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te para minha filha, de 20 anos, que 
hoje também trabalha na instituição 
como auxiliar administrativa do CTI, 
seguindo o mesmo caminho que eu, 
mas numa condição um pouco melhor. 
Costumo dizer para ela que almejo 
que trilhe o mesmo caminho de suces-
so que eu tive. A diferença é que ela 
já veio num período de evolução, tra-
balha para pagar a faculdade de Psi-
cologia, e eu, não, vim para sustentar 
minha família, por ter perdido meu 
pai na época.

Por conta de tudo isso, a Santa 
Casa de Itabuna tem uma importân-
cia muito grande na minha vida, me 
sinto muito honrada de estar aqui, 
principalmente porque a Santa Casa 
me deu e continua me dando muitas 
oportunidades. Acho que é uma troca, 
quando você ama o que você faz, tudo 

de bom acaba acontecendo. É o retor-
no positivo do bem que você faz! 

O que de mais importante lhe 
chamou a atenção nesses 23 anos 
de instituição?

E. S. - O que me emociona mui-
to é a evolução da Santa Casa, por-
que eu cheguei aqui em uma época 
que não tínhamos, como agora temos, 
essa quantidade de serviços ofertados 
e novas unidades. Fico muito emocio-
nada, porque observo um crescimen-
to paralelo, eu cresço como profissio-
nal e como pessoa, e vivo também a 
evolução da instituição. Isso muito 
me alegra, porque eu gosto muito de 
estar aqui, e reconheço o valor de es-
tar na instituição, e fazer parte dessa 
história, desta evolução. Na verdade, 
a Santa Casa é um ganho para todo 
mundo, eu não me sinto só na condi-
ção de funcionária, me sinto na con-
dição de cidadã, porque é importante 
para a comunidade que a Santa Casa 
evolua, ela é a referência de saúde na 
nossa região.

E os projetos para o futuro?
E. S. - Espero concluir meu cur-

so, fazer uma pós-graduação na área 
que já atuo e continuar contribuindo 
com a instituição. Não consigo me ver 
fora dela. Eu costumo declarar o meu 
amor sempre! E a prova disso é que 
fiz algo inusitado quando completei 
20 anos de instituição. Elaborei uma 
carta de agradecimento à Provedoria, 
e entreguei ao provedor da época, que 
era Eric Ettinger. Na oportunidade 
falei da minha felicidade de ser fun-
cionária da instituição, porque sei que 
cheguei até aqui por meu mérito, sou 
muito determinada. Tudo que me pro-
ponho a fazer, faço com muita garra, 
porque a vida não foi fácil para mim, 
mas eu não fiz disso um problema, fiz 
disso uma seta para me conduzir sem-
pre para frente!

Entrevista concedida ao 
boletim Informação, da SCMI, n° 14.

Há 23 anos na Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna, Eliene Conceição Santos é um 
exemplo de profissional dedicada e pres-

tativa. Ainda muito jovem, aos 17 anos, chegou à 
instituição como recepcionista e, hoje, com muita 
responsabilidade e competência, ocupa o cargo de 
Assessora Administrativa. Quando o assunto é Santa 

Casa, fica evidente em palavras, gestos e ações sua 
paixão pela instituição e pelo trabalho que desen-
volve: “Meu amor é eterno pela Santa Casa, eu fui 
construindo a minha história paralela à da Santa 
Casa, pois são 23 anos de Santa Casa, e 20 anos 
de casada.Para mim, existe um tripé muito forte: 
Eliene, Santa Casa e Família”, frisa.

foram necessárias para se adap-
tar à nova função?

E. S. - Sou responsável pela filan-
tropia da Santa Casa, todo trabalho de 
prestação de contas, relatório anual 
para os Ministérios da Saúde e da Jus-
tiça e Receita Federal, sou eu que ela-
boro e cumpro os prazos referentes às 
documentações com André Wermann. 
Também sou responsável pelo cadastro 
dos profissionais de saúde no DataSus. 
E graças a essa nova função ingressei 
na faculdade e estou estudando Admi-
nistração. A Santa Casa agrega muitos 
valores a minha vida, de estar aqui, de 
crescer, inclusive para à minha famí-
lia, meus dois filhos.

Você é um exemplo para seus 
filhos...

E. S. – Sim, sim... e principalmen-

Como teve início sua história 
de amor pela Santa Casa?

Eliene Santos – Cheguei à San-
ta Casa em 15 de março de 1987, com 
apenas 17 anos, em um momento 
muito difícil da minha vida, pois ha-
via perdido meu pai e precisava aju-
dar em casa. Comecei trabalhando na 
recepção do Pronto-Socorro, duran-
te dois anos, e depois fui transferi-
da para o Serviço de Arquivo Médico 
onde fiquei 18 anos. Quando completei 
20 anos de Santa Casa, fui convida-
da para a assessoria administrativa, 
em substituição a Tereza Araújo, que 
havia sido minha chefe durante todo 
esse período de Santa Casa.

Há três anos, ocupa o cargo de 
Assessora Administrativa. Como 
é a sua rotina e quais mudanças 
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Enteroinfecções ou vulgar-
mente infecções intestinais são 
doenças que acometem o apare-
lho digestivo. Os sinais mais ca-
racterísticos são os vômitos e as 
evacuações líquidas. Uma pessoa 
ao ingerir um alimento contami-
nado está introduzindo no seu 
organismo milhões de micróbios. 
Estes vão se multiplicar e, como 
decorrência de seu metabolismo, 
excretarão toxinas (venenos). E 
são as toxinas que, interferindo 
no funcionamento do corpo, leva-
rão o paciente ao óbito. Por outro 
lado, os vômitos e as evacuações 
são um mecanismo com o objetivo 
de lançar para o exterior o produ-
to do metabolismo das bactérias. 
Para conter a multiplicação mi-
crobiana, o sistema imunológico 
aumenta a produção de células 
específicas que vão destruir os 
invasores.

Os microorganismos, prin-
cipalmente bactérias e vírus, 
causam as enteroinfecções e são 
chamadas de febre tifóide ou tifo 
quando o agente etiológico é a 
Salmonela typhi; de shigeloses 
se é a S.flexneri; a cólera se é 
Vibrio cholerae... Os vírus, mor-
mente os rotavirus, são também 
causadores de diarréias.

As manifestações clínicas, 
além de vômitos e dejeções, são 
dor de cabeça, cansaço, dores 
musculares, dores no abdômen, 
falta de apetite, febre, calafrios...

No meio rural ainda é comum 
pessoas beberem leite obtido di-
retamente da vaca sem passar 
pelo processo da fervura. Pode 
ser prazeroso sorver o leite quen-

te, espumoso, porém ele pode ser 
o veículo de uma tuberculose, de 
uma febre tifóide e de outras do-
enças. Mesmo o leite fervido não 
está isento de microorganismos. 
Só através da pasteurização, o 
leite está apto para o consumo.

O botulismo é uma doença 
muito grave e é causada por ali-
mentos mal acondicionados. Os 
consumidores de produtos enla-
tados precisam olhar o prazo de 
validade, verificar se a lata não 
está amassada, se as pancadas 
dadas com as articulações dos 
dedos da mão no fundo do reci-
piente estão firmes...  

Há alguns anos ocorreu no 
Brasil uma epidemia de Cólera 
quando milhares de pacientes 
procuraram os hospitais queixan-
do-se de vômitos, diarréias, cefa-
léia, dores no abdômen, febre, e 
alguns deles, devido ao estado 
geral, necessitaram de interna-
ção. Com o passar do tempo, as 
pessoas susceptíveis adoeceram 
e, num processo natural se tor-
naram imunes a outro episódio 
de cólera o que não acontece com 
a Dengue. O vírus causador des-
ta doença por ter quatro soroti-
pos pode infectar quatro vezes o 
mesmo indivíduo além de o vetor 
ser um mosquito.

Com o saneamento de áreas 
insalubres, melhoria nos siste-
mas de saúde, as autoridades 
sanitárias têm obtido bons resul-
tados no controles das enteroin-
fecções.  

                                                  
*Médico em Itabuna – Bahia.

E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com 

Infecções Intestinais

Por Jairo Santiago Novaes*

Valdomiro é o cara! Tipo durão, 
ignorante, e com essa química. É 
também um homem humilde e en-
graçado. Cria confusão com todos 
no cortiço, mas é amigo de todos, vai 
entender. Adora a vida, e se acha o 
bonitão, é umafigura. Acreditem!

Gosta tanto das mulheres do 
próximo que levou dois tiros e perdeu 
a sua esposa para o compadre Zé do 
ferro, que mora no cortiço e é vizinho 
de porta nº 26.  Papel sem proveito e 
trabalho sem lucro é o que faz Val-
domiro

Conhecido pela Fama de Sr. 
Vaivai, se meteu com a filha de Zé 
do Cortiço para se vingar, com lem-
brança tem um olho de vidro. Triste 
e envergonhado foi passar uns dias 
no Rio de Janeiro, ficar com a irmã, 
lá conheceu a Iracema. A carioca se 
apaixonou.

Carente era Vaivai, era “Cema” 
pra lá, “Cema” pra cá; já deu pra 
perceber como estava feliz, mas a 
“Cema” fugia para o samba toda vez 
que ele saia.

Ele descobriu. A “Cema” só fa-

lava em cuidar da casa e do marido, 
era seu sonho morar na Bahia, dizia 
ela. Confiante. dei a senha do meu 
cartão, e omeu cunhado teve que dar 
passagem de volta pra Bahia, porque 
a danada acabou com tudo.

De volta ao cortiço, conhecido 
como Point familiar, se converteu 
e voltou para a igreja. Só andava 
todo engomadinho, os botões todos 
corretos.Era Valdomiro, nada de Sr. 
Vaivai. Nas idas e vindas passadas 
pelapraça conheceu a Ednalva que 
se mostrava toda frágil e carente e 

contou-lhe que era viúva.
Valdomiro logo a levou para casa 

e se afastou da igreja, não sabia que 
ela sofria de depressão e outras do-
enças. Valdomiro só andava de mãos 
dadas eram unidos. Mas estava can-
sado de acordas cedo e ir para fila do 
SUS pegar a receita e depois buscar o 
remédio e etc.

Um dia chegou em casa cansado 
e desabafou que se não ficasse boa 
logo se separaria, afinaleram tantas 
doenças! E completou: você devia mo-
rar com um médico. Ela perguntou-

lhe se queria que fosse embora. E 
confessou que o seu falecido lhe dei-
xou de herança a boca faltando seis 
dentes por conta de um soco, por isso 
era banguela. O motivo do soco era 
que quando o falecido dormia, Ednal-
va mordia como um leão.

O Valdomiro voltou para a casa 
de Deus, e aprendeu para ser feliz só 
com Jesus, o resto é ilusão. Alegria do 
pai lhe trouxe paz e segurança.

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

Vamos Meditar 
Valdomiro só queria ser feliz

O projeto da locomotiva que 
vai puxar os vagões do desenvol-
vimento, encurtando as distâncias 
do agreste e cortando a imensidão 
do cerrado, idealizada pelo enge-
nheiro baiano Vasco Neto, saiu da 
gaveta, depois de mais de 50 anos, 
para as mãos do presidente da Re-
pública Luiz Inácio Lula da Silva.

Em solenidade no Centro de 
Convenções de Ilhéus, no Sul da 
Bahia, o presidente Lula e o go-
vernador do Estado Jaques Wag-
ner participaram da cerimônia de 
assinatura da ordem de serviço 
dos quatro primeiros lotes da Fer-
rovia de Integração Oeste-Leste 
(Fiol), que ligará o município 
baiano à cidade de Figueirópolis, 
em Tocantins.

Os lotes já tiveram as licen-
ças de implantação liberadas pelo 
Ibama e correspondem ao trecho 
Ilhéus/Caetité, com 537 quilôme-
tros de extensão, com início das 
obras previsto para os primeiros 
meses de 2011.

Com um total de 1.527 qui-
lômetros, a ferrovia formará um 
corredor de transporte que abrirá 
uma nova alternativa logística 
para os portos no nordeste, e oti-
mizará a operação do Porto Sul e 

do novo aeroporto internacional 
da cidade de Ilhéus.

A Fiol dinamizará o escoamen-
to da produção nos dois estados, 
fazendo também a ligação com ou-
tros polos do país, além de promo-
ver ainda mais o desenvolvimento 
agrícola da região Oeste da Bahia.

“Quando tomamos a decisão 
de fazer uma obra dessa magnitu-
de, a primeira coisa que ouvimos 
das pessoas que foram contra a 
construção da ferrovia foi se exis-
tia ou não viabilidade econômi-
ca. Traduzindo numa linguagem 
mais popular, é se a ferrovia ia 
dar lucro ou não. Nunca se pensou 
que era mais interessante para o 
País termos a ferrovia, rodovia e 
ter a hidrovia. Nunca se pensou 
em ter um sistema de transpor-
te intermodal que beneficiasse a 
todos aqueles que querem produ-
zir”, disse o presidente Lula.

O governador Jaques Wagner 
ressaltou que a obra vai formar 
uma logística que viabilizará o 
crescimento e o desenvolvimento 
de toda a Bahia, transportando 
grãos, magnesita, além de gerar 
novos empreendimentos e criação 
de Zonas de Processamento (ZPE).

“São 1,5 mil quilômetros ao 

todo, dos quais 1,1 mil quilômetros 
são dentro do estado da Bahia, 
com um porto que será o primei-
ro em águas profundas, que possa 
receber navios de alto calado, e um 
novo aeroporto na região, localiza-
do entre Ilhéus e Itacaré”.

GERAÇÃO 
DE EMPREGOS

Dividido em 11 lotes, oito 
somente na Bahia, o trecho da 
estrada de ferro no estado terá 
mais de mil quilômetros e cortará 
32 municípios. Os trilhos da inte-
gração, desenvolvido pela Valec 
Engenharia (empresa do Ministé-
rio dos Transportes especializada 
na construção de ferrovias), são 
uma obra prioritária do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento 
(PAC), que envolverá investimen-
tos estimados em R$ 7,3 bilhões.

O diretor-presidente da Valec, 
José Francisco das Neves, afirmou 
que no primeiro trecho serão gera-
dos 10 mil empregos diretos e 30 
mil indiretos. “Vamos contratar 
mão-de-obra da região, e os equi-
pamentos serão alocados também 
aqui. Já existem máquinas e equi-
pamentos nos quatro trechos”.

De acordo com a Valec, com a 
construção da Fiol na Bahia, es-
tão previstas vantagens como a 
redução de custos do transporte 
de insumos e produtos diversos, 
o aumento da competitividade 
dos produtos do agronegócio e a 
possibilidade de implantação de 
novos polos agroindustriais e de 
exploração de minérios.

A estimativa é que o volu-
me de cargas a ser transportado 
chegue a aproximadamente 70 
milhões de toneladas anuais, dos 
quais 50 milhões correspondem a 
minérios.

GOVERNO FEDERAL

Lula e Wagner autorizam obras
da Ferrovia Oeste-Leste

O presidente Lula assinou ordem de serviço para o início das obras em 2011
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Prefeito vistoria estradas e discute
a criação de novas linhas de ônibus

Prefeitura inicia recuperação
de escolas pela zona rural

Conselho do MEC quer 
fim da reprovação até 3° ano

Verificar in loco a situação das 
estradas vicinais de localidades 
rurais como Japu, Santana e San-
taninha, Aramari, Serrado, dentre 
outras e discutir a implantação de 
novas linhas de ônibus na zona ru-
ral de Ilhéus fizeram parte da pau-
ta da visita realizada na manhã de 
quinta-feira (16) ao interior pelo 
prefeito Newton Lima, na com-
panhia dos secretários Marcelo 
Barreto (Segurança, Transporte e 
Trânsito), Lidiney Campos (Edu-
cação) e Marconi Queiroz (Infraes-
trutura e Ações Regionais).  

Uma das estradas visitadas 
liga as localidades de Serrado e 
Japu, no trecho conhecido como 
“trecho da Sergipana” e tem cer-
ca de 7 quilômetros. De acordo 
com o administrador do Japu, a 
estrada não recebe manutenção 
há 22 anos. “Esperamos que essas 
intervenções possam beneficiar 
nossa comunidade o mais breve 
possível”.  Newton Lima colocou a 
recuperação desse e de outros tre-
chos de estrada vicinal como uma 
de suas prioridades de governo e 
ressaltou as dificuldades do mu-
nicípio em manter a manutenção 
das estradas vicinais. “Ilhéus pos-
sui mais de 40 localidades rurais, 
estradas com geografia bastante 

acidentada, com períodos de chu-
va intensa. Esses e outros fatores 
reforçam a necessidade de esforço 
concentrado para deixar as estra-
das com boas condições de tráfe-
go”, explicou. 

Já na Cascalheira, a implan-
tação de uma linha de ônibus li-
gando aquela localidade à Central 
de Abastecimento do Malhado foi 
o assunto principal da reunião en-
tre a comitiva e os representantes 
do Projeto de Assentamento (PA) 
Cosme Muniz. Além de facilitar o 
escoamento da produção, a linha, 
de acordo com Sidney Oliveira 
de Souza, secretário do PA, vai 
melhorar o acesso de crianças e 

adolescentes à escola. Para o se-
cretário Marcelo Barreto, com a 
recuperação das estradas a prefei-
tura poderá solicitar a criação da 
linha de ônibus, atendendo a mais 
antiga reivindicação dos morado-
res daquele local. 

As estradas de Areia Branca, 
Santana/Santaninha, Anamari e 
de Sapucaeira foram percorridas, 
e de acordo com o secretário Mar-
coni Queiroz, já foram inseridas 
no programa de recuperação e ma-
nutenção das estradas. “Algumas 
dessas localidades ficam próximas 
a pontos de retirada de cascalho, 
o que vai facilitar a melhoria da 
condição desses acessos”.

Na maior parte das escolas de 
Ilhéus o ano letivo já está chegan-
do ao fim e a Secretaria da Edu-
cação quer aproveitar o período 
de férias para começar uma série 
de intervenções nas unidades es-
colares do município. As escolas 
nucleadas e muitas de suas salas 
espalhadas pela zona rural fo-
ram escolhidas para iniciar este 
processo de melhorias, que terá 
como foco a parte estrutural. Em 
visita à zona rural, na manhã 
desta quinta-feira (16) o prefeito 
Newton Lima, acompanhado pela 
secretária Lidiney Campos, e os 
secretários Marcelo Barreto (Se-
gurança, Transporte e Trânsito) e 
Marconi Queiroz (Infraestrutura 
e Ações Regionais), fez um levan-
tamento dos primeiros locais por 
onde este serviço deve começar. 

Na localidade do Serrado, a 
equipe visitou a sala municipal 
Jorge Amado, que abriga aulas de 
séries que vão desde a pré-escola 
até o ensino fundamental. A re-
forma do telhado e dos sanitários, 
além da construção de mais uma 
sala foram colocadas como prio-
ridade. Numa das salas do anexo 
da Escola Nucleada do Japu, situ-

ado no Assentamento Unidos de 
São Bento, a secretária destacou 
a necessidade da melhoria no te-
lhado, da troca das janelas, além 
de serviços básicos como pintura 
interna e externa e manutenção 
da rede elétrica e hidráulica. 

Na Cascalheira, outra localida-
de rural visitada pela comitiva foi 
realizada ureunião com represen-
tantes do Projeto de Assentamen-
to Cosme Muniz, José Raimundo 
Santos Oliveira e Sidney Oliveira 
de Souza, além de outros mora-
dores. Uma das solicitações feitas 
pela comunidade foi a implanta-
ção, no local onde já funciona uma 
sala de Educação para Jovens e 
Adultos (EJA), de uma sala para a 
educação infantil. “Um total de 36 
famílias residem no assentamento 
e mais 30 no Projeto de Assenta-
mento Fábio Henrique, por isso a 
demanda é grande e muitos pais 
não têm condições de colocar seus 
filhos na escola, devido à grande 
distância até a unidade escolar 
mais próxima e a falta de uma li-
nha de ônibus regular”, afirmou 
José Raimundo Oliveira.

De acordo com a secretária Li-
diney Campos, já no próximo ano 

letivo a comunidade dos dois PA’s 
e do entorno vai passar a contar 
com uma sala para atender ao 
público infantil. Ainda com o ob-
jetivo de conhecer a demanda das 
unidades da zona rural, a equipe 
visitou a sede da Escola Nuclea-
da de Areia Branca e as salas de 
Aramari, Flor de Lírio e Isaias de 
Afonso Carvalho (localizada no 
distrito de Sapucaeira), ambas 
pertencentes à Escola Nucleada 
de Olivença. Todas essas unida-
des, segundo explicou o secretário 
Marconi Queiroz, passarão por 
reforma total, com início previs-
to para próximo mês. “O prefeito 
Newton Lima já definiu o crono-
grama de melhorias, que poste-
riormente, se estenderá para as 
escolas da zona urbana”.

Programa Caminhos da Esco-
la – A partir do próximo ano, a po-
pulação que reside na zona rural 
contará com um aliado para dimi-
nuir a distância até a escola. Gra-
ças ao apoio do governo federal, 
através do Programa Caminho da 
Escola, Ilhéus ganha quatro novos 
ônibus e um microônibus equipa-
dos e adequados às condições das 
estradas vicinais. 

EXECUTIVO

EDUCAÇÃO

O CNE (Conselho Nacional 
de educação) aprovou novas dire-
trizes curriculares para o ensino 
fundamental –1ª à 9ª série. Em 
meio a determinações como a de 
que o aluno seja completamente 
alfabetizado até os oito anos, o 
texto trata de um tema polêmi-
co. Recomenda “fortemente” que 
as escolas não reprovem nenhum 
aluno até o 3º ano. Uma prática 
já adotada, sob críticas, por vá-
rios municípios e Estados. Entre 
eles São Paulo. Na campanha 
presidencial de 2010, a despeito 

da inanição das discussões sobre 
políticas públicas, Dilma Rousse-
ff posicionou-se sobre a matéria. 
Deu-se num debate da TV Ban-
deirantes, em 5 de agosto. Dilma 
defendeu o fim do mecanismo que 
leva à aprovação automática no 
ensino fundamental. Soou assim: 
“Nós temos de romper com aquela 
prática da progressão automática 
do aluno”. Disse que o mecanismo 
“é responsável por colocar o pro-
fessor num sistema sem saber se 
o aluno tinha aprendido ou não”. 
(Blog do Josias)

Segundo Carlos Gil autor do 
Livro de Gestão de Pessoa Ed 
Atlas, negociação é a procura co-
mum da regulação das divergên-
cias e é hoje, uma das funções 
mais importantes em qualquer 
esfera mercantilista. Nos Estados 
Unidos, França, Grã-Bretanha e 
em alguns países, a negociação 
começou a ser introduzido nos 
programas de treinamento geren-
cial, na década de 1950. No Brasil, 
somente na década de 1970, com o 
início da abertura política, a revi-
talização do movimento sindical é 
que se começou a conferir maior 
importância sobre o assunto.

Por que a Negociação? Com 
as mudanças do papel social, 
políticas, economia e cultural, o 
modelo tradicional sucumbiu. A 
alta hierarquia das empresas não 
podia mais decidir isoladamente o 
que o pessoal de produção (opera-
cional) ia fazer. Assim como a evo-
lução da relação de autoridades. 
A simples transmissão de ordem 
não se mostrava mais suficiente 
para garantir o empenho dos su-
bordinados mais bem informados 
a cerca da sua importância dentro 
do contexto atual, eles exigem a 
justificativa da pertinência de 
suas ações.

São duas as Naturezas da 
Negociação. 1ª Negatividade: fre-
qüentemente a palavra negocia-
ção, evoca imagens negativas, de 
um lado trás a lembrança de negó-
cios, de atividades menos nobres, 
onde sempre um ganha e outro 

perde. Do outro, evoca o confron-
to entre nações ou organizações e 
que o resultado é a rendição e ou 
humilhação de uma das partes. A 
imagem do negociador também 
não é das melhores. É visto como 
dono de uma boa lábia, embora 
possa até ser invejado, atribui-se 
a ele certo cinismo e facilidade 
de enganar as pessoas (ciganos). 
2ª Fato: a definição a seguir não 
conduz a conotações pejorativas, 
já que apresenta a negociação 
como: a procura da regulação 
das divergências. O objetivo não 
foi procurar uma definição sua-
ve, segundo o autor – o conceito 
de NEGOCIAÇÃO envolve uma 
dialética de interesses em partes 
divergentes, em parte convergen-
tes. Com essa linha de raciocínio, 
a negociação é entendida como 
um jogo estratégico entre o con-
flito e a cooperação. 

Na próxima edição você vai 
descobrir que negociação é um 
jogo, falaremos Jogos de Acordos; 
Jogos de Cooperação; jogos do tipo 
misto e ainda: fatos; negociação 
nas organizações; motivos e eta-
pas do processo de negociação. 
Nos aprofundaremos um pouco 
mais numa questão importante 
em todos os momentos de nossas 
vidas, afinal, quem não sabe ne-
gociar, dificilmente, bem se dará.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente 

do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Itabuna.

Vamos aprender 
a negociar? Parte I.
O Papel do negociador.

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

O prefeito 
Newton Lima 
visitou escolas 
na zona rural
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Logo 
é Natal

“Jeito Filósofo de Pensar”

Logo é Natal, e as pessoas 
se apressam em adquirir pre-
sentes para agradar àqueles 
que amam. Ana também fez 
a mesma coisa, e comprou mi-
mos para demonstrar sua afei-
ção. Presenteou seu amigo, um 
grande empresário, com algo 
que certamente lhe contentaria. 
Passaram-se dias e não hou-
ve qualquer manifestação de 
agradecimento. Ana estranhou. 
Tinha certeza da satisfação do 
amigo e não compreendia seu 
silêncio. Duas semanas depois, 
encontraram-se numa festa de 
formatura. Ana perguntou ao 
amigo se havia gostado de seu 
presente. Ele afirmou que sim, 
demonstrando contentamento. 
Então, ela aproveitou para lhe 
indagar porque não havia lhe 
dito nada, e a resposta foi: não 
tive tempo!

Parece incrível, mas a cada 
dia temos menos tempo. Atual-
mente, tudo é muito rápido e 
bem mais fácil que antigamen-
te. Os e.mails e celulares facili-
tam a vida de milhões de pes-
soas que desejam se comunicar 
com celeridade, no entanto, pa-
rece não haver tempo para fa-

zer uma ligação ou enviar uma 
mensagem, ainda que consul-
temos nossa caixa de correio 
e aparelho telefônico todos os 
dias. Isso é lamentável! Tenho 
a impressão que estamos esque-
cendo de dar prioridade ao que 
é realmente importante. Agra-
decer é admirável. Dar atenção 
aos demais é conveniente. Res-
peitar as pessoas é essencial. 
Não podemos descuidar dos de-
talhes, sob pena de sermos os 
próximos esquecidos.

Aliás, falando nisso, parece 
que no Natal o mais esquecido 
por vezes é o próprio aniversa-
riante. Muitos correm atrás das 
lembrancinhas e dos preparati-
vos para a ceia, no entanto, não 
têm tempo para participarem 
da missa. Imagino que Jesus 
possa ficar triste com a nossa 
falta de interesse. Afinal, Ele 
entregou sua vida pela nossa. 
Avalie o que seria viver sem 
qualquer perspectiva de futuro 
ou crença na salvação. Jesus 
nos presenteou com a esperan-
ça e a certeza de dias melhores. 
Mesmo assim, a gente esquece 
que o dia de natal é o dia Dele. 
A gente imagina que é o dia do 

Papai Noel. E repare que, para 
muitas pessoas, é só ele quem 
importa.

Que tal presentearmos Je-
sus Menino com a nossa aten-
ção? Podemos começar lem-
brando-nos de agradecer pelo 
que recebemos. Talvez, como 
o amigo de Ana, tenhamos es-
quecido os bons modos e sim-
plesmente deixado de dizer um 
muito obrigado pelo seu sacrifí-
cio, e também por sua bondade 
em nos conferir a preciosa es-
perança. Vamos ser mais hu-
mildes e reconhecer com grati-
dão a oportunidade de celebrar 
o Natal luz, o Natal esperança, 
o Natal direção. Muitos va-
gueiam pelos vales escuros à 
procura de um sentido para a 
vida. Jesus é o próprio sentido. 
Tenhamos um tempo para Ele, 
pois logo é Natal. As estrelas 
brilham no céu, e os anjos ento-
am lindas canções. Nasceu um 
Menino Deus!

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

clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

Muitos partem pelo estado do 
anonimato de não investigar, de 
não medir, todavia precisamos sim 
estar atentos as coisas que aconte-
cem no dia-a-dia. Por isso separei 
esse texto de autor desconhecido 
que achei na internet e que todos 
possam refletir.       

“A Filosofia não nos torna (mi-
lionários), não nos ergue às digni-
dades do Estado; é até bastante 
descuidada destas coisas. Mas de 
que vale nutrir a carteira, subir 

a altos postos e permanecer na 
ignorância, desapetrechado de es-
pírito, brutal na conduta, instável 
no caráter e caótico nos desejos? 
A Filosofia impede a estagnação 
e desvenda o que está encoberto 
pelo costume, pelo convencional, 
pelo poder.”

Por Tiago Reis.
Estudante de Filosofia da UESC e Agente 

de Tributos Prefeitura Municipal de 
Itabuna/Bahia.

E-mail: tiagoefesios@hotmail.com 

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1 -      Meu ex-patrão re-
alizou descontos no meu sa-
lário, por vários meses, ale-
gando que eu causei dano 
no CPU do meu setor. Que-
ro entrar na Justiça, pois, 
acho que foi um abuso. Pos-
so? Marcelo Lins.

  Caro Marcelo, o patrão 
pode fazer descontos no salário 
do empregado, desde que prove 
que o empregado causou preju-
ízos, não é só alegar. Tem que 
provar. o dolo, ou seja, que o 
dano foi causado pelo emprega-
do de propósito. 

De outra parte, pode cons-
tar do contrato - se tiver con-
trato escrito - que os danos 
causados pelo empregado ele 

pagará ou de norma coletiva, 
como autorização  de desconto 
em favor do sindicato.

No seu caso, pelo que vejo, 
não há nem contrato nem prova 
de que você teria agido de propó-
sito. Então não cabe o desconto.

 
2 -      Minha funcionária 

tem dois filhos. A empresa 
paga salário-família para 
ela. Acontece que o esposo 
dela trabalha e também re-
cebe salário-família pelos 
mesmos filhos. É correto 
duas fontes pagarem salá-
rio-família dos mesmos fi-
lhos. Rita Maria. 

D. Rita Maria, o salário fa-
mília é pago pelo empregador, 

mas descontado das contribui-
ções previdenciárias devidas ao 
INSS. Cuida-se, pois de Direito 
Previdenciário. Se fossem dois 
empregadores diferentes,  opino 
no sentido do cabimento dos pa-
gamentos pelas duas empresas, 
sendo a mesma empresa, não 
acredito que o INSS concorde, 
até porque o salário-família é 
pago, em verdade, pela Previ-
dência. Aconselho, enfim, fazer 
uma consulta ao INSS, pois, 
como isso, o desconto do valor 
pago, é feito do que for devido 
da contribuição ao INSS.

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 

1º Festival de 
cinema baiano
O 1º festival de Cinema Baiano que 

acontecerá nos dias de 9 a 13 de janeiro 
de 2011 na cidade de Ilhéus, vai ser uma 
vitrine cinematográfica baiana. São cinco 
dias de uma intensa programação de exi-
bições nas Mostras de Longas-Metragens 
e de Curtas-Metragens, além de oficinas 
na área audiovisual e bate-papos com os 
realizadores.

Bahiagás amplia distribuição

OEA quer envolver empresas e
sociedade civil em luta contra corrupção

População cresceu em ritmo menor 
que o esperado em 10 anos, diz Ipea

BAHIAGÁS

INTERNACIONAL

ESTUDO

A Companhia de Gás 
da Bahia (Bahiagás) 
pretende investir cerca 
de R$ 165 milhões nos 
próximos três anos, sen-
do que, deste total, R$ 
64 milhões estão previs-
tos para a construção de 
infraestrutura e amplia-
ção da rede distribuido-
ra no Sul e Extremo Sul 
do estado.

Os novos inves-
timentos nas regiões 
abrem caminho para que 
a companhia estabeleça 
presença no Complexo 
Intermodal Porto Sul, 
que compreende o porto, 
a Ferrovia Oeste-Leste, 
o aeroporto internacio-
nal de Ilhéus e a Zona 
de Processamento de 
Exportações (ZPE)

Os países da América Latina e 
do Caribe devem se esforçar mais 
para envolver o setor privado e a 
sociedade civil no combate à cor-
rupção, advertiu a Organização 
dos Estados Americanos (OEA) 
ao concluir nesta quarta-feira 
uma conferência sobre o tema em 
Brasília. “É muito fácil para o se-
tor privado criticar sem assumir 

suas responsabilidades”, disse o 
ministro-chefe da Controladoria-
Geral da União (CGU), Jorge 
Hage, no encerramento da ter-
ceira reunião da Conferência dos 
Estados Partes do Mecanismo de 
Acompanhamento da Implemen-
tação da Convenção Interameri-
cana contra a Corrupção (Mesi-
cic). (Efe)

O ritmo de crescimento da 
população nos últimos dez anos 
foi menor do que o previsto, se-
gundo estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), divulgado nesta quarta-
feira, baseado em dados dos 
Censo 2010. A taxa média de 
crescimento geométrico anual 
brasileiro foi de 1,17% ao ano 
desde 2000, que registrou uma 

população de 190.732.694 pesso-
as. A projeção do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) mais atual da população 
para 2010 indicava que o país 
cresceria a uma taxa geométrica 
média anual de 1,3%, alcançando 
193,2 milhões. O crescimento se 
deu a uma taxa geométrica mé-
dia anual 0,13 ponto percentual 
menor do que o projetado. 
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*Escritor e Jornalista

Soneto da 
Insistência 

Ser um poeta agora vale a pena?
Ó mundo, minhas antenas da raça
Para que servem? Uma veloz massa
Nos tempos modernos prefere nessa

Onda sepultar a relva curtindo
Essas vozes que rolam sem dar trégua.
Uma ardente viagem ao fundo do
Poço trepida nesse embalo de erva.

Irada ruge elétrica pantera,
Insana expele cantores de guerra,
Rosas enfermas: água, céu e terra.

Conquanto os ventos desprezem  meu  
canto,
Com seus mitos em meu pomar  insisto
Para fazer do mundo sentimento.

Soneto de Todos Nós

Persisto entre virtudes e defeitos,
O caminho está nisso, jogo e drama,
Passos andando, andando como os ventos,
Claro, escuro, nave, ilha, ó meu poema.

Nesse vaivém da vida sinto dores,
Leveza apenas  quando vejo  as flores,
De tal modo o tempo  passa adiante,
De novo o ontem é o hoje de repente.

Sortilégios estão dentro de mim,
Sempre lhes afirmo que a vida é falha,
Ouço-me num ponto onde tudo encalha.

E suas vozes, que fui sempre assim,
Odes, prantos, essa medonha malha,
Andante do começo para o fim.

Natal

Uma estrela afugenta
Da noite o medo
Que se tem das trevas.
O canto do galo
Que fere a aurora
Dessa vez é belo.
Num sorriso silencioso
A Virgem Maria sabe
Do amor de Deus no chão.
Da flauta dos pastores
Sai essa canção que comove.
Todos os anjos entoam
O esplendor deste amor,
Em torno do mundo
Abelhas de ouro zumbem.

Três Poesias

* Cyro de Mattos
 – Escritor distinguido com a Comenda do Mérito do 
Estado da Bahia. Publicado em Portugal, Itália, França, 
Alemanha, Suíça, Dinamarca, Rússia, México e Estados 
Unidos.  Membro da Academia  de Letras da Bahia e Aca-
demia de Letras de Ilhéus. Participou da Feira Internacio-
nal do Livro de Frankfurt em 2010. Atual Presidente da 

Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania
E-mail: cyropm@bol.com.br 

Por Cyro de Mattos*

VERCIL 
MUITO FELIZ

Quem está rindo a toa de tanta 
felicidade é o professor, jornalista 
e escritor, Vercil Rodrigues, que é 
o mais novo Bacharel em Ciências 
Jurídicas de Itabuna. Vercil tem 
motivos para brindar os êxitos e 
vitórias neste final de ano; e na 
chegada de 2011, com as realiza-
ções pessoal e profissional. Vercil 
fechou o ano de 2010 com muitas 
realizações: Jornal, Revista e Edi-
tora Direitos, lançamento dos livros Breves Análises Jurídicas, 
em sua 3ª edição; e Análises Cotidianas, em 2ª edição. Nossas 
felicitações e feliz ano novo. Obter a confiança de Deus é algo de 
valor inestimável. Parabéns pela conclusão do bacharelado!

BODAS 
DE OURO

Registramos e ao mes-
mo tempo parabenizamos 
o casal Ivann Krebs Mon-
tenegro e Zenaide Gouveia 
Montenegro, pelos seus 52 
anos de enlace matrimonial 
(Bodas de Ouro), ocorrido 
no último dia 10/12.

 Ivann Montenegro é o 
condutor-mor da fundação 
da Academia Grapíúna de 
Letras (AGRAL) e presiden-
te da Academia Maçônica 
de Letras, Ciências e artes da Região Grapiúna, instituição ligada 
a Loja Maçônica Areópago Itabunense. 

CHARLES HENRI
O jornalista e apresentador 

da TVI (TV Itabuna), Charles 
Henri, fazendo memória das 
personalidades que fazem su-
cesso em Itabuna e região. É o 
decano da imprensa regional. 
Um patrimônio vivo, antes, du-
rante e depois dos outros, que 
merece ser homenageado.

CHICO DOS 
CORREIOS

O profissional José Francisco 
de Souza, o popular Chico dos Cor-
reios, está comemorando 27 anos 
de carteiro. Em Itabuna, no Sul da 
Bahia, ele afirma para todo mun-
do que o sucesso do seu trabalho 
é pautado na dedicação, no amor, 
em fazer o que gosta. Isso é que é 
sorriso! O resto é brincadeira.

PROFESSOR 
AURÉLIO 

O professor Aurélio Macedo, 
decano do curso de Economia da 
Universidade Estadual de Santa 
Cruz - UESC, muito feliz, ao co-
memorar 35 anos de profissão. Na 
verdade, Macedo é o decano do cur-
so de Economia da Uesc. Homem 
sério, respeitável e excelente pro-
fissional da educação.  Sucesso.

MARCOS FELIZ 
O itabunense Marco Antônio Oli-

veira Lima, perito criminal, filho do fa-
zendeiro Francisco Antonio, casado com 
a professora de Patologia da UFBA, 
Alessandra Estrela, está muito feliz. 
É que a herdeira do casal, a princesa 
Maria Eduarda Estrela Lima, acaba de 
completar um mês de nascimento. Está 
todo mundo rindo para as paredes de 
tanta felicidade com o natal.

PADRE JACKSON
Padre Jackson José de Quei-

roz, comemorando 36 anos de sa-
cerdócio. A irmandade aplaude e 
acompanha os passos do padre, 
que sempre foi um líder espiritual 
firme e feliz. Ele está hoje na igre-
ja Sagrado Coração de Jesus, em 
Valença. O padre Jackson é tão 
querido que recebeu mensagem 
de uma devota, dizendo assim: 
“Quando estou perto de você meu 
coração explode. Fico mais feliz”. 

RODRIGO BITTAR
O jovem Rodrigo Souza Bit-

tar Santos, gerente da loja Ponto 
Frio, formado em Administração 
pela FTC, com curso de pós-gra-
duação em Gestão Empresarial 
pela Unime, quer fazer Direito 
no próximo ano.  Pés no chão e os 
olhos no futuro.

Amigas de infância e com-
petentes advogadas em suas 
áreas de atuações jurídicas: 
Drª. Jurandy de Oliveira Lima 
e Drª. Veneranda Andrade. 
Elas são referências em Itabu-

na como advogadas dedicadas. 
Este ano, realmente, é o ano 
das mulheres. Parabéns douto-
ras pelo brilho da competência 
que emanam no setor jurídico 
na região Sul da Bahia.     

Aos jovens ad-
vogados Antônio Ca-
lhau Rodrigo Ganen. 
Dr. Calhau é pro-
fessor de Direito da 
FTC e da UNIME, 
faz parte da equipe 
da Procuradoria Ge-
ral do Município de 
Itabuna, com o advo-
gado Rodrigo Ganen. 
Os competentes pro-
fissionais são exemplos para nosso Estado. Calhau é mais do que 
dez, além de ser fluente em portunhol. 

SECY 
JOIRA 

A advogada Secy Joira é 
Assessora da Procuradoria Ge-
ral do Município de Itabuna, 
comandada pela advogada Ju-
liana Burgos. Secy além de com-
petente é uma bela advogada.  

GRANDES MULHERES
A colunista do Jornal e Revista Direitos, Formatura & Even-

tos, Sª. Angélica Rodrigues; e a escritora cearense Expedita Maciel, 
autora do livro “Eu vim, vi e venci” , em almoço festivo no Shopping 
Jequitiba. Elas comemoravam o bem-estar e o sucesso dos seus pro-
jetos de vida, bem como, dos seus esposos, respectivamente,  Vercil 
Rodrigues  e João de Paula, escritores e jornalistas da Bahia.  

CALHAU NOTA DEZ

AMIGAS 
DE 
INFÂNCIA
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Por Angelica Rodrigues
E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

O escritor e 
poeta Gerson 
dos Anjos 
prestando 
juramento

O imortal Gerson 
dos Anjos 

autografando 
seu livro Poemas 

do Tempo, 
acompanhado 

de perto por seu 
confrade Pawlo 

Cidade

André Cerqueira, gerente regional da Águia Branca 
e Gilmar Abreu que assumirá esta mesma função a 

partir de 10 de janeiro de 2011. Parabenizamos André 
pelo excelente trabalho realizado e ao mesmo tempo 
desejamos a Gilmar, sucesso nessa nova empreitada. 

O jornalista, escritor e agora Bacharel em 
Direito, Vercil Rodrigues, entregando a 

jornalista e editora do Jornal Bahia Hoje, Lorena 
Guimarães o presente do “amigo secreto”.

Ivan Montenegro, presidente a AIABB 
declamando seu poema Natal

A colunista Angélica Rodrigues, recebendo um 
afetuoso abraço do papa do colunismo social 
regional, Charles Henry. Parabéns Charles a 
organização do evento estava impecável.

Dr. Josevandro Nascimento, a 
quem coube saudar o agora 
confrade Gerson dos Anjos

Os acadêmicos Maria Schayn e 
Dorival de Freitas presente na 
posse de Gerson dos Anjos

O acadêmico  João 
Hygino Filho, 
ex-presidente da 
Academia de Letras 
de Ilhéus e sua 
filha Eliene Hygino, 
secretária da ALI

Da esquerda - 
Os confrades 
Arleo Barbosa, 
presidente 
da Academia 
de Letras de 
Ilhéus, Hans 
Schaepy, Ger-
son dos Anjos 
e Josevandro 
Nascimento, 
1º Vice – Presi-
dente

Em uma cerimônia bastan-
te concorrida, onde não faltaram 
autoridades civis, militares e polí-
tica, a imprensa regional, familia-
res e amigos, no último dia 30 de 
novembro, no salão nobre da Aca-
demia de Letras de Ilhéus (ALI), 
as 18h30, ocorreu a posse do novo 
imortal da ALI, o poeta Gerson dos 
Anjos, que passou ocupar a Ca-
deira de Nº 17, que pertenceu ao 

jornalista José Augusto Berbert e 
que tem como patrono Epaminon-
das Berbert de Castro e fundador 
o jurista Raimundo Brito.

A condução do ato solene fi-
cou a cargo do presidente da 
Academia, historiador e soci-
ólogo Arleo Barbosa e a ao ad-
vogado e acadêmico Josevandro 
Nascimento, coube a saudação 
ao novo membro da Casa.

A empresa de transportes Águia Branca 
reuniu, no Cerimonial Charles Henry, a nata 
da imprensa regional para jantar e brindar 
o término de mais um ano de atividade, bem 
como celebrar a chegada de um novo ano. Na 
oportunidade, André Cerqueira anunciou 
que deixará a gerência regional da empresa 
para assumir um cargo em nível de nacional 
no mesmo grupo. Na oportunidade, foi apre-
sentado o seu substituto, Gilmar de Abreu, 
que tomará posse a partir de 10 de janeiro 
de 2011. 

A tradicional homenagem da Águia 
Branca a imprensa regional é um bom 
momento de confraternização, alegria e 
troca de presentes entre os profissionais 
desse setor.

Festa elegante, alegre, em clima de paz e de 
amor, reuniu na AABB de Itabuna, no dia quatro 
de dezembro, os aposentados e pensionistas do 
Banco do Brasil, que acompanhados de familiares 
e amigos, curtiram uma noite feliz, embalados pela 
cantora e musicista Juliana Ramos. Sob coorde-
nação da Associação de Aposentados do Banco do 
Brasil (AIABB) o encontro marcou data no cora-
ção de todos os presentes, que num doce coquetel 
dançante, celebraram o nascimento de JESUS e 
cumprimentaram-se, mutuamente, com abraços 
fraternais e votos de FELIZ NATAL e de FELIZ 
ANO NOVO. Com mensagem alusiva a JESUS e 
um poema de NATAL, Ivann Montenegro concen-
trou os encantos da época.”

Gerson dos Anjos 
toma posse na Academia 

de Letras de Ilhéus

Confraternização 
da Águia Branca

Confraternização dos Aposentados 
e Pensionistas do Banco do Brasil



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de dezembro de 2010 a 20 de janeiro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
07

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

Nesta edição, continuamos a apresentar os acadêmicos 
que compõem a Academia de Letras de Ilhéus (ALI) 

Academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

O sociólogo Arleo 
Barbosa presidente 
da ALI e sua esposa 
Professora Cláudia

(A partir da direita) 
Professor Augusto, 
Drª Sued, Angélica 
Rodrigues, José 
Carlos, Eliene Hygi-
no, Neide Silveira e 
Drº João Hygino

O empresário 
José Carlos, 
Eliene Hygn-
no secretária 
da ALI e Drº 
Antônio Hygino 
Juiz de Direito 
da Comarca de 
Buerarema

A professora-
doutoranda Maria 

Luiza Heine e o Pro-
motor de Justiça 
Drº Carlos Passos

O casal anfi-
trião Neide 

Silveira e 
Augusto e 
o casal Drº 

Josevandro 
Nascimento e 
Drª Consuelo 

Nascimento

O poeta e escritor Cyro 
de Mattos é autor de 40 li-
vros e, entre eles, Os Bra-
bos, contos, Prêmio Afonso 
Arinos da Academia Brasi-
leira de Letras, O Menino 
Camelô, poesia infantil, já 
em décima primeira edição, 
Prêmio da Associação Pau-
lista dos Críticos de Artes, 
e Cancioneiro do Cacau, 
Prêmio Nacional de Poesia 
Ribeiro Couto, da União 
Brasileira de Escritores 
(Rio), e Segundo Prêmio 
Internacional de Poesia 
Maestrale Marengo d’Oro, 
Gênova, Itália. É editado 
também em Portugal, Itá-
lia e Alemanha. É membro 
da Academia de Letras de 
Ilhéus, onde ocupa a Cadei-
ra de nº 16 que tem como 
patrono Eduardo Ramos 
e fundador Nilo Cardoso. 
Além de membro da Aca-
demia de Letras da Bahia, 
é advogado aposentado e 
atual Diretor-presidente 
da Fundação Itabunense 
de Cultura e Cidadania. 

O itabunense Hélio Pólvora 
é contista, crítico ensaísta e es-
critor com 30 livros publicados 
e acaba de lançar seu primeiro 
romance Inúteis luas obscenas 
(Casarão do Verbo). Passou por 
quase todas as redações dos jor-
nais cariocas assinando colunas 
de críticas literárias. Atualmente 
assina aos domingos uma coluna 
no jornal A Tarde. O acadêmico 
Hélio Pólvora ocupa a Cadeira nº 
24, que tem como Patrono João 
Fiorêncio Gomes e Fundador 
Otávio Moura. 

Adelindo Kfoury é historia-
dor, jornalista, escritor grapiúna 
e autor do livro Itabuna – Minha 
terra. É Membro do Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, 
Associação Baiana de Imprensa 
(ABI) e Rotary Internacional. 
Adelindo ocupa a Cadeira de nº 
10, que tem como Patrono Car-
los Chiachio e Fundador Camilo 
de Jesus Lima.

Dorival 
de Freitas

O professor Dorival 
de Freitas é escritor e 
poeta, dirige os trabalhos 
do Sarau na Academia 
de Letras de Ilhéus, que 
ocorre sempre no dia 11 
de cada mês.  Dorival 
ocupa a Cadeira nº 11 
que tem como patrono 
Carlos Ribeiro e fundador 
Washington Landufo.

Jorge Luiz 
Matos

O acadêmico e escritor Jorge 
Luiz Matos ocupa na Academia 
de Letras de Ilhéus a Cadeira de 
nº 07, que tem como patrono Ar-
lindo Fragoso e fundador Flávio 
Jarbas. Jorge Luiz tem cinco li-
vros editados e está programando 
para 2011 os lançamentos deles.

Adelindo 
Kfoury 
Silveira

Cyro 
de Mattos

Hélio Pólvora de Almeida

 Aniversariou no último dia 8 de dezembro, o acadêmico 
e professor Dorival de Freitas. Parabenizamos o mestre 
por esta importante data.

 Registramos as participações dos professores e membros 
da ALI Arleo Barbosa e Maria Luiza Heine, no livro “Mi-
nha Ilhéus: Fotografias do Século XX e um Pouco de Nos-
sa História”, do fotografo José Nazal Pacheco Soub, que 
será lançado no dia 23 de dezembro, quinta-feira, às 18 
horas, no salão nobre da Academia de Letras de Ilhéus. 
Os dois acadêmicos contribuem com a obra de José Nazal 
com textos sobre a história de Ilhéus.

Em uma noite memorável, a 

direção da Academia de Letras 

de Ilhéus reuniu no último dia 

16 de dezembro, na casa da 

acadêmica Neide Silveira, seus 

membros, familiares e amigos 

da Academia para uma jantar de 

confraternização.

Confraternização 
da Academia de 
Letras de Ilhéus

Gerson dos Anjos 
toma posse na Academia 

de Letras de Ilhéus

*Por Vercil Rodrigues
Professor e Jornalista, autor dos livros: Breves Análises Jurídicas e Análises Cotidianas (Direitos Editora)

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

*Vercil Rodrigues
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“E vai rolar 
a grana, 
vai rolar, que o 
deputado mandou desviar...”

Nem o chamado espírito nata-
lino ou a mudança de governo, que 
não muda tanto assim, contém a 
volúpia com que uma significativa 
parcela dos nossos políticos avança 
sobre os cofres públicos.

Se a praxe comum de alguns 
deputados e senadores era destinar 
verbas do Orçamento da União para 
a construção de escolas, unidades de 
saúde, estradas e ginásio de espor-
tes, ficando  com um percentual do 
valor total dos recursos (entre 10% e 
20% de acordo com cálculos conser-
vadores); agora surge uma nova mo-
dalidade de tunga, aparentemente 
mais rentável e comprovadamente 
menos fiscalizável.

Trata-se da destinação de parte 
considerável da cota a que cada par-
lamentar tem direito no Orçamento 
da União para a realização de festas 
realizadas por entidades privadas, 
providencialmente registradas como 
instituições sem fins lucrativos.

As verbas são canalizadas atra-
vés do Ministério do Turismo. Seria 
a manjada versão do ´pão e circo´, 
não fosse um pequeno detalhe: boa 
parte dessas entidades são de facha-
da e não raro escondem a digital de 
alguém ligado ao deputado ou sena-
dor que destinou o recurso.

Sutil como um trio elétrico numa 
orquestra sinfônica.

Desta forma, descobriu-se, por 
exemplo, que o deputado Gim Arge-
lo destinou recursos para uma en-
tidade, que repassou 550 mil reais 
para que uma tal Radio Nativa FM 
divulgasse a festa. A Nativa FM  -só 

coincidência, claro- pertence ao filho 
de Gim Argelo, que até dias atrás 
era nada mais nada menos que o 
relator do Orçamento da União no 
Congresso Nacional.

E que uma deputada do Amapá 
mandou 5 milhões de reais para uma 
entidade que tem como sede uma 
casa sem placas...em São Paulo! E 
que um deputado do Distrito Federal 
destinou 3 milhões de reais para em-
presas fantasmas. E que um deputa-
do de Goiás despachou 2 milhões e 
700 mil reais para uma empresa de 
eventos em nome de um jardineiro. 
Seguem-se um monte de ´e ques´, 
visto que a lista é imensa e supra-
partidária.

Como é mais difícil fiscalizar 
os gastos com festas do que com 
obras, lá vão os recursos para as 
micaretas (ou picaretas!), festas de 
São João (´cai  cai milhão, aqui na 
minha mão´) e quetais, enquanto a 
patuléia se vira na fila da matrícula 
escolar e do pronto socorro e a ju-
ventude pena com a falta de espaços 
para esportes.

E lá vamos nós, cidadãos co-
muns, a fazer o nobre papel de 
palhaços nessa festança/gastança 
o para a qual somos involuntaria-
mente convidados, já que é o dinhei-
ro dos nossos impostos que financia 
essa gatunagem, quando deveria 
financiar serviços públicos de qua-
lidade.

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista 

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

Não te quero esposa. 
Quero-te amante, compa-
nheira, irmã de todas as 
horas. Irmã de muitas vi-
das. Não te quero casa, 
guarda-roupas, fogão, má-
quina de lavar, mesa pos-
ta. Quero que te dispas da 
personagem e atinjas, em 
ti, a mulher profunda, ha-
bitante do melhor que és. 
Não me exijas automóveis, 
títulos, paletó, nobreza, 
sucesso, porque o mais no-
bre de mim para ti é o meu 
amor. Que nem meu é, ape-
nas me perpassa, vindo do 
não sei, e te encontra, enla-
ça-te, escolhe-te, entre ou-
tras e dança, e verseja em 
tua alma. Não me queiras 
marido. Jamais poderia ser 
marido. Não sou esses ho-
mens que passam, comuns, 
indo ali e acolá, pagar tí-
tulos, investir em ações, 
planejar viagens formais e 
diversões obrigatórias. Não 
sou nenhum deles. Não me 
queiras marido. Encontra-
mo-nos e isto basta. Olhei 
nos teus olhos e vi neles um 
ecoar de cores que em meus 
olhos se fixaram. Demo-nos 
as mãos, tivemos os gozos 
da carne, comungamos de 
azuis, madrugadas e cân-
ticos diversos, anjos nos 
acompanharam, borboletas 
e outros bichos. Onde pode-
ríamos ir mais? 

Não te vejo numa casa 

a esperar a morte. Não te 
imagino descartável, social. 
O nosso amor é um vulcão, 
é certo, mas em liberdade, 
nas nuvens, no indefinido, 
em Andrômeda, numa fuga 
para o vermelho cósmico. 
Dentro de uma casa adoece-
ríamos. Eu me tornaria teu 
pai, teu avô, não teria mais 
nada a te ofertar, além de 
meus medos, de minhas 
fraquezas. Eu seria como 
um Jesus descido da cruz e 
vivo, sem mais Cristo ser. 
Porque não sou mais um 
em teus alfarrábios, mas o 
teu homem, o teu mestre. 

Posso te apanhar e te 
levar ao ápice das tuas vir-
tudes, despertar-te, liber-
tar-te de todo aprendizado 
inútil da tua infância de pa-
dres. Posso te fazer musa, 
sacerdotisa. O que somos 
é sem nome. Somos o sol, 
amarelos, o mar destruindo 
pedras, satélites pintando o 
céu, somos os que vão, sem 
rumo, os que não retornam 
nunca mais. Se trancados 
numa caverna turva, tra-
zendo no peito um crachá 
de identificação, quem serí-
amos? Seríamos os mortos, 
os que contemplaram a luz 
e tiveram medo, recuaram, 
preferiram o lodo, a conve-
niência, o conforto do cemi-
tério. Não poderíamos, de-
funtos, consumar a criação. 
No máximo, regaríamos flo-

res em sepulturas vizinhas, 
aprontaríamos o chá das 
seis, arrumaríamos malas e 
passearíamos sobre criptas 
distantes. 

Lembra-te adolescente. 
As folhas secas que guar-
davas em teu caderno. É 
ali que estou e me consu-
mo, até os dias de hoje, 
nessa eternidade de chuva, 
de rio. Estou nas tuas ale-
grias verdadeiras, no verão 
da tua alma. Deixa-me ser 
teu príncipe, teu cantor, 
teu guia das horas tristes 
e suaves. Aos pés da tua 
existência, de prontidão, 
estar sempre sorrindo e flu-
tuando, em minhas vestes 
de mendigo e minha ambi-
ção de passarinho. Minha 
adorada, emanação do meu 
silêncio, somos maiores que 
essa feira-livre onde se ne-
gociam ilusões. Quero-te 
sem esse rol de prendas que 
te impuseram os antigos. 
Quero-te sem as fantasias 
urbanas. Em anáguas te 
quero, no algodão de cam-
ponesa, no vestido de flor. 

As mãos em tua nuca se-
rão sempre as minhas. Sou 
o teu céu, sou o teu Deus. 
Tudo mais é mentira.

Por Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor, Poeta, 
Escritor, Professor e Mestre em Meio 

Ambiente. Itabuna – Bahia.
E-mail: marimbeta7@uol.com.br

                      Por Daniel Thame *

Um bilhão de pessoas 
não pode pagar por saúde

Divina Littera

Carta ao 
Meu Amor

´Vassoura` chega à 2ª. edição

A Organização Mun-
dial de Saúde (OMS) di-
vulgou que mais de um bi-
lhão de pessoas no mundo 
não tem como arcar com 
os custos relativos a tra-
tamento de saúde. Ainda 

de acordo com a organiza-
ção, mais de 100 milhões 
de pessoas caem na po-
breza devido aos gastos 
com saúde todos os anos. 
O estudo da OMS afirma 
que todos os países – ricos 

e pobres, podem melhorar 
o atendimento de saúde e 
torná-lo universal. A or-
ganização sugere ainda 
que os governos aumen-
tem impostos para inves-
tir na saúde. 

O Colégio Divina Providên-
cia realizou, no último dia 26, 
o encerramento e a noite de 
premiação da primeira edição 
do Projeto Divina Littera. Fo-
ram trabalhadas, no projeto, a 
escrita e a leitura de textos dos 
próprios alunos, produzidos 
desde o mês de agosto. Os me-
lhores textos foram premiados 
e publicados no Volume 01 do 
Livro Digital Divina Littera. A 
noite do dia 26, animada pela 
Banda Vox, também formada 
por alunos do Colégio, foi mar-
cada por muitas emoções, agra-
decimentos e homenagens.

A diretora Silvana Sellmann pre-
miando a aluna Elisa Cunha que 
recebeu a primeira colocação em 
três categorias

A Editora Via Litterarum lança 
em dezembro a 2ª. edição de ´Vassou-
ra`, livro de contos do jornalista Daniel 
Thame, que retrata, através de obras 
de ficção, o impacto da vassoura-de-
bruxa, doença que no início da déca-
da de 90 dizimou a lavoura de cacau 
no Sul da Bahia, na vida das pessoas, 
gerando tragédias individuais e cole-
tivas. ´Vassoura´ é a primeira incur-
são de Daniel Thame, com passagens 
pelos principais veículos de televisão, 
rádio e jornal do Sul da Bahia, na li-
teratura.

“Fico feliz com o êxito do livro, 
que teve sua 1ª. edição esgotada em 
cinco meses, mesmo num período em 
que as atenções estiveram voltadas 
para a Copa  do Mundo e as eleições 
de 2010”, explica o jornalista, que a 
partir desta 2ª. edição pretende reto-
mar a divulgação do livro, incluindo 
lançamentos em Ilhéus e outras cida-
des. Daniel Thame quer levar o livro 
para faculdades e colégios da região, 
“pois se trata do testemunho de um 
tempo que ainda não foi devidamente 
assimilado e que foge dos estereótipos 
que durante várias décadas estigma-
tizaram a Região Cacaueira”. 

Para Daniel, ´Vassoura`, com 
seus 23 contos e micro-contos que be-
bem na fonte de passagens bíblicas, 
com finais sempre surpreendentes, “é 
aparentemente um livro pessimista 
na narrativa sem rodeios de tragé-

dias provocadas pela doença, mas é 
uma peça de otimismo, que sinaliza 
um novo tempo em que o cacau é im-
portante, mas não é o único fator de 
desenvolvimento econômico”. O livro 
é também uma condenação ao indivi-
dualismo, praga tão ou mais danosa 
do que a vassoura-de-bruxa.

 De acordo com Aurélio 
Schommer, presidente da Câmara 
Baiana do Livro, que prefacia ´Vas-
soura`, “na atual literatura baiana, 
é difícil encontrar a qualidade que 
Daniel Thame apresenta neste livro”. 
O livro pode ser adquirido através do 
telefone (73) 9981-7482 ou do email 
danielthame@gmail.com 

Por Fernando Caldas*

LETRAS E 
REFLEXÃO

Projeto
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Quis o destino que fosse esse Acadêmico, 
indicado pela bondade do eminente historia-
dor, Prof. Arléo Barbosa, Presidente dessa 
Casa, a saudar oficialmente o novo confra-
de Gerson dos Anjos, cujo vôo alçado vem se 
juntar a nós, nesta cruzada cultural que a 
vida nos reserva, aqui na casa de Abel.

A amizade que desfruto com a família 
Mendonça, especialmente com Marcos, meu 
colega nos bons tempos do Instituto Munici-
pal de Ensino, que me fez, por diversas vezes, 
estudar na varanda de sua casa, aqui bem 
perto, onde hoje é a Clínica COTI, saborean-
do as iguarias da cozinha de D. Sônia, sua 
mãe, de saudosa memória, me fez conhecer 
Gerson, um jovem simples, educado, de fala 
pausada, funcionário do ATENEU, empresa 
pertencente à família Mendonça. 

Quem é Gerson dos Anjos, que a partir 
de hoje, passa ter assento na Academia de 
Letras de Ilhéus, ocupando a cadeira nº 17 
que pertenceu a José Augusto Berbert, um 
dos nomes mais fulgurantes do jornalismo 
baiano e que tem como fundador, o eminente 
jurista Raimundo Brito?

Nascido em 23 de agosto de 1949, na ci-
dade de Ibicaraí, filho de Durvalino Floren-
tino dos Anjos e Amélia Celestino dos Anjos, 
ambos já falecidos.

Filho de uma família numerosa, Ger-
son era o terceiro de nove filhos. Tem o 2º 
grau completo, pois que não teve condições 
de completar o curso superior, porque elegeu 
a família como meta prioritária de sua vida, 
depois do casamento com Evanildes Amélia 
dos Anjos e o nascimento dos filhos George, 
Jeanne e Rosane.

Desde menino, Gerson aprendeu que o 
suor que se derrama no trabalho é alimento 
para o espírito, fazendo com que o homem, 
cada vez mais, se aproxime de Deus.

O Ateneu foi a fonte que alimentou o seu 
crescimento moral e espiritual. Ali laborou 
por quase quatro décadas, formou o seu ca-
ráter e a sua personalidade - os maiores tí-
tulos que deve ter o homem - alicerçados na 
força do trabalho e na fé inquebrantável a 
Deus, que serve com tanta determinação.

Quando Gerson publicou o seu primei-
ro trabalho: Épocas, em 1982, na Ilhéus 
Revista, da confreira Janete Badaró, onde 
também tive a felicidade de escrever por um 
longo tempo, disse a Gerson e ele se lembra, 
de que a sua trajetória seria longa e que ele 
podia e devia continuar semeando os seus 
versos, porque eles tinham sabor de luz. 

Daí para frente o poeta Gerson, só fez 
produzir e nasceu: Versos Brejeiros, em 1995, 
e agora, renovando o seu compromisso com a 
versificação, surge “Poemas do Tempo”, que 
será lançado logo mais, complementando a 
grandeza dessa noite de tanto brilho.

Seus versos são de leitura agradável, 
revelando a expressão artística e a sensibili-
dade do homem de um novo tempo, ora refle-
xivo, ora determinado.

Sou, talvez, a maior testemunha da sua 
caminhada literária, razão porque lhe enco-
rajei a se candidatar a uma vaga na Acade-
mia de Letras de Ilhéus.

Trinta anos depois, tenho a alegria de 
chamá-lo de confrade, estando certo de que 
esse homem que tem trilhado pelos cami-
nhos do bem, como esposo, pai, avô açuca-
rado, amigo e cristão, honrará a cadeira que 
passará a ocupar a partir dessa noite de tan-
to gáudio, exatamente quando todas as Aca-
demias do Brasil, comemoram com inusita-
do orgulho, o Centenário da maior escritora 
brasileira, Rachel de Queiroz.

A Academia de Letras não é apenas o lu-
gar, onde alguns erroneamente pensam, que 
somente deve ter assento grandes literatos, 
conhecedores da profunda historia univer-
sal. Doutores em Literatura. Não, não é essa 
a nossa filosofia. Aqui é uma casa dos que 
cultuam as letras e a cultura, sem momento 
algum se descurar do seu lema maior: Pátrie 
Lítteras Colendo Sérviam. (Servir a pátria, 
cultuando as letras).

Venha, Gerson dos Anjos. Sente-se à 
mesa. Vamos repartir com você o pão que 
alimenta e dá vida. 

Seja bem vindo a esse Templo. Aqui vi-
veremos dias de intensa felicidade.

Muito Obrigado.

Dr. Josevandro Nascimento 
– 1º Vice-presidente da Academia de 

letras de Ilhéus.

Ao longo dos últimos anos, 
o Porto de Ilhéus vem perdendo 
competitividade devido à carência 
de investimentos em sua estru-
tura. Equipamentos obsoletos e a 
falta de serviços de dragagem que 
permitam operações com navios de 
maior calado são alguns dos moti-
vos de queixa de empresários e tra-
balhadores do setor portuário. Eles 
reclamam da redução da atividade 
econômica na cidade, que deixa 
de atrair cargas que poderiam ser 
escoadas pelo seu terminal maríti-
mo e hoje vão para portos como de 
Aratu, Suape  e Vitória.

Com o objetivo de fortalecer 
um movimento que se articula 
para reverter esse quadro, a deputada estadu-
al reeleita Ângela Sousa (PSC) teve audiência 
recentemente com o diretor-presidente da Com-
panhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), 
José Muniz Rebouças. No encontro, a parla-

mentar apresentou uma relação de demandas 
necessárias para melhorar as operações no Por-
to de Ilhéus, como a dragagem e a manutenção 
de equipamentos como guindastes e empilha-
deiras. Além dessas solicitações, Ângela Sousa 
defende a adoção de incentivos tarifários para 

que o porto ilheense tenha a possibili-
dade de atrair novas cargas. 

A deputada também participou 
nesta segunda-feira, 20, da reunião do 
Conselho de Administração Portuária 
da Bahia, que aconteceu na sede da As-
sociação Comercial de Ilhéus, contando 
com a presença do secretário extraordi-
nário da Indústria Naval e Portuária, 
Roberto Benjamin.  A oportunidade 
serviu para abordar a atual situação do 
Porto de Ilhéus e a iminência de novos 
investimentos, como o Complexo Inter-
modal Porto Sul.

“Estamos otimistas com esse novo 
momento para a economia de Ilhéus e 
temos que nos manter afinados com o 
desejo do governador Jaques Wagner 

de interiorizar o desenvolvimento do Estado”, 
afirma Ângela. Segundo ela, o diretor da Co-
deba foi sensível às reivindicações e assegurou 
que algumas delas já estão inseridas no plane-
jamento do Governo do Estado.

Saudação 
ao Acadêmico 
Gerson dos Anjos

Ângela reivindica investimentos e melhorias no Porto

Nunca mais ouvi nossa canção,
Que fala do coração,
Que fala de emoção.
Que desilusão!
Nem no rádio,
Nem em ti toca mais.
Aquela canção
Que fala de afeição,
Que vem celebrando
Amores e paixões
Com seu refrão
Tocando ardentemente
No meu coração.
Embriago-me no conhaque da paixão,
Entro em ebulição
Que inquietação!
Felicidade foi a sensação
Que me deu,
Essa tão singela canção,
Feita prá nós
E cá entre nós,
Tu já tens uma nova canção,
Tocando em teu coração,
Jogando nossa doce canção
Porta a fora,
Mas não importa,
mesmo que riam de mim,
Continuarei amorosa,
Esperançosa, disposta
A uma nova canção.

Natal de meditação,
Natal de júbilo,
Natal de festa
Espiritual,
Pois aquele 
Que restaura
O oprimido
Nasceu
E trouxe
A luz
Para quem
Era trevas.
Natal,
Caminho de paz,
Natal de recomeços,
Natal que lava
A tristeza
E tatua
Na alma
Do humilde
A imagem 
Esplendorosa
De Jesus
Redentor.

Já chegou dezembro! 
Vibra  o meu coração!
Outra alegria não lembro, 
Com tamanha emoção.

Nasceu então Jesus,
Com sua divina missão,
De ser morto na Cruz, 
Para nossa  Salvação!

Uma manjedoura, o seu berço,
Numa gruta de Belém, 
Aguardava o seu o começo.

É o mundo exultante de glória,
Que reverencia, com apreço,
O maior personagem da história!

Poesias
Nossa canção

Natal

MAIOR 
PERSONAGEM 
DA HISTÓRIA 

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

Por Ivan Krebs Montenegro
 – Poeta e Palestrante. 

ILHÉUS
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              Por José Carlos Oliveira - 33° *    

Estudo da Universidade de 
Calgary, Canadá, sugere que o uso 
prolongado da toxina botulínica 
pode causar atrofia e perda de força 
muscular tanto nas regiões próxi-
mas quanto mais distantes do local 
da aplicação. O levantamento, que 

será publicado no Journal of Bio-
medics, avaliou efeitos de aplica-
ções em 20 coelhos, divididos em 4 
grupos. O grupo submetido a maior 
número de doses e por mais tempo 
teve maior atrofia e perda de massa 
musculares.

Botox pode causar atrofia

Ninguém duvida da importância do papel 
do líder para o sucesso das organizações. O 
sucesso do líder depende do desenvolvimento 
equilibrado de competências técnicas, huma-
nas e conceituais. Também ele deve ser éti-
co acima de tudo, entusiasta, comprometido, 
humano, motivador, ter vontade de aprender, 
prazer em ensinar e visão estratégica.

Uma das preocupações dos empresários é 
onde encontrar este quase super-homem que 
precisa reunir tantas virtudes e habilidades. 
Por muito tempo permaneceu a crença de que 
líderes nascem feitos, porém, hoje há quase 
um consenso de que liderança se desenvolve.  

 Mas afinal, o que é liderança? Para dois 
dos maiores especialistas no assunto, Davis e 
Newstrom, “liderança é o processo de encora-
jar e ajudar os outros a trabalhar entusiasti-
camente na direção de objetivos”.

 Dependendo do porte, estrutura orga-
nizacional e do estágio em que a empresa se 
encontra as decisões a tomar passam a ser 
atribuídas em conformidade com o grau ocu-
pado na hierarquia. A alta direção se ocupa 
das decisões estratégicas e de longo prazo; a 
média gerência das decisões táticas e de mé-
dio prazo, e o nível operacional das decisões 
operacionais do dia-a-dia. 

Um dos problemas que o gestor pode encon-
trar é não conseguir definir claramente quem 
é líder. Pode confundir o bom desempenho do 
seu colaborador numa determinada função 
como indicador de liderança, no entanto ao ser 
promovido ele não consegue desempenhar esta 
nova função com o mesmo sucesso da anterior 
e acaba transformando um excelente colabora-
dor em um incompetente líder.

Muitas vezes as pessoas são colocadas 
no papel de líder sem terem sido preparadas 
para isso, e seus colaboradores acabam des-
merecendo esse papel, o que acaba criando 
um clima de insatisfação nos colaboradores, 
por se sentirem desrespeitados por serem su-
bordinados a alguém incapaz.

Pode-se encontrar vários estilos de lide-
rança, e muitas vezes o líder precisa assumir 
mais de um estilo para que possa  alcançar 
os objetivos. Quanto ao estilo de liderança, 
esse pode ser: autocrático, rédeas soltas, de-
mocrático ou participativo e deve ser exerci-
do de acordo com a maturidade do subordi-
nado. A sua postura possibilitará que seus 
subordinados se sintam seguros e bem dire-
cionados.

Ser líder não é fácil, requer persistência, 
paciência, determinação e gostar do seu pa-
pel, pois muitas vezes mesmo tendo um estilo 
democrático precisará de firmeza para que a 
sua equipe consiga alcançar os objetivos.

Deve-se considerar que o líder precisa 
exercer determinadas funções e para que se-

jam satisfatórias deve contar com certas ha-
bilidades e características. Independente do 
nível hierárquico e do estilo de liderança ado-
tado, as funções principais do líder são: auto-
desenvolvimento, desenvolvimento da equipe, 
formação de sucessores, zelo pela imagem da 
empresa, responsabilidade pelos resultados 
(atingimento de metas), criação da cultura or-
ganizacional, elo de ligação entre hierarquias 
e departamentos, negociador, comunicador, 
empreendedor, apaziguador, decisor, aloca-
dor de recursos e agente de mudanças. Sendo 
que a principal habilidade exigida de um lí-
der é sua capacidade de influenciar pessoas. 

É preciso que o líder seja alguém que for-
taleça o trabalho em equipe e consiga esta-
belecer um clima onde as pessoas se sintam 
comprometidas e participantes dos processos. 
Além disso, deve gostar de aprender constan-
temente e ser também um educador, ou seja, 
aquele que prepara futuros líderes. 

Para isto é preciso que o líder saiba dele-
gar, dessa forma ele poderá assumir outras 
responsabilidades, certo de que o trabalho 
está fluindo sem dificuldades.

Por isso, antes que sua empresa seja de-
mitida do mercado, demita logo o líder “dinos-
sauro” que diz:

• “Trato todos da mesma forma”;
• “Funcionários são todos iguais, não 

querem nada com nada”;
• “Não quero sombra”;
• “Manda quem pode, obedece quem 

precisa”;
• “Preciso disso já, não me interessa 

como”;
• “O bom é igual a mim”.
 O líder eficiente não se descuida das suas 

atribuições que são: planejamento, comunica-
ção, capacidade de assumir riscos, resolução 
de problemas, tomada de decisões e do desen-
volvimento da equipe, assumindo uma postu-
ra de “coach”, que não é uma técnica, mas um 
estilo de gerenciamento que tem como base 
um posicionamento educador. 

 Ele também precisa estabelecer uma boa 
forma de comunicação, e esta deve ser de duas 
vias, onde as pessoas possam dialogar sem te-
mer repreensões ou se sentirem agredidas.

 Tenha certeza que o papel do líder é fun-
damental para o sucesso empresarial, dessa 
forma faça bem as suas escolhas.

A maçonaria é uma instituição 
essencialmente masculina.  A razão 
dessa discriminação está no Livro das 
Constituições, de 1723, de autoria do 
presbítero anglicano James Anderson, 
ainda vigentes, que proíbem a iniciação 
de mulher. Vale a pena salientar que a 
mulher, até meados do século XX, não 
poderia fazer parte de diversas institui-
ções.  O Rotary, por exemplo, somente 
passou a admitir mulher em seus qua-
dros a partir de 1989; a primeira mu-
lher a ser admitida na Academia Brasi-
leira de Letras foi a escritora Raquel de 
Queiroz; grande parte das instituições 
brasileiras somente passaram a admi-
tir mulher a partir da Constituição de 
1988.

Contudo, em 1882 a Loja Maçônica 
Libres Penseurs, situada em Percq – 
França, subordinada ao Grande Orien-
te da França, procedeu a iniciação de 
uma mulher em seu quadro social: Ma-
rie Deraismes.  Este fato deu inicio a 
um movimento renovador dentro da 
maçonaria da época, que resultou na 
fundação da Grande Loja da Maçonaria 
Simbólica Escocesa Le Droit Humain, 
atualmente chamada Ordem Maçônica 
Mista Internatcional Le Droit Humain.  
Posteriormente, foi criado, para coor-
denar tais Grandes Lojas, um Supre-
mo Conselho Internacional, sediado 
em Paris.  Hoje estas Lojas existem 
em vários países, com governo próprio, 
mas sob jurisdição do referido Supremo 
Conselho. A primeira foi a Huma Duty, 
em Londres, em 1902, e no Brasil foi a 
Loja Isis, no Rio de Janeiro, em 1919. 

Mas o Grande Oriente Unido e Su-
premo Conselho do Brasil, já havia se 
antecipado na admissão de mulher, 
com a fundação da Augusta e Respeitá-
vel Loja Capitular 7 de Setembro, em 

São Paulo, em 14.01.1871, cujo Breve 
Constitutivo outorgou-lhe em 10 de 
julho de 1872, com cadastro nº 134 e 
amparo no decreto de 15.12.1871.  De 
1874 a 1903. Sob a égide do mesmo 
Supremo Conselho, mais oito Lojas 
femininas foram fundadas, ou sejam: 
Anita Bocayuva, em Campos – RJ,; 
Estrela Fluminense, no Rio de Janei-
ro; Filhas da Acácia, em Curitiba; Fi-
lhas de Hiram, em Juiz de Fora - MG; 
Filhas do Progresso, no Rio de Janei-
ro; Fraternidade, em Bagé-RS; Julia 
Valadares, em São João da Barra - RJ; 
Perseverança, em Ouro Preto – MG e 
Theodora, em Barra de Itapemirim-
ES.  Todas tiveram duração efêmera. 
A primeira foi dissolvida; a segunda foi 
eliminada pela Ordem; as três seguin-
tes abateram colunas; a sexta teve seu 
pedido de regularização indeferido e 
as três restantes foram extintas e suas 
Cartas Constitutivas cassadas por ato 
do Grão Mestre Quintino Bocayuva, 
em 25 de setembro de 1903.  

Atualmente existem diversas lojas 
femininas ou mistas por todo o Brasil, 
todas trabalhando de forma indepen-
dente, ou filiadas a uma potência pró-
pria. Adotam procedimentos semelhan-
tes aos das Lojas masculinas e recebem 
visitas de maçons regulares. 

Os principais RITOS MAÇÔNICOS 
não admitem mulher em seus quadros.  
Acredito que tal restrição desaparecerá 
ainda na metade deste século.

Os Segredos 
da Liderança 
Eficaz

Mulher na 
Maçonaria

Por Roberto Santanna.
Administrador de empresas com especialização em 
Cooperativismo, jornalista profissional pela FACHA(RJ). 
Diretor Regional Bahia da Associação Brasileira de Re-
vistas e Jornais (ABRARJ) e diretor presidente do Grupo 

Folha da Praia em Ilhéus, Bahia. 
E-mais: roberto@folhadapraia.com 

e revistafolha@gmail.com

Por José Carlos Oliveira, 33º

Gr.´. Inspetor Litúrgico da 3ª 
Região Litúrgica da Bahia

E-mail: josecarlosoliveiraadv@
hotmail.com

Por Roberto Santana*

Opinião
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Memória 
do que se vai

Mais um ano se vai. 2010 se des-
pede carregado de mudanças. Pela 
segunda vez na história do Brasil in-
dependente uma mulher irá ditar os 
destinos da nação. A primeira vez em 
que tal fato ocorreu foi no Império, 
com a princesa Isabel. Lá, a escravi-
dão foi abolida, aqui esperamos que 
fatos marcantes também continuem 
a ser efetuados.

Após oito anos à frente do Estado 
brasileiro, o presidente Lula se des-
pede do poder. Essa eleição marcou a 
primeira vez na história da República 
pós-ditadura militar que ele não foi 
candidato. Fato interessante, como 
interessante foi seu governo. Dando 
continuidade ao que já vinha sendo 
realizado por FHC, mas indo muito 
mais além em áreas em que este ha-
via sido tímido ou nulo, Lula provou 
que mudar o Brasil era possível.

Atentem para a fala nos jornais, 
nas revistas e jornais. Aquele Brasil 
excludente, com uma desigualdade 
social gritante, em que ir ao shopping 
ou às compras era algo restrito a um 
pequeno grupo, o Brasil fraco diante 

de outros países, o país em que pro-
dutos eram lançados anos depois da 
Europa e dos EUA (quando eram), a 
população preocupada e pensativa. 
Esse país cedeu lugar a outro mais 
confiante, mais aberto, seguro de si 
e sabedor que o presente e o futuro 
são mais promissores e seguros. Fei-
to agora não mais sob a égide da di-
tadura e das restrições da liberdade, 
mas sob forte presença da democra-
cia e da participação da sociedade.

O operário presidente, ignorante 
e sem cultura, como diziam seus crí-
ticos, provou ser um intelectual de 
peso, na melhor acepção de Gramsci. 
Provou também que um outro país 
é possível. Intelectual orgânico esse 
nordestino efetuou, junto com sua 
equipe, uma modificação significativa 
em nossa economia, política e estado.

De Dilma, espera-se continuida-
de e aprimoramento no que Lula não 
conseguiu fazer, bem como, nos erros 
que cometeu. Erros que foram mui-
tos, alguns dos quais graves.

2010 foi também o ano que me 
despedi de tio Gerson, chamado por 

mim desde minha infância de Dedé. 
Talvez pelo personagem da televisão 
tenha de mim ganhado carinhosa-
mente esse seu outro nome. Tropei-
ro, comerciante, pequeno fazendeiro, 
ele foi, na essência um desbravador e 
pioneiro nas terras do cacau. Exem-
plo daqueles homens que nasceram 
na labuta do fruto de ouro, que vi-
veram sob sua égide vivenciando ai 
sua glória e decadência. Dedé foi um 
exemplo de pai, de comerciante ho-
nesto, cidadão dedicado à sua peque-
na comunidade de Jacarecy (onde me 
criei). Depois de oitenta e dois anos, 
sete dos quais doente e acamado, 
descansou. Sua morte leva consigo 
um pedaço fecundo de minha infân-
cia, de lembranças e de um tempo e 
brincadeiras que não mais voltam a 
não ser na memória e nas recorda-
ções. Descanse em paz.

Por Charles Nascimento de Sá
Historiador, Especialista em História Regional, 
Mestre em Cultura. Professor. da Rede Estadual 

de Ensino da Bahia. 
E-mail: charles.sa75@gmail.com

Acesse: http://histriasnoplural.blogspot.com/

É preciso 
retomar para Deus 
o que é de Deus

Os cristãos na Europa 
se uniram em “Cruzadas”. 
Pela Cruz, eles se reuni-
ram e foram corajosamen-
te aos lugares da Terra 
Santa para reconquistar 
para Deus e para a Igreja 
os lugares santos. Esse foi 
o verdadeiro sentido das 
Cruzadas.

Hoje é preciso que 
cada família faça uma 
“Cruzada” para recon-
quistar para Deus esse 
lugar santo que é o nosso 
lar. A sua família é um 
lugar santo! Tão santo 
como o lugar onde Jesus 
nasceu, morreu, celebrou 

a Eucaristia, derramou 
o Espírito Santo, subiu 
aos céus. É preciso reto-
mar para Deus o que é 
de Deus. A sua casa é de 
Deus.

Nossa casa é um 
santuário, é o lugar onde 
Deus quer que a nossa fa-
mília se santifique. Assim 
como o templo é santo, 
nossa casa é santa. Nossa 
família é e precisa ser can-
teiro de santidade. Nossa 
família é como um ninho. 
Precisamos de um ninho 
quente, cheio de amor, de 
afeto, de perdão.

Deus abençoe você!

Numa tabela de zero a 
10, na qual o zero correspon-
de à corrupção disseminada, o 
Brasil aparece com 3,7 e está 
ao lado de países como Cuba, 
Romênia e Montenegro. Mui-
to distante de nações como 
Cingapura, Dinamarca e 
Nova Zelândia, colocadas com 
a pontuação 9,3. Esses nú-
meros foram levantados pela 
ONG Transparência Interna-
cional com o seu Ranking de 
Percepção da Corrupção en-

volvendo 180 países, no qual 
o Brasil ocupa a 69ª posição. 
Pelo visto avançamos mui-
to pouco desde dezembro de 
1992, quando o ex-presidente 
Fernando Collor de Mello 
sofreu o impeachment. Infe-
lizmente, isso não arranha 
em nada a credibilidade de 
alguns políticos por aqui no 
Brasil. Basta ver a votação de 
vários candidatos acusados de 
envolvimento em corrupção e 
desvio de dinheiro público.

Corrupção

No último dia 13 de dezem-
bro, às 19h, a Cogito Editora 
lançou no Museu Geológico da 
Bahia, em Salvador, o quinto vo-
lume da Focus — Antologia po-
ética. O evento teve uma vasta 
programação cultural, seguida 
de coquetel e uma sessão de au-
tógrafos dos autores.

Organizada pelo jornalista e 
poeta Ivan de Almeida, a Focus 
V   homenageia o grande poeta 
português, Fernando Pessoa, 
traz o prefácio do professor emé-
rito da Ufba e tradutor, Luiz An-
gélico da Costa, entrevista com o 
presidente da Academia Baiana 
de Letras e do jornal A Tarde, 
Edivaldo Boaventura, homena-
gem póstuma ao educador João 

Fernandes da Cunha, texto de 
orelha do professor Sérgio Guer-
ra  e capa do artista plástico Ju-
arez Paraíso. 

A antologia conta com poemas 
de Lucrécia Rocha (Colunista do 
2º Caderno do jornal DIREITOS), 
Amélia Ramos Vieira de Carva-
lho, Ana Moreira, Bárbara Vas-
concelos de Carvalho, Bohumila 
Araujo, Cilene Canda, Cecília de 
Paula, Durval Kraychete, Fer-
nando Coelho, Giovanna Picillo, 
Guido André Araujo, Heloisa 
Lima, Ise Meirelles, Ivan de Al-
meida, Juraci Tavares, Luciana 
Rego, Luiz Menezes de Miranda, 
Marcos Fernando Carvalho, Ma-
ria das Graças Prates Maia, Ma-
ridásio Martins, Marluce Persil, 

Naná Moreira, Norma Castro, 
Railson Santos e Sara Regina.     

O evento cultural ainda teve 
a entrega do Prêmio Cogito de 
Arte, Cultura, Filosofia e Educa-
ção 2010 a educadora Leda Je-
suino. 

Focus — Antologia poética

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

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

            Por Charles Nascimento de Sá*  

IBGE destaca redução da miséria, 
mas alerta para desigualdade

IBGE

Nos últimos dez anos, a melhoria 
das condições de vida de parte impor-
tante da população e a potencialidade 
do território brasileiro marcaram a 
dinâmica social e geográfica do país. 
A conclusão é do Atlas Nacional do 
Brasil Milton Santos, lançado nesta 
terça-feira pelo IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística). A 

obra reúne informações levantadas 
por instituições públicas e traz um 
panorama geográfico do país atuali-
zado com dados da última década. O 
documento trata, entre outros temas, 
da inserção do Brasil no contexto in-
ternacional, de meio ambiente, sane-
amento, diversidade cultural e densi-
dade demográfica. É dado destaque ao 

valor estratégico do território brasilei-
ro ante preocupações com a escassez 
de energia e o aquecimento global, já 
que o país dispõe de uma matriz ener-
gética variada, com o petróleo e a hi-
droeletricidade, além do investimento 
na produção de biocombustíveis e em 
outras fontes renováveis, como a solar 
e a eólica. (R7)
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Emoção, alegria e gratidão mar-
caram na tarde da última quarta-
feira (15), a solenidade de encer-
ramento das primeiras turmas da 
Faculdade Aberta à Terceira Idade, 
implementada pela Faculdade de 
Tecnologia e Ciências (FTC) de Ita-
buna em parceria com o Conselho 
Municipal do Idoso.

Na Sala de Artes Pedro Daltro da 
FTC, idosos e familiares, diretores da 
Faculdade e do CMI, além de estu-
dantes e professores que ministraram 
oficinas durante três meses, estavam 
reunidos para confraternização. 

Ao falar sobre o desenvolvimen-
to da FTerCeira Idade, o diretor ge-
ral da FTC Itabuna, professor Cris-
tiano Lôbo, destacou o quanto era 
gratificantes para a Instituição ter 
concretizado o sonho acalentado há 
quase uma década. “Unindo forças 
com o Conselho do Idoso, tendo o 
apoio do Sindicato dos Aposentados, 
nós conseguimos transformar este 
sonho em realidade”. 

“Hoje, ao percebemos a satis-
fação de todos vocês que participa-

ram das primeiras turmas, temos a 
certeza de que a Faculdade Aberta 
a Terceira Idade é viável e o seu 
objetivo de melhorar a qualidade 
de vida do idoso está sendo cumpri-
do”, destacou Lôbo. Revelando estar 
emocionado, o diretor da FTC asse-
gurou que em 2011 as portas da Fa-
culdade continuaram abertas para 
acolher, cuidar e oferecer melhores 
perspectivas de vida ao idoso.

Parceria -  A presidente do CMI, 
Maria Nilza Coutinho, ao agradecer 
a direção da Faculdade pela implan-
tação da FTerCeira Idade, ressaltou 
o quanto foi importante para o cole-
giado ter estabelecido parceria com a 
Instituição de Ensino. “Ao abraçar a 
causa do idoso itabunense, a FTC nos 
deu uma demonstração de respeito, 
sensibilidade e compromisso com a 
comunidade e isso para nós do Conse-
lho foi fundamental porque sentimos 
que já não estamos mais sozinhos na 
luta pelos direitos da pessoa idosa”.

Representando o grupo de alunos 
e alunas, a senhora Hilda Bomfim 
fez o seu pronunciamento destacando 

a importância da Faculdade Aber-
ta à Terceira Idade para melhorar a 
autoestima e promover a integração 
dos idosos. Citando a psicóloga Anete 
Levi, ela lembrou o quanto os estudio-
sos do envelhecimento têm apontado 
o convívio em grupo como fator deter-
minante para estimular a busca de 
melhor qualidade de vida entre a po-
pulação idosa. “Graças a Deus, aqui 
na FTC nós encontramos este espaço 
para estabelecermos novas amizades 
e aprendermos como envelhecermos 
com mais dignidade e saúde”, frisou. 

Durante a solenidade também 
falaram o coordenador do Projeto 
Faculdade Aberta à Tarceira Idade, 
professor Lindomar Coutinho, e o 
presidente da Academia dos Pensa-
dores de Itabuna, jornalista Paulo 
Lima. Os idosos aproveitaram o mo-
mento para homenagear diretores, 
professores, alunos e funcionários 
que atuaram no projeto, além de 
apresentarem números musicais. A 
festa tece ainda sorteio de brindes, 
incluindo consultas oftalmológicas 
do Hospital Beira Rio.

FTC encerra primeiras turmas
da Faculdade Aberta à 3ª Idade

INFORME UNIVERSITÁRIO

O rendimento médio dos trabalhadores das 
seis principais Regiões Metropolitanas do país 
atingiu em outubro a maior marca da série his-
tórica do IBGE, iniciada em março de 2002. Che-
gou a R$ 1.515,40, com crescimento de 6,5% na 
comparação com o mesmo mês de 2009. Trata-se 
da maior variação desde junho de 2006. Ante, se-
tembro, houve expansão de 0,3%. Para especialis-

tas do IBGE, o reajuste real do salário mínimo foi 
o principal propulsor da renda e proporcionou o 
avanço do poder de compra, apesar da recente ace-
leração da inflação.

A taxa de desemprego nas seis principais Regiões 
Metropolitanas do país ficou em 6,1% em outubro, 
ante os 6,2% contabilizados em setembro. O índice é 
o menor registrado na série histórica.

Renda dos trabalhadores cresce em 6,5%

Momento de confraternização no 
encerramento das turmas da FTerCeira Idade

Cristiano Lôbo assegura a 
FTerCeira Idade para 2011


