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Direitos – Ilhéus tem a sua Academia 
de Letras desde 14 de março de 1959, 
portanto, há exatamente 52 anos, o que 
o senhor atribui a tanta demora da cen-
tenária Itabuna ter a sua? 

Ivann Krebs Montenegro - O espírito 
dos escritores, poetas e afins, de Itabuna, 
há bem mais de 25 anos acalenta o sonho de 
uma Academia de Letras no Território Sul 
da Bahia, contudo, demorou-se a acender 
na alma de algum intelectual a iniciativa 
de constituí-la, mas como tudo na vida tem 
seu tempo e seu  começo, eis que, quando 
menos se espera, alguns privilegiados da 
literatura e preservadores da memória Ita-
bunense entram “em campo” e presenteiam 
nossa região com  a Academia Grapiúna 
de Letras. Portanto, a demora para que a 
centenária Itabuna tivesse a sua Academia 
estava na dependência direta da intenção 
de alguém dar os passos iniciais.

Direitos - Quais são os principais 
objetivos da criação da Academia Gra-
piúna de Letras (AGRAL)? E quem é o 
seu patrono maior? E as razões dessa 
escolha?

IKM - Como toda Academia de Letras, 
pressupomos, no princípio da igualdade, 
tem como objetivos o cultivo da língua por-
tuguesa e da literatura brasileira, priori-
zando a preservação da memória cultural 
nacional, com destaque, aqui,  para a Re-
gião Sul da Bahia, bem como dar amparo 
e estímulo às manifestações da mesma na-
tureza, de um conjunto de caracteres par-
ticulares, de disposições que destacam um 
grupo ou distinguem uma comunidade, in-
clusive no concernente às áreas das artes e 
das ciências. Buscou-se como patrono maior 
o nome de nosso principal escritor, de maior 
projeção: Jorge Amado, cujo nome se os-
tenta na Cadeira nº 01 (um), ocupada pelo 
Acadêmico Antônio Laranjeiras Barbosa. 
Além do fato acima, motivou-nos, também, 
a escolha do nome, pela importância e re-
presentatividade no cenário internacional 
e como premiação pelo seu inegável mérito.
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Direitos - Quais são os acadêmicos e 
os seus respectivos patronos que com-
põem a primeira diretoria desta ins-
tituição? E como se deu o critério da 
escolha? 

IKM - Havia que se ter uma plêiade de 
literatos ativos e buscamos entre escritores 
de destaque e entre membros da Academia 
Maçônica de Letras, Ciências e Artes da 
Região Grapiúna - AMALCARG, e convi-
damo-los ao encontro inicial, que resultou, 
num processo de sorteio, na seguinte com-
posição dos Acadêmicos Fundadores, com 
as respectivas cadeiras e patronos: 01 - Jor-
ge Amado - Antônio Laranjeiras Barbosa ; 
02 - Nestor Passos - Carlos Eduardo Lima 
Passos da Silva; 03 - Francolino Neto - Wa-
shington Farias de Cerqueira; 04 - Castro 
Alves - José Carlos de Oliveira; 05 - Milton 
Santos - Vercil Rodrigues; 06 - Valdelice So-
ares Pinheiro - Ruy do Carmo Póvoas; 07 
- Euclides Neto - Jorge Ribeiro Carrilho; 08 
- José Haroldo de Castro Vieira - Antônio 
da Silva Costa; 09 - José Bastos - Ramiro 
Soares de Aquino; 10 - Telmo Fontes Padi-
lha - Ivann Krebs Montenegro e 11 - Ruy 
Barbosa - Marcos Antônio Santos Bandei-
ra, e estes Acadêmicos compõem a primeira 
Diretoria da AGRAL.

  
Direitos - O senhor só citou onze 

patronos e os demais? E quais foram 
os critérios utilizados para as escolhas 
deles? 

IKM - Os demais patronos foram es-

29 patronos que nominarão as cadeiras res-
tantes, sendo escolhidos, também por vota-
ção secreta, os seguintes nomes: Abel Perei-
ra, Adonias Filho, Afrânio Peixoto, Amélia 
Amado, Amélia Rodrigues, Anísio Teixeira, 
Ariston Caldas, Clodomir Xavier, Dias Go-
mes, Djalma Eutímio, Firmino Rocha, Gil 
Nunesmaia, Gileno Amado, Helena Borbo-
rema, Ildásio Tavares, João Mangabeira, 
Jorge Medauar, José Dantas de Andrade, 
José Nunes de Aquino, Luiz Gama, Manoel 
Lins, Manoel Simeão da Silva, Minelvino 
Francisco da Silva, Orlando Gomes, Pedro 
Calmon, Plínio de Almeida, Sosígenes Cos-
ta, Waly Oliveira Lima e Wilson Lins.

Direitos - O que foi deliberado na 
histórica reunião do dia 4 de abril? 
E quais são os próximos passos da 
AGRAL? 

IKM - Além do que já tratamos nos tó-
picos anteriores, com a Eleição, por voto 
secreto, da Diretoria, deliberou-se sobre o 
valor das responsabilidades pecuniárias, 
inicial e mensais, tratamos sobre a análi-
se e aprovação do Estatuto e do Regimento 
Interno, que foram apreciados pelos acadê-
micos e levados  ajustes e adequações. Ago-
ra iremos caminhar pelos caminhos da bu-
rocracia, tratando da solenidade inicial de 
implantação, registros dos normativos e re-
lacionamento bancário, além, da criação da 
bandeira, pelerine, emblemas,  medalhas 
de mérito  e cronograma de reuniões, etc.

Direitos – Na reunião dia 4 foram 
eleitos onze acadêmicos que são con-
siderados os membros-fundadores, 
como serão os critérios para a escolha 
dos demais? 

IKM - Os demais serão escolhidos de 
uma lista existente com mais de 200 inte-
lectuais, e que foram indicados pelos mem-
bros-fundadores. Desta lista, cada funda-
dor votará secretamente em seus 29 nomes 
preferidos e após esta votação a comissão 
eleitoral anunciará os mais votados.

Direitos - Onde funcionará a 
AGRAL? E quando se dará a posse dos 
40 imortais grapiúnas? 

IKM - Enquanto não tivermos a sede 
própria, a AGRAL funcionará nas depen-
dências da Sede do Rotary Clube de Itabuna 
Sul, gentilmente cedida. A posse acontecerá 
tão logo hajam sido completados os demais 
passos necessários, mas acreditamos que 
será no mês de maio próximo, em dia a ser 
aprazado.

colhidos pela indicação, por escrito, dos 
fundadores, na razão de 10 indicações por 
acadêmico e os mais votados, no conjunto, 
mereceram a escolha. E foram votados, den-
tre os mais de 100 nomes selecionados, os 
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Essas patologias são cau-
sadas por organismos mi-
croscópicos que habitam a 
luz dos intestinos, causando 
ao hospedeiro desde um leve 
desconforto abdominal até do-
enças gravíssimas. Há várias 
espécies de amebas, mas  só 
a E. histolytica é patogênica, 
isto é, causa doença.

A giardíase, cujo agente 
etiológico é a G. lâmblia, é 
menos agressiva que a amebí-
ase, contudo causa transtorno 
ao paciente devido à diarréia.

Ambas as patologias cur-
sam com desconforto abdo-
minal, náuseas, flatulência e 
diarréia. Esta pode ser san-
guinolenta traduzindo um 
quadro grave.     O hospedeiro 
pode levar anos sem apresen-
tar nenhum sintoma. Entre-
tanto, ele, excretando no meio 
ambiente a E. histolytica pas-
sará a ser um transmissor da 
doença na comunidade.  So-
mente o seu tratamento in-
terromperá sua condição de 
portador assintomático.

Alguns pacientes, a depen-
der do seu sistema imunológi-
co, após a disenteria amebiana, 

desenvolvem abscessos hepá-
ticos, devido à migração dos 
cistos da luz intestinal para o 
fígado. Os pacientes se quei-
xam de febre, suores e dor na 
região do fígado, revelando o 
seu comprometimento. Quan-
do as lesões comprometem o 
metabolismo hepático surgirá 
a icterícia. Se ocorrer uma rup-
tura dos abscessos, seu conteú-
do se escorrer para os pulmões 
causará pleurisia ou se para o 
peritônio, aparecerá inflama-
ção daquela membrana.

Felizmente, hoje, há re-
médios para curar tais doen-
ças e alguns deles são eficazes 
simultaneamente para o tra-
tamento da amebíase e giar-
díase.  Contudo, o melhor é a 
prevenção. Beber água trata-
da e filtrada, lavar as mãos, 
principalmente ao sair do sa-
nitário, andar sempre calçado 
e em terrenos encharcados fa-
zer uso de botas de cano lon-
go. Higienizar as unhas, lavar 
bem frutas e legumes antes 
de consumi-los, cozinhar os 
alimentos etc.

*Médico em Itabuna – Bahia.
E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com 

Amebíase e Giardíase

Por Jairo Santiago Novaes*

Ao passar pelo jardim, entre 
as plantas, no quintal de sua casa, 
Julia se deparou com um vaso 
quebrado e uma raiz seca e sem 
terra, ou seja, sem nenhum sinal 
de vida.

A cena mexeu muito com ela, 
que aparentava ser uma mulher 
de pouca sensibilidade, estressa-
da com o corre-corre diário, e ego-
ísta, pois tudo é sempre por ela e 
para ela.

Entretanto, após observar 
aquele quadro, Julia passou dias 
com a imagem em sua mente. Foi 
tocada, impactada. Resolveu ten-
tar mudar a cena começando a ter 
maior atenção e mais cuidado com 
aquela planta, regando-a pelo me-
nos três vezes por dia. A planta per-
manecia no local, mas agora sendo 
cuidada como se fosse uma filha.

Era sabido que a esperança 
era mínima, pois Julia apesar de 

todo esforço não possuía muita 
paciência e o verão castigava a 
planta com o forte calor. Todavia, 
em momento algum ela pensou 
em desistir.

De repente, meios a tantas 
raízes, uma surpresa, uma ale-
gria, uma esperança surgia, era 
um verde que Julia admirava e 
alegrava sua alma. A planta, bem 
cuidada, logo ficou forte e bonita, 
sendo levada imediatamente a 

um lindo vaso.
Uma nova cena na mete de 

Julia levou-a a refletir: como essa 
planta ficou bonita apenas com 
um pouco de cuidado, carinho.
Imaginemos o que não se faz com 
o amor!

Verdade é que com amor pode-
mos mudar e resolver muitas coi-
sas que aos nossos olhos estão per-
didas, mas há sempre vida e vida 
em abundância com o amor, pois 

ele tudo pode e tudo transforma.
Julia não transformou apenas 

a planta, transformou e renovou 
a si. Tornou-se uma mulher com 
vida, com esperança, e bonita, 
pois aprendeu a amar, a doar-se. 
Descobriu que como o amor tudo 
se espera; tudo se suporta e tudo 
se pode.

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

O amor traz vida

O  assessor-geral de Comuni-
cação, Robinson Almeida, apre-
sentou a empresários do setor de 
comunicação da Bahia, os deta-
lhes do projeto de lei, em trami-
tação na Assembléia Legislativa, 
que cria a Secretaria de Comuni-
cação do Estado. O encontro foi 
realizado em Salvador, e reuniu 
representantes dos segmentos de 
jornais, sites e blogs, rádio, TV e 
agências de propaganda.

A nova secretaria tem como 
objetivo propor, coordenar e exe-
cutar a política de comunicação 
social do governo e será formada 
pela assessoria de imprensa do 
governador, assessoria de ela-
boração de políticas públicas de 
comunicação, uma coordenação 
integrada que cuidará da publi-
cidade, internet e eventos, uma 
coordenação de jornalismo, es-
truturas administrativas e um 
órgão consultivo, que é o Con-
selho Estadual de Comunicação 
Social. 

De acordo com Robinson Al-
meida, as mudanças atendem a 
uma reivindicação da sociedade 
baiana apresentada durante as 
Conferências de Comunicação 
realizadas na Bahia. “A Comu-
nicação é uma atividade impor-
tante que movimenta bilhões de 

reais, gera milhares de empregos 
e vai ter nessa nova estrutura do 
estado um apoio para promoção 
incentivo e valorização”.

Entre as funções da nova se-
cretaria está a de garantir o di-
reito a informação. “A nova es-
trutura vai tratar a informação 
como serviço. A sociedade tem 
direito de estar bem informada 
e o governo, a responsabilidade 
de colaborar para que essa infor-
mação de qualidade chegue na 
ponta. Então, a secretaria vai ser 
uma indutora na produção de po-
líticas públicas de Comunicação, 
seja para fortalecer o mercado, 

seja para ampliar a cidadania 
levando informação de qualidade 
para as pessoas”, disse Almeida.

Conselho - Também foi des-
tacado o papel inovador do Con-
selho Estadual de Comunicação. 
“Nós vamos fazer política de co-
municação de forma democrática, 
com a participação da sociedade. 
O Conselho vai ser um órgão au-
xiliar da secretaria com a repre-
sentação de todos os segmentos 
da sociedade, empresarial, social 
e acadêmica para poder elaborar 
junto com o governo políticas pú-
blicas de Comunicação”, explicou 
Almeida.

GOVERNO DO ESTADO

Empresários conhecem projeto da
Secretaria de Comunicação da Bahia
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Ilhéus terá serviços públicos
gerenciados através de software

Rota reduz tarifa estudantil 
na linha Itabuna-Salobrinho

A Prefeitura de Ilhéus está 
formalizando a aquisição de li-
cença do software para a gestão 
integrada dos diversos serviços 
públicos. Estudos neste senti-
do estão sendo realizados pela 
secretarias de Planejamento, 
Indústria e Comércio, Meio Am-
biente, Fazenda e o Gabinete 
do Prefeito, com a finalidade de 
promover a sistematização das 
informações e otimizar a presta-
ção dos serviços à população. 

Explica o secretário muni-
cipal de Indústria, Comércio e 
Planejamento, Alisson Men-
donça, que o levantamento 
aéreo de Ilhéus realizado pela 
empresa Base Aerofotograme-
tria, no mês de fevereiro últi-
mo, é o ponto de partida para 
determinar o planejamento 
urbano do Município. Segun-
do ele, a utilização do Sistema 
de Informações Geográficas é 
uma ferramenta imprescin-
dível na elaboração do plane-
jamento integrado entre as 

várias secretarias do governo, 
pois permite associar informa-
ções sobre equipamentos e si-
tuações, através de uma tabela 
de atributos com informações 
textuais relacionados a pon-
tos geográficos identificados 
anteriormente, permitindo a 
gestão da paisagem urbana e 
rural.

O software também será uti-
lizado pela Secretaria da Fazen-
da, prestando informações sobre 
o Imposto Predial e Territorial 
Urbano (IPTU), com atualiza-
ção do Cadastro Imobiliário, na 
concessão de alvarás de licença 
de funcionamento e construção; 
Secretaria de Segurança, Trans-
portes e Trânsito, analisando as 
vias de acesso, fluxo de veículos e 
os possíveis pontos de estrangu-
lamento, além de mapear e iden-
tificar os níveis de violência.

A introdução do georrefe-
renciamento também beneficia 
outras áreas do governo mu-
nicipal, a exemplo da Saúde, 

identificando os locais com fo-
cos de doenças, localização dos 
postos de saúde e do contingen-
te populacional a ser atendido; 
Infraestrutura, através dos 
serviços de saneamento básico, 
iluminação pública, pavimen-
tação; Educação, com identifi-
cação dos alunos por unidades 
escolares na áreas ondes estão 
localizadas as unidades escola-
res; Meio Ambiente, através da 
vigilância e acompanhamento 
das áreas de preservação per-
manente (APP) nas encostas, 
margens de rios e margens de 
rios, dentre outros.

Para operar o sistema, já 
está programado um curso de 
capacitação dos servidores, com 
o objetivo de prepará-los para 
utilizar o programa, de modo es-
pecial os das secretarias da Fa-
zenda e Planejamento. Segundo 
o chefe de Gabinete do Prefeito, 
José Nazal, o primeiro módulo 
do curso está previsto para ter 
início no mês de maio próximo.

A Rota Transportes vai redu-
zir de R$ 1,17 para R$ 1,15 o valor 
da tarifa do passe estudantil na li-
nha Itabuna-Salobrinho-Itabuna, 
atendendo a reivindicação dos 
estudantes da Universidade Es-
tadual de Santa Cruz (UESC). A 
decisão foi tomada hno último dia, 
pelo diretor da empresa conces-
sionária, Paulo Carletto, em mais 
uma rodada de negociação com os 
representantes do Diretório Cen-
tral dos Estudantes – DCE Livre 
Carlos Marighella. 

Na oportunidade, Carletto 
ressaltou que a empresa já con-
cede aos estudantes um desconto 
de cerca de 40% na tarifa da linha 
Itabuna-Salobrinho, sem obri-
gação legal, e que esse desconto 
não é considerado no estudo de 
custos da referida linha, ou seja, 
não entra na formação do preço. 
No entanto, o valor da tarifa para 
o usuário de modo geral continua 
no valor de R$ 1,95, sendo, inclu-
sive, menor que o valor da tarifa 
urbana nas cidades de Itabuna 
(R$ 2,00) e Ilhéus (R$ 2,20).

Outra reivindicação atendi-
da foi com relação ao aumento 
do número de veículos nos horá-
rios de pico da linha. Além dos 

98 horários já existentes, a Rota 
vai acrescentar mais 26 horários 
para o trecho Itabuna-Salobrinho 
e mais 27 horários para atender o 
retorno Salobrinho-Itabuna. Após 
a normalização do estado de greve 
dos servidores da UESC, a empre-
sa se comprometeu a efetuar nova 
pesquisa de demanda, durante 
duas semanas, para posterior 
avaliação junto ao DCE.

A pedido dos estudantes tam-
bém estão sendo readequados os ho-
rários de atendimento nos dois pon-
tos de venda do passe estudantil, 
na sede do CNPC, em Itabuna, e no 
campus da UESC. Outras reivindi-
cações continuam sendo avaliadas.  

O diretor da empresa destacou 
que o tratamento especial dado a 
essa linha leva em conta “a respon-
sabilidade social e o interesse na 
contribuição ao desenvolvimento 
cultural/profissional dos estudan-
tes de Itabuna e região”. Partici-
param da reunião, os diretores do 
DCE, Thiago Fernandes (coorde-
nador), Bruno Braitt e Héllade Xa-
vier Guimarães. Pela Rota também 
estiveram presentes o gerente ope-
racional Tarcício Cabral, a gerente 
administrativa Kádma Soares e o 
assessor jurídico Tarso Soares. 

EXECUTIVO ILHÉUS COMPROMISSO SOCIAL

Ministro 
Haddad: 
“Raio-X nas 
escolas não é 
solução para 
diminuir 
violência”

O ministro da Educação, Fernando Ha-
ddad, disse na última quata-feira, em entre-
vista, que é contra a instalação de raio-X nas 
escolas como tentativa para diminuir a violên-
cia. “Não considero que esse seja o caminho”, 
afirmou. Segundo o ministro, a segurança das 
escolas só vai aumentar quando estiver aber-
ta à comunidade. Na Câmara, o deputado fe-
deral Sandro Mabel (PR-GO) apresentou nes-
te ano um projeto que prevê a instalação de 
detectores de metal e aparelhos de raio-X na 
porta das escolas públicas e privadas como al-

ternativa para evitar casos de violência como 
a morte de 12 alunos da Escola Municipal Tas-
so da Silveira, em Realengo, na Zona Oeste do 
Rio. Haddad afirmou que o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep) deve anunciar “brevemente” 
a data do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) deste ano. Questionado sobre os pro-
blemas dos últimos dos anos, afirmou que os 
processos estão sendo aperfeiçoados. “Então, 
eu entendo que o de 2011 será melhor que o 
de 2010″, disse. (G1)
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Ministro Fernando Haddad
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Paixão de 
Cristo

O povo que andava nas trevas viu 
uma grande luz (Is 9,1a), e se encheu 
de esperança. Explorados, tiranizados, 
humilhados. Não havia perspectiva de 
vida presente nem futura para aquelas 
pessoas sufocadas pelos altos impostos e 
exigências no cumprimento das inúme-
ras leis judaicas. O pobre estava fadado 
à condenação e à morte. Os doentes e os 
portadores de deficiência eram conside-
rados pecadores. As viúvas e os órfãos 
sobreviviam da caridade. As mulheres 
eram menosprezadas. Num cenário como 
esse, surge alguém diferente, “uma gran-
de luz”. Alguém que olha nos olhos do 
desvalido, do pobre, do órfão, da viúva, do 
deficiente, do leproso, e lhes diz: “Vinde, 
benditos de meu Pai, tomai posse do Rei-
no que vos está preparado desde a criação 
do mundo” (Mt 25,34). Jesus resignificou 
a vida dessas pessoas, e lhes conferiu a 
dignidade de filhos de Deus, por isso, eles 
o aclamaram rei, com ramos nas mãos, 
viva!

Penso que hoje, igualmente, estamos 
acabrunhados, abatidos, desesperança-
dos. A vida continua difícil; a carga tri-
butária pesada; o saneamento básico, a 
saúde e a educação lastimáveis. A forma 
apelativa como os meios de comunicação 
se servem das jovens mulheres, reduzin-
do-as a meras estampas focadas em vá-
rios ângulos, mostra como prossegue o 
desrespeito. Também precisamos de uma 
grande luz, necessitamos de um rei. Ace-
namos com nossos ramos para aquele que 
nos confere a dignidade de filhos de Deus. 
Aquele que olha em nossos olhos e nos es-
tende a mão. Toma Senhor, é seu o nosso 
coração; precisamos da sua compaixão! 
Estamos confusos como outrora e, se num 

instante o recebemos calorosamente, logo 
em seguida o pregamos na cruz. 

 Transcrevendo trecho do editorial de 
Frei Wilmar Ortiz, da revista O Mensa-
geiro de Santo Antônio deste mês de abril: 
“A paixão do Senhor, violenta e brutal, 
fruto de sua fidelidade ao Pai, expõe as 
feridas do mundo. Também trazemos a 
marca da violência, da brutalidade. Ex-
perimentamos a rejeição, a zombaria, a 
inclemência, a perseguição e a maldade e, 
quando não, somos os que a promovem”. 
Precisamos de orientação, paciência, mi-
sericórdia. Precisamos de tempo para nos 
perceber dependentes e frágeis, mesmo 
quando nos consideramos fortes. Sofre-
mos pelo peso das nossas misérias, que 
são muitas. Precisamos de um rei que 
nos traga esperança. Não somos tão bons 
quanto pensávamos que éramos. Crucifi-
camos Jesus a cada dia com o nosso egoís-
mo, com o nosso desamor. Desistimos fá-
cil demais, somos fracos. Precisamos ser 
perseverantes, imitadores do Cristo. 

Conforme Frei Wilmar, Jesus sofreu, 
mas levou seu projeto até o fim; até o tú-
mulo vazio, do qual também somos par-
ticipantes. “Nossa fidelidade ao Reino 
produzirá em nós a ressurreição, em que 
tudo ganha sentido, em que se faz novas 
todas as coisas”. A cruz e a ressurreição 
para nós. A cruz e a ressurreição em nós. 
Paixão de Cristo. Morte e vida entrelaça-
das com os fios da esperança que somente 
o verdadeiro Deus pode tecer.

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 

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1 - Trabalho no Conselho de Fi-
sioterapia e Terapia Ocupacional, 
tendo ingressado mediante concurso 
público. Fui demitido sumariamente 
após cerca de quatro anos de traba-
lho, sem processo administrativo ou 
prova de justa causa. Isto é certo? 
Anônimo.

Os Conselhos profissionais, criados 
por lei, como o Conselho da Ordem dos 
Advogados, o de Medicina, etc., têm a 
natureza jurídica de Autarquia Federal. 
Situação que deve ser a mesma do Con-
selho de Fisioterapia e Terapia Ocupacio-
nal, tanto que você  foi admitido median-
te concurso Público. Então, você não pode 
ser despedido sumariamente, ou seja, a 
rescisão do seu vínculo com o Conselho 
só  pode ser rompido por este mediante 
processo no qual seja apurada uma causa 
justa, e com a garantia de ampla defesa. 
Como não, houve nada disso, a demissão 
de que você fala, não pode prevalecer. 
Você deve procurar um advogado para 
obter sua reintegração.

 
2- Tenho colaboradora que la-

bora em minha casa há quase 90 dias. 
Não fiz o registro em sua carteira de 
trabalho. Quero saber o que é lhe de-
vido, o que recolher de contribuição 
previdenciária e qual é a parte dela. 
Lia Carmen.

Senhora Carmem, a CTPS deve ser 
anotada no prazo de 48 horas contadas  
da  admissão. O não cumprimento desta 
obrigação sujeitará o empregador ao pa-
gamento de multa administrativas (não 
em favor do empregado), cujo valor está 
previsto administrativamente. Além dis-
so,  devem logo ser  feitos os descontos  e 
recolhimentos do INSS e recolhimento 
do FGTS, também sob pena de multa. O 
valor a descontar em favor do INSS é de 
11%  do salário. Aconselho a procurar o 
INSS  coma CTPS anotada e pedir o cál-
culo dos valores (tem multa, juros e corre-
ção) e fazer os recolhimentos..

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 

O Google é a marca mais va-
liosa do mundo, avaliada em 
US$ 44,3 bilhões, seguido pela 
Microsoft, com valor a R$ 42,3, 
de acordo com a pesquisa Brand 
Finance Global 500 de 2011, di-
vulgada semana passada pela 

consultoria. O Walmart, que ocu-
pava o primeiro lugar caiu para a 
3ª posição, com valor de 36,2 bi-
lhões. A Coca-Cola saiu da lista 
das dez maiores marcas pela pri-
meira vez. Caiu para 16º posição 
com 25,8 bilhões.

Google é a 
marca mais 
valiosa do 
mundo

58- Sempre que testemunhares, 
praticados por magistrados ou serven-
tuários, atos ou manifestações de des-
respeito a prerrogativas de outro ad-
vogado, protesta e solidariza-te, jovem 
causídico, com o colega ofendido. Com 
o assim proceder, estarás defendendo e 
prestigiando a tua classe, fortalecendo 
a OAB e contribuindo para a boa admi-
nistração da Justiça.

59- O descaso, o tratamento des-
cortês, incivil, quando não ríspido, o 
advogado, especialmente o jovem pro-
fissional, é atendido ou recebido por 
juízes e serventuários, os óbices ao seu 
ingresso em cartórios, o ambiente ad-
verso com o que se depara o  no fórum, 
em órgãos administrativos e policiais, 
dão ao advogado jovem a nítida sensa-
ção de que os enfáticos direitos e prer-
rogativas que o Estatuto da Advocacia 
garante aos profissionais da categoria, 
para cuja violação inexiste sanção, não 

passam de mera retórica, para abstra-
ção. Mas há que exigir, reclamar, pro-
testar, mesmo porque só se fz respeitar 
o advogado que reage ao arbítrio, não 
se submete à prepotência, não transige 
com a violação de seus direitos e prer-
rogativas.

60- Um dia jovem causídico, poderá 
te sentir impotente para, na vida foren-
se, sozinho, enfrentar e deter injustiça, 
a prepotência, a prevaricação. Nesse 
dia te sentirá confortado e confiante se 
tiveres, a teu lado e atrás de ti, uma 
corporação que, além de organizar e 
cuidar da disciplina da classe, defenda 
as prerrogativas e direitos, teus e de 
todos advogados

Fonte Livro: 
“Conselhos aos 

Jovens Advogados” 
de Benedito Calheiros Bomfim.



Natureza é a maior criação de 
Deus,
Teu nome é perfeição,
Sem i interjeição ,
Sem integração do homem,
Muito se fala em ti,
Poucos zelam por ti.
 
No lindo alvorecer,
Desfruto o amanhecer,
Ouço o som harmonioso,

Dos pássaros sonoros,
Coaxar dos sapos,
No correr das águas da fonte,
E o sibilar dos pássaros.
 
 A madrugada nos presenteia,
Com a presença alva,
Da estrela Dalva,
Preparando a bela visão,
Do sol dourado beijando, 
O Mar e a mata.

 
 Fui ao regato,
Pus no meu regalo,
A bela flor que dei a linda fonte,
Que suave corria e murmurava,
Louvores ao criador.
 
O mar não é de Zeus,
É de Deus,
O rio não é de Iara,
É de Maria,

Maria mãe do Criador.
 
Foi no encanto da lagoa 
encantada,
Que encantada vi a integração.
Da mãe natureza,
Homens e animais juntos,
Ao pé da secular árvore,
Libertada do som dos machados,
E beijada bela brisa mansa.
Do lago encantado.
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Meu quarto é claro como as nuvens
Confidente como um amigo.
Ele sabe quando estou amando,
Quando estou alegre,
Quando estou triste.
Ele sabe realmente quem sou,
Como estou!
 
O  meu quarto me acolhe
É uma fonte de lembranças
Roupas jogadas sobre a cama
Sobre a poltrona, 
Sapatos espalhados sobre o chão, 
Ele reclama!
 
Meu quarto é cheio de coisas,
Memórias boas, 
Histórias boas!
Não há melhor escolha,
Para se guardar coisas,
Gosto de coisas!.
 
Ele me vê alegre, 
Me vê triste,
Me vê sorrir,
Me vê amar! 
Ele sabe bem de mim!
 
Às vezes me acorrenta,
E entre suas paredes permaneço,
Pois ciúmes, tem de mim, 
E quando viajo
Sente falta e solidão, sim!
Falta do meu cheiro,
Dos meus sonhos, 
Das minhas risadas
E até mesmo de quando estou triste!
 
Ele conhece cada pedacinho de mim
Me dá conselhos,
Sabe todos os meus segredos, 
Pois dele, nada consigo esconder....
Ele é meu cúmplice !. 
Somos cúmplices...
Dos nossos silêncios,
Das nossas descobertas.
 
Agasalhador, confortador,
Fortalecedor.
Assim é meu quarto,
Meu amigo, e tudo de mim, sabe.
 
Meu quarto é branco!
Meu quarto é PAZ!                            

Poesias
O quarto

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

O homem
sem trabalho
perde o rumo
e o destino,

tal qual
um menino

busca o tempo
preencher

com coisas vãs
sem sentido

que dão
prazer

momentâneo,
que não

preenchem
o vazio

de não ter
o que
fazer.

Sem trabalho

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

Por João Batista de Paula, o Battisti Bulcão

Jornalista, escritor e bloqueiro. - E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Poesias
Natureza

Por Expedita Maciel
Autora do Livro Vi, vim e venci.

E-mail: expeditamaciel@yahoo.com.br

Mudança na 
Águia Branca

O funcionário de carrei-
ra da Viação Águia Branca 
(VAB), Elizanor Mariano 
de Souza, assumiu uma 
nova missão no grupo, ago-
ra responde pelo Núcleo de 
Operações (NOP). Nós do 
grupo Direitos desejamos 
ao boa gente Elizanor vo-
tos de sucesso.

Quem 
aniversariou no 
último dia 15 
de abril, foi o 
empresário e boa 
gente Alexandre 
Lombardo. Aqui 
ele aparece ao 
lado de sua 
namorada 
Leninha da 
Auto Moto 
Escola Regional 
e o casal João 
Batista de Paula 
e Expedita 
Maciel.

Que também estará trocando de 
idade no próximo dia 5 de maio é 
o professor e escritor Vercil Rodri-
gues, fundador do Grupo Direitos. 
A Coluna Falainforma parabeniza 
o amigo.

Que aniversariou no último 
dia 19, foi a bela e competente 
Coordenadora de Comunicação 
e Marketing da UNIME Itabu-
na, Taís Borba. Parabéns Taís 
e que você continue ocupando 
seu espaço com a competência 
que lhe é peculiar.

Aniversários

Registramos o aniversário de casamento do casal de 
advogados de Ilhéus, Dr. Josevandro e Consuelo Nasci-
mento, que acontecerá no próximo dia 7 de maio. Para-
béns e que Deus continue os abençoando.

Aniversário de casamento

Ivann Montenegro presidente da AIABB 
e seu filho Ivandro Gouveia Montenegro

AIABB promove reunião
Muito prestigiado o almoço de confraterniza-

ção e prestação de contas da Associação Itabunen-
se dos Aposentados do Banco do Brasil (AIABB), 
que tem na presidência o Ivann Kbrebs Monte-
negro, ocorrido no último dia 25/03, na sede da 
AABB de Itabuna.



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de abril a 20 de maio de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
06

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

A Viação Águia Branca (VAB) ofe-

receu jantar aos jornalistas re-

gional por conta da passagem da 

data comemorativa que homenageia a 

categoria, no último dia 7 abril. Muitos 

profissionais do eixo Itabuna-Ilhéus e 

de algumas cidades circunvizinhas es-

tiveram no Cerimonial Charles Henry 

e receberam os cumprimentos da Dire-

toria da Águia Branca.

VITÓRIA  SANTANA E FÁBIO NAZOERA VERCIL RODRIGUES E O JORNALISTA-EDITOR 
DO JORNAL AGORA

CARLOS LEAHY E SEU FILHO MARCOS PAULO LEAHY

REJANE SANTOS DA VAB, CHARLES HENRY E VERCIL RODRIGUES

O GERENTE REGIONAL DA VAB GILMAR ABREU E DELMAR ASSUNÇÃO 
GERENTE DA ÁGUIA BRANCA EM SALVADOR

OS JORNALISTAS VERCIL RODRIGUES, ROBERO 
SANTANA E VALÉRIOS MAGALHÃES

OS COLUNISTAS CHARLES HENRY 
E ANGELICA RODRIGUES

GILMAR ABREU E SUA ESPOSA NEIRE

Grupo Águia Branca 
homenageia os jornalistas 



Na realidade, grande parte das pessoas não sabe a 
diferença entre ONG, Oscip, Entidade Filantrópica, En-
tidade de Utilidade Pública, entre outras. Hoje em dia, 
o termo mais utilizado para designar todo este rol de 
instituições, na maioria independente, é ONG, ou seja, 
Organização Não-Governamental. OSCIP - O Ministério 
da Justiça criou um título para definir entidades que fir-
mam Termo de Parceria (instituto legal exclusivo e defi-
nido expressamente em Lei) com o governo (três esferas 
e autarquias) para promover ações de interesse públi-
co: Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP). Uma das formas mais visíveis de atuação des-
tas instituições é ser um “braço operacional” do gover-
no, já que este não consegue atender todas as demandas 
que lhe são delegadas. Por isso, têm grande poder de 
articulação, o que as coloca em um patamar elevado em 
questões políticas. A capacidade que elas têm de mobi-
lizar a opinião pública e o fato de representarem áreas 
de interesse determinadas permite que elas negociem 
melhorias, ações, financiamento e até mesmo aprovação 
– ou não – de projetos de lei, portanto prestando um re-
levante serviço ao país e à sociedade. Como em todos os 
setores da sociedade existem desvios de finalidade e até 
mesmo de recursos, mas o que entendo é que não é justo 
e nem mesmo inteligente achar que toda OSCIP ou ONG 
é um foco de problema e de falta de seriedade. Os justos 
não podem pagar pelos pecadores que criam instituições 
para se locupletarem de benesses e não prestar os servi-
ços de forma adequada e com qualidade que é o espírito 
da legislação que regula estas atividades e instituições. 
Por fim, é importante destacar que toda OSCIP é uma 
ONG, mas nem toda ONG é, será, ou pode ser um OS-
CIP.  A NÃO ME ABANDONE – Oscip, constituída em 
07 de Abril de 2009, tem sede no Município de Itabuna 
Estado da Bahia e é uma pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos, e duração por tempo indeter-
minado. Somos brasileiros, de diversas profissões, que 
querem oferecer uma contribuição pessoal e profissio-
nal para valorizar e desenvolver a cidadania no Brasil. 
PROJETOS:

• Fortalecer em nível local, regional e nacional 
através da implantação de núcleos com ações locais, 
além do suporte técnico-científico, pesquisas, estudos, 
assessoria, consultoria e captação de recursos em conso-
nância com grupos sociais;

• Promover debates e manifestações relacionados 
a grupos como: partidos políticos, sindicatos locais, mo-
vimentos sindicais internacionais e todos os outros que 
estão necessariamente ligados à democracia;

• Identificar pessoas comprometidas com a defesa 
do meio e qualidade de vida social;

• Sensibilizar a comunidade sobre a importância 
da luta contra as injustiças cometidas no meio social;

• Promover seminários constantes sobre os pro-
blemas sociais da região com os estudantes, educadores 
e membros das comunidades visando à busca de solu-
ções;

• Processo de qualificação (menos oneroso e mais 
ágil);

• Abrangência institucional (captação de recursos 
nas áreas de atuação social);

• Acesso a recursos públicos (menos burocrático e 
com maior controle público e social);

• Mecanismos de planejamento, avaliação e con-
trole dos projetos que envolvem recursos públicos (ges-
tão estratégica).

 A lei nº 9.249/95, que permite a dedução no Im-
posto de Renda das Pessoas Jurídicas até o limite de 2% 
sobre o lucro operacional das doações efetuadas a enti-
dades civis, consideradas de Utilidade Pública, passa a 
abranger também as entidades qualificadas como OS-
CIP, de acordo com a Medida Provisória nº 2113-32, de 
21 de junho de 2001, artigos 59 e 60.
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E-mails: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

*Vercil Rodrigues

*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

OSCIP

Raymundo Laranjeira

Raymundo Laranjeira, juiz 
federal do trabalho aposentado, 
pertence à Academia de Letras 
Jurídicas da Bahia Agrária. É 
membro, igualmente, dos Ins-
titutos Históricos e Geográfi-
cos da Bahia e de Ilhéus.

Mario Castro Pessoa foi 
promotor de Justiça da Bahia, 
Juiz do Trabalho na Bahia e 

em Sergipe, professor titular 
da UESC e procurador geral 
do Município de Ilhéus. É au-
tor dos livros Propedêutica do 
Direito Agrário e a lei Agrária 
Nova, dentre outra. Ele ocupa 
na ALI a Cadeira de nº Cadei-
ra nº 25, que tem como Patrono 
João da Silva Campos e Fun-
dador Plínio de Almeida.

Nesta edição, continuamos a apresentar 
os acadêmicos que compõem a 

Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

Mario de 
Castro Pessoa 

Dr. Mario de Castro Pessoa 
é escritor e advogado com dois 
livros publicados. Ele exerceu 
suas atividades advocatícias 
em São Paulo no Banco Itaú. 
Aposentado, ocupa a cadeiras 
nº 23 que pertenceu a Gutem-
berg Berbet de Castro e que 
tem como fundador Ramiro 
Berbet de Castro.

Registramos o aniversá-
rio do meu amigo professor e 
advogado Josevandro Nasci-
mento, ocupante da Cadeira 
nº 14, ocorrido no último dia 
4 de abril. Dr. Josevandro é 
uma dessas pessoas, que o 
pouco tempo que você passa 
ao lado dele, aprende, pois 
o mesmo irradia cultura na 
acepção da palavra.

Partir
Partir... ir embora;
Partir... quebrar.
Dois sentidos tão diversos
E tão entrelaçados.
Tão difícil partir
E permanecer inteira.

Pequenas 
sabedorias
Três das nossas pequenas sabedorias
é não exigir de nós:
aquilo que não somos
o que esperam que sejamos
ou a manutenção
das máscaras que criamos.

Por Baísa Nora
Formada em Pedagogia; 

mestrado em Cultura e Turismo; 
Diretora da Editus/UESC e Membro 

da Academia de Letras de Ilhéus.

A ALI ganha 
novos acadêmicos
 A ALI acaba de eleger mais dois imortais, Drª Neuza 

de Oliveira Nascimento, que ocupará a Cadeira de nº 30, que 
tem como patrono Marquês de Paranaguá e fundador Leopoldo 
Campos Monteiro. O outro eleito foi o Dr. Antônio Ezequiel da 
Silva, que ocupará a Cadeira de nº 33, que tem como patrono 
Ruy Penalva e fundador Francisco Paulo Teixeira. A posse dos 
dois novos acadêmicos deverá ser em maio.

Encontro de Academias 
de Letras da Bahia 
 A ALI será a anfitriã do grande encontro de Academias 

de Letras da Bahia, que acontecerá no mês de agosto. Os re-
presentantes das Academias se reunirão em Ilhéus, para a dis-
cussão de temas ligadas as culturas das letras. A sessão solene 
de abertura desse importante evento acontecerá no Centro de 
Convenções e será aberta ao público.

Por Ivan Gusmão.
Presidente da Oscip Não Me Abandone. Itabuna – Bahia. 

E-mail: ivancezargusmaodeoliveira@hotmail.com
Site: www.naomeabandone.org.br

Por Ivan Gusmão*

MEIO 
AMBIENTE
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O Governo da 
Bahia desata um nó

Há três anos a população ilheense e 
do Sul da Bahia como um todo assiste a 
um debate que muitas vezes desprezou o 
bom senso. A batalha entre supostos de-
fensores do meio ambiente e aqueles que 
vêem no Complexo Intermodal Porto Sul 
uma chance única de fazer desta uma 
região desenvolvida vinha perdendo o 
rumo. Tornou-se uma discussão que bei-
rou o radicalismo de árabes e israelenses 
ou das torcidas organizadas de Flamengo 
e Vasco ou Corinthians e São Paulo.

Do lado dos defensores do  Comple-
xo Intermodal, sempre pairou a suspeita 
de que havia interesses inconfessáveis 
determinando o rumo da prosa. Ligações 
com esquemas empresariais poderosos e 
grupos políticos de outros estados se reve-
laram, não raro, de forma escancarada. 

Havia os autênticos defensores do 
meio ambiente, é lógico, mas entre os 
“verdes”, os de maior poder de manipu-
lação nunca tiveram nada de mocinhos, 
apesar do discurso cativante e das ex-
pressões de frades franciscanos.

Enquanto o radicalismo empobrecia 
o debate, as instituições mostravam seu 
amadurecimento. Em novembro do ano 
passado, o Ibama emitiu parecer que apon-
tava a necessidade de novos estudos, a ve-
rificação minuciosa de possíveis alternati-
vas à Ponta da Tulha para a construção do 
Porto Sul. E não o fez por pressão de quem 
quer que seja, mas por cumprimento da lei 
e de um dever institucional.

Haverá quem se arvore em pai da 
mudança da localização do porto para 
Aritaguá e ainda terá quem  se posicione 
contrário ao projeto, argumentando que 
Ilhéus deve se dedicar única e exclusi-
vamente ao turismo e ao cacau, como se 

essas atividades, embora viáveis, dessem 
conta de todas as demandas existentes 
na região.

Jamais se deve duvidar da capacida-
de da estupidez humana e a prova disso é 
que ainda existe quem defenda o retorno 
da região à monocultura cacaueira. Como 
se fosse possível e aceitável que o Sul da 
Bahia voltasse a depender de uma única 
fonte de riqueza, cuja inviabilidade socio-
econômica a vassoura-de-bruxa deixou 
tristemente estampada. Um tiro certeiro 
no bom senso.

O fato é que a região tem o cavalo se-
lado e não pode desperdiçar essa oportu-
nidade de sair do marasmo. A mudança 
para Aritaguá, atendendo critérios técni-
cos, mostra que o Governo está no melhor 
caminho, o que busca harmonizar viabi-
lidade econômica e menor impacto am-
biental. São itens que estão entre os prin-
cípios da sustentabilidade, que se pauta 
no equilíbrio. 

Dessa vez, ao que tudo indica, o maior 
empreendimento do sul da Bahia nos últi-
mos 30 anos está a um passo de se tornar 
realidade. E não há mais espaço para dis-
cussões de arquibancada, embora as aves 
agourentas continuem por aí, sempre tor-
cendo contra e sem apresentar qualquer 
alternativa que possa ser levada a sério.

Os abutres -e não necessariamente a 
natureza- serão as vítimas de um empre-
endimento que esperamos seja irreversí-
vel e que trará  um novo e duradouro ciclo 
de desenvolvimento para o Sul da Bahia 
e sua gente.

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista (DRT/BA 224)

E-mail: danielthame@gmail.com 

Em artigo anteriormente publicado, 
descrevi duas situações bem corriqueiras 
nesse nosso paísinho de m#%*, e, só para 
reavivar a memória, aqui estão elas, resu-
midamente: 

Paulo, 28 anos, casado com Sônia, grá-
vida de 4 meses, desempregado há dois me-
ses, sem ter o que comer em casa foi ao rio 
Piratuaba – SP a 5km de sua casa pescar 
para ter uma “misturinha” com o arroz e 
feijão, pegou 900gr de lambari, e sem sa-
ber que era proibido a pesca, foi detido por 
dois dias, levou umas porradas. Um amigo 
pagou a fiança de R$ 280,00 para liberá-lo e 
terá que pagar ainda uma multa ao IBAMA 
de R$ 724,00. A sua mulher Sônia grávida 
de 4 meses, sem saber o que aconteceu com 
o marido que supostamente sumiu, ficou 
nervosa e passou mal, foi para o hospital 
e teve aborto espontâneo. Por outro lado, 
Henri Philippe Reichstul, de origem estran-
geira, Presidente da Petrobras – 1999/2011 
– (na ocasião em aquele fato acima aconte-
ceu) foi responsável pelo derramamento de 
1 milhão e 300 mil litros de óleo na Baía 
da Guanabara, matando milhares de pei-
xes e pássaros marinhos; foi responsável, 
também, pelo derramamento de cerca de 4 
milhões de litros de óleo no Rio Iguaçu, des-
truindo a flora e fauna e comprometendo o 
abastecimento de água em várias cidades 
da região, crime contra a natureza, inafian-
çável, encontra-se em liberdade e podia ser 
visto jantando nos melhores restaurantes 
do Rio e de Brasília... 

Agora duas outras “novas” situações 
típicas desse nosso paísinho: Segundo Frei 
Betto, escritor e assessor de movimentos 
sociais, em artigo escrito para o Correio do 
Brasil, “hoje, em todo o Brasil, 82 milhões 
de pessoas recebem aposentadorias do po-
der público. Aparentemente, o Brasil é uma 
verdadeira mãe para os aposentados. Só na 
aparência. A Pesquisa de Orçamentos Fa-
miliares do IBGE demonstra que, para os 
servidores públicos mais ricos (com renda 
mensal familiar superior a R$ 10.375), as 
aposentadorias representam 9% dos ganhos 
mensais. Para as famílias mais pobres, com 
renda de até R$ 830, o peso de aposenta-
dorias e pensões da previdência pública é 
de apenas 0,9%.” E mais: segundo o que 
declarou Marcelo Neri, do Centro de Políti-
cas Sociais da Fundação Getulio Vargas, no 
mesmo jornal, “o Estado joga dinheiro pelo 
helicóptero. Mas na hora de abrir as por-
tas para os pobres, joga moedas. Na hora de 

abrir as portas para os ricos, joga notas de 
cem reais. É quase uma bolsa para as clas-
ses A e B, que têm 18,9% de suas rendas 
vindo das aposentadorias. O pobre que pre-
cisa é que deveria receber mais do governo. 
Pelo atual sistema previdenciário, replica-
mos a desigualdade.”

Na prática, a “justiça” continua lenta, e 
como disse muito bem Rui Barbosa, “justiça 
lenta não é justiça”. Assim, o Brasil conti-
nua sendo um país oligárquico, retrógrado, 
reacionário, vergonhoso, mentiroso e desi-
gual. No Brasil, democracia rima com por-
caria. Igualdade rima com futilidade. Ban-
didagem rima com impunidade. E Justiça 
não rima com nada. Brasileiros e brasilei-
ras não querem mais saber de política e me-
nos ainda de seus políticos: salteadores tra-
vestidos de congressistas (no Senado, nas 
Assembléias Legislativas e nas Câmaras 
de Vereadores), que formam verdadeiras 
quadrilhas com o propósito de se perpetuar 
no poder, promovendo negociatas que lhes 
enriquecem cada vez mais. 

É preciso, pois, uma profunda reforma 
no sistema Judiciário brasileiro. Penso, por 
exemplo, que o fim da Justiça Estadual, já 
seria um passo muito importante para a 
redução das barganhas políticas sempre a 
serviço dos poderosos. Outra boa medida se-
ria a adoção do voto distrital e uma grande 
reforma/lavagem no Senado: os “senhores 
feudais” que lá estão voejando sobre a carca-
ça apodrecida daquela instituição, precisam 
ser postos pra fora de lá, urgentemente! 

O desapontamento político de brasilei-
ros e brasileiras, em parte, foi bem retrata-
do por Gabriel, o Pensador na sua música 
intitulada “Nunca Serão”: “Sem justiça não 
tem paz e sem paz eu sou refém/ A injustiça 
é cega e a justiça enxerga bem/ Mas só quan-
do convém/ A lei é do mais forte, no BOPE 
ou na FEBEM/ Na ‘boca’ ou no Supremo/ 
Que justiça a gente tem, que justiça nós 
queremos?/ Os corruptos cassados? Nunca 
serão!/ Cidadãos bem informados? Nunca 
serão!/ Hospitais bem equipados? Nunca 
serão!/ Os impostos bem usados? Nunca se-
rão!/ Os menores educados? Nunca serão!/ 
Todos alfabetizados? Nunca serão! Nunca 
serão! Nunca serão!”

Triste sina...

Por Cláudio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC) e Administrador de Empresas pela 

UCSAL. Itabuna – Bahia.
E-mail: zumacosta@yahoo.com.br 

                      Por Daniel Thame *

Justiça lenta 
não é Justiça! Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Não há um dia, um só sequer na 
vida, que não ouçamos a expressão: 
“Conhece-te a ti mesmo”- Nosce te 
ipsum!Contudo, tão importante quanto 
esta expressão é termos autoconfiança. 
Sem qualquer dúvida, para alcançar-
mos os nossos propósitos na vida, para 
cumprirmos a missão que nos couber, 
para correspondermos à expectativa 
daqueles que conosco convivem, é im-
prescindível que nos conheçamos intei-
ramente a nós próprios. Cada um a si 
mesmo, pois, desta forma, estaremos 
aptos a dimensionar as nossas possibi-
lidades, selecionar os nossos talentos, 
exercitar a nossa vontade e alcançar-
mos o nosso sucesso,  no reforço da au-
toconfiança.

 Não nos esqueçamos, que o Gran-
de Arquiteto do Universo, ao criar-nos, 
cuidou para que fôssemos dotados dos 
requisitos indispensáveis para a vitó-
ria e não para a derrota. Criou-nos a 
sua imagem; criou-nos para o sucesso 
e não para o fracasso, pois Deus não 
fracassa, mesmo que Ele queira; Deus 
não erra, mesmo que Ele queira e, se 
nós somos  as suas criaturas, nós não 
nascemos nem para o erro e nem para o 
fracasso, por isso temos que confiar nos 
dons de que somos beneficiários. Temos 
que ter confiança própria. 

A autoconfiança é o principal e pri-

meiro segredo do sucesso. Não sejamos 
como as tantas pessoas que não confiam 
em si, que não acreditam em si, e que, 
por essa razão, não conseguem alcançar 
as suas   metas. Como são numerosas 
aquelas pessoas infelizes, cuja ascen-
são, cuja carreira é interrompida pela 
dúvida, quando apenas alguns passos 
faltavam para o alcance da meta, mas 
optaram por pré-acreditarem no fracas-
so. Acreditemos em nós!Confiemos em 
nossa capacidade de vencer obstáculos 
e de dominar situações!Dificuldades 
sempre haverão de surgir, mas nada 
existe que não possamos vencer se, 
efetivamente, acreditarmos em nos-
so poder e confiarmos, cada qual em 
si mesmo. Confie cegamente em você, 
mas sempre de olhos abertos para o 
que vê!Enfrente a vida sem medo! Ela 
é maravilhosa quando não a tememos. 
A vida é um jogo de uma partida e não 
tem sentido disputar esse jogo se não 
for para vencê-lo. Tudo, pois, na vida, 
tem que estar sintonizado na vitória. 
Vença! Confie em você! Exercite, ple-
namente, a sua autoconfiança!Seja vi-
torioso!

           Por Ivann Krebs Montenegro.
Escritor, poeta, cerimonialista, palestrante, 

membro-fundador e presidente da Academia 
Grapíuna de Letras (AGRAL). Itabuna - Bahia

E-mail: ivannmontenegro@yahoo.com.br

Autoconfiança Por Ivann Krebs Montenegro*

MOTIVAÇÃO

Segundo o DataSenado, 65% das 
pessoas defendem o voto facultativo 
e 58% é a favor do modelo atual que 
institui quatro anos de mandato com 
direito a uma reeleição. A maior parte 
dos entrevistados, 79%, acredita que 
uma reforma política será benéfica 

para o País. Na comissão sobre refor-
ma no Senado foi aprovada a mudança 
para o mandato de cinco anos, sem di-
reito a reeleição. Para 59%, é preciso 
mudar a forma de eleição de deputa-
dos e vereadores, de voto proporcional 
para o voto majoritário. ’

Dono do maior potencial hídrico do 
planeta, o Brasil corre o risco de chegar 
2015 com problemas de abastecimento 
de água em mais da metade dos municí-
pios. O diagnóstico no Atlas do Brasil – 
abastecimento Urbano de Água, lançado 
no início do mês pela Agência Nacional 
de Águas (ANA). O levantamento ma-
peou as tendências de demanda e oferta 
de água nos 5.565 municípios brasilei-

ro e estimou em 22 bilhões o total de 
investimento necessários para evitar a 
escassez.

Considerando a disponibilidade hí-
drica e das condições de infraestrutura 
do sistema de produção e distribuição, 
os dados revelam, que, em 2015, 55% dos 
brasileiros poderão ter déficit no abaste-
cimento de água, entre eles grandes cida-
des como São Paulo Salvador.

Falta de água pode 
atingir maioria dos 
municípios em 2015
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Quando convidado disseram-me que 
o exercício do cargo seria apenas cele-
bração de casamentos e porque nas de-
pendências do Fórum não existia local 
determinado, meu antecessor utilizava 
salas de audiência após o expediente dos 
Juízes togados. Sentia-me desconfortá-
vel com nubentes e convidados acoto-
velando-se, além do pouco tempo dispo-
nível. Para mim, o ato nupcial sempre 
representou um dos mais sérios de nossa 
vida, daí não concordar com aquele tipo 
de audiências, que destinadas a pessoas 
pobres parecia uma forma de discrimina-
ção. Quem também pensava assim era o 
querido e fraternal amigo o então Juiz 
Dr. Lourival de Jesus Ferreira, hoje De-
sembargador aposentado. Daí que plane-
jamos mudar a coisa. Ao lado do Salão do 
Júri, descobri uma sala desocupada, em 
péssimo estado. Fizemos ofício à Ceplac 
e graças à compreensão do então Diretor 
Dr. Fernando Velo, o local foi reforma-
do com pintura nova, instalação de dois 
possantes ventiladores, recuperação dos 
móveis e até compra de uma máquina 
de escrever. O material de expediente, 
meu saudoso compadre Alcides Bezerra 
assumiu  compromisso de fornecer quan-
do fosse necessário e até mandou colocar 
uma placa de  acrílico indicativa na por-
ta. Bem instalada, a Justiça de Paz da 
Comarca de Itabuna passou ser exercita-
da com plenitude. Sendo espírito destas 
maltraçadas, rememorar algumas das 
suas acontecências interessantes, valerá 
a pena contar fato envolvendo o amigo 
Dr. Lourival de Jesus Ferreira, para que 
os queridos quasenenhum leitores pos-
sam aquilatar a   grandeza da simplici-
dade dessa figura humana, que foi técni-
co em eletrônica, locutor de rádio e pelo 
esforço próprio advogado. Depois Juiz de 
Direito, por merecimento promovido a 
Desembargador com assento no Tribunal 
de Justiça da Bahia. Carreira gloriosa, 

exemplo de tenacidade, atualmente apo-
sentado sem qualquer mácula a tirar-lhe 
o conquistado sono dos justos. 

Na década de 70, além de bons ami-
gos, irmãos maçons e companheiros ro-
tarianos, ambos éramos radioamadores 
(ele PY6-LF e eu PY6-YM). Simples e 
disponível, jamais negava ajuda aos co-
legas quando surgiam problemas em 
nossos “chaks”.  

Ele Juiz de Direito da Comarca e Di-
retor do Fórum, eu funcionário da Ceplac 
e humilde Juiz de Paz, certo dia precisei 
do seu socorro técnico para instalação de 
uma “antena 20 metros” em minha resi-
dência na Rua Miguel Calmon 345, no 
que fui prontamente atendido. Era uma 
tarde de sábado. Simplesmente vestindo 
bermuda e sem camisa, subiu ao telha-
do, pondo-se a “espetar” a tal antena. 
No prédio vizinho, alguns operários tra-
balhavam para reformar o restaurante 
de um filho do velho Jacob Bitar. Vendo 
aquele “rapazinho” subindo e descen-
do escada, puxando e amarrando fios, o 
mestre da obra gritou de lá: “ô rapaz, 
quando acabar aí quer ganhar uma 
prata ajudando carregar entulhos 
na minha camionete?

.Doutor Lourival, dentro da sua 
imensa simplicidade e percebendo que o 
homem não o estava reconhecendo, sor-
riu e apenas respondeu: “Tá certo pa-
trão. Depois conversamos...

Claro que vendo isso, saí correndo e 
fui dizer ao Mestre que “aquele rapaz” 
era o Juiz Dr. Lourival Ferreira. O cara 
em menos de um minuto despachou os 
operários e sumiu como por encanto...

Por Adelindo Kfoury Silveira.
Jornalista, Historiador e Escritor grapiúna. Mem-
bro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, Instituto Histórico 

de Ilhéus, Associação Baiana de Imprensa. 
Salvador – Bahia.

E-mail: a.kfoury@globo.com 

O começo 
de uma 
nova fase Por Adelindo Kfoury Silveira*

MEMÓRIAS DE 
UM JUIZ DE PAZ

O auditório que parecia 
grande tornou-se pequeno 
para o mestre em vendas, 
empreendedorismo e gestão 
Raúl Candeloro, que veio 
de Curitiba especialmente 
para apresentar em Ilhéus 
as mais modernas técnicas 
de realização de negócios. 
Mais de 600 pessoas que 
pagaram ingresso de R$ 
50,00 vieram para um audi-
tório com lotação para 500, 
fazendo com que muitos as-
sistissem à palestra em pé e 
outros através de um telão 
instalado ao lado, no saguão 
do Centro de Convenções. A 
iniciativa e a organização do 
evento foram da Multiplus / 
Revista Folha da Praia, com 
o apoio da Associação Co-
mercial de Ilhéus e o patro-
cínio de 11 empresas.

Iniciando de forma dife-
rente sua palestra, Raúl re-
alizou uma superdinâmica 
em grupo onde cada assis-
tente se apresentava ao que 
estava mais próximo, dizen-
do seu nome e o que fazia. 
Daí muitos relacionamentos 
se iniciaram e até negócios 
foram fechados, segundo 
manifestações espontâneas 
da platéia.

Daí para frente o ex-
pert paranaense se esten-
deu elencando quais são, 
segundo ele, as quatro ma-
neiras de aumentar vendas: 
ampliando seu mercado, 
ampliando sua participação 
no mercado, aumentando 
o valor médio de compra e, 
por último, aumentando a 

frequência de compra.  Ven-
do a questão por outra ótica, 
ou seja, pelo lado do cliente/
consumidor, citou quais são 
os cinco maiores motivado-
res de compra: obter lucro, 
evitar perda, evitar dor ou 
incômodo, sentir prazer e 
obter aprovação social.

Com base em sua expe-
riência de muitos anos como 
realizador de consultoria 
para empresas,    Raúl Can-
deloro fez para a platéia um 
convite de reflexão que para 
ele é de fundamental impor-
tância: “Por que comprar de 
você, e não do seu concor-

rente?”. E aí então citou as 
formas que o empreendedor 
tem para se diferenciar: ex-
celência dos produtos/servi-
ços, facilidade de acesso à 
empresa, serviços com valor 
agregado e a experiência do 
cliente.

Concluindo sua apre-
sentação diante das mais 
de 600 pessoas que foram 
ao Centro de Convenções de 
Ilhéus, o palestrante e edi-
tor da revista VendaMais 
citou passo a passo como se 
dá uma venda, valorizando 
a etapa onde muitos vende-
dores costumam falhar por 
não dar muita importância: 
o fechamento do negócio.

Depois de mais de duas 
horas falando e interagindo 
com a platéia, Raúl foi mui-
to aplaudido. E, encerrada a 
palestra, ainda permaneceu 
um bom tempo sendo filma-
do, fotografado e entrevis-
tado, tanto pela mídia como 
pelos participantes em geral 
do evento.

Expert em vendas superlota o 
centro de Convenções de Ilhéus

EVENTO
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Atitudes para tornar a 
sua dieta mais empolgante

Fazer uma reeducação ali-
mentar costuma gerar uma sen-
sação de privação para aqueles 
que seguem a dieta e as orienta-
ções do nutricionista à risca. Po-
rém, a mudança de hábitos deve 
ser gradual, o que implica esco-
lher melhor as refeições e não 
abdicar dos pequenos prazeres 
à mesa, só que tudo na quan-
tidade certa. Mas a motivação 
também é essencial para atingir 
os resultados da dieta. 

Segundo uma pesquisa da 
Carnegie Mellon University 
publicada na revista Science, 
pessoas que se imaginam co-
mendo algum alimento, como 
o chocolate, acabam ingerindo 
uma menor quantidade dele na 
hora de consumi-lo. Esses resul-
tados comprovam que utilizar 
a imaginação ou a criatividade 
na hora de comer faz com que a 
dieta fique mais divertida, e as 
metas, por sua vez, mais fáceis 
de serem atingidas. 

Além disso, ao tornar o re-
gime mais agradável, o compro-
metimento com a perda de peso 
aumenta e o objetivo é alcança-
do com maior facilidade.

Programar um timer - Se 
você “engole” toda a sua refeição 
em cinco minutos uma boa solu-
ção é contar com a ajuda de um 
timer (um contador de tempo). 
Marque 25 minutos no aparelho 
e se esforce para comer mais de-
vagar, mastigando várias vezes 
e aproveitando o momento do 
café da manhã, almoço e jantar 
para saborear a comida, lem-

brar o quanto cada alimento é 
gostoso e, de quebra, favorecer 
a digestão. 

Além do timer, a nutricio-
nista Daniela Cyrulin dá as 
seguintes dicas: conte as masti-
gadas, mastigue 20 vezes cada 
garfada. Procure comer acom-
panhando as outras pessoas 
da sua mesa. “Normalmente, 
quando comemos sozinho, co-
memos mais rápido para acabar 
logo”, diz ela. Apoie os talheres 
na mesa após cada garfada. Só 
prepare a próxima garfada de-
pois que já engoliu a anterior. 
Na hora da refeição, desligue 
a televisão e o computador ou 
qualquer aparelho que possa ti-
rar a sua concentração. 

Explorar novos sabores - 
Temperos, frutas exóticas, pra-
tos novos. Experimente de tudo! 
Isso faz com que a dieta saia da 
rotina e continue fácil de segui-
la. De acordo com a nutricionis-
ta chefe do Dieta e Saúde, Ro-
berta Stella, em vez de pensar 
no que você não poderá comer, 
você deve pensar no que pode-
rá! Novos sabores, texturas e 
muitos novos alimentos que 
não fazem parte da sua rotina 
alimentar poderão ser prova-
dos. A especialista afirma que 
dessa forma o seu paladar será 
estimulado, testado e você po-
derá contar sempre com novos 
alimentos para variar as suas 
refeições. 

Fonte: 
www.minhavida.com.br 

O Meu Lado Obscuro (Au-
toeditor), é o nome do novo 
livro do escritor e membro da 
Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI) - onde ocupa da Cadei-
ra de nº 07 - Dr. Jorge Matos. 
A obra aborda os mistérios e 
o distúrbio que afeta a mente 
humana, que vai do equilíbrio 
e comportamento dócil do de-
sequilíbrio ao comportamento 
assustador aterrorizante não 
apresentando limites para 
atingir seus objetivos.

O Meu Lado Obscuro con-
ta uma história de um indiví-
duo com morte psicopata que 
vai viver bem com a mulher 

amada cria ilusões tenebrosas 
e termina destruindo toda a 
família.

O meu lado obscuro

“Homofobia”, 
uma Palavra 
que Nada Diz

Entre São Paulo 
e São José, 
Itabuna adormece 

Há temas muito difíceis de 
abordar em nossos dias. Não por 
que sejam complexos em si, antes, 
por terem tomado dimensão estra-
nha à matriz originária, por terem 
sido sofismados. O homossexualis-
mo sempre existiu. Entretanto, re-
centemente, a mídia internacional 
iniciou uma vasta campanha de 
ênfase às práticas homossexuais, 
tendo como emblema supostos atos 
de violência contra cidadãos que se 
relacionam com pessoas do mesmo 
gênero. Uma série de premissas foi 
instituída, surgiram “Caminhada 
Gay”, “Orgulho Gay” e, mais tarde, 
a expressão “Homofobia”, um neo-
logismo que tem a intenção de calar 
qualquer voz que ponha em xeque a 
opção homossexual.

Ninguém que ser taxado de 
“homofóbico”. Cai mal, deprecia, o 
sujeito perde status e, caso perten-
ça a algum núcleo intelectual, deixa 
de ter prestígio, chegando mesmo a 
ridicularização. No entanto, expre-
mendo-se tal vocábulo, encontrare-
mos um vazio de significado. O que 
seria um “homofóbico”? As estatís-
ticas de violência contra os gays nos 
indicam uma tendência para crimes 
passionais, fruto, é claro, da velha 
e misteriosa brutalidade humana. 
Não há como demonstrar que tais 
atos são cometidos pelo fato da ví-

tima ser ou não homossexual. An-
tes, trata-se de uma maneira dos 
assassinos romperem uma relação, 
na qual tinham entrado puramen-
te por razões materiais. Óbvio que 
optam pela prática mais hedionda. 
Contudo, a violência praticada con-
tra a mulher é de igual monta, bem 
como a violência praticada contra 
machos heterossexuais. O artigo 5º 
da nossa Constituição não apenas 
nos iguala a todos num sentido po-
sitivo, mas, deixa entender que não 
podem existir grupos privilegiados 
na esfera da vitimação. Todo crime 
deve ser avaliado independente do 
gênero da suposta vítima.

Ser gay não é medida de valor. 
Ninguém pode possuir vantagens 
legais exclusivamente por sua op-
ção sexual. O PL 122 objetiva es-
tabelecer uma casta de cidadãos, 
oferecendo proteção a certa condu-
ta (a homossexualidade). O projeto 
quer garantir “... a livre expressão 
e manifestação de afetividade de 
cidadãos homossexuais”, punindo 
com penas de até 5 anos de reclusão 
aquele que se opuser a tais “mani-
festações de afetividade”. Um ca-
sal heterossexual que se beije, por 
exemplo, durante uma audiência 
pública, poderá ser chamado a aten-
ção sem problemas. Em se tratando 
de um casal gay o quadro mudará 

de figura. Tal casal poderá alegar 
discriminação e processar quem os 
censurou.

Com ou sem lei que os prote-
jam, os homossexuais serão sem-
pre discriminados, assim como os 
gordos, os baixinhos, os altos de-
mais, os carecas, os branquelos, os 
deficientes, as crianças, os velhos. 
Discriminar é reconhecer diferen-
ças. Nada tem a ver com respeito 
ao próximo, com alteridade. O me-
lhor amigo que tive – já falecido -, 
era gay. Uma pessoa extremamen-
te ética e inteligente. Mas, seus 
atributos não se deviam à sua se-
xualidade. Há gays maravilhosos, 
e também gays cruéis, desonestos. 
Contudo, a mídia – cujos objetivos 
servem a interesses que não cabem 
relatar nesse artigo -, tenta fazer 
crer que existe uma comunidade 
gay. Não existe tal coisa. Existem 
indivíduos. A sexualidade não deve 
ser fator determinante às nossas 
hermenêuticas, porque somos mais 
que bichos, somos racionais, simbó-
licos e espirituais. Ou precisaremos 
cunhar o termo “heterofóbico”?

Em São Paulo, há um dito po-
pular que compara a Avenida Pau-
lista, principal artéria do coração 
daquela cidade, com o cotidiano de 
um casamento, pois ambos come-
çam no Paraíso (bairro) e terminam 
na Consolação (rua e cemitério).

Como um bom baiano, eu prefi-
ro pedir emprestado alguns versos 
e parafraseando Caetano Veloso, 
digo que alguma coisa acontece no 
meu coração, que só quando cruza 
a Paulista com a Consolação. Ren-
do também minha homenagem ao 
tentar novamente transformar em 
palavras, um sentimento quase 
que indescritível. 

Um alpinista que consegue 
chegar ao cume da montanha deve 
desfrutar de algo parecido, pois ao 
tempo que nos sentimos grandes, 
poderosos e com um gosto suado de 
vitória, também nos damos conta 
do quanto ainda somos pequenos, 
diante da imensidão do universo.

Transitando pela frente da re-
sidência onde outrora morava a fa-
mília Matarazzo, antigos barões do 
café ou bisbilhotando a feira de anti-
guidades sob o vão do MASP, não dá 
para esquecer, nem deixar de ser um 
“papa jaca”, um “papa caranguejo”, 
ou, melhor dizendo de uma maneira 
politicamente correta, um grapiúna 
aos pés de arranha céus infinitos.

Para quem ainda não teve o 
prazer de conhecer o MASP, o Mu-
seu de Arte de São Paulo é o sonho 
realizado de Assis Chateaubriand, 
da arquiteta Lina Bo Bardi e de 
artistas, como Tarsila do Amaral, 
Oswald e Mário de Andrade, Di 
Cavalcanti, dentre outros, que um 
dia se empenharam em promover 

uma semana de arte moderna, re-
volucionando o país.

Sem pedir licença ao Roberto 
ou aos “jovens guardas”, entro na 
Rua Augusta a 80 por hora, só que 
dessa vez, a pé, aliás, de tênis, para 
não perder o “Cooper” (se é que al-
guém ainda se recorda da origem 
ou do significado desta expressão!), 
e, correndo até o Parque Ibirapue-
ra, encontro uma nova multidão de 
formigas paulistanas, já sem os ter-
nos da referida Avenida.

Encontro também as mais va-
riadas atividades esportivas, além 
de cultura e muito lazer. Pratica-
mente tudo que um pacato cidadão 
poderia almejar, ainda com direito 
a sanitários e bebedouros gratui-
tos espalhados pelo parque, sem 
esquecer também de mencionar a 
segurança, manutenção e limpeza 
diária, sempre aos nossos olhos.

Meio atordoado e com o coração 
na mão, dou de cara com o Institu-
to Dante Pazzanese de Cardiolo-
gia, hospital público, dirigido pela 
Fundação Adib Jatene, onde sou 
atendido sem custo e sem discri-
minação, com direito a instalações, 
equipamentos e equipe de médicos 
de tirar o chapéu em qualquer lu-
gar de primeiro mundo.

Seria tudo isso um sonho ou 
um devaneio? Ou a vontade de ter 
atendido nossos anseios de uma 
vida com dignidade e bem estar 
social, tenha tapado os meus olhos 
para a violência, para os engarrafa-
mentos ou tantos outros problemas 
cotidianos de um grande centro ur-
bano? Eu lhes afirmo que não.

Tanto a cidade de São Paulo 
como a nossa querida Itabuna figu-

ram entre as primeiras do país em 
violência urbana. Lá, ao entrar em 
um táxi para me dirigir ao Aeropor-
to, o motorista me confidenciou que 
acabara de ser “assaltado” por um 
suposto cliente e aqui, há algumas 
semanas atrás, assisti às 10:00 h da 
manhã, a uma cena deprimente na 
Avenida Beira Rio. Passei por duas 
mulheres chorando, e logo percebi 
dois indivíduos evadirem com seus 
capacetes e moto, após praticarem 
um roubo à mão armada, quando elas 
faziam suas caminhadas em plena 
luz do sol. Sem nenhuma segurança 
próxima, ficamos todos os presentes 
atônitos, podendo apenas agradecer 
a São José, por terem levado os anéis 
e deixado intactos, os dedos.

Infelizmente ainda não encon-
tramos aqui, a recíproca de São 
Paulo e para não me delongar mais 
tecendo elogios a uma e críticas a 
outra, volto à minha labuta, rogando 
aos céus e ao nosso padroeiro para 
que ilumine o poder público de toda 
a região, que um dia se chamou com 
tanto orgulho de região cacaueira.

Antes que me perguntem o que 
mais eu faço aqui, que justifique tan-
ta insistência em permanecer no nos-
so tão sofrido interior, eu lhes adian-
to que continuo fazendo amigos, pois, 
estes sim, são verdadeiros tesouros 
em qualquer lugar e acredito que não 
existe um local melhor para se cons-
truir a nossa família, do que o lugar 
em que podemos conquistar o maior 
número de verdadeiros amigos.

Por Fernando Caldas.
Filósofo, Cantor, Compositor, Escritor, 

Professor e Mestre em Meio Ambiente. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: marimbeta7@uol.com.br

Por Gláucio Aouad Badaró.
Acadêmico do curso de Direito – FTC e 

Administrador de Empresas pela UCSAL. 
Itabna – Bahia. 

E-mail: glauciobadaro@uol.com.br

Por Fernando Caldas*

LETRAS 
E REFLEXÃO

Por Gláucio Aouad Badaró*

CRÔNICA 
URBANA
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Apontamentos 
sobre a identidade e 
os povos indígenas 
na Nova República

A historiografia brasileira sempre 
foi muito pródiga em ignorar ou mesmo 
esquecer os povos indígenas e sua atua-
ção na construção da sociedade brasilei-
ra. Contatos amistosos no início do sé-
culo XVI, guerras, doenças e mortes são 
algumas das temáticas abordadas por 
boa parte dos livros, em especial aque-
les dedicados ao ensino Fundamental e 
Médio. Os índios surgem no início da co-
lonização e desaparecem logo depois.

A história das sociedades indíge-
nas que aqui habitavam é sempre vista 
de modo muito superficial. Além disso, 
eles somente aparecem no período ante-
riormente mencionado, do século XVII 
em diante saem de cena. Na maioria 
dos trabalhos o indígena é sempre visto 
como reagindo àquilo que portugueses 
e outros povos faziam. Faz necessário 
mudar tal visão, pois é preciso entender 
“que os índios agiam e não reagiam”. 
Dessa forma poderemos compreender 
os povos indígenas como sujeitos histó-
ricos e não mais como coadjuvantes na 
história do Brasil.

Dessa maneira pretende-se aqui, 
dentro das limitações do texto apre-
sentar algumas considerações sobre a 
história indígena recente sua busca por 
cidadania e direitos na República brasi-
leira pós-ditadura militar. Afinal, é pre-
ciso perceber a história indígena sobre 
uma nova abordagem em que não lhe 

seja negado seus direitos e sua intera-
ção com o meio (MONTEIRO, 2008).

Os grupos humanos, em sua tra-
jetória histórica, em todos os tempos, 
espaço e cultura, estão a interagir com 
outros grupos, criando práticas e re-
presentações das mais diversas. Iden-
tidades e culturas são continuamente 
ressignificadas. Os contatos fazem que 
novos símbolos e valores apareçam, 
mudando constantemente a maneira 
como se percebe o mundo.

As sociedades indígenas tem, no 
contato com outros povos, construído 
novos mecanismos para captar e com-
preender o seu meio social e natural. 
Elas são plenas em história e passado. 
Ainda assim foi muito comum vê-los 
como pessoas destituídas desses dois 
itens. Já no século XIX Vanhargen via 
os indígenas como seres desprovidos de 
história. Para ele só havia para os ín-
dios etnografia. Não tendo passado não 
teriam também futuro. Ora o movimen-
to indígenas, sua luta, reivindicações 
e tudo aquilo que se construiu nesses 
quinhentos anos de história brasileira 
servem para demonstrar o quão enga-
nado se encontrava o ilustre sábio oito-
centista.

Na capacidade de articulação e re-
descoberta se insere a construção e re-
construção das identidades e da histó-
ria indígena. Em nenhum momento de 

sua história esses povos perderam sua 
capacidade de se articular e de lutar. 
Como afirma Hill citado por Montei-
ro (2008), “os grupos sociais humanos, 
mesmo reduzidos à escravidão e as pio-
res condições, são capazes de recons-
truir significados, fortalecendo identi-
dades culturais.

As identidades de um grupo fazem-
se pelo contato e vivência com outros po-
vos. Assim como só se é humano porque 
se vive em sociedade, com seus valores 
e cultura, os povos indígenas são plenos 
de significados e mudanças culturais. 
Estar isolado e sem comunicação com 
outros grupos foi um elemento que ja-
mais aconteceu (COHN, 2009).

Pensar a cultura assim nos permi-
te compreendê-la de forma dinâmica e 
adaptável. Ela se estabelece enquanto 
uma região de fronteira, em que diver-
sos contingentes culturais dão forma e 
sentido aos símbolos e elementos que 
dão a cada ser humano um referencial 
social. A identidade tem que ser com-
preendida como um item a partir do 
qual a pessoa e o grupo se reconhecem e 
se distinguem mutuamente.

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/

O Espírito 
Santo vem em 
nosso auxílio

“O Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza; 
porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar 
como convém, mas o Espírito mesmo intercede por 
nós com gemidos inefáveis. E Aquele que perscruta os 
corações sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede 
pelos santos, segundo Deus” (Rm 8,26-27).

Na intercessão, o Espírito Santo vem em nosso 
auxílio porque não sabemos o que devemos pedir, nem 
sabemos orar como convém. Não sabemos como rezar 
pelas pessoas e, muitas vezes, nos encontramos em 
situações complicadas quando estamos angustiados. 
Nesses momentos, o Paráclito vem em nosso auxílio e 
ora com gemidos inefáveis.

Ele, que conhece todas as coisas, sabe orar como 
convém. Ele sabe orar por seu filho, por sua filha, por 
seu marido, por sua esposa, pelos problemas de sua 
casa. Ele ora em você: você entrega ao Espírito Santo 
seus lábios, sua voz, seu corpo inteiro como um ins-
trumento. Você se coloca nas mãos d’Ele e Ele é quem 
faz a oração – usa sua voz, seus lábios e ora de acordo 
com sua verdadeira necessidade.

Deus o abençoe!

Trecho do livro “Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor” de monsenhor Jonas Abib)

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

            Por Charles Nascimento de Sá*  

Nos tempos modernos a comunica-
ção serve para legitimar o discurso, o 
mais recente instrumento mobilizador. 
A opinião pública passa a ser o objetivo 
de manipuladores através da comunica-
ção. Quem aqui nunca se comoveu com 
notícias ditas por grandes âncoras do 
telejornalismo nacional? Quem aqui não 
adotou como verdadeira uma notícia que 
mais tarde vemos que não era bem o que 
falaram? Vamos tirar um exemplo da 7ª 
arte, o filme Tropa de Elite – quando o 
policial honesto é morto pela quadrilha 
do traficante nenhuma manifestação pú-
blica é feita, mas quando jovens de clas-
se média coordenadores de uma ONG 
de fachada e consumidores do tráfico de 
drogas são assassinados no microondas, 
uma opinião pública forjada vai as ruas 
vestidos de camisetas brancas para pe-
dir um fim a violência –.  

A imprensa tem desempenhado um 
papel fundamental no forjamento da 
opinião pública, mesmo os gigantes da 
max mídia têm seus interesses pesso-
ais manipuladores, principalmente, no 
campo da política, mas não podemos 
deixar de fora a economia e a religião, 
é o imperativo ético do forjamento da 
opinião pública.

Se você ainda não conseguiu enten-
der o que estou falando, talvez seja inte-

ressante lhe perguntar: o que é opinião 
pública? O conceito vem sendo alterado 
ao longo dos tempos, com a revolução 
industrial e o surgimento da imprensa, 
as reivindicações deixam de representar 
os interesses apenas dos dominantes e 
passa a abranger caráter não só políti-
co, mas também social e econômico. O 
senso comum (políticos) utiliza muito o 
termo, as reflexões nos levam a lembrar 
de grupos; público; maioria; de opinião; 
do indivíduo no grupo; no público. Se-
gundo Kimbal Young opinião pública é 
“um conjunto de crenças a respeito de 
temas convertidos ou relacionado com 
interpretações valorativas ou significa-
do moral de certos fatos”. 

O mais importante é sabermos que 
a opinião pública está relacionada a um 
fenômeno social que pode ser de cará-
ter político ou não, é um pouco mais que 
simples soma de opiniões, é influencia-
da por um sistema social e pelos veícu-
los de comunicação. A opinião de um 
grupo não é a opinião do público. Ela 
se forma a partir de informações, geral-
mente, noticiadas pela imprensa, cada 
indivíduo impactado forma sua opinião 
e através de uma fusão de informações 
leva a um processo dialético e redes de 
influência são formadas. É nesse mo-
mento que o poder da mídia quando 

usada para interesses pessoais formam 
uma opinião pública forjada.

Agora que já estamos familiariza-
dos com o termo, temos a obrigação de 
ter o cuidado para que a notícia não se 
transforme numa mercadoria, caso con-
trário, como ficaria a função social do 
jornalista? O contrato social só existe 
para dar voz a vontade geral, vonta-
de geral não é mera soma de vontade 
dos indivíduos, mas a manifestação de 
vontade política do povo reunido, que é 
mais que a construção de uma maioria 
parlamentar. Vontade geral difere da 
vontade do povo, é a soberania do povo, 
a teoria da vontade geral.

Para exercitar, proponho uma refle-
xão: no caso do complexo intermodal (a 
construção da ferrovia norte sul; a am-
pliação do Porto e a construção do aero-
porto de Ilhéus) o Deputado Federal Ge-
raldo Simões afirma que a Rede Globo 
tem usado o seu jornalismo para colocar 
a opinião pública contra os investimen-
tos do complexo. Baseado em que o De-
putado faz essas afirmações? O veículo 
tem tomado que postura com relação ao 
assunto? Nada melhor do que um tema 
nosso para exercitar nossa Cidadania.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.

Toda Opinião 
Pública é Forjada? *By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 
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Paulo Sérgio Bomfim

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO

Otto Lara Rezende, grande sarcasta, o 
folclore carioca atribui esta descoberta: “O 
brasileiro só é solidário no câncer”. Teria 
sido a propósito do médico Napoleão Ro-
drigues Laureano, que voltou dos Estados 
Unidos em 1951, com a doença em estágio 
avançado, e iniciou campanha nacional 
pela construção de centros de oncologia. Já 
não pensava em si, queria salvar vidas.

Os fatos provam que brasileiros é 
solidário em outras desgraças. Agora 
mesmo envia toneladas e toneladas de 
roupas, sapatos, água e alimentos aos 
sobreviventes das inundações que por 
pouco não varrem Petrópolis, Teresópo-
lis e Nova Friburgo do mapa.

O povo é bom, se condói e se como-
ve. Os governantes são em gerais frios, 
cínicos e negligentes. A mídia televisiva 

ressaltou a diferença entre Brasil e Aus-
trália: lá, cidades inundadas e algumas 
dezenas de mortes; aqui a catástrofe pre-
visível causou mais de 600 mortes na será 
fluminense e alguns relatos de espantar 
– como o de um homem que desceu qua-
tro quilômetros na correnteza, batendo a 
cabeça em pedras, e está lúcido.

Contabilizado os mortos, e desviadas 
as atenções do grande público para outra 
tragédia, talvez tudo siga como dantes. 
Quer dizer habitações precárias nas en-
costas e outras áreas de risco. Os gover-
nos municipais e estaduais permitem. 
Os políticos estimulam, segundo se ouve 
dizer. Presidentes sobrevoam regiões de-
vastadas, liberam verbas – e pronto. De-
ver cumprido. Pouco importa se as doa-
ções chegam aos naufragam ou param em 

mãos de espertos. Foi assim em Alagoas.
Catástrofes naturais em nosso País re-

petem velhos filmes, jornais lidos e relidos. 
O roteiro é sempre o mesmo, para gáudio 
das emissoras de televisão, com seus re-
pórteres engalanados e de adjetivação ób-
via, a passar a bola um para o outro, até o 
último e verdadeiro informante. Salva-se 
a imagem lacrimosa dos desalojados que 
perderam familiares e bens materiais. E 
de atos de heroísmo pessoal.

Desocupação das áreas de riscos, ca-
sas para os infelizes, fiscalização para que  
não voltem às encostas – só mais tarde. 
Verdade, desta vez?

           Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras de 

Ilhéus (ALI) e da Bahia. Salvador – Bahia.
E-mail: hpolvora@gmaiol.com

Povo bom, 
governo ruim


