
ENTREVISTA

O senhor tem mais de 50 anos de 
literatura. Por que demorou tanto 
para publicar um romance?

Hélio Pólvora – Sempre tive pelo 
conto um apego muito grande. Quando 
estreei em 1958, com o livro de contos Os 
galos da aurora, o escritor Adonias Filho, 
uma da notabilidade s da época, escre-
veu um artigo sobre o livro dizendo que 
logo eu chegaria ao romance. Foi uma 
previsão um tanto afoita. Mas a idéia do 
romance ficou em mim durante muitos 
anos. Houve uma época em que eu ten-
tei, mas acabava depressa. Não estou me 
comparando, mas um caso parecido é o de 
Tchekov, que foi contista e nunca conse-
guiu escrever um romance, embora tenha 
tentado muito.

Como a ideia se concretizou?
Um personagem do livro, que chamo 

com o contista premiado, cronista, 
crítico ensaísta e escritor com 30 livros 
publicados e membro da Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI) Hélio Pólvora, um 
dos orgulhos do Sul da Bahia na literatura.

“O campo sempre 
me atraiu. Ele 
reflete um momento 
da ficção brasileira 
muito importante”
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de Surdo, foi inspirado em uma pessoa 
que conheci no interior da Bahia. Ora 
julgávamos que era surdo, ora que esta-
va fingindo. Um personagem enigmático, 
que se valia de uma meia surdez para 
praticar a arte da dissimulação. Por ou-
tro lado, a surdez fazia o meio hostil a 
ele. Não era um intelectual, mas tinha 
uma sabedoria instintiva. Sente ter algo 
a dizer, mas encontra dificuldades. Está 
colocada romance a dificuldade da comu-
nicação humana.

A estrutura com vais vozes foi 
uma forma de decidir não resolver 
esse problema?

Teve essa intenção. Os personagens 
narram, falam de si e também dos demais. 
Então ao mesmo tempo também são nar-
rados. E há a estrutura do narrador, que 
tudo sabe. Todos esses planos narrativos 

lembram um pouco Enquanto agonizo, de 
Wiliam Faulkner. Com uma diferença: 
aqui as narrativas são seqüenciadas. Há 
o desejo de contar uma história episodica-
mente. Em Faulkner os tempos são mais 
tumultuados.

O livro retoma a tradição do ro-
mance ruralista, um pouco abando-
nado no Brasil. Esse abandono deve-
se a quê?

O Brasil passou por uma urbanização 
violenta. O campo se esvaziou, a popula-
ção rural caiu, para em torno de 20% e as 
cidades são monstruosas. O campo sem-
pre me atraiu. Ele reflete um momento 
da ficção brasileira muito importante: 
Graciliano Ramos, José Lins do Rêgo, 
Érico Veríssimo, Delcídio Jurandir, eles 
outros refletem a ambiência acentuada-
mente mais rural do que urbana na sua 
época. Eu diria que Inúteis luas obscenas 
há uma moldura rural, porque o livro tem 
uma direção psicológica. A descrição da 
paisagem não é preponderante, é impres-
sionista. Depende do estado de ânimo dos 
personagens.

Outra personagem interessante 
é Celina. Ela me lembrou o anjo de 
Teorema, file da Pasolini, pois de-
sestrutura a família. Mas é anjo ou 
diabo?

Celina é a lua. Selene, em grego. Mas 
a lua em suas fases. Celina tem vários 

lados. É a mulher sensual, a mulher ter-
na, a mulher caseira, a mulher diabólica. 
Ama, mas é também capaz de odiar. É 
uma criação pura, uma mistura de mu-
lheres. Um resumo de semblantes, gestos. 
Nada tem a ver com alguém que conheci, 
ao contrário do Surdo.

Os dois têm um caso amoroso que 
desperta reflexões sobre a velhice

A Celina é a lua nova. Adonias Filho 
dizia que, para escrever sobre a velhice, 
é preciso ser velho. Não concordo muito 
com isso. Acho que a gente precisa é ser 
jovem (risos). Mas, como disse Macha-
do de Assis, as estações passam e não é 
possível permanecer só na primavera. 
O Surdo está entre o outono e o começo 
do inverno quando conhece Celina e tem 
um último amor, que representa um dos 
maiores temas da literatura.

O livro, por sinal, cita várias referên-
cias de grandes escritores.

É um romance com uma preocupação 
que está desaparecendo da ficção moder-
na, que é a questão da linguagem apura-
da. Há um processo de composição para 
ela se ajustar ao ambiente, à psicologia 
dos personagens. E procura ser melodio-
sa, ter ritmo. É que se chamava de pro-
sa. Hoje não mais se fala nisso, mas os 
escritores se preocupam com o “como di-
zer”. “Com dizer” é mais importante do 
que “o que dizer”. Os enredos estão aí, são 
mais ou menos parecidos. A dificuldade é 
exprimir isso sem de uma forma banal. 
Tem que ter conteúdo humano. Acho que 
a literatura brasileira e mundial está se 
empobrecendo. Estão faltando ficcionis-
tas. Há muito apego ao fato, mas o fato 
por si só não diz nada. Quero saber é a 
versão do fato.

Depois de Inúteis luas obscenas, 
o contista Hélio Pólvora vai virar ro-
mancista?

Na verdade, este é meu segundo ro-
mance. Há um outro que escrevi antes, 
mas decidi publicar apenas no ano que 
vem. E já comecei a escrever um tercei-
ro. Pelo menos esses três vou fazer. Quer 
dizer, dois já estão feitos e o terceiro está 
na metade.

Pegou o jeito?
Acho que agora vai.

Entrevista concedia ao jornal Atarde no dia 18/09/2010

O entrevistado desta edição do jornal DIREI-
TOS é o escritor e membro das Academias 
de Letras da Bahia e de Ilhéus (ALI), Hé-

lio Pólvora de Almeida, que está lançando o seu 
primeiro romance Inúteis luas obscenas (Casarão 
do Verbo), que é um mergulho na Bahia rural das 
memórias do autor, nascido em uma fazenda de 
cacau em Itabuna. O ensaísta-escritor tem trinta 
livros lançados, mas nunca havia arriscado em 
escrever um romance. 



“Eu, que estava pas-
sando por um momento 
difícil de superação de 
um trauma vivido em 
família, encontrei aqui 
no ambiente da Facul-
dade motivos para vol-
tar a acreditar que é 
possível sim reconstruir 
e dá um novo sentido a 
minha vida”. Esse tes-
temunho de dona Maria 
Bernadete Silva San-
tos, 62 anos, é apenas 
um dos relatos entre os 
integrantes das primei-
ras turmas de oficinas e 
cursos que a Faculdade de Tecno-
logia e Ciências (FTC) de Itabuna 
está disponibilizando, através Fa-
culdade Aberta à Terceira Idade 
(FTerCeiraidade).

Tal como dona Bernadete, ou-
tros 200 idosos itabunenses e de 
municípios vizinhos estão tendo 
acesso às dependências do cam-
pus da FTC para ali construírem 
conhecimentos sobre como melhor 
cuidar da saúde, das questões 
afetivas, sentimentos e emoções, 
como se alimentar saudavelmente, 
noções de primeiros socorros, além 
de aprenderem a utilizar as novas 
ferramentas tecnológicas digitais, 
estimular a memória e os sistemas 
sensoriais.

O projeto da Faculdade Aber-
ta à Terceira Idade está sendo 
implementado dentro do contexto 
do Programa FTC Verde, na pers-
pectiva de promover o desenvolvi-
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FTC abre as portas
à terceira idade

Continuaremos a abordar as  
doenças da pele.  Falaremos da 
leishmaniose que se apresenta 
sob a forma tegumentar ou seja 
afetando  a pele e as mucosas, e 
a forma visceral, agredindo ór-
gãos internos.  Na pele, a lesão 
é escavada embora possa ocorrer 
de outras formas e só o teste de 
sangue vai comprovar a doença. 
Sem tratamento, a lesão progri-
de e, quando acomete a face cau-
sa nesta um aspecto de intensa 
fealdade. Ocorre em diversas 
partes do mundo, principalmen-
te nas regiões tropicais.

É uma enfermidade veicula-
da por um protozoário, parasi-
to microscópico, e seu vetor é o 
mosquito flebótomo, em algumas 
regiões conhecido como mosquito 
palha. A fêmea, para desenvol-
ver-se, ao alimentar-se, inocula 
no hospedeiro o  protozoário. No 
nosso meio, há três hospedei-
ros para o micróbio: o mosqui-
to, o homem e o cão.O vetor ou 
mosquito atua  transmitindo a 
doença de homem a homem; de 
cão a cão; e do homem ao cão e 
vice-versa. Com o desmatamen-
to, a construção de agrupamen-
tos humanos, cada vez mais as 
pessoas e os cães são infestados. 
Daí, a necessidade da eliminação 
destes se o exame de sangue for 
positivo. Deve-se, portanto, para 
a preservação da saúde humana, 
colaborar-se nas campanhas de 
coleta de sangue nestes animais.

A forma visceral da doença 
ou calazar é mais grave do que 

a tegumentar. Órgãos como o 
fígado, o baço e a medula espi-
nhal são acometidos. Em conse-
qüência aparecem os quadros de 
febre, infartos ganglionares, ca-
lafrios, inapetência, cefaleia etc. 
traduzindo um quadro grave. 
Estima-se em oitenta por cento 
a letalidade. Por que em alguns 
pacientes não ocorrem a forma 
de calazar e, mesmo na leishma-
niose tegumentar, há pacientes 
que apresentam apenas uma le-
são medindo alguns centímetros 
e em outros a doença de alastra? 
Resposta: a  imunidade de cada 
um. O sistema imunológico fun-
ciona como nossos protetores na-
turais. Em uns ele é bem desen-
volvido; em outros não, e inexiste 
remédio para desenvolvê-lo

O  Tártaro emético foi inicial-
mente empregado por Gaspar 
Viana em 1911 com excelentes 
resultados, curando-se a maioria 
dos enfermos. Hoje, usa-se ou-
tras medicações na forma injetá-
vel. Lembro-me de um paciente, 
com uma lesão na perna direita, 
medindo cerca de oito centíme-
tros de diâmetro e que foram 
necessárias 203  injeções do me-
dicamento.

Como não há vacina, os ha-
bitantes de áreas endêmicas de-
vem usar mosquiteiro, e elimi-
nar os animais doentes, além de 
procurar os postos de saúde para 
tratamento quando infectados.

                                                                                                        
*Médico em Itabuna – Bahia.

E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com 

Leishmaniose

TERCEIRA IDADE

Por Jairo Santiago Novaes*

Ha dias que somos alegria,
Há dias que somos tristeza.
 
Há dias que somos sonhos,
Há dias que somos pesadelos.
 
Há dias que somos esperança,
Ha dias que somos descrença.
 
Há dias que somos imbatíveis,
Ha dias que somos falíveis.
 
Há dias que somos certeza,
Há dias que somos dúvida,
 

Há dias que somos felicidade,
Há dias que somos mágoas.
 
Há dias que somos rosas,
Há dias que somos espinhos.
 
Há dias que somos multidão,
Há dias que somos solidão.
 
Há dias que até pensamos
Que tudo temos,
Que tudo somos,
Mas....
Há dias que nada temos
Há dias que nada somos.

Poesias
Somos nós

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Uma das bisnetas do senhor 
João, contava uma história que ser-
viu, e serve de exemplo para todas 
as famílias. Ela dizia sempre que o 
olhar é a luz da alma; é o que ilumina 
o coração, que renova a vida.

O Sr. João era um homem inte-
gro e humano. Para tanta honraria, 
basta lembrar que existe uma rua 
com seu nome e uma sala do fórum 
local em sua homenagem. Sem, duvi-
da é o orgulho da cidade que se cha-
ma “Tudo começou”. 

E começou muito bem, com uma 
ação bem fácil. O colega titular da 
justiça da cidade pediu uma trans-
ferência para não julgar uma causa 
considerada tenebrosa, e em seu lu-
gar foi posto o Sr. João. Ao analisar o 
caso, os auxiliares do Sr. João perce-
beram e relataram que não se trata-
va de uma fazenda e sim uma mata 
onde habitava uma aldeia de índios.

O que era para ser apenas in-
teresse profissional virou interesse 
amoroso. Pois, como num piscar de 
olhos, os olhares de seu João e uma 
índia se cruzaram e naquele instante 
eles ficaram loucos de amor. E toma-
do pelo sentimento puro, não hesitou 
em lhe pedi em casamento. Entre-
tanto o não veio de maneira direta 
como uma flecha e fria como um gelo. 
Diante daquela situação, seu João 
voltou abatido e triste, mas a cidade 
de “Tudo começou” estava em festa, 
pois, havia ali, a resolução do caso.

Um belo dia, a cidade foi tomada 
pelos índios em ritmo de guerra; in-
vadiram as ruas e o fórum local em 
busca do juiz, que de tão assustado 
não conseguia ao menos abrir a boca. 
A comunidade, perplexa, esperava 
ansiosa pelo desfecho do fato, que 
imaginem só era a índia que estava 
doente, doente de amor! E o juiz? O 

juiz era o seu remédio.
O “da lei”, assim chamado pelos 

índios, foi carregado pelos mesmos 
até a aldeia, onde se encontrava a 
sua amada. Quando a viu, excla-
mou: foi a melhor guerra que viver e 
pude protagonizar; a guerra do amor! 
Casaram-se, viveram felizes por 45 
anos, livres de preconceitos e valores. 
Após isso veio o inicio da segunda 
vida, não agüentando faleceu ele de 
uma dor no peito, e a índia amada 
ao vê a cena, percebeu a mesma dor, 
fechou os seus olhos e faleceu em se-
guida junto com seu amado. Fruto 
disso restou a história contada por 
sua bisneta, que não cansa de falar 
que amor é sentimento que vive in-
dependente de valores, é sentimento 
soberano.

*Cronista. Ilhéus – Bahia.
E-mail: liuhygino@gmail.com 

O olhar que 
deu certo

mento continuado do ser humano 
e a validação da existência longa 
e saudável, acolhendo e cuidando 
da população idosa. A iniciativa é 
resultado do convênio de parceria 
firmado com o Conselho Municipal 
do Idoso (CMI) e será desenvolvi-
do como mais uma ação cidadã da 
Instituição de Ensino Superior na 
área de extensão.

Participando do curso de In-
clusão Digital, o aposentado Ag-
naldo Ramos Batista, 64 anos, des-
tacou o Projeto como um divisor de 
águas em sua vida, ou seja, o antes 
e o depois de aprender a dominar a 
tecnologia. “Isso para mim e tantos 
outros que ainda não tinha este co-
nhecimento é cultura. Hoje, saber 
utilizar os recursos da informática 
significa estar inserido na socieda-
de da informação e é algo que abre 
novas possibilidades de interação 
com outras pessoas na comunida-

de, fazendo diferença”, 
frisou.

No auge dos seus 
bem vividos 72 anos, 
como ela faz questão 
de dizer, a professora 
aposentada Rita Costa 
Sobrinho está inscrita 
no curso de Inclusão 
Digital e na Oficina de 
Nutrição.  “Aqui, além 
de absorver novos co-
nhecimentos, estou 
tendo a oportunidade 
de conhecer outras pes-
soas, melhorar minha 
autoestima e a cuidar 

melhor de minha saúde”.
“Como coordenadora do Grupo 

Amizade da Melhor Idade, sei o 
quanto é importante para nós um 
projeto desta natureza, pois nos fa-
zer redescobrir o prazer de viver e 
viver bem. Se tivesse que atribuir 
uma nota à iniciativa, com certeza, 
daria 10 e o meu desejo é que ou-
tras Instituições de Ensino da rede 
privada também possam seguir o 
exemplo da FTC”, frisou Rita. 

“Através da Faculdade Aberta 
à Terceira Idade, estamos propon-
do uma maior iteração entre o ensi-
no, a pesquisa e a extensão, de ma-
neira tal que a harmonia das ações 
reflitam o prazer e a qualidade de 
vida das pessoas, tanto daquelas 
que serão beneficiadas quanto das 
que estarão envolvidas com a exe-
cução das atividades”, disse diretor 
geral da FTC Itabuna, professor 
Cristiano Lôbo (foto).
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Show de Padre Fábio
de Melo será dia 5, 
na Concha Acústica

Prefeito empossa secretário do Meio
Ambiente e superintendente de Esporte

O prefeito Newton Lima 
(foto) empossou na manhã desta 
sexta-feira (15), durante solenida-
de no salão nobre do Palácio Pa-
ranaguá, sede oficial do governo, 
ao novo secretário municipal de 
Meio Ambiente. A partir de agora, 
a pasta passa a contar com o co-
nhecimento técnico do professor, 
geógrafo e pesquisador da Ceplac, 
Antonio Fontes de Faria Filho, 
considerada uma das principais 
autoridades do sul da Bahia sobre 
meio ambiente. Na mesma sole-
nidade, o prefeito também em-
possou o ex-atleta e professor de 
educação física, Alberto Barreto 
Kruschewsky, no cargo de supe-
rintendente esportivo de Ilhéus. 

Em seu pronunciamento, Newton 
Lima destacou a importância da nomeação 
de Antonio Fontes e Alberto Kruschewsky, 
“personalidades que certamente contri-
buirão para o fortalecimento da equipe de 
governo e, por via de consequência, para 
o avanço das políticas públicas ligadas ao 
meio ambiente e à prática esportiva”. De 
acordo com o prefeito, em consultas pré-
vias realizadas nos últimos dias, o nome 
de Antonio Fontes e o de Alberto Krus-
chewsky tiveram excelente acolhida, “fato 
que nos estimulou ainda mais a convidá-
los para integrar o governo”.

Por sua vez, o novo secretário de Meio 
Ambiente fez rápida explanação sobre a 
sua história e sobre a sua ligação com o 
município. “Meus pais e avôs residiram 
neste município. Mas o meu primeiro 
vínculo efetivo com esta amada cidade 
foi nos anos 70, quando fiz o 2º grau no 
antigo Colégio Estadual de Ilhéus”. An-
tonio Fontes disse que “quanto à questão 
ambiental, é sabido que o município tem 
girado o seu ‘leme’ em direção à constru-
ção da sustentabilidade. Uma atitude que 
denota compromissos verdadeiros com a 
necessidade de aliar o desenvolvimento 
econômico da região com a constante ma-
nutenção dos estoques que compõem os 
recursos naturais locais”.

No final de seu pronunciamento, o 
secretário enfatizou que “os desafios são 
tantos que somente com o trabalho con-
junto, materializado a partir de interes-
ses comuns e transparentes, lograremos 
êxito, sempre respaldados nos objetivos 
acordados visando colocar o município 
num lugar mais estável, justo e saudá-
vel”. Acrescentou que “o meio ambiente 
não pode constituir um entrave para o 
desenvolvimento, mas, sim, uma garan-
tia para o desenvolvimento sustentável 
e, consequentemente, para a melhoria da 
qualidade de vida da nossa população”.

Confiança - Já o superintendente es-
portivo agradeceu a confiança de Newton 
Lima, reafirmando sua crença na cons-

trução de grande projeto voltado para o 
esporte, capaz de atrair e unir os mais 
diversos segmentos organizados do mu-
nicípio. Alberto Kruschewsky afirmou 
que “como atleta, consegui representar 
nacionalmente a minha cidade, e, em vá-
rias partes do mundo, o meu país. Agora, 
como dirigente, desejo contribuir para 
que, através das políticas voltadas para 
o esporte, a nossa população e, especial-
mente, a nossa juventude, sejam ampla-
mente favorecidas”.  

Antonio Fontes de Faria Filho pos-
sui licenciatura em geografia e mestra-
do em desenvolvimento regional e meio 
ambiente pela Uesc; e pós-graduação em 
gestão de ensino superior e em audito-
ria, perícia e gestão ambiental na FTC. 
Atualmente, é pesquisador da Ceplac 
e professor e coordenador geral de pós-
graduação da FTC. Além disso, tem ex-
periência na área de educação e ciências 
naturais, atuando principalmente em 
turismo, educação, meio ambiente e geo-
processamento. Já Alberto Kruschewsky 
é graduado em agronomia pela UFBa e 
licenciado em educação física pela Uesc.  
Atualmente, é professor na Uesc, onde 
também concluiu curso de mestrado em 
meio ambiente e saúde. Como esportista, 
foi campeão brasileiro e bicampeão baia-
no de triathlon e bicampeão baiano de 
ginástica aeróbica. Durante sua carrei-
ra, em pelo menos cinco oportunidades, 
representou Ilhéus, a Bahia e o Brasil no 
exterior: México, Estados Unidos, Aus-
trália, Suíça e Canadá.

Presenças – A solenidade contou com 
a presença do vereador Marcus Flávio 
Rhem da Silva e dos secretários de Se-
gurança, Transporte e Trânsito, Marcelo 
Barreto; de Administração, Antonio Be-
zerra; e de Turismo, Paulo Moreira; além 
do chefe de Gabinete e presidente do 
Conselho de Defesa do Meio Ambiente de 
Ilhéus (Comdema), José Nazal Pacheco, 
do assessor-geral de Comunicação Social 
da Prefeitura, Walmir Rosário, e do re-
presentante do Crea, Antonio Fernando 
Ribeiro, entre outros.

EXECUTIVO

Mais de 10 mil pessoas de várias 
cidades da Bahia estarão em Ilhéus 
em um dos shows mais esperados dos 
últimos anos. Fenômeno da evangeli-
zação pela arte, o cantor Padre Fábio 
de Melo apresenta show em Ilhéus no 
dia 5 de novembro, às 20 horas, na 
Concha Acústica. Os ingressos para o 
show, que conta com o apoio da Pre-
feitura de Ilhéus, já estão à venda no 
estande do Carioca, no Posto Temático 
Jorge Amado, na Loja Tendências, e 
na Paróquia de São Paulo Apóstolo, na 
avenida Princesa Isabel. Em Itabuna, 
as entradas para o espetáculo podem 
ser adquiridas na Central dos Ingres-
sos, na Biboka Cabeleireiros e na rádio 
Canção Nova.

A expectativa é de reunir milhares 
pessoas numa noite de fé, evangeliza-
ção e muita reflexão através música e 
da poesia. Nesse novo show, com única 
apresentação na Bahia, Padre Fábio 
de Melo traz sucessos antigos de gran-
des nomes da música evangélica, além 
de novas canções e muitas reflexões. 
O evento vai marcar a reabertura da 
Concha Acústica de Ilhéus, que está 
passando por reformas e melhorias em 
sua estrutura. 

Com 13 CDs gravados e repertórios 
que valorizam a religiosidade e cultu-
ra, suas composições são poesias, com 
uma roupagem e ritmos modernos. É 
autor de obras-primas de nossa litera-
tura como: “Quem me roubou de mim”, 
“Tempo: Saudades e Esquecimentos”, 
“Quando o sofrimento bater à sua por-
ta” e “Amigo: somos muitos, mesmo 
sendo dois”. Esse será o primeiro show 
do Padre Fábio de Melo em Ilhéus, 
sacerdote e artista que, com carisma, 
boa voz, porte de galã e mensagens de 
esperança se tornou um verdadeiro fe-
nômeno musical, sendo considerado o 
cantor que mais vendeu cópias de CD 
nos últimos anos.

 Aos 39 anos, além de cantor e com-
positor, o Padre Fábio de Melo é for-
mado em Filosofia e Teologia e autor 
de seis livros. Entre as músicas de seu 
repertório estão “As estações da vida”, 
“Ruah, um sopro de vida”, “Vida”, 
“Deus é Pai”, “Mais Perto”, “Todo ho-
mem é bom”, “Cântico das criaturas”, 
“O caderno” entre outras. Com uma 
faixa etária variada que vai de jovens 
a idosos, o público se emociona com as 
mensagens.

 Fábio José de Melo Silva, mais 
conhecido como Padre Fábio de Melo, 
nasceu no dia 3 de abril de 1971, na 
cidade de Formiga, em Minas Gerais. 
Mestre em antropologia teológica, foi 
ordenado em 2001 e atua na diocese de 
Taubaté, interior de São Paulo. Ele é o 
caçula dos oito filhos do pedreiro Dori-
nato Bias Silva e da dona-de-casa Ana 
Maria de Melo Silva. Tendo como refe-
rencial o Padre Zezinho, precursor dos 
padres cantores desde a década de 60, 
padre Fábio de Melo lançou seu primei-
ro CD em 1997, com o título “De Deus 
um cantador”. Em seguida “Saudades 
do Céu”, com a participação de diversos 
artistas católicos, reunindo os cantores 
de sua congregação, como padre Zezi-
nho e padre Joãozinho, incluídos no CD 
“Canta coração”, um tributo ao Sagra-
do Coração de Jesus. Hoje é internacio-
nalmente conhecaido pelas mensagens 
de fé e esperança.
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Um livro por 
um sorriso

Seja um Filho da Puta

Esta foi uma semana de tra-
balho duro. Muitos atendimen-
tos, a maioria deles de pessoas 
viciadas em drogas. Internações, 
entrevistas com familiares dis-
postos a assumir a guarda das 
crianças daqueles que estão bus-
cando tratamento, orientações a 
pais estarrecidos com a mudança 
comportamental, agressividade 
e promiscuidade de seus filhos, 
enfim, tudo o que faz parte dos 
bastidores moral e emocional do 
uso de entorpecentes. 

Os casos são tantos, mas 
confesso que um me sensibilizou 
mais. Marido e mulher, ambos 
usuários de crack, com dez anos 
de convívio e dois filhos peque-
nos, fizeram a entrega de um 
bebê recém nascido para a ado-
ção. O pai ria dizendo que não 
tinha condições de criar mais um 
e brincava afirmando que se a si-
tuação melhorasse, futuramente 
voltaria para adotar uma criança 
no lugar daquela que estava en-
tregando. Tudo lhe parecia muito 
engraçado. Uma família destru-
ída pelo crack. O bebê sendo en-
tregue como se fosse um produto 
qualquer. Confesso que tive uma 
comoção tão grande que senti mi-
nha alma doer. Meu Deus; salva a 

todos nós! Estamos cegos, pensei. 
Não temos noção de quão fundo 
é o poço escuro da droga. Nossas 
famílias estão sendo incineradas, 
fumadas, cheiradas. Nossas fa-
mílias estão virando pedra e pó. 
Perdão Senhor!

Nesta mesma semana, meu 
amigo virtual, Francisco Fernan-
des de Araújo, juiz aposentado e 
escritor, brindou-me com um vídeo 
de sua campanha: Um livro por 
um sorriso! É o terceiro ano conse-
cutivo que ele sai às ruas de Cam-
pinas (SP) e presenteia as pessoas 
com um exemplar de seus inúme-
ros livros publicados pedindo em 
troca apenas um sorriso. Entrevis-
tado, ele afirmou que as pessoas 
têm o direito de sonhar, e que isso 
ninguém pode lhes roubar. 

É verdade meu amigo. Nunca 
precisamos tanto sonhar como hoje 
em dia. Em nome de todos os que 
gratuitamente receberam seus li-
vros, pedacinhos de seu grandioso 
sonho de fraternidade, eu agrade-
ço. Agradeço pela sua disposição 
em acreditar que pequenas ações 
podem trazer grandes resultados. 
Agradeço pela sua ação em prol do 
bem contrastando com a omissão 
de tanta gente. Agradeço porque 
enquanto uns dão drogas aos nos-

sos filhos, alguém lhes oferece um 
livro, incentivando-os a sonhar, 
buscar altos ideais, ter compaixão 
em relação ao próximo. Isso tem 
um valor incalculável, e só Deus 
pode mensurar a importância de 
uma atitude tão amorosa.

Dia a dia se morre e se mata 
por causa das drogas, e vários são 
os fatores que contribuem para 
o seu uso crescente, mas prefiro 
deixar que reflitam sobre o assun-
to. Para aqueles que ficaram pre-
ocupados com o bebê, sosseguem, 
pois ele está muito bem ampara-
do junto de um casal que há anos 
ansiava por um filho. Quanto aos 
pais biológicos da criança, fiquei 
imaginando se lhes teria feito di-
ferença serem presenteados com 
um livro ao invés de com algumas 
pedras de crack. Eu acredito que 
sim. E gosto de pensar assim, pois 
como disse meu amigo Francisco, 
sonhar é um direito de todos e 
ninguém tem o direito de me rou-
bar isso. Parabéns, amigo, você 
iluminou a minha semana!

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na 

área de educação; escritora, psicólo-
ga clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 

(www.mariaregina.com.br)
E-mail: contato@mariaregina.com.br 

A prostituta trabalha ven-
dendo um serviço que é exclu-
sivamente seu, ou seja, usando 
algo que é dela, seu próprio cor-
po. Ela cobra pouco por algo tão 
precioso e ignora todo um precon-
ceito social, tudo isso pra poder 
se alimentar e poder se manter 
diariamente.

Do outro lado temos os “gra-
vatas” os homens do poder, que 
vendem e negociam serviços pú-
blicos, brincam  com o patrimô-
nio estatal pra saciar seus bolsos 
e distribuem gentilezas aos seus 
coligados partidaristas.

É impressionante também a 
forma como os “gravatas” respei-
tam seus subordinados do setor 
publico, é uma consideração fru-
tífera e harmoniosa, muitas ve-
zes os servidores são assediados 
moralmente, não podem partici-

par de movimentos sindicalistas, 
ou ao menos fazer qualquer tipo 
de reivindicação. Viu como é que 
se faz? É melhor não ver! Abrir a 
boca e chamar um cara desse tipo 
de “filho da puta” é uma agressão 
às prostitutas, pois se fossem re-
almente filhos delas eles apren-
deriam a vender o que é próprio e 
não o que é dos outros, mas pena 
que no Brasil os criticados são os 
da beira da estrada, sem educa-
ção e sem oportunidades, mas é 
hora de aplaudir alguém, afinal 
de contas é hora de eleger um 
“gravata” e continuar a ser um 
filho da... omissão.

Por Tiago Reis.
Estudante de Filosofia da UESC e 

Agente de Tributos Prefeitura Munici-
pal de Itabuna/Bahia.

E-mail: tiagoefesios@hotmail.com 

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- Ensino em escola que foi 
comprada por outra recente-
mente. Esta aumentou a jor-
nada, sem reajuste salarial e 
o seu controle se dá de forma 
manual, Os salários são meno-
res que o dos professores da 
adquirente, embora cumpra-
mos a mesma atividade, em 
igual jornada. Não se alterou 
a CTPS, apesar de usarmos 
farda com a marca daquela. O 
que fazer? Rita de Cássia.

   
Rita, a nova escola, atual 

proprietária da antiga escola, 
é sucessora do primeiro e, por 
isso, assumi todas as respon-
sabilidade que a anterior tinha 
para com você. Não pode alterar 
em nada seu contrato, a não ser 
para beneficiária. Se aumentou 

a jornada  de trabalho, deve lhe 
pagar horas extras e nem pode 
reduzir seu salário em nada. Se 
houver alguma alteração preju-
dicial a você, você pode reclamar 
na Justiça do Trabalho as dife-
renças que lhe prejudicam. 

 
2- Trabalhei em uma 

empresa como operador de 
GLP. Outro colega exercia a 
mesma função durante o pe-
ríodo que trabalhei e recebia 
ticket alimentação, que não 
me era dado. Fazia ainda 
trabalho técnico de seguran-
ça quando ele saia de férias 
ou viajava? Fábio Lírio.

Fábio, primeiro, se você 
exercia a mesma função que o 
seu colega, e isto acontecia há  

pelo menos dois anos, com a 
mesma qualidade de trabalho, 
você tem direito a equiparação, 
isto é, ganhar igual a ele, e pode 
ter a diferença de salário e todas 
as diferenças daí decorrente, 
na Justiça do Trabalho. Se isto 
ocorria nos períodos de férias, 
cabe o pedido de pagamento do 
salário igual ao dele nestes perí-
odos. Você tem direto ao mesmo 
que seu colega, inclusive o vale 
refeição. A reclamação deve ser 
encaminhada à Justiça do Tra-
balho, e você cita o nome dele 
como paradigma, o advogado sa-
berá como fazer. É direito seu.

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/
BA; Sócio da Brito Cunha Advogados, Rua 
Itatuba, 201, Iguatemi, Fone: + 55 (71) 3453 

6500 – Salvador – Bahia.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema 
Direito do Trabalho ao Dr. Eurípedes Brito Cunha, 
encaminhar para direitos@jornaldireitos.com.br 

Governo abrirá
19.672 vagas

Concursos públicos para a contratação de 
servidores podem ter 19.672 vagas abertas 
no ano que vem no âmbito do Poder Execu-
tivo Federal. Essa é a projeção da proposta 
orçamentária enviada ao Congresso Nacional 
pelo governo federal no dia 31 de agosto. Se-
gundo o Ministério do Planejamento, o núme-
ro faz parte de um total de  até 23.334 vagas 
admissão no ano que vem.

INFORMES UNIVERSITÁRIO

A IV Semana Ju-
rídica da Faculdade 
de Ilhéus será realiza-
da entre os dias 4 e 6 
de novembro próximo, 
no auditório Professo-
ra Adélia Melo, tendo 
como tema principal 
a “Proteção Jurídica 
da Criança e do Ado-
lescente”. O evento 
é  coordenado pelos 

professores Paulo Be-
zerra e Silvana Vieira 
Lins. A programação 
será aberta com uma 
palestra do professor 
doutor Amós Arturo 
Graiales, da Univer-
sidade Nacional de La 
Plata, da Argentina, 
sobre “Razões e Ope-
racionalidade do Di-
reito.”

Semana Jurídica da 
faculdade de Ilhéus

Eleitor tem até 60 dias após eleição 
para justificar ausência de voto
Quem não votou tem o 

prazo de 60 dias para se jus-
tificar

Os eleitores que não pude-
ram comparecer à votação dia 3 
de outubro têm até 60 dias para 
justificar a ausência ao TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral). 
A ausência em cada turno da 
eleição deve ser justificada in-
dividualmente. Após o pleito, o 
eleitor deve encaminhar o for-
mulário de justificativa preen-
chido ao juiz da zona eleitoral 
em que for inscrito. O reque-
rimento pode ser entregue em 

qualquer cartório ou posto de 
atendimento eleitoral, ou, na 
impossibilidade, encaminhado, 
por via postal, ao cartório da 
zona eleitoral onde é inscrito 
o requerente. O pedido deve 
conter a qualificação completa 
do eleitor (nome, data de nas-
cimento, filiação, número do tí-
tulo e endereço atual), o motivo 
da ausência à votação, caben-
do-lhe, ainda, apresentar do-
cumentos que comprovem sua 
identidade e as razões alegadas 
para justificar a ausência às ur-
nas. (Folha)
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*Escritor e Jornalista

Peço licença ao jornalista Márcio Gomes 
que exibe no Bom dia Brasil a Coluna de Ci-
ência e Tecnologia para parafrasear esse ar-
tigo com o nome de suas reportagens “Você 
não sabia, mas já existe”. A ideia é pegar o 
gancho, aliás, - publicitário adora ganchos 
- para fazer com que nossos leitores forta-
leçam sua consciência e raciocinem sobre o 
tema e não simplesmente aceitar e correr o 
risco de tornar o assunto, um axioma.

A pauta não poderia deixar de ser – 
Eleições 2010 – na verdade, o voto direto. 
Você não sabia, mas já existe... a condição 
de votar nulo. Em uma matéria feita pela 
Cientista Política Lúcia Hipólito na eleição 
passada (Prefeitos e Vereadores) ela desta-
ca que: “no Brasil o voto é obrigatório, por 
isso temos que pensar nas pessoas que que-
rem votar em branco ou anular seu voto”, 
ou seja, da mesma forma que temos o direi-
to de confirmar um voto, temos o de anular 
o mesmo, isso é um direito e está no Artigo 
224 do Código Eleitoral, mas o governo e o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não es-
timulam o brasileiro a entender como isso 
funciona, na verdade há uma entropia com 
relação ao assunto e se prefere dizer que 
ao votar nulo, você estaria elegendo algum 
candidato desconhecido e nocivo. Mais uma 
vez, melhor do que explicar é criar um abs-
tracionismo e confundir a população.

Vamos fazer algumas intervenções para 
que você possa entender e se posicionar com 
relação ao que realmente acontece.

1º - Caso os votos nulos ultrapassassem 
50% a Eleição seria anulada e uma nova 
seria feita após 20 ou 40 dias. Pode parecer 
Surreal, mas para nós que não gostamos de 
passeatas, esse seria o modo mais pacífico 
de mostra nossa indignação. Afinal conse-
guimos eleger Tiririca com mais de um mi-
lhão de votos, como forma de protesto, mas 
não conseguimos raciocinar em conjunto 
para um verdadeiro manifesto?

2º - É importante entender, que essa 
ação só teria seu objetivo alcançado com + 
de 50% ou 50% + 1, caso contrário, correría-
mos o risco de ajudar os políticos a se elege-
rem com mais facilidade devido a chamada 
proporcionalidade. Uma eleição majoritária 
para prefeito, por exemplo, ganha quem re-
ceber a maior quantidade de votos, mas no 
caso dos vereadores tem que fazer o cálculo 
do quociente eleitoral. É simples: digamos 
que existam 20 vagas na Câmara, pegamos 
o número de votos válidos e dividimos por 
20. Numa eleição com 100 mil votos váli-
dos, os candidatos necessitariam de 5000 
votos cada, para se elegerem. Se as quan-
tidades de votos brancos e nulos forem de 
20.000, isso os ajudariam porque os votos 
válidos passariam de 100.000 para 80.000 
e com isso eles se elegeriam com menos vo-
tos, precisamente: 4.000.

3º Por que essas informações não são 
passadas pelo TSE em formato publicitá-
rio? Como isso não vai acontecer, o mínimo 
que podemos fazer é tentar compreender 
o processo. No Código Eleitoral fala-se da 
nulidade e, há um elenco de situações em 
que uma eleição teria o voto anulado, a web 
facilita nossa vida, é fácil baixar o Código 
Eleitoral, lá você deve buscar o Capítulo VI 
das nulidades, o Artigo 220; 221; 222 e fi-
nalmente o 224.

Lembrando, nossa intenção não é fazer 
apologia ao voto nulo, mas informar que é 
um direito nosso e, se organizado...

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.

Você não sabia, 
mas já existe!

*By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

A empresária Marilene 
Duarte, feliz, muito feliz, com o 
sucesso do I Seminário de Edu-
cação e Segurança no Trânsito, 
realizado no Palace Hotel, em 
Itabuna. A Autoescola Regio-
nal está presente na formação 
dos jovens motoristas e cola-
borando na melhoria do Sul 
da Bahia. A liderança política, 
Alexandre Lombardo, fez toda 
assessoria do evento. O escritor 
e jornalista Vercil Rodrigues foi 
um dos palestrantes, bastante 
aplaudido como sempre.   

O gerente aposentado do Banco do Brasil e atual 
Chefe de Gabinete do Prefeito Nilton Azevedo, Ivann 
Krebs Montenegro é um ser humano que cativa as pes-
soas que vivem em seu entorno, pois além de uma in-
teligência rara, está sempre à disposição para servir o 
outrem.

 Ivan Montenegro é o capitão-mor na condução da 
fundação da Academia Grapíúna de Letras – AGRAL, 
e, com ele tudo é decidido democraticamente. Vale sa-
lientar que a AGRAL nasce sem nenhum compromisso 
político-partidário-religioso. Para quem não sabe, Ivan é 
também presidente da Academias Maçônicas de Letras, 
Ciências e Artes da Região Grapíuna.

A Primeira Dama do Edifício São Marcelo, Ex-
pedita Maciel, fez aniversário no dia 12 de Outu-
bro, na data comemorativa da Padroeira do Brasil. 
Comemorou o aniversário com João de Paula na 
primacap da Bahia, a convite dos filhos, durante 
caruru para 150 convidados especiais, no edifício 
Alcino Nascimento, em Brotas; em seguida, em 
Belo Horizonte; e à convite dos amigos itabunen-
ses: Marilene e Alexandre, no Hotel Transamérica, 
onde divulgou o kit de livros - que gera felicidade - 
do maridão.  Por trás de um grande homem (melhor 
ao lado), tem sempre uma grande mulher. Deus é 
testemunha.  Vercil e Angélica que digam... 

Quem esteve visitando o Sul da 
Bahia (Ilhéus) foi o casal de empresá-
rios mineiro de Belo Horizonte Roberto 
e Edione, que infelizmente só ficaram 
um dia porque estavam aproveitando 
as maravilhas de um cruzeiro marí-
timo pela costa brasileira a bordo do 
navio Armonia da Msc. Mas diante das 
maravilhas de nossa região, promete-
ram retornar ainda este ano. O casal 
foi recepcionado por seus amigos Vercil 
Rodrigues - jornalista-diretor do grupo 
Direitos e sua esposa Angelica Rodri-
gues colunista do jornal Direitos. 

Os jornalistas poderosos e anosos: Valdir (Fotografo oficial 
da prefeitura e do Jornal Agora); Kleber Torres (Escritor e Jor-
nalista); e João de Paula (escritor e autor do Livro A Bílbia do 
Riso). Colegas que fazem parte da imprensa de Itabuna há mais 
de 25 anos. Por isso, disse: anosos.  

Quem também 
aniversariou neste 
mês outubro foram 
as belas estudan-
tes do 3º ano do 
Ensino Médio do 
Colégio Estadual 
Félix Mendonça, 
Raphaela Aguiar 
(11/10) e Mariana 
Rebello (dia 16/10), trajando branco e preto 
respectivamente. Parabenizamos as “meni-
nas” e ao mesmo tempo desejamos a elas car-
reiras acadêmicas cheias de sucessos. 

A Jornalista Thaís di Campos, 
Jornal Agora, trocou de idade 
no último dia 5 deste mês. Nos-
sas felicitações a jornalista pelo 
aniversário, pela simpatia e a 
elegância. Sucesso. 

Aproveitamos para parabenizarmos o casal amigo Zacarias 
e Regina pelos seus 34 anos de casamento, comemorado com 
um lauto jantar familiar no último dia 02/10. Bem como pelo 

aniversário de Regina ocorrido no dia 08/10.

Claudio e Regina Cé-
lia, bons amigos de Salva-
dor, felizes ao conhecer o 
Sul da Bahia de ponta a 
ponta. De Itabuna à Por-
to Seguro, de Ilhéus ao 
Prado, além de conhecer 
a expansão do município 
Teixeira de Freitas.  Fo-
ram rapidinhos para For-
taleza. É claro! De Avião. 

Nossas felicitações pela es-
treia de Angélica Rodrigues no 
Jornal DIREITOS, assinando 
coluna “Formaturas & Eventos”. 
Nasce uma estrela! O sucesso é 
de todos. A empresária tem uma 
ampla visão e sabe distinguir o 
que é bom e belo. Parabéns.

Parabenizamos o engenhei-
ro agrônomo e ex-presidente do 
PT na Bahia Josias Gomes pelo 
seu retorno à Câmara Federal. 
Josias Gomes que foi eleito com 
69.619 votos espalhados por 
quase toda Bahia, quando lá es-
teve em seu primeiro mandato 
representou muito bem a nossa 
região, especialmente Itabuna e 
Ilhéus.

O Jovem Augusto Castro, 
eleito deputado estadual, tem 
raízes também em Itabuna. 
É uma nova esperança para a 
região. Vamos torcer para que 
faça o que prometeu. Na ver-
dade, quem vive de promessa 
é santo. Existem àqueles que 
mudaram de religião para 
não precisarem de promessas 
ou com a promessa de não 
precisarem de promessas. 

O grande vencedor das 
eleições para deputado 

Estadual: Coronel Gilberto 
Santana. Nasce uma nova 

esperança para o Sul da 
Bahia. Quem viver verá.  
Apresentamos as nossas 

congratulações. 

Acaba de chegar da Europa, mas precisamente da Suí-
ça, onde passou dez dias, o advogado José Carlos Oliveira.

Dr. José Carlos ficou hospedado em Basel cidade suíça no 
cantão alemão. E aproveitou o que havia de melhor naquele 
país – a beleza de seus parques, rios, restaurantes, museus...

Parabéns ao amigo JC, porque sem sombra de dúvida, 
ele merece. Eis algumas fotos desta maravilhosa viagem.

José Carlos 
na sede da 
ONU – Or-
ganizações 
das Nações 
Unidas, em 
Genebra.

Aprovei-
tando a 

beleza 
arquite-

tônica da 
cidade 

de Basel 
(Suíça)
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A esperança 
venceu o medo.
A verdade vencerá 
a mentira?

Em 2002, quando estava ficando cla-
ro que Lula venceria a eleição para a 
presidência da república, após três ten-
tativas frustradas, tentou se criar um 
clima de pânico, especialmente entre o 
eleitorado menos esclarecido.

Aquele tipo de eleitor que nas elei-
ções de 1989 sucumbiu às baixarias que 
incluíram uma denuncia de sugestão de 
aborto feita por Lula a uma ex-namora-
da e uma edição criminosa de um debate 
na Rede Globo, perpetrada pelo Jornal 
Nacional.

Em 2002, sem ex-namorada vingati-
va e sem debate editado, surgiu a palavra 
“medo”. O medo de que Lula quebrasse 
o país, fechasse as igrejas, exproprias-
se fazendas e casas e até mudasse a cor 
da bandeira nacional. Até uma atriz fa-
mosa, hoje semi-anônima, apareceu no 
programa de José Serra, o adversário de 
Lula, com a célebre frase “tenho medo”.

Contra o medo, Lula ofereceu a es-
perança.

Esperança de um país mais justo, 
com distribuição de renda, redução da 
pobreza, combate à fome, geração de em-
pregos, construção de moradias, resgate 
da auto-estima dos brasileiros.

Lula transformou a esperança em re-
alidade, colocando o país num duradouro 
ciclo de desenvolvimento e tornando-se o  
mais popular e querido de todos os pre-
sidentes brasileiros.

Em 2010, sucumbindo à tentação de 
um terceiro mandato consecutivo (era fá-
cil mudar a Constituição do alto de seus 
80% de aprovação popular), Lula lançou 
Dilma Roussef candidata à presidência.

Parecia apenas um capricho, mas 
Dilma não era o truquezinho barato e de 

efeito nenhum que muitos esperavam.
Quando sua candidatura ganhou 

corpo, quando os brasileiros perceberam 
que ela continuaria e ampliaria o legado 
de Lula, Dilma conquistou o país e que 
poderia ganhar a eleição já no 1º. turno, 
veio o contragolpe, como em 2002.

Primeiro, as denuncias que tentam 
associar Dilma a todo tipo de ato ilícito, 
mesmo sem provas. Teve um efeito pe-
queno no eleitorado.

Apelou-se então, para a velha baixa-
ria de outras eleições.

Desta vez, sai o medo, entra a men-
tira.

Um festival de mentiras, algumas 
repetidas, outras novas. 

Dilma vai liberar o aborto (esse um 
tema caro num país onde a religião tem 
um apelo fortíssimo), Dilma vai fechar 
as igrejas (idem), Dilma vai incentivar 
o casamento homossexual (ibidem), Dil-
ma vai censurar a imprensa, Dilma vai 
incluir criancinhas no cardápio (só dos 
petistas), e por ai vai.

Atribui-se, como verdade absoluta, 
uma frase que Dilma nunca disse, a de 
que nem Cristo tiraria sua vitória.

O absurdo é que para jogar o nume-
roso e influente eleitorado religioso nos 
braços de Serra, comete-se um dos maio-
res pecados para quem vive sob os pre-
ceitos da fé cristã: a mentira.

Em 2002, a esperança venceu o 
medo.

Em 2010, a verdade vencerá a men-
tira?

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista 

(DRT/BA 224)
E-mail: danielthame@gmail.com 

HOMENAGEM

Surgimento 
da maçonaria 
em Itabuna

Triângulo maçónico -  Nas cidades em 
que não haja possibilidade de formação de 
uma Loja Maçónica, pode ser constituído 
um Triângulo maçónico, cuja formação de-
pende de, no mínimo, 3 mestres maçons, 
sob a direção de uma ou mais Lojas Ma-
çônicas.. Normalmente, ele é o embrião de 
uma Loja Maçônica.  

O embrião da maçonaria em Itabuna 
foi o Triângulo Delta de Itabuna, fundado 
em 1917, por   maçons das Lojas Maçôni-
cas Força e União e Filhos de Salomão, de 
Salvador, e Amor e Luz IIIª, de Lençóis.  
Este triângulo Maçônico não resultou em 
Loja Maçônica, como esperavam, vigendo 
somente até meados de 1920.

Em maio de 1921, já existindo mui-
tos maçons na jovem e dinâmica cidade, 
com apenas de 10 anos de amancipação 
política,  reuniu-se na casa de Carlos 
Maron um grupo de  prósperos e respei-
tados itabunenses com o firme propósitos 
de fundarem uma Loja Maçônica. A esta 
reunião seguiram outras, todas a portas 
fechadas. Finalmente, em 1º de fevereiro 
de 1922 foi fundada a 1ª Loja Maçônica 
de Itabuna com o nome de Areópago Ita-
bunense.  Escolheream o nome areópago 
porque ele significa assembléia de sábios. 
Seu primeiro venerável foi Carlos Maron.

A 2ª Loja Maçônica de Itabuna somen-
te surgiu 48 anos depois, em 4 de julho de 
1970,  que é a dinâmica Loja Maçônica 28 

de Julho.
A 3ª  surge 39 anos depois, em 1º.12.2009, 

com a fundação da Loja Maçônica Acácia 
Grapiuna,  cuja pedra fundamental para 
construção de seu Templo foi lançada, em 
solenidade conduzida pelo Sereníssimo 
Grão Mestre Itamar Assis Santos – GLEB, 
no dia 14 de agosto deste ano. Ao evento 
compareceram autoridades itabunenses e 
regionais, civis, militares, religiosas e ma-
çônicas, no total de 81 pessoas, inclusive 
mulheres e a presença dos jornalistas Vercil 
Rodrigues e Valmir Rosário.

A maçonaria é progressista por princí-
pio, pregando, continuamente, o desenvolvi-
mento do ser humano sobre todos os aspéc-
tos positivos.  Tem por absoluta apenas uma 
verdade – a existência de Deus. Estimula a 
prática da tolerância e de outros princípios 
nobres, como gentileza; honestidade; decên-
cia, amabilidade; honradez; compreensão 
e afeto. Contudo, impõe a seus membros 
respeito às opiniões e crenças de cada um, 
e proibe discussão, proselitismo ou contro-
vérrsias política ou religiosa em sua Lojas. 

Em Itabuna é marcante e evidente a 
participação da maçonaria em tudo que 
concerne ao seu desenvolvimento.

Por José Carlos Oliveira, 33º.
Gr.´. Inspetor Litúrgico da 3ª Região 

Litúrgica da Bahia
E-mail: josecarlosoliveiraadv@hotmail.com 

Vozes duma canção
Nas vagas do verde,
Por entre os azuis
Batem, voltam,batem
Contando minha história.

Vejo em aflição o mar
Na barra de Ilhéus.
Afogam-se as ondas
Dos que silenciam
Com o  navio Itacaré.

Todo esse desespero
De índios nadadores
Mergulha no sangue.
Bebem o extermínio
Ventos, luas e marés.

No Engenho de Santana
África agora se atreve
Na certeza de manhãs,

Batucam que batucam
Tambores sem cambão.
Rio acima o sonho flui,
Ondas da vegetação
Inundam o olho azul
Animado pelas galhas
Do príncipe europeu.

Tudo que sei de mim
Por terra, ar e mar
Flutua nas espumas,
Na clave dos ocasos
Vem de longe cantando.

Por Cyro de Mattos.

Poeta premiado no Brasil e exterior. Mem-
bro da Academia de Letras da Bahia e da 
Academia de Letras de Ilhéus. Atual presi-
dente da Fundação Itabunense de Cultura 

e Cidadania. Itabuna – Bahia.

Maramata
Para Soane Nazaré de Andrade
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GOVERNO

Wagner condena baixarias
e defende mobilização 
pela eleição de Dilma

O governador  Bahia, Jaques 
Wagner, participou de um encontro 
com cerca de duas mil pessoas em 
Salvador e defendeu uma ampla 
mobilização pela eleição de Dilma 
Roussef para a presidência da Re-
pública. O encontro contou com as 
presenças dos senadores eleitos 
Valter Pinheiro e Lidice da Mat-
ta, deputados federais e estaduais, 
prefeitos, vereadores e lideranças 
políticas de municípios baianos. 
Reeleito no primeiro turno com cer-
ca de 63% dos votos, Wagner está 
engajado na eleição de Dilma. Ele 
classificou de “falsa polêmica” o fato 
de a oposição procurar difundir que 
há diferenças entre Dilma Rousseff 
e grupos religiosos e lembrou que o 
Partido dos Trabalhadores sempre 
teve em suas fileiras líderes das 
mais diversas crenças.

 “O PT nasceu repleto de lide-
ranças religiosas. O PT sempre 
dialogou com todas religiões. Sou 
judeu, dialogo com mãe de santo, 
com pai de santo, com padre, com 
pastor, com líderes espiritualistas. 
Eu duvido que tenha outro partido 

com tantos católicos e evangelistas 
praticantes como o PT. Nós fomos 
nascidos nas comunidades eclesiais 
de base. Alguém desconhece Leo-
nardo Boff?”, perguntou.

O governador também criticou 
a boataria em relação à posição de 
Dilma sobre o aborto. “Eu acho sin-
ceramente que certas pessoas estão 
tentando fazer uma coisa fascista. 
Eu não conheço ninguém que possa 
defender o aborto. Eu acho o aborto 
abominável, ruim para mulher, fisi-
camente e psicologicamente. O que 
nós defendemos é o planejamento 
familiar, acesso à educação sexual a 
todos, para que as pessoas possam 
decidir qual o tamanho de suas res-
pectivas famílias”, afirmou.

DEBATE DE PROPOSTAS - 
Reeleito com uma diferença supe-
rior a três milhões de votos para o 
segundo colocado, a maior já regis-
trada na Bahia, Wagner é de opinião 
que Dilma incorpore ao seu progra-
ma de governo projetos de Marina 
Silva, candidata do PV, terceira 
colocada no primeiro turno. “Nós 
temos que reafirmar o nosso projeto 

político que está em curso no Brasil 
há oito anos e na Bahia, há quatro 
anos. Dilma representa um projeto 
em que eu acredito e o outro candi-
dato representa um projeto, no qual 
eu não acredito. Tenho certeza das 
afinidades de pensamento entre 
Dilma e Marina e acredito que te-
remos acima de 70% da votação, no 
segundo turno, pelo menos aqui na 
Bahia”.

Para o senador eleito Valter Pi-
nheiro, “esse é um momento impor-
tante, em que vamos mostrar para 
as pessoas que Dilma tem o melhor 
projeto para o Brasil, porque só ela 
representa a manutenção do traba-
lho que Lula vem realizando. Dil-
ma é a garantia de que o Brasil vai 
combater a exclusão social e man-
ter o Brasil no caminho do desen-
volvimento”. “Dilma presidente é 
a certeza de que o país continuará 
no rumo certo e que a Bahia conti-
nuará tendo a atenção do Governo 
Federal. Como a primeira senadora 
eleita pela Bahia, quero destacar a 
força e a sensibilidade da mulher 
para conduzir os destinos do Bra-
sil”, destacou a senadora eleita Li-
dice de Matta.

O deputado federal reeleito, 
Geraldo Simões disse que “a eleição 
de Dilma é fundamental para que o 
trabalho realizado por Lula não seja 
interrompido e para que Wagner 
consolide os avanços econômicos e 
sociais na Bahia”. Simões garantiu 
que vai trabalhar para que Dilma 
tenha uma votação expressiva no 
Sul da Bahia, onde o Governo Fe-
deral vem realizando ações impor-
tantes como o Gasoduto da Petro-
brás com uma base de distribuição 
em Itabuna, o Porto Sul, a Ferrovia 
Oeste Leste e o PAC do Cacau”.

OAB – Seção do Estado da Bahia
O presidente da Ordem dos Advoga-

dos do Brasil – Seção do Estado da Bahia, 
Saul Quadros Filho, assinou portaria no-
meando os advogados Marcelo Vilas Boas 
Gomes, Rafle Muniz Salume, Aquinoel 
Neves Borges Filho, Claudete Maria Kra-

mel e Carolina Cerqueira Seixas, para 
comporem o Tribunal de Ética e Discipli-
na, triênio 2010-2012, Os nomes foram re-
ferendados, por unanimidade, pelo Egré-
gio Conselho Pleno da OAB, reunindo em 
Sessão Ordinária.
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Os anjos 
sofrem?

Santo Tomás pergunta se o anjo da guarda 
sofre por causa dos males de seu protegido, espe-
cialmente quando vê o homem resistir à sua [anjo] 
ação e cometer pecados. Sua resposta é negativa. 
“Os anjos”, diz ele, “não sofrem por causa dos peca-
dos ou dos sofrimentos dos homens”. Neles, como 
em todos os eleitos, a tristeza é incompatível 
com a felicidade celeste.

Tristeza ou sofrimento originam-se na vontade 
contrariada, quando não se quer o que acontece. 
Ora, os anjos só querem o que Deus quer e como 
Ele quer. Sua vontade identifica-se totalmente 
com a de Deus, que eles amam sobre todas as coi-
sas e intensamente. A glória de Deus exige que a 
alma inteligente seja livre para amá-Lo ou para 
ofendê-Lo. 

O sofrimento, que deriva do pecado, glorifica 
ao Senhor, provando que Ele é o fim do homem e 
que seus direitos e sua autoridade não são violados 
impunemente. Falando em sentido absoluto, os 
anjos não querem os pecados e os sofrimentos dos 
homens, mas os querem como Deus os querer ou os 
permitem para Sua glória e para o bem destes.

(Trecho do livro ““Considerai como crescem 
os lírios”  de monsenhor Jonas Abib)

Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Fone: (73) 3613-5565
Cel:    (73) 9137-3577
          (73) 9142-3071

Registramos a solenidade dos forman-
dos do Curso de Formação de Soldados 
2009.4 - Turma Soldado PM Josemário 
Reis dos Santos - do 15º Batalhão da Po-
lícia Militar (BPM) que oficializaram sua 
formatura na presença do comandante-ge-
ral da PM/BA, Coronel Nilton Regis Mas-
carenhas; do comandante da Regional Sul, 
Coronel Sílvio Santos, e do comandante do 

15º, Coronel Inácio Paz de Lira Júnior, no 
último dia 16 de setembro. Participaram 
do evento, entre eles, autoridade, familia-
res e amigos dos novos soldados.

Um especial parabéns para o Soldado 
PM Giovani Santana de Oliveira (ou SD 
Oliveira) que aparece nas fotos com os co-
legas de curso e agora de profissão e sua 
esposa Viviane Teixeira Rodrigues.

Uma ampla agenda de pales-
tras, paineis e debates marca-

ram a realização do 1º Seminário 
de Educação e Segurança no Trân-
sito promovido pela Prefeitura de 
Itabuna, através da Secretaria de 
Transporte e Trânsito (Settran), 
em parceria com a Autoescola Re-
gional e Lions Clube Itabuna Cen-
tro. O simpósio foi realizado no 
auditório do Palace Hotel nos dias 
21 e 22 de setembro e fez parte da 
programação da Semana Nacional 
do Trânsito em Itabuna.

O seminário foi aberto pelo se-
cretário de Transporte e Trânsito, 
Wesley Melo, com uma palestra 
abordando o “Trânsito em Itabu-
na – ontem, hoje e perspectivas 
futuras”.

Outra palestra da primeira noi-
te foi proferida pelo escritor e jorna-
lista Vercil Rodrigues – Diretor do 
DIREITOS, que abordou a temática 
“Acessibilidade: Um direito da pes-
soa com deficiência no trânsito”.

O evento foi bastante presti-
giado pelo público regional e tam-
bém demonstrou uma organização 
impar, com palestras de alto nível, 
bem como sorteios de brindes. Da-
qui parabenizamos o secretário 
de Transporte e Trânsito, Wesley 
Melo, pela realização do mesmo.

Curso de formação de soldados

1º Seminário 
de Educação e 
Segurança no 

Trânsito

O valor da taxa para 
emissão do passaporte de-
verá aumentar em R$ 34 
reais, passando de R$ 156 
para R$ 190. Segundo o MJ 
(Ministério da Justiça), a 
Polícia Federal pretende 
reajustar em 20,7% o custo 
do documento a partir de 
janeiro do próximo ano. O 
custo exato ainda será defi-
nido pelo MJ, mas o reajus-
te terá como base a inflação 
entre dezembro de 2006 e 
o mesmo mês de 2010. Em 
novembro de 2006, data da 
última mudança, o valor do 
passaporte, que era de R$ 

89,10, aumentou 75%. O 
reajuste, no entanto, não 
será usado para cobrir a 
despesa com o chip que 
será instalado nos docu-
mentos emitidos a partir 
de dezembro deste ano. 
Segundo o MJ, o custo do 
novo passaporte – que leva 
um chip no qual são arma-
zenados dados biométricos 
do passageiro – não será 
repassado ao cidadão. O e-
passaporte é mais seguro 
e gera economia de gastos 
com pessoal e de espaço ne-
cessário para o controle de 
fronteiras. (R7)

Custo do passaporte
deverá aumentar em R$ 34

Por Ângelica Rodrigues

E - m a i l :  a n g é l i c a @ j o r n a l d i r e i t o s . c o m . b r  e  a n g e l i c a r o d r i g u e s 2 1 @ h o t m a i l . c o m

Secretário de Transporte e Trânsito (Settran) Wesley Melo

Jornalista e escritor Vercil Rodrigues, durante 
palestra no Palace Hotel na Semana do Trânsito



EDUCAÇÃO

www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de outubro a 20 de novembro de 2010  - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
09

O silêncio 
e o som

Às vezes é necessário estar só, mes-
mo arrodeado de pessoas por todos os 
lados, embora existam seres humanos 
que não conseguem ficar sozinhos nem 
em uma caverna inóspita: carregam 
sempre para perto de si os seus fantas-
mas, os seus traumas e as suas lem-
branças que não conseguem afastar.

É necessário o silêncio, num mun-
do transformado em polifônico, difuso 
e estridente, representado metaforica-
mente por uma carroça vazia, puxada 
por um animal de tração, e que chia em 
demasiado. Já quando está carregada 
de coisas, cheia de conteúdos, passa si-
lenciosamente pelo caminho.

Os sábios são retratados, na maio-
ria dos casos, como sendo pessoas re-
colhidas, experientes, observadoras e, 
sobretudo, silenciosas. Nunca falam 
alto, têm gestos bruscos ou julgam algo 
sem saber. Não têm vícios, vivem para 
o estudo e para a meditação.

Foi assim, vivendo uma momentâ-
nea paz espiritual, que descobri o valor 
do som e do silêncio. O som é o elo en-
tre os homens, a comunicação na sua 
perfeita labuta, o interagir e o interli-
gar de mundos próximos e distantes. 
O silêncio, por sua vez, é a ligação do 
ser com ele mesmo. É a entrega inte-
rior urgente à elevação da alma, o de-
sabrochar de uma dialética eterna: os 
vários mundos invisíveis da mente e do 
coração.

Falar é estritamente preciso, nos 
momentos oportunos; calar é estrita-
mente adequado, sofisticado. Por isso, 
sofre menos quem cala mais; vive mais 
serenamente quem comunga mais com 
si mesmo, enfim, é mais feliz quem 
está em paz interna. Certamente, é 
querido e amado mais quem silencia 
pontualmente nas horas próprias e im-
próprias.

As pessoas sensíveis a essa lógica, 
como os artistas e os filósofos, jorram 
palavras em profusão num determina-
do instante efêmero, curto, de tempo, 
para silenciar na maior parte dele, 
vivendo seus céus e infernos particu-
lares, que mais tarde os farão verter 
novamente em folhas brancas suas 

elucubrações, eternizando-se assim os 
ciclos do conhecimento humano.

Dessa forma, não mais que de re-
pente, caiu em nossas mãos um filme 
que me fez rasgar o silêncio, O Infor-
mante (1999), um longa-metragem 
sempre recomendado por amigos, mas 
sempre adiado por contingências da 
vida. Essa bela película estrelada por 
Al Pacino, Russell Crowe e Christo-
pher Plummer relata a máfia que está 
por trás das grandes empresas de ta-
baco, assim como das suas ligações es-
púrias com a política e com os meios de 
comunicação. É de estarrecer o espírito 
humano!

Só senti o mesmo nojo do capitalis-
mo ao assistir outro lindo-triste filme, 
O Jardineiro Fiel (2005), cru e real, 
este versa sobre a máfia das empresas 
de medicamentos, numa África pobre e 
desesperançada. 

Quão sórdido e corrupto somos 
quando lidamos com o dinheiro, com 
o poder e com o sexo! Os dois longas 
maquiavélicos, no sentindo amplo des-
se termo, nos faz aterrissar das nuvens 
do silêncio, para bufar em alto e bom 
som as atrocidades cometidas pelo ho-
mem: a venda da sua própria alma! A 
venda da sua dignidade! A venda dos 
seus princípios!

Logo após essa cachoeira desarrazo-
ada de notas melancólicas, meras verda-
des expostas em nossa fronte, açoitando-
nos à descrença de um futuroso porvir, 
retornamos à serenidade habitual de 
lago cristalino, arrodeado de montanhas 
de branco algodão. É bem-vindo o falar 
– semelhante ao personagem de O Infor-
mante, Dr. Jeffrey Wigand (interpreta-
do por Russell Crowe), que denuncia os 
males do cigarro no momento acertado 
– como também é sempre bem-vindo o 
calar, o saber silenciar para lutar o bom 
combate, sem armas e sem violência, de 
não perder a fé, mesmo tropeçando em 
nossas vias-crucis.

Por Gustavo Atallah Haun 
Graduando em Letras/UESC, professor da rede par-

ticular e de Cursos Pré-Vestibulares 
e para Concursos da região grapiúna. 

E-mail: g_a_haun@hotmail.com

Por Gustavo Atallah Haun 

Os alunos do 7º. semestre do curso Di-
reito da Unime Itabuna, com o apoio dos 
professores e da coordenação, promovem 
de 25 a 27 de outubro, no auditório do 
campus 2, o I Seminário de Direito Penal 
e Direito Processual Penal. O evento tem 
como tema “A criminalidade no mundo 
contemporâneo, a Legislação, os Procedi-
mentos Penais e suas estruturas doutri-
nárias, dogmáticas e jurisprudenciais”, 
debatendo os aspectos que provocam 
discussões e reflexões sobre as garantias 
jurídicas para o restabelecimento da se-
gurança e da ordem na sociedade. 

O objetivo é do seminário é ampliar os 
espaços de formação para professores, alu-
nos e especialistas do Sul da Bahia a par-
tir da promoção de abordagens reflexivas 
sobre temas complexos do mundo jurídico 
penal e processual penal, como meio de 
garantia da manutenção e fortalecimento 
da ordem social contemporânea.

Entre os temas que serão abordados 
nas palestras estão Instrumento de Com-
bate ao Crime Organizado, Inquérito Po-
licial, O Direito Penal do Século XXI, No-
vos desafios, Polícia Federal: desafios e 
perspectivas, Alegação da Legítima defe-
sa – aspectos doutrinários e jurispruden-
ciais, e Transação e suspensão condicio-

nal do processo. O seminário terá ainda 
momentos culturais e sorteio de livros de 
Direito para os participantes. 

As inscrições para o I Seminário de 
Direito Penal e Direito Processual Penal 
podem ser feitas no estande no Shopping 
Jequitibá e na coordenação do curso de 
Direito da Unime. A taxa é de 25 reais 
para os acadêmicos e as doze horas de 
palestras constarão como atividade com-
plementar do curso. O seminário também 
é aberto a estudantes de outras institui-
ções e a profissionais da área de Direito 
e tem o apoio da CS Licitações, Kello e 
Formandu´s Eventos e Formaturas.

Unime promove seminário de
Direito Penal e Processual

Informes
Universitário

Um tema que me incomoda muito, já 
tendo inclusive redigido artigos sobre o 
mesmo, é a “Questão Indígena” brasileira. 
Um estudo da Escola Nacional de Saúde 
Pública/Fiocruz empregou uma equipe de 
50 pesquisadores e percorreu 113 aldeias 
entre 2008 e 2009, entrevistando cerca de 
6.700 índias, de 14 a 49 anos, e os respon-
sáveis por aproximadamente 6.300 crian-
ças, de 6 meses a 5 anos de idade.

Ao ter acesso a algumas informações 
publicadas do 1º Inquérito Nacional de 
Saúde e Nutrição dos Povos Indígenas, 
mais uma vez, a minha indignação como 
mulher brasileira e advogada veio à tona. 
Só para ilustrar o que digo, cito alguns da-
dos: 20% das crianças indígenas não têm 
registro de nascimento; o mesmo estudo 
detectou a ausência do Estado, a preca-
riedade de saneamento, altos índices de 
doenças controláveis e a dependência da 
população dos programas de benefícios so-
ciais; 80% das crianças de 6 a 11 meses 
sofrem de anemia, bem como as mulheres, 
cujo porcentual de anêmicas chega a 47% 
no norte do País.

Outro dado alarmante sobre as índias 
brasileiras é o incremento da necessida-
de das mesmas sofrerem cesáreas por 
ocasião do parto, que chega hoje a mais 
de 23%, em razão da maioria das jovens 
engravidar a partir dos 11 anos, o que 
causaria entre nós “homens” civilizados o 
enquadramento penal por pedofilia.

Tais vergonha e desgraça que atin-
gem o nosso povo indígena continuam até 

os dias de hoje graças a uma política man-
tida pelos nossos dirigentes em Brasília, 
que só se preocupam em manter tudo 
como está, principalmente os burocratas 
que dizem defender esses autênticos bra-
sileiros, mas que estão mesmo querendo é 
manter os seus empregos em autarquias 
e departamentos que deveriam cuidar e 
integrar esta pequena população de sil-
vícolas e não o fazem, preferindo deixá-la 
na ignorância, sob a justificativa, em ple-
no século XXI, de que tal povo tem de ser 
preservado e mantido como animais de 
zoológico, sem direito e sem acesso a toda 
modernidade que a civilização atingiu.

O mundo vem evoluindo e muito. 
Culturas são e devem ser preservadas 
em livros e museus. Será que não dá para 
se iniciar um programa de integração o 
mais rápido possível dos nossos irmãos 
indígenas, acabando com essa bobagem 
de manter áreas isoladas dentro do pró-
prio território brasileiro?

Tenho a mais absoluta certeza de 
que se os nossos índios fossem consul-
tados, todos gostariam de ter a oportu-
nidade de crescer e se integrar a nós, 
como fizeram os imigrantes que aqui 
chegaram e que hoje fazem parte da 
nossa sociedade - direito este que os 
nossos verdadeiros donos da terra ain-
da não tiveram. 

*Advogada trabalhista, responsável 
pelo Sylvia Romano Consultores Associados,

em São Paulo Capital
E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

As sofridas
autênticas 
brasileiras                              Por Sylvia Romano

Na instrução de um crime de estupro, o juiz pergun-
ta à testemunha: - “A senhora foi arrolada por quem?”

Então a testemunha imediatamente aponta para a 
vítima, dizendo:  - “Eu??? Eu não tenho nada com isso 
não, a rolada foi nela!” 

Foram abertas no último dia 15, as inscrições para o concurso que vai 
preencher 3.200 vagas para professores na Secretaria da Educação do Estado da 
Bahia (SEC). Para participar, é necessário ter diploma de licenciatura em curso 
compatível com as disciplinas listadas no edital. O prazo vai até 5 de novembro. 

Educação estadual oferece 3.200 
oportunidades para professores

Edital e formulário de inscrições estão 
disponíveis no site da organizadora do 
concurso. A taxa custa R$ 70. Conforme 
o regulamento da seleção, não será 
concedido nenhum tipo de isenção. 
Para atender os candidatos que não 
possuem acesso à internet foram 
montados postos de atendimento 
em Salvador e no interior do 
Estado. A remuneração inicial 
para o cargo de professor da 
rede estadual de ensino é R$ 
858 (jornada semanal de 20 
horas). São oferecidas vagas 
na capital e interior para as 
disciplinas educação física, 
artes, língua portuguesa, 

espanhol, inglês, 
matemática, 
geografia, história, 
filosofia, sociologia, 
biologia, química e 
física.
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Por Cláudia Viana Ávila D’Andrade*

Durante a década de 1920, 
tempo de muita perseguição e de 
muito abuso do poder,  os capo-
eiristas tiveram que reeiventar 
lugares e formas de praticarem 
a capoeira, daí  o surgimento das 
academias, os locais fechados.

Os mestres de capoeira, al-
guns sem muito estudo acadê-
mico mas com muita sabedoria, 
peculiar a um mestre, tiveram a 
grande idéia de criar uma nova 
estratégia: treinar em locais 
permitidos. 

A lei era severa e deveria ser 
cumprida, afinal, a maioria dos 

Como surge um Mestre
praticantes de capoeira eram 
oriundos da classe popular, não 
tinham boas condições social e 
econômica  para pagar um ad-
vogado. Então, a melhor solução 
era a prevenção e o cuidado para 
não ser preso. Muitos foram os 
mestres que souberam usar  a 
sapiência,  malícia do saber, 
para continuar sua prática jun-
to com seus discípulos.

A primeira Academia oficia-
lizada em Salvador foi a de Ma-
nuel dos Reis Machado, o Mestre 
Bimba, no dia 9 de julho de 1937, 
denominada Centro de Cultura 

Física e Capoeira Regional.  A 
partir daí, o perfil dos pratican-
tes de capoeira mudou signifi-
cativamente. Foram se matricu-
lando elementos da fina flor da 
sociedade abastada, talvez por 
ser uma capoeira de “salão”, des-
vinculada do “negro passado”, ou 
seja, das ruas. O mestre Bimba 
passou a contar com alunos, polí-
ticos, estudantes universitários, 
intelectuais, profissionais libe-
rais e até militares.

Muitos foram os alunos que 
passaram pelos ensinamentos 
do mestre Bimba. Entre eles 
estavam alguns “herdeiros do 
cacau”, filhos de famílias afortu-
nadas de Itabuna, como é o caso 
de Manuel Coelho Brandão, 
Mestre Maneca Brandão, filho 
de  Ubaldino Brandão, ex- pre-
feito de Itabuna. Em Itabuna, 
a Academia de Cultura Física 
e Capoeira foi a primeira a ser 

fundada, em 1962,  pelo oficial 
do Exército Major Dória. Nes-
ta academia, praticava-se judô, 
defesa pessoal, auterofilismo e 
capoeira.

O prestígio do grupo da aca-
demia do Major Dória era sig-
nificativo, pois, para ministrar 
as aulas, foram convidados alu-
nos formados do mestre Bimba 
e filhos de famílias ricas, como 
é o caso de Adyjolvã A. Couto, 
Mestre Zoião e  Mestre Maneca 
Brandão. Nesta academia era 
cobrada uma mensalidade, fator 
determinante para a exclusão 
do capoeirista de menor poder 
aquisitivo, que continuaram 
fazendo suas aulas e rodas no 
espaço do lado de fora da acade-
mia, sem precisar pagar.

    O tempo foi passando e 
novos mestres foram surgindo, 
muitos oriundos desta acade-
mia. Excelentes capoeiristas, 

que foram criando novos luga-
res para administrar as aulas 
de capoeira, a exemplo de Rei-
naldo Ramos Suassuna, o mes-
tre   Suassuna, que foi aluno do 
mestre Maneca e  levou seus en-
sinamentos de Itabuna para São 
Paulo e para muitos países, com 
seu grupo de capoeira Cordão de 
Ouro.

O mestre Suassuna, realiza-
dor de um grandioso trabalho de 
capoeira, periodicamente,   no-
mina novos mestres, a exemplo 
de Joilson Silva D `Andrade, 
mestre Risadinha, que  possui 
uma Academia há 15 anos em 
Itabuna e com um trabalho re-
conhecido internacionalmente. 
Assim surgem os mestres.

*Graduada em História, Pós-graduada em 
História Regional; Capoeirista e autora 

do livro Capoeira – De luta de negro 
a exercício de branco.

          E-maill: cvianaavila@hotmail.com 

Eleições e 
coisas assim

Após a vitória esmagadora de 
Jacques Wagner para governador 
da Bahia, seus dois senadores, a 
conquista da maioria dos candidatos 
apoiados pelo presidente Lula e a ida 
ao segundo turno de Dilma venho 
apontar algumas coisas que atentei 
durantes esses dias de campanha, e 
mesmo antes. Comecemos:

Da medíocre Veja destaco aqui 
algumas reportagens: a) necessi-
dade de que houvesse a mudança 
de partido na presidência da Repú-
blica, pois isso seria prova de uma 
verdadeira democracia; b) três capas 
com um polvo - em alusão direta ao 
partido que ora governa (sempre de 
forma depreciativa, claro); c) requen-
tamento de uma matéria veiculada 
ano passado pelo SBT sobre a venda 
de sigilos fiscais de qualquer pessoa 
no Brasil. À época, o então gover-
nador de São Paulo – José Serra – 
dizia de modo bem humorado, que 
ele sabia sim que seu sigilo, de sua 
filha e família havia sido quebrado; 
d) relembro também capas de mais 
de dez anos atrás, quando outro era 
o partido no poder, em duas vezes, 
no período natalino a Veja destacou 
o natal mais próspero de todos os 
tempos, sendo que na segunda vez o 
país já começava a enfrentar a crise 
que iria quebrá-lo em 2000 (em am-
bos os casos o ano posterior seria de 
eleição).

Outro item que me chamou a 
atenção foram e-mails enviados em 
que se denunciavam várias irregula-
ridades do atual governo, em especial 
seu apoio a movimentos populares, 
com destaque para o MST, taxado 
como grupo de bandidos ou Hugo 
Chávez, presidente eleito de um país 
vizinho, apontado como ditador em 
pleno desrespeito à formação de mo-
vimentos sociais e a autonomia de 
países soberanos.

Por fim, vários e-mails e reporta-
gens sobre Dilma, seu passado como 
guerrilheira, sua total ausência de 
experiência, sua pouca feminilidade.

Em relação a Veja o que dizer de 
uma revista que tenta a todo instan-
te se dizer imparcial, mas tem um 
discurso que é totalmente favorável 
ao PSDB? É nesse ponto que o pre-

sidente Lula tem salientado que al-
guns órgãos da imprensa deveriam 
dizer que tem claramente uma opção 
de poder. A Veja tem sempre feito 
um discurso em que apresenta os 
tucanos como impolutos e os demais 
como despreparados. No caso mesmo 
em que falam como seria bom que o 
novo presidente não fosse do PT, 
eles não parecem se importar nem 
um pouco com o fato de há 20 anos 
São Paulo ser governado pelo PSDB. 
Ora, se é para o bem da democracia, 
que São Paulo, e os tucanos, seja o 
primeiro a mudar. Os demais pon-
tos, acredito, o próprio eleitor já te-
nha percebido os equívocos, afinal o 
discurso que tentaram plantar não 
criou raízes.

Em relação aos e-mails a maio-
ria eram todos com um tipo de dis-
curso muito parecido com os que 
antecederam o Golpe de 64. Para 
quem não lembra, instaurou-se a 
partir daí uma ditadura militar que 
durou 21 anos. Matou, torturou e 
endividou o país por muito tempo, só 
no governo de Lula nos livramos das 
dívidas dessa época. Estarrece-me 
hoje ver pessoas inteligentes, lendo, 
acreditando e reenviando esse tipo 
de material.

Sobre Dilma, li um artigo de Fer-
reira Gullar em que este dizia que não 
devíamos votar em Dilma por que ela 
era despreparada e “não tem nada a 
mostrar”. Legal, mas o que dizer de 
FHC? Tinha ele algo a mostrar, em 
termos de administração pública? 
Não! Jamais havia governado e ain-
da sim, com todos os porém, foi um 
governante que deu uma boa contri-
buição ao país. E o que dizer de tan-
tos prefeitos, governadores e homens 
públicos que, jamais tendo adminis-
trado nada, tornaram-se exemplos de 
boa administração. Não é a toa que 
um dos sites que veicula o texto do 
Goulart seja vinculado ao grupo que 
ainda hoje admira o Golpe de 64. 

Logo após o pleito do dia 3 duas 
coisas curiosas aconteceram na Glo-
bo: em primeiro lugar a Globonews 
noticiou a fala de Serra, em que este 
agradecia pelos votos. Após o final 
de sua apresentação o programa 
retornou ao estúdio e dois comenta-

ristas salientaram que ele não havia 
agradecido a Marina, tal qual fizera 
Dilma. Após uns dez minutos o apre-
sentador disse que Serra não havia 
acabado seu discurso (coisa que já 
tinha feito) e retornou. Dessa vez 
ele tecia elogios a candidata do PV. 
Na segunda-feira, o Bom Dia Brasil 
abria seu noticiário com a declaração 
de que Serra havia “parabenizado 
Marina”.

Segundo: Jornal Nacional do dia 
04: Bonner e Fátima Bernades ini-
ciam o primeiro bloco do telejornal 
falando da vitória do PSDB em Mi-
nas e São Paulo, os candidatos apa-
recem alegres e sorridentes. Um blo-
co inteiro falando de Aécio e Geraldo 
com Serra aparecendo ao lado deles. 
O segundo bloco foi dedicado a vitó-
ria do PSB. Somente no terceiro fa-
lou-se do PT. Interessante observar 
que desde domingo os analistas de 
outras redes salientaram o jogo po-
lítico efetuado por Lula que derrotou 
figuras notórias do poder nacional, 
como: Tasso Jereissati, César Maia, 
César Borges, Arthur Virgílio, He-
ráclito Fortes, Heloísa Helena, den-
tre outros. Eles foram adversários 
do presidente, e de seu projeto para 
o Brasil, tendo sido esmagados pela 
força e influência de um dos mais 
importantes presidentes do país. A 
essa força nem um aceno da Globo, 
ou de seu mais importante Jornal 
fato que demonstra quais interes-
ses eles defendem. Quando falarem 
será para dizer que caminhamos 
para um “ditadura civil”, num claro 
aceno golpista.

Espero sinceramente que Dil-
ma vença. O clima de terror e os 
golpes dissimulados não terão a 
força de um projeto melhor para o 
país. Para finalizar gostaria de sa-
lientar que nenhum candidato até 
agora mostrou nada de seu projeto 
de governo. Ataques pessoais e um 
discurso sem nenhum vínculo com 
projetos de partido ou de ideologia 
dominaram até aqui. 

Por Charles Nascimento de Sá
Historiador, Especialista em História Regio-
nal, Mestre em Cultura. Professor. da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia. E-mail: Charles.

sa75@gmail.com 
www.historiasnoplural.blogspot.com 

A disputa de uma eleição 
envolve seres humanos, pesso-
as, gente.

Muitos não acreditavam 
em José Nilton Azevedo Leal, 
mais conhecido como Capitão 
Azevedo,  porém nas eleições 
de 2008, sem dinheiro para sua 
eleição e sem apoios de empre-
sários e políticos importantes, 
ele se elegeu a prefeito de Ita-
buna.

Cito outra eleição na Bahia 
que foi uma surpresa, em 2006, 
Paulo Souto liderava com 50% 
e se falava em reeleição em pri-
meiro turno, mas Wagner se 
elegeu a Governador.

Com estas eleições passadas 
acima apontadas, demonstro 
que a disputa de uma eleição, 
não é uma matemática, pois se 
assim fosse, só seriam eleitos 
pessoas que possuem dinheiro. 

Despejar milhões em cam-
panha, para mim significa des-
preparo e obviamente, verifica-
se uma clara intenção de se 
recuperar o dinheiro ao assu-
mir o mandato. 

Alerto aos eleitores, atu-
almente, a “moda” é despejar 
verdadeiras fortunas para os 
“serviços prestados” de lideres 
comunitários, mas como toda 
regra tem exceção, aos lideres 
íntegros, que possuem uma pos-
tura ética e moral, sugiro que 
façam denuncias, entretanto, 
com seriedade, pois há necessi-
dade de provas.

Lembro também aos lide-
res comunitários, que buscam 
renovação, compromisso, res-
ponsabilidade, transparência e 
trabalho, que existem pessoas 
que não são políticos ou não são 
da região, que vêem fazendo 
mais pela nossa região do que 
os nossos próprios candidatos 
a cargo público com manda-
tos, isso é uma vergonha, estes 
nada fizeram pela nossa Itabu-

na, imagine quando forem elei-
tos ou reeleitos...

Com relação aos eleitores 
informo que eles não devem le-
var em conta as pesquisas que 
tentam direcionar os eleitores 
para 4 ou 5 candidatos a Depu-
tado Estadual.

É importante destacar que 
a Lei nº 9.504/97 e a Resolução 
- TSE nº 23.190, estabelece que 
para cada pesquisa de opinião, 
as empresas são obrigadas, 
registrar, junto à Justiça Elei-
toral, até cinco dias antes da 
divulgação. E, para cada pes-
quisa, devem ser divulgadas, 
as seguintes informações: quem 
contratou a pesquisa; valor e 
origem dos recursos despendi-
dos no trabalho; metodologia e 
período de realização da pesqui-
sa; plano amostral e pondera-
ção quanto a sexo, idade, grau 
de instrução, nível econômico e 
área física de realização do tra-
balho, intervalo de confiança e 
margem de erro; sistema inter-
no de controle e verificação, con-
ferência e fiscalização da coleta 
de dados e do trabalho de cam-
po; questionário completo apli-
cado ou a ser aplicado; o nome 
de quem pagou pela realização 
do trabalho.

Enfim, acredito que está 
eleição de 2010 poderá ser uma 
surpresa para muitos...

Desejo boa sorte aos candi-
datos que se propõem a renova-
ção, compromisso, responsabili-
dade, transparência e trabalho, 
e, peço a Deus que se for para 
o bem comum e a sua própria 
felicidade, você seja eleito. 

Então, era o que eu tinha 
a dizer.

*Advogada; Pós-graduada em Direi-
to Tributário e Público; Presidente da 
EGPB – Escola de Gestão Pública da 
Bahia;  Colaboradora da OAB – Sub-

seção de Itabuna. 
E-mail: falcaoegordilho@uol.com.br 

O amor constrói
e remove montanhas

Por Flávia Falcão Gordilho*

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

Gostaria de rever alguns con-
ceitos que as vezes passam ao lar-
go no nosso cotidiano:

URBANIDADE (conceito) vir-
tude ou qualidade daquele que ha-
bita a Urbe.

Refere-se às boas maneiras nas 
relações, às atitudes de elegância 
e finura no trato com as pessoas, 
na linguagem verbal ou gestual, 
nas atitudes e comportamentos de 
cordialidade, de civilidade.

CIVILIDADE (conceito) con-
junto de formalidades observadas 
pelos cidadãos entre si quando 
bem educados; boas maneiras, de-
licadeza, atenção, cortesia, etique-
ta, polidez. 

Para o exercício da CIDADA-
NIA é necessário que haja Urbani-
dade, Civilidade entre as pessoas, 
em qualquer ambiente ou relação.

Sabemos que COMPORTA-
MENTO GERA COMPORTA-
MENTO, portanto procuremos 
nos policiar quanto às palavras 
ou atitudes que motivem os bons 
sentimentos e nobres emoções, 
(REAÇÕES) vamos praticar COR-
DIALIDADE, GENTILEZA.

  Uma breve historia para 
refletir: ‘Todos os dias, uma formi-
ga chegava cedinho ao escritório e 
pegava duro no trabalho 

A formiga era produtiva e fe-
liz. 

O gerente besouro estranhou 
a formiga trabalhar sem supervi-
são. 

Se ela era produtiva sem su-
pervisão, seria ainda mais se fosse 
supervisionada. 

E colocou uma barata, que 
preparava belíssimos relatórios e 
tinha muita experiência, como su-
pervisora. 

A primeira preocupação da ba-
rata foi a de padronizar o horário 
de entrada e saída da formiga. 

Logo, a barata precisou de uma 
secretária para ajudar a preparar 
os relatórios e contratou também  
uma aranha para organizar os ar-
quivos e controlar as ligações tele-
fônicas. 

O besouro ficou encantado com 
os relatórios da barata e pediu 
também gráficos com indicadores 

e análise das tendências que eram 
mostradas em reuniões. 

A barata, então, contratou 
uma mosca, e comprou um compu-
tador com impressora colorida.

Logo, a formiga produtiva e fe-
liz, começou a se lamentar de toda 
aquela movimentação de papéis e 
reuniões! 

O besouro concluiu que era 
o momento de criar a função de 
gestor para a área onde a formiga 
produtiva e feliz, trabalhava. 

O cargo foi dado a uma cigar-
ra, que mandou colocar carpete no 
seu escritório e comprar uma ca-
deira especial. 

A nova gestora cigarra logo 
precisou de um computador e de 
uma assistente a pulga (sua as-
sistente na empresa anterior) 
para ajudá-la a preparar um pla-
no estratégico de melhorias e um 
controle do orçamento para a área 
onde trabalhava a formiga, que já 
não cantarolava mais e cada dia se 
tornava mais chateada. 

A cigarra, então, convenceu o 
gerente marimbondo, que era pre-
ciso fazer um estudo de clima. 

Mas, o besouro, ao rever as ci-
fras, se deu conta de que a unida-
de na qual a formiga trabalhava já 
não rendia como antes e contratou 
a coruja, uma prestigiada consul-
tora, muito famosa, para que fizes-
se um diagnóstico da situação. A 
coruja permaneceu três meses nos 
escritórios e emitiu um volumoso 
relatório, com vários volumes que 
concluía:

Há muita gente nesta empre-
sa!! 

 
E adivinha quem o besouro 

mandou demitir? 
 
A formiga, claro, porque ela 

andava muito desmotivada e abor-
recida. ‘ 

Já viu esse filme antes? (re-
cebido por e-mail)

*Por Levy Andrade Ganem.
Membro da Escola de Cidadania – www.

compartilhandoalegrias.
blogspot.com 

E-mail: 
levyganem@escoladecidadania.org

CIDADANIA
                *Por Levy Andrade Ganem

Em 2030, o Brasil deve ter 
206,8 milhões de habitantes, 
atingindo seu pico de população. 
A conclusão é do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), 
num estudo divulgado nesta 
quarta-feira sobre demografia, 
com base em análises de dados 
da Pesquisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios (Pnad) 2009, do 
IBGE. De acordo com o levanta-
mento, a menos que ocorra um 
aumento na fecundidade no país, 
em 2040 a população brasileira 
já vai ter encolhido em relação 
a 2030, com 204,7 milhões de 

habitantes. Nesse processo, nas 
próximas décadas, a tendência é 
de que haja um superenvelheci-
mento da população, contra uma 
redução rápida da população jo-
vem. Já em 2009, a proporção de 
idosos no país era de 11,4% da 
população, contra 7,9% em 1992. 
Num movimento inverso, o per-
centual de jovens caiu de 33,8% 
em 1992 para 24% em 2009. E a 
partir de 2030, as projeções são 
de que os únicos grupos popula-
cionais que apresentarão cres-
cimento positivo sejam os com 
mais de 45 anos. (O Globo)

População brasileira atingirá 
seu pico em 2030, diz Ipea

Sarau da Academia 
de Letras

Foi bastante prestigiado o Sarau 
da Academia de Letras, que aconte-
ceu na sede da entidade no último dia 
11 de outubro. 

O sarau contou com mais de uma 
centena de pessoas amantes das poe-
sias e foi dirigido pelo acadêmico Do-
rival de Freitas. Durante o evento foi 
lançado o livro da professora e escri-
tora Tereza Lopes, denominado “Uma 
viagem pelos caminhos da poesia”. 

Reunião da ALI
No próximo dia 20 de outubro, 

quarta-feira, estará acontecendo uma 
reunião na sede da ALI, tendo como 
pauta, a eleição da nova diretoria Bi-
ênio – 2010/2012, discussão dos esta-
tutos e análise da proposta da revista 
da Academia, que será lançada breve-
mente.

Carlos Roberto Arléo Barbosa

Josevandro Nascimento 

Maria Luiza Heine

Maria Luisa Nora 
lança livro de poemas

Eliane Savóia

Hans Schaeppy 
e o 25º aniversário 

do Chocolate 
Caseiro Ilhéus

Carlos Roberto Arléo foi pre-
sidente do Instituto Histórico de 
Ilhéus e do Conselho Municipal de 
Cultura é escritor, sociólogo, pro-
fessor da Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC), historiador 
e autor do livro Notícia Histórica de 
Ilhéus, é o atual presidente da Aca-
demia de Letras de Ilhéus (ALI). 
Ele ocupa a Cadeira nº 19 que tem 
como patrono Ferreira da Câmara 
e fundador Eusínio Lavigne.

A acadêmica Eliane Savóia ocupa 
a Cadeira nº 12 que tem o patronímio 
de Ernesto Carneiro Ribeiro, funda-
dor professor Nelson Schan e efetivo 
anterior Ariston Cardoso, ex-prefeito 
de Ilhéus. Ela é membro da Diretoria  
ALI onde exerce o cargo de 1ª secreta-
ria e do Instituto Histórico e Geográ-
fico de Ilhéus; tem mestrado em Ci-
ência da Informação (CNPq./ UFRJ/
IBICT) e é professora aposentada da 
Universidade Federal Fluminense 
(UFF) e Bibliotecária do Ministério 
da Educação também aposentada. 

Parabenizamos o empresário e 
membro da Academia de Letras de 
Ilhéus, Hans Schaeppy pelos 25 anos 
do Chocolate Caseiro Ilhéus, que 
completou o seu jubileu com uma li-
nha de mais de 80 produtos, inclusive 
uma linha erótica. 

Hans Schaeppy foi pioneiro em 
implantar a primeira fábrica de cho-
colates finos da Bahia e do Nordeste 
do Brasil em 5 de outubro do  ano de 
1985. Hoje Chocolate Caseiro Ilhéus 
conta com seis lojas, sendo três em 
Ilhéus, uma no Jequitibá Plaza sho-
pping e outras duas nos aeroportos 
internacionais de Salvador e Recife. 
Parabéns Hans pelo pioneirismo.

Josevandro Nascimento é advogado 
e jornalista e atualmente exerce o cargo 
de Coordenador de Cerimonial da Prefei-
tura de Ilhéus. Ele também é professor 
dos cursos de Direito da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (Uesc) e Facul-
dade de Tecnologia e Ciências (FTC). 
Com vasta militância na advocacia, no 
magistério e no jornalismo regional, foi 
vereador por duas vezes e chefe de gabi-
nete durante o segundo mandato do ex-
prefeito Antônio Olímpio. É Membro da 
Diretoria da ALI onde tem a atribuição 

de 1º Vice – Presidente. Ele ocupa a Cadeira nº 14 que tem como 
patrono Cividião Durval e fundador Abel Pereira.

Maria Luiza Heine nasceu no 
Rio de Janeiro e veio morar em 
Ilhéus na década de 70. Formou-
se em Filosofia na antiga Fespi 
(atual UESC). Fez Especialização 
em História Regional e Mestrado 
em Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Regional na UESC. 

Recebeu o título de cidadã 
ilheense e é membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus, 
é também membro da Sociedade 
de Defesa do Patrimônio Históri-
co de Ilhéus. É também professo-
ra de Filosofia e Ética da Facul-
dade de Ilhéus. Tem seis livros 
publicados. Maria Luiza ocupa a 

Cadeira nº 20 que tem como pa-
trono Filinto Santos e fundador 
Jorge Weyll Fialho Costa.

A Editus – Editora da Uni-
versidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC) promoveu o lan-
çamento do livro da professora 
e membro da Academia de Le-
tras de Ilhéus (ALI) Maria Lui-
sa Nora (Baisa), intitulado de A 
ética da paixão, no último dia 
30 de setembro, no auditório da 
torre José Haroldo Castro Viei-
ra na Uesc. 

Trata-se de um livro de po-
emas com 111 paginas, onde a 
autora reinventa o platonismo 

de Camões e o amor quase gó-
tico de Álvares de Azevedo, se-
guindo ainda para escrita amo-
rosa de Chico Buarque, Cartola 
e Vinicius de Morães.

O ato de lançamento contou 
com a presença do corpo diretivo 
da Uesc, de dezenas de professo-
res, servidores desta instituição, 
familiares e convidados da auto-
ra. E a apresentação do livro foi 
feita pelo professor e também 
membro da Academia de Letras 
de Ilhéus, Rui Póvoas.

A partir desta edição estaremos apresentando um 
breve histórico dos membros que compõem a cinquente-

nária Academia de Letras de Ilhéus (ALI). 

Neide Silveira 
de Souza

A professora-diretora do Colégio 
São Jorge, Neide Silveira de Souza 
ocupa a Cadeira nº 22 da ALI, que 
pertenceu ao jornalista Jorge Cal-
mon, tendo como Patrono Francisco 
Mangabeira e fundador João Manga-
beira. Ela faz parte também da atual 
diretoria da Academia na função de 
Presidente da Comissão de Revista. 

A autora em momento de autografo
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O livro Análises Cotidianas 
(Direitos Editora) do professor e 
jornalista-fundador do grupo Di-
reitos (jornal, revista, site e edito-
ra) Vercil Rodrigues, bate recorde 
de vendas em sua 1ª edição, ao 
atingir a marca de 100% de ven-
das em 20 dias de lançado, fato 
este que levou a Direitos Editora a 
providenciar a 2ª edição da obra.

A campanha nacional de “En-
frentamento da Exploração Se-
xual de Crianças e Adolescentes” 
ganhou a participação da Bahia 
Mineração (BAMIN), mais uma 
empresa brasileira que assume o 
compromisso de realizar ações con-
cretas para sensibilizar emprega-
dos, fornecedores e clientes sobre o 
combate à exploração de crianças e 
adolescentes. 

Firmado inicialmente por 24 
grandes empresas do País, res-
ponsáveis por uma fatia conside-
rável da movimentação do Produ-
to Interno Bruto (PIB) nacional, 
o pacto sugere que as empresas 
participantes também estabele-
çam cláusulas em seus contratos 
explicitando a rejeição a esse tipo 
de crime. Além da BAMIN, entre 
outras empresas participam orga-
nizações como Petrobras, Banco do 
Brasil, Banco Nacional do Desen-
volvimento (BNDES) e Caixa Eco-
nômica Federal.

Segundo Clovis Torres, vice-
presidente da Bahia Mineração, a 
empresa já tem um Programa de 
Combate a Serviços Marginais que 
inclui ações de enfrentamento à 

exploração sexual. Esse programa 
agora será atrelado à campanha 
nacional. “Atuaremos em parceria 
com outras iniciativas da BAMIN, 
como o Plano de Apoio aos Municí-
pios – que indicará estratégias de 
desenvolvimento sustentável para 
Caetité (BA) e Ilhéus (BA) –, além 
de parcerias com instituições go-
vernamentais, conselhos tutelares 
e organizações que tenham interfa-
ce com essa área”, explica Clovis.

A atuação da BAMIN se dará 
por meio de projetos socioculturais, 
palestras sobre o enfrentamento à 
violência sexual contra mulheres, 
crianças e adolescentes, prevenção 
às DSTs/AIDS, ao uso de álcool e 
outras drogas, entre outras ativi-
dades educativas voltadas para a 
comunidade, colaboradores, em-
presas terceirizadas e cadeias pro-
dutivas.

Congresso mundial – A cam-
panha de “Enfrentamento da Ex-
ploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes” é uma mobilização 
articulada pela Associação Brasi-
leira Terra dos Homens (ABTH) 
em parceria com a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência 

da República. Foi também um dos 
direcionamentos do III Congres-
so Mundial de Enfrentamento da 
Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, realizado em 2008, 
no Rio de Janeiro.

Segundo a coordenação da 
campanha, mais de dez mil orga-
nizações, filiadas à Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Ja-
neiro (Firjan), por exemplo, estão 
entre as inúmeras empresas que 
irão integrar o movimento.

Pedra de Ferro – O público 
alvo da BAMIN para as ações de 
enfrentamento à exploração se-
xual de crianças e adolescentes, e 
o Plano de Apoio aos Municípios, 
abrangerá pessoas envolvidas no 
Projeto Pedra de Ferro, que terá 
investimento de US$ 1,8 bilhão e 
prevê desde a construção de uma 
mina em Caetité, a 757 quilôme-
tros de Salvador, até a implanta-
ção de um terminal portuário de 
uso privativo na região de Ponta 
da Tulha, em Ilhéus. 

A mina terá capacidade de pro-
dução de 19,5 milhões de toneladas 
de minério de ferro por ano, com iní-
cio previsto para operação em 2013.

Lançada a 2ª edição
do livro Análises Cotidianas 

BAMIN reforça campanha nacional 
contra exploração infantil

Seu segundo livro tem o prefá-
cio do escritor, sociólogo e profes-
sor-doutor da UESC Selem Rachid 
Asmar e apresentações do escritor 
e jornalista Daniel Thame e do ad-
vogado e professor-mestre do cur-
so de Direito da FTC, Paulo Sérgio 
dos Santos Bomfim.

“Nesse novo livro, Análises Co-
tidianas, Vercil Rodrigues passeia 
por mais de três dezenas de arti-
gos de áreas do conhecimento de 
sua formação acadêmica (História 
e Direito), pelas ciências afins (So-
ciologia e Política) e por lembran-
ças de suas vivências (Religião e 
Professor)”, escreveu o sociólogo-
professor-doutor Selem Rachid 
Asmar.

 “Com seu texto leve e, ao mes-
mo tempo denso, Vercil Rodrigues 
brinda-nos com um daqueles livros 
para se saborear artigo a artigo 
e guardar, fonte de consulta que 
também é para estudantes e profis-
sionais de diversas áreas”, enfatiza 
o jornalista Daniel Thame. 

“Em uma linguagem envol-
vente, o articulista desconstrói 
conceitos arraigados em paradig-
mas pretéritos, antes pétreos, que 
se desmancham prazerosamente 
ante seus argumentos impassí-
veis, que se quedam para o im-
provável, mas retornam à concre-
tude para a sua realização. Eis, o 
que nos reserva essa doce leitura 
apresentada pelo Professor Vercil 
Rodrigues, perscrutador do coti-
diano das almas”, declara o pro-
fessor Paulo Bomfim.

O autor da obra Vercil Ro-
drigues é jornalista-fundador do 
jornal, revista e editora de livros 
Direitos; bacharelando em Direi-
to, historiador pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC); 
Especialista em História Regional, 
em Gestão Escolar e Docência do 
Ensino Superior. Autor do livro 
Breves Análises Jurídicas (Direi-
tos Editora) e Professor de Histó-
ria da Rede Estadual de Ensino da 
Bahia. 

BAMIN


