capacidade de viver em paz 

com o que não se pode mudar ou transformar. 
Maturidade é ter a capacidade de viver e saber dizer 

sim ou não para as coisas  da vida. 
Maturidade é  ter a certeza de fazer escolhas e po-

der fazer afirmações por uma vida mais feliz.
Maturidade é ter a capacidade de poder viver, plan-

tar, colher e semear flores sabendo que vai colher bons 
frutos.

Maturidade é ser quem você é. 
Maturidade é saber abraçar o que é bom e belo, in-

dependente dos aplausos ou comentários negativos das 
outras pessoas. 

Maturidade é poder decidir pelo amor, pela vida a 
dois, ou pela individualidade, harmonizando e pondo as 

coisas dentro da ordem,  respeito e disciplina, sem ofen-
der nem ao homem e nem a natureza. 

Maturidade é saber viver em liberdade, em grupo, 
em comunidade, em família,  em igreja, em equipe de 
trabalho, sempre  respeitando os limites e  o saber de 
cada um.

Maturidade é ter a capacidade de saber viver com 
Deus, saúde e dinheiro, tornando as pessoas e os nossos 
familiares e amigos mais felizes. 

É saber respeitar o amor das estrelas pelo céu e pela noite.
É saber contemplar o amor  do beija-flor pelas flores.
É admirar a dedicação do jardineiro pelas flores. 
É respeitar o amor dos animais que tem o mesmo 

sopro de vida humano.
É aceitar o meu amor por  você, meu abraço, meu 

carinho, minha atenção, minha dedicação, minha gen-
tileza, meu servir, minha alegria, sem ofender e nem 
causar sofrimento a ninguém, pois, somos todos ama-
dos filhos de Deus.

Maturidade é poder sentir sua felicidade, sentir 
você por perto, numa verdadeira comunhão de corpos, 
alma, sentimentos, pensamento e amor.

É compreender que  a entrada e a saída da vida é 
igual para todos.

Maturidade é, exatamente,  saber se excluir de cer-
tas amizades,  não por ser antissocial, mas porque tem 
uma visão ampla da vida e procura  se privar de decep-
ções e falsidades.

Maturidade é saber amar, respeitar, eliminar a 
maldade, a injustiça, a inveja e procurar implantar a 
verdadeira alegria de viver. 

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 tal 
como ela é

PONTO
DE VISTA

Por João Batista de Paula*

Um levantamento de dados realiza-
do pelo Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) mobilizou o país inteiro 
para um debate sobre a responsabilidade 
da própria mulher “merecer ser estuprada” 
quando estiver usando decotes, ou roupas 
curtas demais. Aquela pesquisa apontou 
para um fato que a sociedade brasileira pa-
rece não querer discutir: a tolerância social 
em relação à violência contra as mulheres. 

De acordo com o IPEA, 65,1% dos en-
trevistados concordam total ou parcial-
mente com a frase “mulheres que usam 
roupas que mostram o corpo merecem ser 
atacadas”. Um absurdo total! No entanto, 
o próprio Instituto, semanas depois reco-
nheceu um erro metodológico na referida 
pesquisa e o que antes eram 65,1% tor-
nou-se 26%. O absurdo permanece. Aliás, 
os absurdos permanecem: primeiro, vive-
mos numa sociedade ridícula e machista 
(não importa que os índices da pesquisa 
tenham sido modificados). Segundo, não 
podemos confiar, a priori, nos Institutos 
de pesquisa no Brasil.

Segundo Gustavo Patu (Folha de S. 

Paulo): “a partir do segundo governo do 
presidente Lula, (o Instituo) foi transfe-
rido do ministério do Planejamento para 
o Palácio do Planalto e passaram a tratar 
rotineiramente de temas bem diferentes 
da pesquisa econômica prevista em sua 
sigla. No Planalto, o Instituto passou a 
ser alvo de disputa política. Sob Lula, foi 
presidido pelo petista Marcio Pochmann; 
no governo Dilma, a partir de um enten-
dimento com o PMDB, o posto passou a 
Marcelo Neri, estudioso da queda da po-
breza e do impacto do Bolsa Família”.     

Apesar da irresponsabilidade do IPEA 
quanto aos índices divulgados, a pesquisa 
não deixa de demonstrar os velhos concei-
tos machistas, que pregam o comporta-
mento recatado como o único válido para 
mulheres “decentes”. Críticos da pesquisa, 
ainda alegam que a quantidade de pessoas 
que participaram dela foi pequena demais 
para que as manchetes estampassem com 
tanto vigor a imagem de um Brasil quase 
medieval. Apesar disso, neste caso, a mí-
dia – e a pesquisa – serviu apenas como 
estopim de uma discussão que há muito 

vinha se adiando. 
Os elementos de uma sociedade majo-

ritariamente patriarcal podem ser visto no 
cotidiano brasileiro com clareza – não só 
por parte dos homens, mas também pelas 
próprias mulheres, criadas num cerco ide-
ológico fundamentalmente machista. Seja 
nas piadas misóginas, ou nos comentários 
maldosos que colocam a mulher como ob-
jeto sexual, a realidade brasileira ainda 
conta com uma característica sexista tão 
enraizada que muitas vezes passa desper-
cebida pela maior parte da população. 

Segundo o Estadão, jornal veiculado 
em São Paulo, um homem foi expulso de 
um avião da Trip ao afirmar que se recu-
saria a permanecer num voo comandado 
por uma mulher. Caso isolado de precon-
ceito de gênero? Não. Nas empresas e nos 
transportes públicos, por exemplo, o as-
sédio contra passageiros do sexo feminino 
chegou a níveis alarmantes. No mercado 
de trabalho, as mulheres ainda recebem 
salários reduzidos, desempenhando as 
mesmas tarefas que colegas homens.

O grande problema está na ideia de 

que a mulher é o “sexo frágil”, e de que 
ela não tem competência para lidar com 
cargos e situações que exijam mais firme-
za. E isso é transmitido de geração em ge-
ração, nos pequenos detalhes da educação 
infantil. Repreende-se ou ridiculariza-se 
um garoto que demonstre um sentimento 
considerado “feminino” (como medo, tris-
teza), ao passo em que se ensina às jovens 
meninas a serem submissas perante a for-
ça do homem, e, acima de tudo, recatadas.

É de extrema importância que se dis-
cutam os parâmetros culturais e educa-
cionais da sociedade brasileira, para que 
ela mesma possa expurgar de si o fantas-
ma do patriarcalismo que desvaloriza e 
desestimula a participação ativa do sexo 
feminino, através do controle sociocom-
portamental deste.

Por Júlia Zumaeta.
Acadêmica do 5º Semestre de LEA (Línguas Estran-
geiras Aplicadas às Negociações Internacionais) – 
UESC – Texto escrito para a newsletter da empresa 
Global Awareness Consulting (EUA) – www.globala-

warenessconsulting.com . Itabuna – Bahia.
E-mail: juliazumaeta3@yahoo.com.br 

OPINIÃO

                        Por Júlia Zumaeta *

Preconceito de gênero 
na sociedade brasileira




