
O entrevistado dessa edição es-
pecial de aniversário do jornal DI-
REITOS, fundado no dia 15/01/2009, 
portanto completos 6 anos, é o Dr. 
Antônio Carlos de Souza Hygino, Juiz 
de Direito Titular da 5ª Vara Cível da 
Comarca de Itabuna.

 Há quanto tempo o Senhor 
está na magistratura e qual a sua 
primeira Comarca?

Antônio Hygino - Ingressei na 
Magistratura há 23 anos e minha pri-
meira Comarca foi Itacaré. 

Como magistrado, quais as co-
marcas em que exerceu suas fun-
ções judicantes?

Antônio Hygino - Exerci minhas 
funções judicantes em Itacaré, Aureli-
no Leal, 4º Vara Cível de Ilhéus, salvo 
engano. Trabalhei também na minha 
querida Una, em Buerarema, em Pau 
Brasil e em Porto Seguro, minha ter-
ra natal. Trabalhei nos Juizados es-
peciais de Ilhéus e Itabuna. De forma 
que é uma vida dedicada à causa da 
justiça e, por via de consequência, à 
magistratura.

Há quanto tempo atua na 5ª 
Vara de Itabuna?

Antônio Hygino – Há três anos.

Como o Senhor analisa o Po-
der Judiciário atualmente?

Antônio Hygino - Vejo o Poder 
Judiciário passando por transforma-
ções substanciais com o propósito de 
levar a justiça de forma mais célere 
ao cidadão.

Todos sabem que a justiça é 
morosa. Tem alguma receita para 
torná-la efi caz?

Antônio Hygino - Na verdade, a 
justiça em si não é morosa. Explico: 
Adotou-se no Brasil a cultura do re-
curso pelo recurso. De tudo se recorre 

e para tudo se recorre. E isso atrasa 
o regular andamento do processo. En-
tretanto, espero que novo CPC com a 
redução do uso desses expedientes, 
possa efetivamente propiciar a agili-
zação dos processos. Por outro lado, 
precisa-se dar ao magistrado condi-
ções de trabalho. Para que você tenha 
uma ideia da gravidade do problema, 
basta lhe dizer que a Organização Ju-
diciaria do Estado da Bahia, assegu-
ra às comarcas de entrância fi nal, a 
exemplo de Itabuna, o quadro de 12 
escreventes, 04 subescrivães e 01 es-
crivão. Na 5ª Vara, eu disponho de 03 
escreventes, sendo que um deles foi 
designado para exercer as funções de 
subscrição. O quadro não é diferente 
nas demais Varas. Fica difícil. O ele-
vado número de processos a cargo do 
magistrado chaga a ser desumano. 
Mais isso não se comenta. Poucos 
sabem como é o dia-a-dia do juiz. As 
suas responsabilidades. O Juiz é 24 
horas juiz. Não tem para onde correr. 
O juiz faz um trabalho de superação, 
de esforço desmedido para melhor 
atender aos seus jurisdicionados, 
muitas vezes em sacrifício de sua saú-
de, de sua família, de seus amigos. E 

isso é olvidado.

O Senhor é um juiz admirado 
por ser bastante operante, porém 
há quem o odeie. Como analisa 
essa situação?

Antônio Hygino - Faço o meu 
trabalho e procuro fazê-lo da melhor 
maneira possível. Amo a magistratu-
ra. Respeito-a. Gostar ou não é sub-
jetivo. Observe que não se consegue 
agradar a gregos e troianos.

Quando o Senhor passou por 
Buerarema, teve de tomar al-
gumas medidas que não foram 
agradáveis para alguns políticos, 
entre elas a soltura de presos por 
a cadeia não dispor de qualida-
de de vida para seres humanos. 
Como analisa?

Antônio Hygino - Na verdade, 
nunca me preocupei em agradar ou 
desagradar. Faço o meu trabalho e te-
nho a minha consciência tranquila. O 
fato é que, por preceito constitucional, 
ao preso será preservada a sua digni-
dade. Aquilo lá, a cadeia, era um par-
dieiro. Quanto a Buerarema, eu tenho 
orgulho em dizer que botei a cidade em 
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“Nunca me preocupei em agradar ou 
desagradar. Faço o meu trabalho e 

tenho a minha consciência tranquila”
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ordem. Tive a oportunidade de desen-
volver um projeto denominado Cruza-
da Pela Paz que chegou a concorrer ao 
prêmio Innovare. Quem tiver interes-
se em saber é só ir ao sitio do institu-
to. Esse projeto foi executado em par-
ceria com o Ministério Público e com 
a sociedade civil organizada, com o 
objetivo de promover a segurança pú-
blica. Consegui, através dele, reduzir 
a criminalidade em Buerarema. Daí, 
alguns desafetos. Mas tudo faz parte 
dessa história que se chama vida.

Com a chegada de mais juí-
zes para a comarca de Itabuna, o 
Senhor acredita na agilização de 
processos que estão pendentes de 
julgamento?

Antônio Hygino - Sim, não te-
nho a menor dúvida.

Comenta-se que o Senhor res-
ponde junto ao Tribunal de Justi-
ça da Bahia acusações de inicia-
tiva de determinada autoridade, 
cujos fatos foram divulgados em 
alguns blogs da cidade. Como o 
Senhor vê isso?

Antônio Hygino - Desculpa, mas 
não quero usar esse espaço para fazer 
qualquer tipo de defesa, porque aqui 
não é o local adequado. Entretanto, 
devo lhe adiantar que tenho a minha 
consciência tranquila. O Tribunal de 
Justiça da Bahia, após regular trami-
tação, está arquivando todas as levia-
nas acusações contra minha pessoa, 
posto que infundadas. Na verdade, 
em resumo, tudo não passou e não 
passa de uma perseguição. Há pesso-
as que possuem mentes perversas ou 
doentias que só sentem prazer quan-
do prejudicam ou tentam prejudicar 
alguém. Essas pessoas, não atenta-
ram, ainda, para o fato de que a vida 
é muito curta diante da imensidão 
da morte. Então, deveriam melhor 
aproveitar a vida, sorrir e ter amor 
no coração. Ódio, inveja, perseguição 
e outros sentimentos negativos, repri-
mem a alma e não devem habitar o 
coração humano. A resposta que dou 
a essa gente maldizente é o meu tra-
balho, a minha serenidade, a minha 
paz de espirito. Eu estou bem comigo 
mesmo, pois nada devo. O brilho cin-
tilante da mentira pode até ludibriar 
alguns incautos, mas nunca irá ofus-
car a luz da verdade. E a verdade está 
emergindo de forma cristalina.

Como é sua convivência com 
a OAB em Itabuna e em especial 

com os advogados?
Antônio Hygino - Excelente. A 

receita: tratar a todos com urbanida-
de e respeito. No meu modo de ver as 
coisas, não imagino a justiça sem o 
advogado.  

O Senhor é considerado um 
democrata na justiça. Como ana-
lisa o contexto nacional institu-
cional?

Antônio Hygino - De todos os 
poderes, o mais democrata é o Judi-
ciário, porque a sua cúpula é formada 
de magistrados de carreira, membros 
do Ministério Público e advogados, 
diversamente do que ocorre com os 
outros poderes da República.

Com referência a sua chegada 
a Itabuna, na 5ª Vara, como está 
sendo o seu trabalho?

Antônio Hygino - Não gosto 
muito de falar de mim. Deixo o julga-
mento para quem quiser fazê-lo.

Abrimos espaço para suas 
considerações fi nais.

Antônio Hygino - Quero agra-
decer o espaço que me foi dado por 
este valoroso órgão de comunicação 
baiano.  Ainda sobre a magistratu-
ra, Jules Favre, brilhante advogado 
francês, num verdadeiro panegírico à 
magistratura, no discurso de posse do 
cargo de batonier, em 03 de dezembro 
de 1860, ressaltou: “Nenhuma missão 
é mais santa nem mais difícil do que 
a da magistratura. Imiscuída nas fra-
quezas e nas paixões humanas, ela 
deve mostrar-se superior. Voltada a 
trabalhos obscuros, encontra recom-
pensas de seus esforços, não no ruído 
da fama, mas nas calmas satisfações 
da consciência. Ela é a interpretação 
viva da lei e no poderoso comentário 
que promana de suas sentenças a ou-
tros móveis não pode obedecer senão 
aos de uma razão fi rme e livre”.  Vol-
taire, fi lósofo francês, que não perdia 
a oportunidade de salpicar de lama 
os problemas mais sérios da vida, 
elogiou o Juiz, exclamando: “Como é 
sublime a missão de Julgar!”.  Fina-
lizando, respeito à magistratura e me 
respeito. Muito obrigado.

Entrevista concedida ao jornalista 
Adeildo Marques, quando o entrevis-
tado foi homenageado com o título 
de “Personalidade Municipalista – 
2014”, concedida pelo jornal Correio 
dos Municípios. 



Viroses são doenças provocadas por 
vírus. Os vírus são tão diminutos que não 
são vistos no microscópico comum. É neces-
sário um microscópico especial para vê-los. 
Causam enfermidades desde uma gripe, 
que é curada sem uso de medicação, até do-
enças letais como a dengue hemorrágica e 
a doença causada pelo Ebola. 

Toda vez que nosso corpo e invadido 
pelo vírus, o sistema de defesa entra em 
ação, produzindo anticorpos que vão comba-
ter o invasor. Se os anticorpos vencem, há a 
cura; se acontece o contrário, virá a morte.

Após a Primeira Guerra Mundial 
apareceu a gripe espanhola de uma viru-
lência incrível, levando ao óbito milhares 
de pessoas, inclusive o Presidente Ro-
drigues Alves. Com o ataque do vírus da 
gripe espanhola as defesas dos doentes 
caiam, abrindo a porta para as bactérias 
que provocavam pneumonia, em conse-
quência da qual o enfermo ia ao óbito. Os 
doentes, com o sistema imunológico mais 
resistente, sobreviviam. Só com o adven-
to dos antibióticos e das vacinas as doen-
ças infecto-contagiosas deixaram de ser 
um flagelo.

No século XIX, a varíola quando não 
matava, deixava no corpo dos enfermos  
as marcas da enfermidade. Edward Jen-
ner, um médico inglêsobservou que as 

ordenhadoras   de vacas apresentavam 
em suas mãos pústulas, mas nunca ado-
eciam. Jenner interpretou que as vacas 
também adoeciam de uma forma de va-
ríola.Ele Pegou secreções das pústulas  e 
inoculou-as  no braço de um adolescente  
que não adoeceu. Estava descobertaa va-
cinação que viria abrir um novo caminho 
para a medicina. Mais tarde, Louis Pas-
teur obteria a vacina antirrábica.

Jenner guardava as secreções em 
frascos, mas hoje o vírus é inativado por 
substâncias químicas e armazenado em 
laboratórios.  Quando introduzido no or-
ganismo é capaz de produzir anticorpos 
específicos(anticorpogênese), que vão 
combater a  doença.

Se as enfermidades provocadas por 
bactérias estão sob controle devido aos 
antibióticos, o mesmo não se pode afirmar 
para as viroses. Não existe medicamento 
que as cure. Há medicamentos que dão 
sobrevida ao paciente como no caso da 
AIDS. As viroses que mais atacam o ho-
mem já têm vacinas como a vacina anti-
variólica que erradicou a varíola da Terra.  
O combate à Dengue e à virose Ebola é a 
sintetização de vacinas.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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GASTRONOMIA

Empório Bahia promete 
muitas novidades para a 
região no ano de 2015

O Empório Bahia, casa especiali-
zada em Vinhos e Gastronomia de alta 
qualidade, atuando cerca de 10 anos na 
Região em Itacaré e Itabuna, prome-
te muitas novidades para este ano de 
2015. As surpresas irão começar com 
a reabertura da casa de Itabuna, que 
fechou para reformas no último mês de 
Dezembro e está com reinauguração 
prevista para o final de Fevereiro. 

As mudanças vão desde o espaço 
físico, tendo a assinatura do arquiteto 
Matheus Esquivel no novo projeto da 
casa, até equipe, cardápio e gerencia-
mento, com a proposta em oferecer a 
Itabuna e Região um ambiente cada 
vez mais único e especial. Restaurante, 
Wine Bar, Loja, Panificação e Eventos 

continuarão sendo os carros chefes do 
local, porém, este ano, com promes-
sas de maior qualidade e diversidade 
em produtos e serviço. “Não existe ne-
nhum espaço como o Empório Bahia 
em nossa Região e, após a reinaugura-
ção, será ainda mais desafiador que tal 
feito ocorra. Digo isso não só como ge-
rente de marketing, mas como cliente 
mesmo. Sempre repito que todos mere-
cem viver uma experiência no Empório 
por saber que será marcante e inesque-
cível, assim como é para mim desde a 
primeira vez em que estive lá. Imagine 
a minha expectativa sabendo das sur-
presas que iremos trazer ao público”, 
diz Fernanda Sepúlveda, gerente de 
marketing do Empório Bahia. 

Por que colocar Deus 
em primeiro lugar?

Enquanto continuarmos no sistema do 
mundo, seremos vítimas. O grande apelo é 
este: “Procurar Deus em primeiro lugar”‘

Ao buscar o Reino de Deus, empenho 
minha vida, minha saúde, meu tempo em 
implantar Seu reino. Não vivo para mim 
mesmo, nem só para minha família, nem 
só para ganhar dinheiro, dar segurança 
a meus filhos e garantir-lhes um futuro. 
Vivo para meu Deus e para a implantação 
de Seu Reino. Vivo para que Sua Justiça 
aconteça. É nisso que invisto minha vida! 
Como consequência, por acréscimo, o Se-
nhor me dá tudo o mais de que necessário.

Nós só podemos procurar Deus, Seu 

reino, Sua justiça, certos de que tudo 
mais nos será dado por acréscimos. Te-
mos de aprender a procurar Deus por 
Deus, não por causa de nossos interesses, 
senão o príncipe deste mundo vai conti-
nuar nos enganando. Quando buscamos 
Deus somos mergulhamos nEle, tudo nos 
é dado por acréscimo. A paz e a alegria 
são um acréscimo e, com isso, também o 
emprego e o dinheiro. Eis o segredo!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib 

- Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Continuando o artigo anterior, segui-
remos falando sobre as fontes de poder se-
gundo Francisco Bittencourt. Encerramos o 
artigo passado falando sobre os tipos mais 
comuns de poder através a legitimidade; co-
nhecimento; informação. Esta última com 
um destaque especial, afinal, informação é 
poder, vamos então ao poder de persuasão. 

 A palavra persuasão está totalmente 
ligada ao fato de convencer alguém a fazer 
ou adquirir algo que é do seu interesse, in-
clua nesse curto conceito o fato de conven-
cer pessoas a fazerem o que o persuasivo 
quer. No programa de Roberto Justos (O 
Aprendiz) ouvi nada mais nada menos do 
que nosso querido Nizan Guanaes afirmava 
uma coisa interessante, ele disse: “a pro-
paganda que não consegue persuadir, não 

alcançou o resultado”. No mundo da propa-
ganda é assim, mas na dia-a-dia persuasão 
tem a ver com crença, convicção e, quando 
você está convicto de algo, você passa a 
tentar a convencer as pessoas disso e para 
fechar o ciclo do planejamento de uma de-
cisão, apresentamos o poder de persuasão 
ou poder pessoal. É um tipo de capacidade 
profissional de explorar de forma conscien-
te, a apresentação de propostas que possam 
envolver e seduzir, em sentido amplo, seus 
interlocutores. Isso pode ser usado nos mo-
mentos de discussões, na apresentação de 
propostas e principalmente no instante de 
barganhas e trocas de concessões. Assim 
você impõe sua presença, sua qualificações 
pessoas e seu domínio sobre o ambiente.

A persuasão é um excelente exercício 

de liderança, ela gera segurança a todas 
as pessoas envolvidas e possibilita ao líder 
conduzir sua equipe com maestria. Esta se-
gurança manifesta a partir do momento em 
que o líder percebe que o seu poder de con-
vencimento está levando todos a resultados 
eficazes. Quando esses resultados são conse-
guidos com base na meritocracia e experiên-
cia do líder, seus subordinados não se opõem 
a serem liderados por ele.  Mas é importante 
que se diga que faz parte da abordagem per-
suasiva provoca reflexões nos interlocutores, 
isso permite a mudança de posições, revisão 
de posturas, troca de alternativas, o que 
pode mudar totalmente o processo decisório. 

Conclusão: convencer as pessoas fazen-
do-as entender o âmago da ideia leva-a a re-
fletir sobre alternativas que possa ser que 

ela não tinha pensado anteriormente, esse 
é um estágio interessante, mostra respeito 
por ela e pela opinião dela, o que é muito 
importante. Isso reforça o papel do bom lí-
der, do bom tomador de decisões, um líder 
negociador. O ideal é que o líder exerça sua 
função tentando tornar o ambiente o mais 
profissional possível, o conhecimento é a 
principal fonte de poder, o tomador de de-
cisões fica mais forte quando as leva a um 
patamar de discussões e conclusões contra-
ídas de um ambiente profissional, com mais 
qualidade e efetividade nos resultados.

No próximo artigo falaremos sobre o 
poder no interior das empresas, atributos e 
competências pessoais.

*Linho Costa. Diretor da Costha Fera.
E-mail: adm@costhafera.com

Inovação e Criatividade Como 
Fatores Motivacionais - XVII.

O poder nas organizações. Liderança, quem a exerce? 



GOVERNO DO ESTADO

Novo SAC de Itabuna oferece serviços à
população de 89 municípios do sul da Bahia

Secom - Secretaria de Comunicação Social - 
Governo da Bahia

Uma nova unidade do Serviço de 
Atendimento ao Cidadão (SAC) foi inau-
gurada pelo governador Rui Costa no in-
terior do estado, nesta segunda-feira (19), 
desta vez em Itabuna, no sul da Bahia. O 
posto localizado no Shopping Jequitibá 
vai funcionar de segunda a sexta-feira, 
das 9h às 18h, com capacidade para re-
alizar 30 mil atendimentos, por mês, al-
cançando a população de 89 municípios 
da região. Após a solenidade, o governa-
dor visitou o Colégio Estadual Félix Men-
donça, que conquistou, em 2014, pelo se-
gundo ano consecutivo, o Prêmio Melhor 
Escola Pública do Ano, realizado pelo 
Ministério Público do Estado da Bahia 
(MP-BA). Ainda na tarde desta segunda, 
Rui também vai visitar a Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB) 

Para o governador, “o SAC é um equi-
pamento importante para o exercício da 
cidadania, pois oferece mais conforto e agi-
lidade para a população do sul da Bahia”. 
Segundo ele, o SAC é apenas um dos com-
promissos do Governo do Estado com a re-
gião. “Na sexta-feira passada, nós publica-
mos o edital da Barragem do Rio Colônia 
e temos ainda a duplicação da BR-415, a 
nova Ponte de Ilhéus, o novo aeroporto re-
gional e todas estas iniciativas caminham 
junto com ações sociais”, afirmou.

O vendedor autônomo, José Carlos 
dos Santos, avalia que o SAC sempre foi 
uma maneira do cidadão ter mais facili-
dade para resolver seus problemas. “Já 
tirei antecedentes criminais e segunda 
via da identidade utilizando o serviço. 
Esta unidade aqui no shopping é bem 
central, onde a população vem para fazer 
compras e aproveita para resolver os pro-
blemas necessários”. 

SAC atrai
novos empregos

O proprietário do Shopping Jequiti-
bá, Manoel Chaves Neto, explicou que a 
chegada do SAC ao município consolidou 
o shopping como um grande centro de 
serviços para a cidade, permitindo atrair 
novos investimentos ao Jequitibá, como 
duas grandes lojas de departamento e 

2º Caderno
03www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com - Ano VI - n° 72 

- SUL DA BAHIA - De 20 de janeiro a 20 de fevereiro de 2015

Fo
to

s:
 A

lb
er

to
 C

o
u

ti
n

h
o

/G
O

V
B

A

BARRAGEM

Em Itabuna, Rui garante
Barragem do Rio Colônia

Durante a inauguração da nova unidade do 
Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) de 
Itabuna, na manhã desta segunda-feira (19), o 
governador Rui Costa garantiu que voltará ao 
município para assinar a ordem de serviço da 
Barragem do Rio Colônia, obra muito esperada 
pelos moradores da região. “Seremos rigorosos 
com empresas que vencem licitações e não rea-
lizam os serviços”, disse.

As obras da barragem chegaram a ser ini-
ciadas, mas foram paralisadas logo em seguida, 
em razão de divergências na atualização dos 

valores dos serviços contratados. A empresa 
que iniciou os trabalhos pediu um aditivo con-
siderado abusivo e o contrato com a construtora 
foi rescindido. O projeto foi, então, atualizado, 
para a elaboração de um novo edital de licita-
ção, publicado na última sexta-feira (16).

Orçada em aproximadamente R$ 105 mi-
lhões, a implantação da barragem permitirá 
a regularização do abastecimento de água em 
Itabuna, além do controle das cheias do Rio Ca-
choeira, que corta o município e alaga os bair-
ros mais baixos na época das cheias.

uma rede de cinema. Essas novas estru-
turas funcionarão em uma área que será 
ampliada e vão gerar cerca de mil novos 
empregos.

Serviços
Entre os serviços ofertados pelo novo 

SAC Itabuna, estão a emissão da carteira 
de identidade, da certidão negativa de an-
tecedentes criminais e do CPF, além dos 
atendimento do Planserv, Detran, Previ-
dência Estadual, Serviço de Atendimento 
ao Fornecedor (SAF), SineBahia, Tribu-
nal de Justiça (TJ/BA) e Sefaz Estadual. 
Atualmente, a Rede SAC conta com 56 
unidades de atendimento em todo o terri-
tório baiano, sendo 35 postos fixos na ca-

pital e interior do estado, 17 pontos avan-
çados do SAC, os Pontos Cidadão, e três 
rotas do SAC Móvel. As últimas unidades 
a serem inauguradas foram o Ponto Cida-
dão de Camacã e o SAC Conquista II, am-
pliando em mais de 100% a capacidade de 
atendimento em toda a Bahia.

Visita a colégio 
e universidade

Durante visita, Rui Costa conheceu 
as instalações e os projetos desenvolvidos 
por professores e alunos do Colégio Esta-
dual Félix Mendonça, em Itabuna. “Eu 
quero chamar a sociedade para um Pac-
to pela Educação na Bahia e fazer uma 
grande reunião com os prefeitos. Um go-

vernador tem que olhar toda a educação, 
nove anos do ensino fundamental são de 
responsabilidade do município, mas os 
alunos devem já vir de um sistema de 
ensino de boa qualidade. Quero convocar 
também as famílias, pois é preciso uma 
mobilização do pai, da mãe, junto com o 
poder público, para que possamos dar as 
mãos neste mutirão pela educação públi-
ca na Bahia”, declarou.

Rodrigo Faustino, estudante do Colé-
gio Felix Mendonça, vai fazer o segundo 
ano do ensino médio em 2015. Ele acha 
importante que o governador visite as 
escolas para conhecer de perto os proje-
tos que estão dando certo e também os 
problemas que precisam ser resolvidos. 
“Esta visita é um incentivo e uma segu-
rança. A gente sabe que eles estão pre-
sentes, se preocupando com a gente”.

A proposta do governador, por meio 
do Pacto pela Educação na Bahia, é me-
lhorar a qualidade do ensino. Para isso, 
desde que assumiu o governo, Rui Costa 
passou a ouvir e a dialogar com a comu-
nidade escolar, e já visitou unidades de 
ensino da rede estadual nos municípios 
de Nova Redenção, Itapetinga, Muritiba 
e Salvador. Após a visita ao colégio, o go-
vernador concedeu uma entrevista à sede 
da TV Cabrália, em Itabuna. Ainda na 
tarde desta segunda, Rui visita a Univer-
sidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). 
Acompanham o governador na visita ao 
sul do estado os secretários da Adminis-
tração, Edelvino Góes; da Educação, Os-
valdo Barreto; de Comunicação, André 
Curvello; e o reitor da UFSB, Evandro 
Sena Freire. 
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A DÉCIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO
COMPASSO ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

Acreditar ou não na ciência?
Logicamente, minha pergunta 

acima pode parecer uma demons-
tração de ignorância, falta de co-
nhecimentos e, mais que tudo, uma 
pretensão sem limites em fazer uma 
analogia numa área onde somente 
cientistas e estudiosos têm o direito 
de opinar, baseados em suas labora-
toriais experiência, cujos resultados 
encontrados os qualifi caram para 
tais afi rmações, mesmo que depois 
os avanços tecnológicos venham 
comprovar ao contrário do que pare-
cia ser!

E, para nossas surpresas e es-
pantos, fatos dessa ordem aconte-
cem constantemente, nos deixando 
meios confusos e descrentes, imagi-
nando que somos uma porção de jo-
guetes experimentais, sempre pas-
sivos de opiniões, eventualmente, 
contraditórias, sobre o que pode nos 
fazer bem ou, pior ainda, daquelas 
gostosas coisas que não devemos fa-
zer e alimentos que, se consumidos, 
nos podem fazer mal!

É claro e evidente que as rea-
ções são diferentes em cada corpo 
humano, sendo que as pesquisas 
geralmente se utilizam de dezenas 
e às vezes centenas de pessoas, para 
que, estudando suas reações duran-
te o processo analítico, os resultados 
encontrados na maioria, passam a 
ser uma resposta para o estudioso 
cientista que, com essas bases, apre-
sentam nos congressos como mais 
uma conquista obtida.

Todavia, tornou-se comum apa-
recer até com intervalos menores e 
contradições mais veementes, dis-
cordâncias, muitas vezes radicais, 
com relação aos estudos feitos no 
passado e no presente, principal-

mente na área alimentícia. Tenho 
amigos que maníacos por seguir es-
sas regras e conselhos só vivem do-
entes. Como também tenho outros 
que comem tudo, sendo seus pratos 
favoritos a feijoada com mocotó, do-
bradinha, sarapatel, rabada, fatada 
e qualquer tipo de moqueca, princi-
palmente as com muito dendê e, in-
crivelmente, têm uma saúde férrea, 
ainda temperada pelo gostoso cigar-
ro e os aperitivos diários e costumei-
ros. Fico imaginando que esses últi-
mos, foram feitos com barros de alta 
qualidade ou cerâmica vitrifi cada!

Quantas vezes já ouvimos nos 
noticiários televisivos e jornais que 
o ovo faz mal, o café é um veneno, 
o açúcar uma tragédia o rico/pobre 
chocolate é execrável, a carne ver-
melha é coisa do demônio. O sal coi-
tado, nem pensar e, conheço pessoas 
que nem banho de mar tomam para 
não engolir a água nos mergulhos. 
E, quantas outras vezes tivemos a 
surpresa de ver a descaracterização 
dessas afi rmações, colocando esses 
alimentos numa posição de desta-
que para uma saúde perfeita? Pode 
parecer uma tolice da minha loucura 
em escrever sobre algo que não te-
nho credenciais para tanto, apenas 
baseando-me nos fatos que conheço 
em função da experiência de vida!

Na verdade não estou dando mi-
nha opinião querendo mudar pensa-
mentos, simplesmente estou como 
muitos, fazendo uma pergunta aos 
grandes mestres da medicina hu-
mana!

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia Grapiúna de Letras de 

Itabuna (AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por Antônio Nunes de Souza*

ESPAÇO 
LIVRE

OI diz ser a principal vítima
em operações na Rioforte

A OI defendeu que a fusão com Por-
tugal Telecom está juridicamente con-
cluída e o aumento de capital realiza-
do durante o processo foi homologado, 
afastando a possibilidade da união entre 
as companhias ser desfeita. A operado-
ra disse também ser a principal vítima 

das aplicações de 897 milhões de euros 
realizadas pelo PT na Rioforte, holding 
do Grupo Espírito Santo (GES), que não 
foram honradas, reduzindo o valor apor-
tado pela PT na brasileira. Na fusão, a 
operadora PT Portugal tornou-se subsi-
diária da OI.

www.jornaldireitos.com.br

Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do

Jornal e Revista Direitos

www.jornaldireitos.com

Ensinar 
sexo ou 
amor?

Tem ocorrido um intenso debate 
na sociedade brasileira sobre o ensino 
e as abordagens realizadas nos meios 
de comunicação e nas escolas, acerca 
do que e de como estamos ensinando 
às crianças e adolescentes brasileiros 
sobre sexo.

Este debate se intensifi cou bastan-
te a partir dos posicionamentos exter-
nados pelos militantes dos movimentos 
de homossexuais, em parte apoiados 
pelo Governo Federal quando da cria-
ção do kit anti homofobia que seria dis-
tribuído nas escolas, mas que passou a 
receber as mais duras restrições.

As igrejas também manifestaram 
seus pontos de vista sobre o tema, por 
meio de seus deputados e membros do 
clero, o que agudizou ainda mais o de-
bate com aqueles que defendem a atual 
política de educação sexual.

Pois bem, desta vez não entrarei 
no mérito deste debate – embora tenha 
opinião formada sobre o assunto – mas 
convido a alguns questionamentos que 
podem ser muito mais úteis do que 
toda a discussão acima: Por que moti-
vo, nas escolas e na mídia, não ensina-
mos sobre o amor com a mesma voraci-
dade com que nos lançamos a ensinar 
às crianças e adolescentes sobre sexo?

No Brasil, falamos abertamente 
a crianças de oito ou nove anos sobre 
sexo oral. Por que motivo, em lugar 
disso, não falamos de como as pessoas 
de uma mesma família devem se amar 
entre si, com respeito entre pai, mãe e 
fi lhos? Parece loucura? Pois não é!

Neste mundo tão cheio de dissolu-
ções e péssimos exemplos, seria muito 
bom se um educador, ou a mídia, mos-
trassem que o amor de um pai por suas 
fi lhas deve ser tão puro a ponto de, caso 
o pai venha a ver a fi lha moça em esta-
do de nudez, não pense este pai senão 
naquele bebezinho lindo que um dia 
tanto alegrou sua existência ao chegar 
da maternidade. Para um pai assim, 
esta fi lha não tem bunda nem vagina, 
mas simplesmente “bundinho” e “po-
tia”, que somente lhe suscitam o mais 

puro amor, sem lugar para qualquer 
outro tipo de sentimento menor.

Ao invés de falarmos de sexo anal 
para nossas crianças e adolescentes, 
por que não lhes ensinamos sobre a 
força do amor de uma mãe, que não 
abandona o fi lho nem mesmo quando 
este, já adulto, decai para o mundo do 
crime ou das drogas? Que não desis-
te dele mesmo depois que todos já lhe 
deram as costas e não querem mais 
sequer vê-lo? Porque não dizemos aos 
nossos jovens que suas mães os amam, 
e que muitas vezes eles se livram de 
perigos e desgraças porque as orações 
plenas de amor de uma mãe simples-
mente arrombam as portas do céu?

Por que, ao invés de ensinarmos 
sobre sexo grupal, não os preparamos 
para uma vida em família, onde marido 
e esposa possam se amar e respeitar, 
lembrando que o dever de fi delidade 
presente nas leis civis e na Bíblia não é 
só para as mulheres, mas para ambos, 
indistintamente de sexo?

Por que não mostramos aos nossos 
jovens que uma esposa não precisa ter 
ciúme da sogra, nem vice versa; o mes-
mo ocorrendo entre o marido e os pais 
da esposa, porque o amor existente en-
tre o casal não é melhor nem pior, mas 
tem uma natureza diferente daquele 
existente entre pais e fi lhos; e que to-
dos estes tipos de amor podem e de-
vem coexistir na família, que não pre-
cisa fechar-se unicamente no núcleo 
pai-mãe-fi lhos, mas pode espalhar-se 
para incluir avós, tios, primos, como 
ocorria nas famílias anteriormente a 
toda esta paranoia sobre sexo?

Tenho certeza de que se ensinásse-
mos mais, muito mais a nossas crian-
ças e adolescentes sobre o amor, não 
precisaríamos de tamanha ênfase so-
bre o sexo para buscarmos uma felici-
dade que, no fi nal das contas, só o amor 
pode nos dar.

Por Julio Cezar de Oliveira Gomes
Graduado em História e em Direito pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 
– Ilhéus – Bahia.

E-mail: juliogomesartigos@gmail.com

OPINANDO

         Por Júlio Cezar de Oliveira Gomes*
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Adonias Filho: arte viva!

Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Para Antônio Pereira Sousa
 
“Nua dentro da luz. Os cabelos 

são mais negros, agora, descidos so-
bre os ombros. Empinam-se os seios 
que sombreiam o ventre. Lisas como 
o ventre, a mesma pele morena, as 
coxas unidas. A vontade é a de dimi-
nuir o peso das mãos para não ma-
chucá-la e conter o sangue que corre 
solto em seu próprio corpo. Os bra-
ços, porém, já se distenderam. E, nas 
mãos tomando os seios, aperta-os de 
leve enquanto os olhos são brasase 
as pernas estremecem como se fos-
sem andar. Debruça-se para beijar 
os ombros, correndo a boca até o pes-
coço, sentindo na outra carne a fome 
de sua carne. Deita-a, então, no chão 
de barro onde o fogo ainda devora a 
lenha.Desperta-o, todos os músculos 
relaxados, aquele fogo. Reencontra-
se sobre a mulher, um pouco ofegan-
te, imóvel e tranquilo. Firma as mão 
na terra para levantar-se mas ela o 
prende com os olhos úmidos que bri-
lham na luz. Volta a deitar-se, seu 
peito esmagando os seios da mulher, 
o sangue se acalmando no corpo...”

Prezado(a) leitor(a), francamen-
te, você seria capaz de prever que 
todo esse lirismo encantador, sua-
ve, sutil e poético está contido numa 
história que tem como cerne de seu 
enredo o ódio? Pois é, o que você aca-
bou de ler, é um fragmento do extra-
ordinário e universal “Corpo Vivo”, 
grande romance do não menos ex-
traordinário e universal Adonias 
Filho (1915-1990).Este obra de arte 
formidável bem que já poderia ter 
tido uma versão cinematográfi catão 
espetacular quanto elamerece.Seria 
o caso, segue-se uma sugestão, que o 
romance chegasse às mãos do cine-
asta Quentin Tarantino (1963), por 
exemplo, porque certamente ele fa-
ria um fi lme tão arrebatador quanto 
o livro.

“Corpo Vivo” do romancista 
itajuipenseAdonias Filhose passa 
aquina nossa Região Cacaueira.
Contudo, quem pensa que se trata 
de mais um romance “regionalista”, 
engana-se profundamente. Muito 
pelo contrário: Adonias consegue 
transpor para sua literatura um 
vigor universal, ao tratar de senti-

mentos também universais: amor, 
ódio, traição, ganância, ambição e 
esperança. Em “Corpo Vivo”, ve-
mosCajango, personagem central da 
trama, transformado em fera,para 
se vingar da chacina praticada con-
tra sua família.Eleé treinado por 
seu tio, o índio Inuri, no Camacã 
(uma mata cerrada etãodensa que 
é inascível à maioria dos homens, 
mas, que para elesé apenas uma ca-
sanatural).

O ódio e a vingançaalimenta-
vam a alma de Cajango(se é que ele 
possuía uma). Todo treinamento de 
Inuri voltava-se para fortalecer a 
única coisa que restava viva em Ca-
jango, seu corpo. E este corpo, bem 
treinado, seria capaz de sobreviver 
a todas as intempéries e de agir, 
tanto mais cruel quanto possível, 
para vingar aquela chacina. E as-
sim, quando tudo parece conduzir 
a trama para uma óbvia vingança 
com graus exacerbados de crueldade 
e ódio, entra em cena a genialidade 
de Adonias Filho: eis que Cajango 
conhece Malva...Bem, aí, uma par-
te do que aconteceu depois daquele 
encontro, você leu no início desse 
arrazoado, mas, como essa tragédia 
‘greco-grapiúna’acabará, vocêvai ter 
quer ler neste fantástico livro-vivo!

Este ano, comemora-se o Cen-
tenário de Adonias Filho.Eestão 
envolvidos para este Centenário os 
meios acadêmicos, intelectuais e 
estudiosos da obra adoniana: a Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz 
que fará o Colóquio Internacional do 
Centenário, em novembro de 2015 
e, as Academias de Letras de Salva-
dor, Ilhéus e Itabuna.Em Itajuípejá 
está aberto para o público, desde de 
2011,o Memorial Adonias Filho, que 
tem por objetivo preservar e difun-
dir a história de vida e a obra mate-
rial e imaterial desse nosso grande 
gênio – imortal da Academia Brasi-
leira de Letras.

Leia Adonias, e você se sentirá 
mais vivo do que nunca!

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/UCSAL. 
Especialista em História do Brasil e Membro da Acade-

mia Grapiúna de Letras (AGRAL). 
Itabuna – Bahia.

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

MEC renova reconhecimento
do curso de Enfermagem 
da Faculdade Madre Thaís

O curso de Enfermagem da Faculda-
de Madre Thaís - FMT, coordenado pela 
Prof.ª , Sara Oliveira Tannus Santos, 
teve a renovação de reconhecimento do 
Ministério da Educação (MEC), conforme 
portaria nº 821,  publicada na edição do 
dia dois de janeiro do Diário Ofi cial da 
União. A diretora pedagógica da Facul-
dade, Prof.ª Tatiana Barcelos comemorou 
a renovação porque a Secretaria de Re-
gulação e Supervisão da Educação Supe-
rior, do MEC, tendo como base os relató-
rios de avaliação anteriores , dispensou a 
visita da comissão avaliadora.

“Desde o primeiro reconhecimento, 
o curso de bacharelado em Enfermagem 
da FMT, vem sendo bem avaliado, princi-
palmente, nas dimensões de organização 
didático-pedagógica,  corpo docente e tu-
torial e Infraestrutura.  A Faculdade tem 
se empenhado para que as atividades 
pedagógicas do curso se mantenham co-
erentes com as estratégias metodologias 
implantadas,” frisa a diretora.

A coordenadora do curso, professora 
Sara Tannus, ressalta que “o curso de gra-
duação em Enfermagem da Faculdade Ma-
dre Thaís atende às necessidade uma for-
mação multidimensional visando formar 
profi ssionais de Enfermagem preparados 
para o desempenho de suas funções dentro 
de uma prática social historicamente es-
truturada, permitindo estabelecer relações 
com diferentes tipos de trabalho, guardan-
do sua especifi cidade num mundo cujo pro-
cesso de globalização passa a exigir saberes 
não compartimentalizados, mas integrati-
vos de vários saberes”.

Pós-Graduação 
Dando continuidade a sua política de 

qualifi cação profi ssional, a Pós-gradua-
ção da FMT, está oferecendo 17 cursos, 
cujas inscrições estão abertas. Na área de 
Saúde, carro chefe da pós-graduação da 
Faculdade, são três cursos novos: espe-
cialização em Enfermagem em Unidade 
de Terapia Intensiva; especialização em 

Análises Clínicas e Toxológicas  e  especia-
lização em Imagenologia Médica. Com va-
gas disponíveis nos cursos já consolidados 
em especialização em Saúde Pública: ha-
bilitação sanitarista, (11ª turma); especia-
lização em Enfermagem do Trabalho, (3ª 
turma) e especialização em Enfermagem 
Obstétrica, (2ª turma). A área de Direito 
foi contemplada com dois novos cursos em 
especialização em Processo Civil e  espe-
cialização em Direito do Estado. 

Na área de Administração e Gestão, 
além da especialização de Gestão Am-
biental: habilitação analista, iniciando a 
segunda turma, seis novos cursos deverão 
iniciar as primeiras turmas: especializa-
ção em Gestão de Sistema de Informação; 
especialização em Gestão e Tecnologia 
Industrial; especialização em Gestão Em-
presarial, Marketing e Gestão de Pessoas; 
especialização em Contabilidade e Gestão 
de Recursos Públicos; especialização em 
Gestão de Pessoas e especialização em 
MBA em Logística Empresarial. Já Edu-
cação, que vai iniciar a segunda turma no 
curso de especialização em LIBRAS-Lín-
gua Brasileiras de Sinais, passa a ofere-
cer, também, especialização em Metodolo-
gia e Didática do Ensino Superior.

Segundo a professora Tatiana Bar-
celos, “os cursos têm estrutura modular, 
ou seja, um módulo mensal de 30 horas 
a partir da sexta – feria à noite. Todos 
os cursos oferecidos pela Faculdade Ma-
dre Thaís estão cadastrados no MEC 
atendendo a regulamentação exigida 
pela atual política para cursos de pós – 
graduação, além de contar com docentes 
qualifi cados (mestres e doutores) com 
ampla experiência nas áreas de atua-
ção das disciplinas que irão ministrar. 
A oferta de novos cursos está embasada 
na demanda que temos recebido de pos-
síveis candidatos.” 

Informações através do site www.
faculdademadrethais.com.br ou telefone 
(073)322-22330 (Pós – Graduação) a par-
tir das 15hh.
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Por Angelica Rodrigues

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

Na terça-feira (11/02), na Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), 
a Câmara de Dirigentes Lojistas de Itabuna (CDL), promoveu evento de 

encerramento das comemorações pela passagem de seus 50 anos.

Junto com o aniversário de 6 anos do jornal DI-
REITOS, completado no último dia 15/01, a co-
luna Eventos & Acontecimentos também está 

aniversariando, completado 4 anos. E aproveitamos a 
data para homenagear eventos e personalidades que 
desfi laram por aqui no ano de 2014.

Eventos &
Acontecimentos 

completa

anos

Campos do 
Jordão, a Suíça 
Brasileira

Câmara de Dirigentes Lojistas 
de Itabuna comemora seus 50 anos

A Viação Águia Branca (VAB), capitaneada pelo gerente regional Gilmar 
Abreu, tem o hábito de homenagear os motoristas e instrutores que dão 
exemplo efi ciência e dedicação ao trabalho. Ou seja, aqueles que seguem 

rigorosamente a fi losofi a da empresa, quais sejam: responsabilidade e 
segurança na condução dos passageiros.

Top Ouro da Águia Branca

Foi na aprazível e hospitalei-
ra cidade de Campos do Jordão, 
considerada como a Suíça Brasi-
leira, que escolhemos pela 4ª vez 
consecutiva passar as férias de 
junho.

Campos do Jordão é um mu-
nicípio brasileiro localizado no 
interior do estado de São Paulo, 
na Serra da Mantiqueira; faz 
parte da recém-criada Região 
Metropolitana do Vale do Paraí-
ba e Litoral Norte, sub-região 2 
de Taubaté.

Aproveitei a temporada de cruzeiros marítimos - 2014/2015, que iniciou no dia 08/11, 
com o nome de Grand Voyages, que é a travessia marítima Europa – Brasil com o 
navio MSC Preziosa, de bandeira Italiana, com capacidade para 3.502 passageiros 
e 1.388 tripulantes, para realizar dois sonhos: conhecer a Europa (parte) e cruzar o 
Oceano Atlântico a bordo de um luxuoso transatlântico.

Realização 
de um sonho



HOMENAGEM
O jornalista e escritor João 

Batista de Paula foi homenageado

Registro o meu aniversário que acontecerá com a ben-
ção de DEUS no próximo dia 21/01. E aproveito essa data, 
que entendo ser a data mais importante para o ser humano, 
para fazer um cruzeiro marítimo com meu marido Vercil 
Rodrigues, com saída do Rio de Janeiro, passando por San-
tos, Punta Del Leste, Montevidéu e Bueno Aires. 

O jornalista e escritor João 
Batista de Paula foi homenage-
ado com o “Certifi cado Persona-
lidade Municipalista – 2014”, no 
inicio do mês de janeiro, na Câ-
mara de Vereadores de Itabuna. 

O evento que é realizado 
anualmente pelo Jornal COR-
REIO DOS MUNICÍPIOS, que 
tem como Diretor-presiden-
te o jornalista Adeildo Mar-
ques, é concedido às pessoas 

que contribuem diretamente 
e incessantemente para o en-
grandecimento da cidade em 
seus diversos segmentos. No 
caso do jornalista e escritor 
João Batista de Paula, pelos 
relevantes serviços prestados 
à imprensa de Itabuna e sul 
da Bahia, onde escreve para 
jornais, revistas, blogs, sites, 
levando a boas notícias a mais 
de 30 anos,
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João Batista 
de Paula 
e Adeildo 
Marques

Belo Horizonte 
e Ouro Preto

Aproveitamos o recesso junino e o 
convite feito pelo simpático e agradá-
vel casal de amigos mineiros: Ricardo 
e Brenda, e rumamos mais uma vez 
para a capital de Minas Gerais - Belo 
Horizonte e acrescentamos ao roteiro 
turístico a histórica cidade de Ouro 
Preto.

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 cen-
tro de Itabuna, promoveu um Encontro 
Cultural, com uma vasta e movimenta-
da programação.

Prêmio Qualidade Profissional 2014, 
uma noite para ficar para a história

Memorável. Não há palavra melhor para descrever o Prêmio Qualidade Profi ssional 2014. 
Na noite do dia 18 de outubro, teve lugar um evento impressionante e inesquecível. Era notável 
o quanto todos os presentes estavam gostando do evento, a todo o momento elogios e expressões 
de prazer assomavam-se na plateia. Rodrigo Santana, da Fase Produtora, e Roberto Santana, 
da Folha da Praia, organizadores do evento, eram cumprimentados diversas vezes durante a 
noite pela qualidade da premiação.
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Formando-se 
a cognição 
humana

O binômio educação e saúde
As pesquisas sobre a formação hu-

mana, especialmente, sobre cognição do 
indivíduo trazem refl exões sobre as di-
ferentes perspectivas concernentes ao 
ato de aprender. Uma delas, de caráter 
mais geral, defi ne aprendizagem como 
o processo pelo qual as competências, 
habilidades, conhecimentos, compor-
tamento ou valores são adquiridos ou 
modifi cados, como resultado de estudo, 
experiência, formação, raciocínio. Se-
gundo Piaget, “aprender é uma inter-
pretação pessoal do mundo” (PIAGET 
apud MOREIRA, 1995); a aprendiza-
gem é uma das funções mentais mais 
importantes em humanos e animais e 
pode ser aplicada a sistemas artifi ciais. 

O processo de aquisição de conhe-
cimento está relacionado à cognição, 
a qual envolve fatores diversos como o 
pensamento, a linguagem, a percepção, 
a memória, o raciocínio e afi ns, que fa-
zem parte do desenvolvimento intelec-
tual. A palavra cognição tem origem 
nos escritos de Platão e Aristóteles e é 
derivada da palavra latina cognitione, 
que signifi ca a aquisição de um conhe-
cimento através da percepção. Desse 
modo, a cognição é mais do que a obten-
ção de informação, é também um me-
canismo de conversão do que é captado 
para o nosso modo de ser interno, com 
relação ao meio em que vivemos.

Savater fala que a educação é an-
tes de tudo transmissão de alguma coi-
sa e, que tanto no presente quanto no 

passado, nosso ideal pedagógico é, até 
em seus menores detalhes obra da so-
ciedade, demonstrando de que forma, 
no pleno gozo da nossa vida nos torna-
mos ponderados sobre o que se apre-
senta e se impõe como conhecimento. 
Um dado importante para a aquisi-
ção desses conhecimentos é a própria 
aprendizagem, sema qual não seria 
possível tornar factível o desenvolvi-
mento em tempo real e verdadeiro do 
alcance de objetivos.

Sobre as infl uências no desenvolvi-
mento cognitivo, o epistemológico suíço 
Jean Piaget estabelece, em sua Teoria 
de Epistemologia Genética, que o co-
nhecimento é construído através da in-
teração do sujeito com o meio, a partir 
de estruturas existentes. Já para Vy-
gotsky,em sua Teoria do Sóciointera-
cionismo, o conhecimento é construído 
através das interações do sujeito com o 
meio e com o outro, como desencadea-
dor do desenvolvimento sócio cognitivo. 

Ademais, conseguimos constatar 
que a interação entre os indivíduos e 
com a sociedade é um dos principais 
elementos na formação psíquica. Além 
disso, a interação permite a aquisição 
de conhecimentos e habilidades, a fi xa-
ção de relações e a construção do seu 
próprio ambiente físico e social.    

Por Tales Almeida Andrade.
Presidente Adjunto da Comissão de Filantropia da 

Ordem Demolay em Itabuna – Bahia.
E-mail: talesfutebolarte@hotmail.com

Um dos desafi os do Estado, é a pro-
moção da saúde pública, que envolve o 
tratamento e tambéma prevenção de 
saúde. No olhar sobre saúde pública é 
crescentea preocupação com medidas 
preventivas. Refl etir sobre tais medi-
das signifi ca pensar a responsabilidade 
do Estado, sem desconsiderar, no en-
tanto, o papel da sociedade e de cada 
indivíduo. Papel aí da educação.

O Estado tem conhecimento de que 
é seu a obrigação de assegurar a saú-
de da população de forma que todos 
tenham acesso a hospitais, remédios e 
tratamento. Nem sempre as políticas 
de saúde pública são efi cazes e muitas 
vezes constituem desafi os ao governo, 
pois este deve conciliar a opinião de di-
versos setores da sociedade, e também 
precisase policiar para não ultrapassar 
os limites de intervenção e desrespeitar 
a liberdade do cidadão.

Ao longo de toda a história, pode-
se observar as tentativas do poder pú-
blico de garantir o controle de doenças 
eproteger a saúde da população. Um 
exemplo nítido e sempre citado são as 
políticas de Oswaldo Cruz no Rio de 
Janeiro, que obrigavam as pessoas a 
serem vacinadas mesmo que o exér-
cito tivesse que usar a força contra os 
mais relutantes. Essa obrigatoriedade 
gerou o confl ito conhecido como Re-
volta da Vacina. Nos dias hodiernos, 
o Estado ainda necessita lutar com 
esse desafi o de evitar o desrespeito à 
cidadania e à individualidade. Como 
estimular a população a observar e 
conhecer seus direitos? Acredito na 
educação desse povo, embora a educa-
ção necessite urgentemente de não ter 
mais o professor como um transmissor 
do conhecimento. É evidente que con-
tinua a terdedominar sua expertise, 
mas necessita dar uma aula diferente, 
de aprendizado ativo, envolvendo os 
alunos.

Isso implica em treinamento con-
tínuo e muitahabilidade interpessoal. 
As aulas tradicionais são expositivas, 
não deixa de ser uma boa estratégia 
para ensinar, porque em pouco tempo 
o professor alcança vários ouvintes ao 
mesmo tempo, mas não é a maneira 
correta de aprender, pois o aluno se 
perde com facilidade, sem exercitar sua 
capacidade de abstração. É essaeduca-
ção que tem o olhar para o futuro, para 
oportunar e criar desafi os acadêmicos 
à altura da complexidade do mundo de 
hoje, emotizando o aluno a analisar e 
aplicar o que ele aprendeu. Resultando 
no cidadão que valoriza a saúde e sabe 
reconhecer o que denocivo há,para co-
brare buscar através do poder público 
umasaúde com qualidade.

Nunca foram mais necessários os 
conhecimentos dos princípios de saú-
de do que o são na atualidade. Apesar 
dos maravilhosos progressosem tantos 
ramos relativos aos confortos e comodi-
dades da vida, mesmo no que respeita 
a questões sanitárias e tratamento de 
doenças, é alarmante o declínio do vigor 
físico e do poder de resistência.

Isso exige a atenção de todos quan-
tos levar a sério o bem-estar de seus se-
melhantes. Nossa civilização artifi cial 

estáfomentando males que destroem os 
sãos princípios. Os costumes e as modas 
se acham em guerra com a natureza.

As práticasa que eles obrigam, e as 
condescendências que fomentam, estão 
diminuindo rapidamente a resistência 
física e mental,e trazendo sobre a raça 
insuportável fardo. A intemperança e o 
crime,a doençae a miséria encontram-
seportoda parte.

Muitos transgridem as leis de saú-
de devido à ignorância, e necessitam 
instruções. A maioria, porém, sabe me-
lhor do que aquilo que pratica. Esses 
precisam ser impressionados quanto à 
importância de tornar o conhecimento 
um guia de vida. A educação oportuna 
o conhecimento dos princípios de saú-
de como o de mostrar a importância de 
pô-los em prática. Mediante as devidas 
instruções, muito pode fazer para cor-
rigir males que estão produzindo indi-
zível dano. 

Observamos que àpolítica de re-
dução de danosé um ótimo exemplode 
ação bem sucedida do Estado para di-
minuir a ocorrência de uma doença. Os 
viciados em drogas injetáveistêm aces-
so à seringas descartáveis para evitar 
a contaminação com o vírus HIV por 
meio de agulhas contaminadas reu-
tilizadas. Apesar de ser criticada, é 
uma estratégia,que leva as pessoas a 
se protegerem sem que isso sejauma 
ordem, umaação invasiva, pelo contrá-
rio. O Estado respeita a opção do usu-
ário de drogas, mas oferece a proteção 
possível e dentro dos limites de ação 
que lhe assiste. Nesse caso, o confl ito 
surge quando setores da sociedade são 
contra esse tipo de ação.

O Estado deve conscientizar os in-
divíduos para que eles não sejam obri-
gados a nada. Mas para que possam, 
por vontade própria, proteger e ajudar 
a sociedade a combater epidemias. E 
o desafi o está em conseguir que essas 
campanhas cheguem a toda a popula-
ção, e não só as classes mais favoreci-
das. Para isso, grandes investimentos 
são necessários mas não tem condições 
de bancar. Nem mesmo o dinheiro da 
CPMF conseguiu ser usado de forma 
correta.

Dessa forma, as tensões aumentam, 
pois a sociedade paga muitos impostos 
e não vê toda essa carga tributária sen-
do aplicada como deveria.  Portanto, o 
Poder Público enfrentainúmerosdesa-
fi os na organização da saúde pública. 
Há obstáculos políticos, ideológicos e fi -
nanceiros que necessitam ser vencidos 
pelas autoridades, levando em conta a 
opinião da sociedade, suas necessida-
des, e a liberdade dos cidadãos. A me-
lhor forma de enfrentar esses desafi os é 
através da educação da população, que 
participará de forma ativa das políticas 
públicas, cooperando sem ser obrigada, 
e também com investimentos vultosos 
em campanhas de saúde.

Afi nal, a saúde é direito de todos e 
dever do Estado (artigo 196 da Consti-
tuição Federal).

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

PONTO
DE VISTA

                         Por Tales Almeida Andrade*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Tombini vai para Davos 
após decidir rumo da Selic

O presidente do Banco Central, 
Alexandre Tombini, participará do 
Fórum Econômico Mundial, de 22 a 
24 de janeiro, na Suíça, segundo in-
formações divulgadas dia 16/01 no 
site da instituição. Na véspera, ele 
participa da reunião do Comitê de 
Politica Monetária (Copom), que de-

fi nirá o rumo da taxa básica de juros, 
a Selic – atualmente em 11,75% ao 
ano. De acordo com o AE Projeções, 
76 de 82 instituições apostam em 
uma alta de 0,50 ponto percentual 
da Selic, para 12,25% ao ano. Ape-
nas preveem um aumento de 0,25% 
ponto percentual.



Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

Deus olhou tudo 
quanto tinha feito e viu 

que era tudo muito belo.
Gênesis 1,31

Vivemos no tempo e no espaço.
Na perspectiva de um mundo criado pela 

Providência, estamos todos marcados por um 
desejo comum de beleza e de bem, como na 
promessa originária: [...] tudo quanto foi fei-
toera muito belo.

Esse sinal de bem-aventurança natural, 
repassado de pais para fi lhos no decorrer de 
séculos, criou na cultura das civilizações uma 
densidade estética, um ideal de beleza como 
padrão das ações de cada povo, de cada indi-
víduo, o que nos fazem, por essa relevância, 
serconstrutores do belo, de tempos novos que 
engrandecem a vida, apesar de tantos con-
tratempos no ordenamento social: pobrezas 
extremas, guerras.

Nesse reconhecimento de que o mundo 
é belo e de que a vida humana ganhou esse 
esplendor de beleza, salta como dever para 
cada um de nósa necessidade de pintar esse 
mundo de cores mais alegres, na criativida-
de que a força de cada um permitir,porque 
abeleza só se estabelece quando há um quê 
de prazer, de bem-estar e harmonia. E nis-
so a beleza não pode ser tomada de forma 
egoística, ela sempre se expande e ilumina 
como os fogos de artifícios na noite. É essa 
graça generosa que prepara a ascensão de 
nossa mente na direção de uma alegriaque 
não cabe dentro de nós, como bem canta Tom 
Jobim (1927-1994) em sua composição Wave:

Vou te contar
Os olhos já não podem ver
Coisas que só o coração pode entender
Fundamental é mesmo o amor
É impossível ser feliz sozinho...
 Seria tão bom se a idéia de beleza 

como doação natural se aquietasse na alma 
e deixasse o mundo fl uir sem se perturbar. 
Mas não, a beleza é uma dessas expressões 
da linguagem do homem que vem sofrendo 
evolução histórica de seu sentido, nesse mais 
de um milhão de anos que habitamos este 
planeta Terra.

A pergunta que surge é: como perceber a 
beleza nas coisas, nos gestos, nos sujeitos?

No pensamento grego, com Platão (427–
347 a.C), a beleza pertence ao mundo ideal. 
Ao afi rmar que [...] absolutamente tudo o que 
pertence ao mundo dos sentidos é feito de um 
material sujeito a corrosão do tempo [...], 
Platão, então esclarece: [...] tudo é formado a 
partir de um desenho eterno e imutável [...]. 
A beleza que conhecemos nas pessoas, nas 
coisas, nas artes, tudo não passa de sombra 

do Belo eterno indizível. Por isso, o que so-
mos e o que fazemos estão sempre sujeitos a 
aperfeiçoamento.   

Mais tarde, Tomás de Aquino (1225–
1274) teoriza:[...] Deus é a fonte da beleza 
[...] e funde, numa síntese defi nitiva, fé e ra-
zão: [...] Toda criação é boa, tudo que existe é 
bom, por participar do ser de Deus [...]. Nesse 
sentido, o ato, a coisa, o gesto, a pessoa, tudo 
se faz belo ao se aproximar das orientações 
rumo ao Sagrado e a tal ponto isso aconte-
ce que o texto bíblico sentencia: Façamos o 
homem à nossa imagem, conforme a nossa 
semelhança (Gênesis 1,26). Cabe a cada um 
de nós, então, apenas organizar nosso olhar, 
nosso sentir e apreciar a beleza nata do ou-
tro, ela está lá, como expressão de doação da 
Providência. 

Em momento mais recente, do século 
XVIIIaté nossos dias, há um amplo embate 
sobre o conceito de beleza, porque se forta-
leceram as teses do empirismo, das práticas 
baseadas dema¬siadamente nas experiên-
cias e nas observações. Os valores do hu-
manismo e da racionalidade se arruinaram 
nesse período com a crise do capitalismo e do 
socialismo e com as duas guerras mundiais.

Essa ausência de valores se traduz nas 
concepções da arte, da criação e do artista. 
Não existem mais valores a que o artista 
possa se referir como beleza. Vivemos uma 
[...]geração pelos modelos de um real, sem 
origem esem realidade [...] buscamos mais 
informação e comunicação e acabamos agra-
vando nossa relação com a incerteza [...] – 
Jean Baudrillard (1929-2007).

No entanto, as fl ores e seus perfumes con-
tinuam existindo. Permanecem entre nósos 
cantos dos pássaros, as bondades humanas 
como as da Irmã Dulce e Madre Teresa de 
Calcutá, as ideias vivas de Mahatma Gandhi 
e de Martin Luther King. E de quantos mais? 

Na esperança de que os esforços pelo or-
denamento social se realinhem, cabe a cada 
um construir sua vida interrogando o que é 
a beleza nesse processo de viver, no enten-
dimento de que o belo pode ser construído. 
Agora o artista da alegoria da vida somos 
todos nós. Nós escolhemos o quadro que pin-
tamos e as cores que queremos. Escolhemos 
o jardim que cultivamos e as fl ores que de-
sejamos. 

A beleza surge desse ato consciente do 
sujeito de querer fazer o melhor, na direção 
do encantamento da vida.

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*A beleza

O Vilão. Quem é o nosso Vilão? 
Onde ele pode ser encontrado? O Vi-
lão pode ser uma pessoa ou qualquer 
coisa culpada por tudo aquilo que de 
mal nos aconteça. Assim toda a socie-
dade tem um Vilão, por mais desen-
volvida que seja. Consequentemente, 
há o Vilão americano, o francês, o in-
glês... Se esses povos também tem o 
seu Vilão, imaginemos um país como 
o nosso, com tantas desigualdades! O 
Vilão, no nosso caso, dizem, é o po-
lítico brasileiro. Este se encontra no 
limbo do poder executivo, legislativo 
e no senado federal, de onde comete 
falcatruas, cria mais impostos e le-
gisla em causa própria.

Nós, no entanto, não entendemos 
assim. Quando foi que o povo elegeu 
um candidato, sem que este não ti-
vesse gasto uma fortuna? O Vilão se 
é o político não o é sem a cumplici-
dade do eleitor brasileiro, que sem-
pre votou no empresário ou no testa-
de-ferro deste. Rara exceção a essa 
regra pode ocorrer, quando o can-
didato, mesmo não tendo recursos, 
torna-se dirigente das massas, cujos 
liderados tendem a elegê-lo.

Por conseguinte, o político é o 
empresariado travestido ou repre-
sentado por um testa-de-ferro que 
investiu muito para se eleger e se 
utiliza da política, passando a trata
-la como uma atividade lucrativa e 
a exercê-la sem o menos escrúpulo.

Lembremo-nos dos tempos anti-
gos, tempo dos coronéis, do famige-
rado curral eleitoral. Nós ainda não 

percebemos que, sutilmente, con-
tinuamos sendo o mesmo ¨gado¨ de 
sempre. Os nosso comandantes são 
também os donos da ¨manada¨, o co-
ronéis, hoje denominados de empre-
sários. Ainda não somos capazes de 
votar na nossa espécie, no chamado 
¨boi¨ e continuamos ¨felizes¨ com a 
nossa ¨vida de gado¨.

A política é, sem dúvidas, inte-
resse de classe. De classe conscien-
te, é claro! Sendo assim, não havia 
motivo para o operariado, se tivesse 
consciência e autoestima, se deixar 
governar. Nem a força do capital, 
no regime democrata, sobrepunha 
ao poder da classe trabalhadora. 
A questão de não passarmos a ser 
bem representado, mesmo tendo um 
trabalhador como dirigente, seria 
resolvida pelo impechment ou pela 
sua imediata não reeleição.

O verdadeiro Vilão brasileiro é, 
portanto, o empresariado travestido 
de político ou representado por este 
como seu testa-de-ferro que, em seu 
favor, ainda conta com o equivoco 
e a cumplicidade do povo brasilei-
ro que não o reconhece como tal e 
o elege e reelege, considerando-o vi-
tima da excessiva carga tributária 
que ele mesmo cria, repassa para 
a mercadoria, recebe e sonega (de-
positário infi el) e como o verdadeiro 
salvador da pátria, quando concorre 
a algum cargo eletivo.

 
Por Jorge Luís Santos.

Cronista e advogado militante. - Itabuna – Bahia
E-Mail: dvjls13@hotmail.com

O Verdadeiro vilão

A vaca tossiu – e como! Conti-
nua engasgada talvez o Congresso, 
para qual o “governo novo” enviou 
medida provisória (MP) que limita 
direitos trabalhistas e previdenciá-
rios, consiga ministrar-lhe um lam-
bedor.

Depende da oposição. Mas essa 
oposição terá fôlego para conter as 
manobras fi siológicas do outro lado, 
do tipo “é dando que se recebe”?

No mais aceso da campanha, 
quando o tucano Aécio pratica-
mente nivelou-se à candidata si-
tuacionista na intenção de votos, 
ela declarou que jamais adotaria, 
se eleita, “medidas impopulares” 
atribuídas ao adversário.  E mais: 
era contra um ajuste fi scal que des-
gastaria o programa em que o seu 
partido tanto de estriba.

“Nem que a vaca tussa”, ela dis-
se, permitiria reformas nos direitos 
trabalhistas. Mas o que signifi ca 
a palavra deste governo? Cerca de 
54 milhões de tolos e interesseiros 
acreditaram em mais uma mentira.

Uma das primeiras atingiu exa-
tamente direitos trabalhistas conso-
lidados. Restringiu na MP o acesso 
ao seguro-desemprego e reduziu o 
abono salarial (PIS), transformando 

o primeiro emprego em façanha.
Foi além: mexeu nas regras 

para a concessão de pensões. Tor-
nou ínvia a caminhada dos jovens e 
dos idosos. Quanto ao corte dos gas-
tos do governo, incluindo os cartões 
corporativos, nada. Nem que a vaca 
tussa.

O ano começa com estes “cho-
ques de gestão” condenados na pla-
taforma eleitoral dos tucanos. O que 
esperar, a partir dos sinais de que 
o prometido “governo novo” trama 
nas suas religiões sigilosas?

Resta saber o que farão os sin-
dicatos, já manifestaram sua con-
trariedade. Fica a impressão de que 
talvez aguardem o fi m desse “reces-
so” nacional até o reinado de Momo, 
e o retorno do Congresso, para uma 
reunião mais explicita.

Sob este prisma, 2015 traz ame-
aças. Não somente o contribuinte 
pagará contas que não contraiu, 
como sofrerá os efeitos da farra 
alheia. Pessimismo? Pode ser, mas 
pessimista ao menos não se deixa 
surpreender.

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
A vaca 
tossiu sem 
demora
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VISITA

Governador Rui Costa visita
o Colégio Félix Mendonça

Em visita ao sul da Bahia no último dia 
19/01, para inaugurar a nova unidade do Ser-
viço de Atendimento ao Cidadão (SAC), o gover-
nador da Bahia Rui Costa, aproveitou a opor-
tunidade para visitar o Colégio Estadual Félix 
Mendonça, que conquistou o prêmio de Escola 
- Destaque estadual - 2013, quando o colégio foi 
selecionado para representar a Bahia nos Es-
tados Unidos. Ainda em 2013, o colégio ganhou 
o prêmio de Intercâmbio ao Reino Unido como 

Escola Destaque estadual. Além disso, durante 
dois anos consecutivos (2013 e 2014), conquis-
tou o Prêmio “Melhor Escola Pública”, concedido 
pelo Ministério Público da Bahia (MPBA), atra-
vés do programa “Objetivos do Milênio”.

Na oportunidade, Rui Costa conheceu as 
instalações e os projetos desenvolvidos por 
professores e alunos do Colégio Estadual Félix 
Mendonça, em Itabuna, que tem como gestora 
Rosemeire Guerra. 
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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 Geográfi co 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) 
lamenta profundamente o passamento do 
confrade Antônio Lima dos Santos, Dom 
Caetano (foto), ocupante da Cadeira nº 
29, ocorrido, na cidade de Governador 
Valadares, no estado de Minas Gerais, 
onde morava a mais de três décadas, 
onde também foi professor universitário 
e foi sepultado.

Dom Caetano foi o 5º Bispo de Ilhéus 
e um dos fundadores da Academia de Le-
tras. Sempre dinâmico e prestativo, regu-
larmente contribuía com artigos e crôni-
cas para site e jornais regionais. 

Segundo o presidente da “Casa de 
Abel”, Josevandro nascimento, oportuna-
mente, a ALI lhe prestará as devidas ho-
menagens, como preito de saudade.

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

Academia de Letras de Ilhéus
perde Antônio Lima dos Santos

5 motivos para você
beber água em jejum

Consumir 2 litros de água (ou me-
lhor: 35 mililitros por quilo corporal) 
ao longo do dia é capaz de fazer mara-
vilhas pelo organismo. Mas, se quiser 
um resultado ainda melhor, reserve 
dois copos (ou mais) para beber logo 
cedo, ainda em jejum.

POR QUE?
Nesse horário, a água dá um empur-

rão inicial para o organismo eliminar as 
toxinas que sobraram da reparação das 
células – trabalho que ele realiza en-
quanto você dorme.

BENEFÍCIOS
“Esse hábito previne doenças e au-

menta o tônus e a elasticidade da pele”, 

afi rma Fábio Cardoso, médico especialis-
ta em medicina preventiva e longevidade 
do Hospital Santa Isabel, em Blumenau 
(SC), que enumera outros bons motivos 
para você beber água assim que acorda:

1. Purifi ca o cólon, favorecendo a ab-
sorção dos nutrientes dos alimentos.

2. Aumenta a produção das células 
do sangue e dos músculos.

3. Equilibra o sistema linfático, faci-
litando as funções do organismo, além de 
melhorar o funcionamento do intestino.

4. Ajuda na perda de peso: 500 mili-
litros de água pela manhã aceleram em 
24% o ritmo do metabolismo.

5. Ameniza a sensação de sono e dá 
disposição para começar o dia.

A oração e o livramento
Meditando sobre a passagem bí-

blica em que Pedro estava na prisão e 
foi liberto por um anjo de Deus (At 12, 
1-19), percebi que a fé e a oração da 
comunidade foram fundamentais em 
seu livramento. Orar pressupõe crer 
que alguém nos ouve e pode fazer algo 
por nós. Ninguém sabia exatamente o 
que Deus faria, mas confi avam que o 
fi zesse; como fez. Sem dúvida alguma 
é uma passagem muito bonita. Talvez, 
dado o tempo transcorrido, alguns fi -
éis questionem se tal poderia ocorrer 
nos dias de hoje. Deixem que eu lhes 
conte algo interessante.

Como psicóloga judiciária, às ve-
zes, sou incumbida da avaliação de 
crianças vítimas de abuso sexual. 
Pois bem, tratava-se de um menino 
com seis anos de idade. Os laudos dos 
médicos peritos atestavam que ele 
havia sido vítima de violência. A mãe 
da criança acusava um servente de 
pedreiro pelo crime, pois o teria visto 
saindo de uma construção no momen-
to em que seu fi lho corria para casa. O 
promotor de justiça já havia ouvido o 
acusado e não tinha dúvida de que era 
culpado. O indiciado se dizia inocen-
te. O juiz, visando ter mais elementos 
para sentenciar, solicitou uma avalia-
ção psicológica do caso. Fui designada.

O indiciado era rapaz que havia 
acabado de completar dezoito anos de 
idade, evangélico, noivo com casamen-
to marcado para daí a seis meses, e, 
segundo ele, virgem, como exige a reli-
gião. Estava preso há algumas sema-
nas e vinha sendo mantido em cela se-
parada, porque os carcereiros tinham 
medo de colocá-lo junto aos outros de-
tentos e o pobre vir a ser violentado e 
assassinado antes da sentença de con-
denação. Toda sua igreja orava com 

fervor para que a justiça acontecesse. 
Dias antes de ser entrevistado, a mãe 
lhe mandou um recado do pastor. Afi r-
mava que Deus lhe havia dito que seu 
fi lho seria liberto. O jovem acreditou 
nessa palavra, mesmo contra as evi-
dências de sua possível condenação. 
Todos os congregados oravam por ele.

Entrevistei primeiro a mãe da 
criança. Ela afi rmava ter certeza de 
que o servente havia feito mal ao seu 
fi lho. Desorientada, passou a dizer 
coisas sem sentido, e percebi que esta-
va em surto psicótico. Suas afi rmações 
poderiam ser delírios ou alucinações. 
Passei, então, a avaliar o menino. Não 
havia dúvida quanto ao fato dele ter 
sido molestado sexualmente. Os indí-
cios eram claros, e havia ainda o pa-
recer dos peritos. O abuso tinha ocor-
rido mesmo, no entanto, a avaliação 
mostrou que os responsáveis pelo ato 
eram outros meninos do bairro, que, 
por mais de uma vez, haviam forçado 
a criança nesse sentido. 

O evangélico foi liberado da prisão 
assim que o juiz tomou conhecimen-
to da avaliação psicológica. Consta-
tou que, embora o crime tivesse se 
confi gurado, havia sido cometido por 
outras pessoas. A genitora, em surto 
psicótico e, por isso mesmo confusa 
e perturbada, foi encaminhada para 
tratamento psiquiátrico. Bem se vê 
que, ainda hoje, Deus cuida dos seus 
e atende as orações feitas com fé. Ele 
continua operando milagres. Disso, 
sou testemunha. Como Pedro, o indi-
ciado saiu livre!

Por Maria Regina Canhos

Por Maria Regina Canhos.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educação; 

escritora, psicóloga clínica e judiciária. Jaú – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 



Em conformidade com a lei número 4.591-64, informamos que as fotos e ilustrações desta peça publicitária têm caráter exclusivamente promocional, por tratar-se de um bem a ser construído. As condições de comercialização de cada unidade constam 
nos contratos a serem fi rmados com seus adquirentes. CIDADELLE HOUSE: Responsáveis Técnicos: Antônio Sérgio Barroso de Oliveira – CREA Ba nº 15489; e Rodrigo Santana Belchior – CREA – 70424. Projeto Arquitetônico – Flávio Regis – CAO nº A29116-
1. O empreendimento imobiliário denominado Cidadelle I Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA foi aprovado pelo município de Ilhéus-BA consoante Alvará de Construção nº 0246/12, expedido em 31/10/2012, R.I. 66.696/66.700, sob a matrícula 
R 01 M 24008 FLS 225 verso livro 2BH, no cartório de 1º Registro de Imóveis de Ilhéus-Ba. Vendas: Imobiliária Imagem CRECI PJ nº 1213. CIDADELLE OFFICE: Responsável Técnico: Sérgio Mota – CREA Ba nº 24.165-D; Projeto Arquitetônico – Bruno Santa 
Fé – CAU A22543-6. O empreendimento Cidadelle I Offi  ce Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA foi aprovado pelo município de Ilhéus-BA consoante Alvará de Construção nº 16572001/14, expedido em 17/03/2014.


