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Direitos - o que é realmente a 
Maçonaria?

Antônio da silva Costa - Em ter-
mos simples, concisos e significativos 
defino a Maçonaria como uma institui-
ção universal, fundamentalmente fi-
losófica, que trabalha pelo advento da 
justiça, da solidariedade e da paz entre 
os homens.

Direitos - o que é, quando sur-
giu e qual a estrutura do Grande 
oriente do Brasil (GoB)?

Antônio Costa - O Grande Orien-
te do Brasil é uma obediência maçônica 
fundada em 17 de junho de 1822, reco-
nhecida pela Loja Mãe a Grande Loja 
da Inglaterra. O GOB é uma instituição 
regular, legal e legítima, inscrita como 
pessoa jurídica de direito privado, reco-
nhecido como de utilidade pública pelo 
governo brasileiro. É uma Federação 
que usa o modelo de Gestão do Gran-

de Oriente da França possuindo As-
sembléias Legislativas e Tribunais de 
Justiça. Tem sede própria em Brasília, 
onde funciona o Poder Central tendo 
como titular o Grão Mestre Geral com 
jurisdição sobre todas as Lojas distribu-
ídas pelo território nacional. Entre este 
Poder Central e as Lojas Maçônicas de 
cada estado existe um órgão interme-
diário, com jurisdição estadual que é o 
Grão Mestrado Estadual, cujo titular 
é o Grão Mestre Estadual. Cada Loja 
é administrada por uma diretoria cujo 
presidente é chamado de Venerável. 
O Grande Oriente do Brasil possui 26 
Grandes Orientes Estaduais.

Direitos - Qual o objetivo da 
Maçonaria?

Antônio Costa - A Maçonaria tem 
como objetivo a investigação da verda-
de, o exame da moral e a prática das 
virtudes.

Direitos - Quais são os seus 
princípios?

Antônio Costa - Dentre outros pode-
remos citar:

n Sustenta a crença no Supremo Arqui-
teto do Universo. “O Mestre dos Mes-
tres”;

n Condena a exploração do homem, os 
privilégios e as regalias, exaltando, 
porém o mérito da inteligência e da 
virtude, bem como o valor demonstra-
do na prestação dos serviços à Ordem, 
a Pátria e à Humanidade;

n Defende a plena liberdade de expres-
são do pensamento, como direito fun-
damental do ser humano, observada a 
correlata responsabilidade;

n Proclama que os homens são livres e 
iguais em direitos e que a tolerância 
constitui o princípio cardeal nas rela-
ções humanas, para que sejam respei-
tadas as convicções e a dignidade de 

cada um;
n Sustenta que os Maçons têm os se-

guintes deveres essenciais: amor à fa-
mília, fidelidade à Pátria e obediência 
às leis.

Direitos - A Maçonaria é uma 
religião?

Antônio Costa - Em hipótese algu-
ma. A Maçonaria não é uma religião. A 
Maçonaria é uma sociedade que tem por 
objetivo, unir os homens para trabalha-
rem em prol da humanidade. Nesse esfor-
ço de união admite em seu seio homens de 
todos os credos religiosos sem nenhuma 
distinção. É, portanto, a Maçonaria uma 
instituição formada por homens religio-
sos. Uma das condições indispensáveis 
para poder ser maçom é crer na existên-
cia de um princípio Criador.

Direitos - o senhor disse que a 
Maçonaria combate a superstição, a 
ignorância e a tolerância. o que mais 
ela combate?

Antônio Costa - O fanatismo, o pre-
conceito, o orgulho, a intemperança, a do-
minação e os privilégios.

Direitos - É verdade que rui 
Barbosa foi maçom?

Antônio Costa - Sim. O ilustre baia-
no Rui Barbosa de Oliveira, nascido em 
05 de novembro de 1849, foi escritor, 
jurista, jornalista, parlamentar, políti-
co, liberal, poeta e maçom. Ingressou na 
Maçonaria através da Loja América em 
São Paulo em 1869. Esta Loja Maçônica 
por ele acionada, pois defendia o Ventre 
Livre, em 28 de setembro de 1871 expe-
rimentou a grande vitória, viu aprovada 
a Lei que alforriava os filhos de mulher 
cativa, nascidos a partir daquela data. 
Legou-nos um sem número de obras pu-
blicadas onde podemos destacar “Oração 
aos Moços”, “Oração Fúnebre”, “Queda do 
Império”. Revelou um novenário sobre a 
doutrina maçônica, com binário, terciário 
e quaternário como sendo os fundamen-
tos, os deveres e os postulados. O Ideário 
Maçônico é de uma grandeza impar, onde 
prima sobre o valor intelectual manual e 
técnico impondo o devotamento à Pátria 
e à Família, obediência à Lei e fidelidade 
e amor à Pátria. 

“A Maçonaria não é uma religião.
A Maçonaria é uma sociedade que 

tem por objetivo, unir os homens para 
trabalharem em prol da humanidade“.

O entrevistado desse mês do Jornal DIREITOS é o professor 
Antonio da Silva Costa. Ele é engenheiro agrônomo com 
mestrado em administração de Empresas; Membro-fun-

dador e Tesoureiro da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL); 
Membro-Fundador da Academia Maçônica de Letras Ciências e 
Artes da Região Grapiúna (AMALCARG). Maçom Gr.: 33 Oficina 
Integrada de Graus Superiores São José – Loja Maçônica 28 de 
Julho e atualmente exerce a atribuição maçônica de Secretá-
rio de Planejamento do Grande Oriente Estadual da Bahia 
(GOEB), que tem como Grão Mestre Sílvio Souza Cardim, li-
gada ao Grande Oriente do Brasil (GOB). A entrevista ver-
sará sobre o que é a Maçonaria, seu objetivo primordial e 
seus princípios, bem como está organizada a potência Gran-
de Oriente do Brasil.
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Corregedoria
O desembargador Valtércio Ro-

naldo, que foi juiz do trabalho em 
Itabuna, acaba de ser eleito para 
Corregedor do Tribunal Regional 
do Trabalho. E a posse acontecerá 
no dia 7 de novembro, quando tam-

bém ocorrerá a posse da nova Presi-
dente do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-BA), desembargadora 
Vânia Tanajura Chaves, escolhida 
na tarde de segunda-feira (5), com 
15 votos.

Com o envelhecimento das po-
pulações, doenças degenerativas 
tais como  doença de Parkinson, do-
ença de Alzheimer etc. têm apareci-
do com maior freqüência. Desde as 
observações de James Parkinson, a 
enfermidade tem atraído a atenção 
dos médicos. É incurável e progres-
siva, isto é: a medida que o tempo 
passa, a enfermidade vai progredin-
do, deteriorando o estado físico do 
paciente. Geralmente ocorre entre 
os 50 anos e 65 anos, mas há relatos 
de casos em idade inferior àquelas. 
A princípio, aparecem dificuldades 
para certas atividades tais como 
vestir uma roupa, escovar os dentes, 
evoluindo para incapacitação se não 
for tratada.

É oportuno informar que nem 
todo parkinsonismo é caracterísiti-
co da Doença de Parkinson. Outras 
condições tais como drogas antipsi-
cóticas, doenças encefálicas igual-
mente apresentam parkinsonismo.

Para se fazer o diagnóstico são 
necessários os principais achados 
neurológicos: 1- falta de expres-
são facial, diminuindo o piscar dos 
olhos, surgindo  queda das pálpe-
bras quando o músculo frontal é 
percutido. 2-Tremores dos membros 
superiores ou inferiores agravados 
pela suspensão deles e eliminados 

durante o sono. 3-Rigidez muscular 
que chama a atenção quando são 
acometidos os músculos da  face, 
dando uma característica de im-
passividade. .4-Acinesia quando há 
uma tendência à lentidão dos movi-
mentos. O parkinsoniano movimen-
ta-se com extrema lentidão, move-
se em câmera lenta. Evidencia-se 
isso quando ele escreve ou procura 
se alimentar. Algumas vezes, num 
estágio mais avançado, torna-se ne-
cessário alimentá-lo. 5- As anorma-
lidades posturais são mais eviden-
tes nas posições ereta e sentada. A 
deformidade cifótica, quando o pa-
ciente tende a inclinar-se é comum. 
As deformidades também podem 
ocorrer nas mãos e nos pés.

Como alguns filhos podem her-
dar a enfermidade dos pais parkin-
sonianos, conclui-se que é uma do-
ença genética. Há uma degeneração 
da substância negra, traduzindo-se 
na diminuição da dopamina. O tra-
tamento, visando controlar os sinto-
mas e retardar a progressão, é resta-
belecer o aporte daquela substância. 
Ultimamente, tem-se tentado a 
neurocirurgia objetivando diminuir 
a ingestão de medicamentos antipa-
rkinsonianos e controlar a doença.

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

Doença de Parkinson

Por Jairo Santiago Novaes*

Valdomiro é o cara! Tipo durão, ignoran-
te, e com essa química. É também um homem 
humilde e engraçado. 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 Valdomiro

Conhecido pela Fama de Sr. Vaivai, se me-
teu com a filha de Zé do Cortiço para se vingar, 
com lembrança tem um olho de vidro. Triste e 

envergonhado foi passar uns dias no Rio de Ja-
neiro, 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 esta-
va feliz, mas a “Cema” fugia para o samba toda 
vez que ele saia.

Ele descobriu. A “Cema” só falava em cui-
dar 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 pas-
sagem 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 cor-
retos.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 afas-
tou da igreja, não sabia que ela sofria de de-
pressão e outras doenças. Valdomiro só andava 
de mãos dadas eram unidos. Mas estava cansa-
do 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 desa-
bafou que se não ficasse boa logo se separaria, 

afinaleram tantas doenças! E completou: você 
devia morar com um médico. Ela perguntou-
lhe se queria que fosse embora. E confessou 
que o seu falecido lhe deixou 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, Ednalva 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 segu-
rança.

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

Vamos Meditar

Valdomiro só queria ser feliz

A 5ª edição do Dia da 
Responsabilidade Social – o 
Dia do Ensino Responsável, 
que acontece no sábado, dia 
24 de setembro e é promo-
vido pela Rede de Ensino 
FTC e a Associação Brasi-
leira de Mantenedoras de 
Ensino Superior (Abmes),  
já se consolidou como um 
marco entre as ações so-
ciais desenvolvidas em Ita-
buna, pelo fato de reunir 
num único evento mais de 
sessenta parceiros, entre 
instituições públicas e em-
presas privadas, oferecendo 
gratuitamente à comunida-
de serviços e atendimentos 
nas áreas de saúde, assis-
tência jurídica, educação 
ambiental, inclusão digital, 
emissão de documentos, ofi-
cinas de artes, recreação, 
dentre outros.

E para detalhar ainda 

mais as ações que serão de-
senvolvidas no dia 24, Cris-
tiano Lôbo, diretor da FTC, 
reuniu a imprensa regional 
no Campus 1 da unidade, no 
último sábado (17/09). Apro-
veitou também o momen-
to, para agradecer o amplo 
apoio que a imprensa tem 

dado com relação à divulga-
ção do evento.

O Dia da Responsabilida-
de Social. Re (Pensar) Para 
Transformar, acontecerá no 
dia 24 de setembro, no ho-
rário das 8 às 17h, na Pra-
ça José Bastos, em frente a 
FTC, em Itabuna.

COMPROMISSO SOCIAL

FTC promove a 5ª edição do
Dia da Responsabilidade Social 
– o Dia do Ensino Responsável

Da esquerda: 
Antônio Fontes – 
Coordenador de Pós 
Graduação; Cláudio 
Paranhos – Coorde-
nador do GERLAB; 
Mônica Bonfim – 
Coordenadora do 
Curso de Nutrição; 
Pryssila Moitinho – 
Coordenadora do 
Curso de Fisiotera-
pia;  Leda Barreto 
– Coordenadora do 
Curso de Psicologia; 
um amigo do grupo 
e  Alonso Guima-
rães – Coordenador 
da CPA – Comissão 
Própria de Avaliação 
da FTC.

Cristiano Lôbo - Diretor da FTC e o publicitário 
Sílvio Roberto - Visão Propaganda
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Itabuna: 
Uma cidade 
bipolar

Quando eu era criança ouvia os adul-
tos dizerem: Itabuna é o ouro da Bahia. 
Itabuna é a cidade que sustenta o Estado 
da Bahia. No campo da moda Itabuna es-
tava sempre a frente da capital Salvador 
e, por ser assim tão promissora, até os 
filhos dos grandes políticos da Bahia ti-
nham costume de dar uns “bordejos” para 
o lado de cá.

Mas, no quesito política Itabuna nun-
ca foi tão inovadora assim.

Vejo que nos últimos 30 anos a cidade 
não evoluiu, significativamente, alguns 
até dizem: foi a crise do cacau que gerou 
tudo isso. Mas, não me refiro a cresci-
mento econômico, visto que fatores eco-
nômicos são cíclicos e novos arranjos se 
fazem para movimentar a economia de 
um centro, como ocorreu por aqui com a 
chegada das faculdades particulares, das 
indústrias e dos investimentos privados 
no comércio local. Refiro-me a uma estag-
nação política, sem inovação, sem resolu-
tividade e sem perspectivas de mudança.

Uma política baseada em uma dico-
tomia de grupos políticos. Fico a pensar: 
será que o ranço dos tempos dos coronéis, 
ainda, está impregnado no inconsciente 
do povo Itabunense e por isso os Itabu-
nenses não conseguem enxergar ou até 
fazer surgir novas lideranças capazes de 
quebrar com essa bipolaridade ou mudar 
o modo de fazer política local?

Vejo muito dinheiro e tempo jogados 
fora, pois como é comum na política bra-
sileira, se o meu antecessor é oposição ou 
inimigo político não darei continuidade ao 
seu trabalho para não valorizá-lo. Come-
çarei uma nova ideia e um novo serviço. 

Muda-se inclusive o layout da prefeitura! 
Ora, mas a prefeitura não é a mesma? 
Para que mudar? O povo não sabe que o 
prefeito mudou? E, assim, o dinheiro pú-
blico escoa pelo esgoto sem retorno direto 
à população.

Eis que surge a esperança! E a mala 
que foi arrumada e desarruma será en-
terrada. Glória! fomos salvos. Doce ilusão 
a esperança ficou só na espera e o buraco 
ficou mais profundo. Desculpem, quero di-
zer: os buracos porque são vários. Basta dá 
um belo passeio por nossa arborizada, lim-
pa, cheirosa, saneada e funcional cidade.

Mas, como a esperança é a última que 
morre, tão dizendo por ai que os efeitos 
da mudança planetária estão atingindo a 
cidade de Itabuna: o amor está prevale-
cendo, pois os inimigos estão fazendo as 
pazes e pretendem se unir em um só cora-
ção… Então, nunca existiu dicotomia era 
só birra? Ou estão seguindo o conselho de 
Maquiavel: vamos nos unir para não per-
dermos o nosso posto, para que o nosso 
mais novo inimigo não se mantenha no 
poder. Parece até aquele filme: “A volta 
dos que não foram…”

Sinceramente, o que espero de 2012, o 
ano das grandes mudanças é que um raio 
caia na cidade de Itabuna e possamos en-
contrar um remédio para combater essa 
Bipolaridade política e esse modo anti-
quado, inadequado e irresolúvel de fazer 
política local e que possa surgir uma “ver-
dadeira terceira via”.

*Advogada e professora do Curso de Direito da 
FTC. Itabuna – Bahia.

E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Carlos Valder 
lança novo livro

Coisa Julgada In-
constitucional – A ques-
tão da segurança jurídica 
(Editora Fórum) é o mais 
novo livro do jurista ita-
bunense Carlos Valder do 
Nascimento, escrito com 
Humberto Theodoro Jú-
nior e Juliana Cordeiro de 
Faria.

Esta obra procura res-
ponder a algumas obje-
ções doutrinárias segundo 
as quais a desconstituição 
da sentença inconstitu-
cional poderia suscitar a 
repetição da arguição do 
tema constitucional numa 
espiral sem fim. Ao con-
trário, aqui, se sustenta a inconsistência 
desse ponto de vista pelo simples fato de 
que não encontra guarida no ordenamen-

to jurídico. Põe-se, ainda, 
em relevo a inconveni-
ência desse pensamento, 
reafirmando de forma ca-
tegórica que somente em 
casos excepcionais é que a 
parte poderá recorrer aos 
instrumentos processu-
ais indispensáveis ao seu 
controle.

Carlos Valder do Nas-
cimento é professor da 
Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC). 
Ex-Procurador-Chefe da 
Procuradoria Seccional 
da Advocacia-Geral da 
União, Procurador-Chefe 
da Procuradoria Federal 

(UFRB); Membro da Academia de Letras 
de Ilhéus (ALI) e da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

                                                            Por Valéria Ettinger*

Encontro 
dos Museus

O Teatro Municipal de Ilhéus (TMI) 
vai sediar o Encontro Estadual dos 
Museus, nos dias 21 a 24 deste mês. 
O evento é promovido pela prefeitura 
de Ilhéus em parceria com o Institu-
to do Patrimônio Artístico e Cultural 
(IPAC). Outra conferência municipal 
também está agendada para o mês de 

setembro: a de Cultura e será realiza-
da nos dias 24 e 25. O show do cantor 
e convidados Nozinho e convidadas, 
intitulado “Show Nozinho & elas”, no 
dia 29, a partir das 19h30 encerra a 
programação de eventos do TMI para 
setembro. Os ingressos custam 30,00 
inteira e R$ 15,00 meia.

Além da Minicidade Itinerante como 
espaço de interação e absorção de conhe-
cimentos em relação às normas do trân-
sito, os estudantes da rede pública mu-
nicipal de ensino de Itabuna terão outros 
11 motivos para participarem das ativi-
dades da Semana Nacional do Trânsito, 
que acontece no período de 19 a 23 de 
setembro, na Praça Otávio Mangabeira 
(Camacan). 

Trata-se dos concursos para a escolha 
dos melhores trabalhos de pintura e de-
senho, música com dança, poesia, paró-
dia, peça teatral e RAP que integram a 
programação do evento promovido pela 
Secretaria Municipal de Transporte e 
Trânsito (Settran).  A iniciativa visa 
proporcionar aos estudantes um espaço 
onde à utilização de recursos didático-
pedagógicos, lúdicos e artísticos possibi-
litem uma melhor compreensão sobre os 
direitos e deveres de todos no trânsito. 

De acordo com a coordenadora de 
Educação para o Trânsito da Settran, 
Elessandra Bispo, nos últimos anos os 
concursos têm sido bastante concorridos, 
não somente pelos prêmios distribuídos, 
mas principalmente por todo o processo 
que envolve a preparação dos alunos para 
apresentar os trabalhos.

“Até chegar a Semana do Trânsito, os 
temas apresentados já foram trabalhados 
em sala de aula. Portanto, não é somen-
te o fato de participar do concurso, mas 
principalmente, a dimensão que as ques-
tões relacionadas à segurança no trânsito 

ganham na escola e, consequentemente, 
na comunidade já que todos terão a opor-
tunidade de ver e ouvir tudo o que os es-
tudantes aprenderam de maneira lúdica 
e artística”, frisou

Programação - A solenidade de aber-
tura da Semana Nacional do Trânsito em 
Itabuna está programada para as 10 ho-
ras da próxima segunda-feira (19), com a 
presença do prefeito José Nilton Azeve-
do Leal, do secretário titular da Settran, 
Wesley Melo, além de outras autoridades 
municipais e representantes de institui-
ções parceiras. A partir das 11 horas os 
stands serão abertos à visitação pública. 

Às 14 horas acontece a visita da Escola 
Ação e Cidadania, cujos estudantes parti-
ciparão da primeira etapa do concurso de 
pintura e desenho. Também neste mesmo 
horário, estará chegando à Praça Otávio 
Mangabeira o grupo de alunos da Escola 
Ubaldo Dantas para participarem do con-
curso que escolherá a melhor música com 
coreografia.

Os concursos da Semana Nacional do 
Trânsito terão sequência na terça-feira 
(20) e até a sexta-feira, 23, reunirá mais 
nove unidades escolares – Cleonice Al-
meida, José Oduque Teixeira, Frederico 
Smith Lima, Raimundo Jerônimo Ma-
chado, Amélio Cordier, Firmino Alves, 
Lúcia Oliveira, Imeam e Caic Jorge Ama-
do. Para realizar os concursos a Settran 
conta com o apoio da Secretaria Munici-
pal da Educação, através da coordenação 
do Programa Escola/Comunidade.

EXECUTIVO ITABUNA

Escolas municipais participam de
concursos na Semana do Trânsito

Escolas municipais participam de concursos na Semana do Trânsito
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Na ultima semana, o Brasil acompa-
nhou atentamente a divulgação dos resul-
tados do Exame Nacional do Ensino Médio 
– O Enem. Mais do que simples resultados, 
a divulgação da classificação das escolas ex-
põe à opinião pública as mazelas da educa-
ção brasileira.

Mais do que salientar as dificuldades 
da educação brasileira, os resultados do 
Enem ao serem utilizados como ingresso 
para as universidades públicas e privadas, 
inclui-se ai a nossa UESC; em substituição 
ao exame vestibular ou somando-se a ele; 
significa uma mudança contumaz dos pa-
radigmas da educação. O que na prática se 
traduz pela necessidade iminente de se fa-
zer uma educação voltada para o desenvol-
vimento das competências, em detrimento 
de um modelo já muito ultrapassado, onde 
se privilegiava a simples ‘decoreba’ de con-
teúdos e macetes requeridos pelos exames 
vestibulares.

Num mundo de informações diversas 
e cada vez mais acessíveis, divulgá-las não 
é mérito de ninguém e muito menos papel 
da escola. De outro modo, promover a atri-
buição de sentido a essas informações, o 
que pressupõe estabelecer conexões entre 
elas construindo narrativas significativas 
e produzindo conhecimentos e concepções 
articuladas da realidade, possibilitam a 
compreensão do mundo a sua volta. Isso se 
aprende ao longo da vida escolar desde as 
séries iniciais e se sedimenta na pratica di-
ária; não se aprende em aulas isoladas de 
revisão ou cursinhos pré-vestibulares.

Portanto, O Enem, ao se tornar uma for-
ma de ingresso ao ensino superior, vislum-
bra um novo modelo de se fazer educação, 
cujo objetivo deve ser o desenvolvimento de 
competências que possibilitem ao aluno se 

comunicar, compreender o mundo, fazer es-
colhas e desenvolver suas potencialidades. 
Esse trabalho que exige das escolas mais 
pesquisa, melhores profissionais e novas 
ferramentas metodológicas, deve-se iniciar 
ainda na primeira infância e se perpetu-
ar até o ensino médio, a partir da seleção 
e apresentação de conteúdos de instrução 
que conectem ao contexto atual, permitindo 
a formação adequada a cada faixa etária de 
cada etapa escola. Esses conteúdos devem 
se relacionar sempre que possível, a vida e 
ao contexto do aluno, transformando-se em 
objetos de atividades significativas e esti-
mulantes que relacionam o que se aprende 
na escola ao que se faz fora dela.

Bons resultados ocorrem quando se 
mesclam conteúdos instrucionais com 
atitudes e, transfere-se o foco da apren-
dizagem e da avaliação, da simples reten-
ção de informações para a construção de 
competências e habilidades que permitam 
ao jovem e a criança aprender sempre. 
Para tanto, se faz necessário, sobretudo, 
um trabalho que tenha como base o foco 
no desenvolvimento do pensamento lógico 
matemático e das praticas de leitura que 
envolve interpretação, analise, síntese e 
produção de texto, visando a formação de 
leitores proficientes. 

E certo que a pratica desse novo modelo 
de educação, nos faça emergir do fosso onde 
nos encontramos para vislumbrar novos 
horizontes, onde o simples anunciar de re-
sultados de exames nacionais, não nos faça 
confrontar com nossas mazelas sociais.

*Pedagoga, Administradora de Empresas; Pós-
graduada em Pedagogia Empresarial, Coordenadora 

da Rede Estadual de Educação e vice-diretora do 
Colégio divina Providência. itabuna – Bahia. 

E-mail: mgsodre@msn.com 

O Enem e as mazelas
da educação brasileira 

Por Maria da Glória Sodré Rocha*



Quem esteve presente 
na noite de abertura do I Ci-
clo de Debates Acadêmicos, 
promovido pela Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI), na úl-
tima sexta-feira, dia 26/08, 
fechando o “Agosto de Jorge 
Amado”, se deleitou com uma 
palestra bem humorada, 
com profundos ensinamen-
tos e uma visão diferencia-
da da obra de Jorge Amado. 
Se, por um lado, algum dos 
presentes ainda não havia 
lido um dos livros de Jorge, 
certamente a primeira coisa 
que fez ao chegar em casa foi 
pegar “Capitães da Areia”, “A 
morte e a morte de Quincas 
Berro d´água”, “Mar Morto”, 
“Jubiabá” ou “O País do Car-
naval”, por outro, quem já leu 
toda a obra, saiu com desejo 
de ler tudo de novo.

A assertiva tem uma ra-
zão. A maneira com a qual o 
palestrante da noite, o histo-
riador e escritor, Araken Vaz 
Galvão, conduziu o discurso, 
fez-nos viajar pelos cami-
nhos tortuosos da civiliza-
ção cacaueira, passando por 
personagens revolucionários 
e aventuras que beiravam o 
realismo mágico, ou até mes-
mo, fantástico, recheado nas 
obras de Jorge Amado. As se-
melhanças do escritor valen-
ciano, com o escritor grapiú-
na fortaleceram ainda mais o 
debate. Ambos foram criados 
em roças de cacau, tiveram 
pais latifundiários e foram 
exilados pelo regime militar.

Suas palavras, carrega-
das de entusiasmo e amor 
pátrio, nos lembrava o per-
sonagem Policarpo Quares-
ma para quem tudo do país é 
superior, chegando até mes-
mo a “amputar alguns quilô-
metros ao Nilo” apenas para 
destacar a grandiosidade do 
Amazonas. Esse valenciano, 
por opção, nascido em Je-
quié, no distrito de Aiquara, 
em 1936, possui formação em 
História (Investigación his-
tórica), Instituto de História, 
Faculdad de Humanidades y 

A cultura regional está mais pobre com a 
morte do advogado e escritor Mário de Castro 
Pessoa, ocorrido no último dia 3 em Ilhéus. 

Advogado e membro da Academia de Letras 
de Ilhéus (ALI), onde ocupava a Cadeira nº 23, 
Mário Pessoa escreveu os livros No tempo de 
Mário Pessoa e O coronel dos coronéis. Neto do 
coronel Antônio Pessoa e filho do ex-prefeito de 
Ilhéus Mário Pessoa.
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A Academia de Letras de Ilhéus 
promove ciclo de debates acadêmicos 

Morre o escritor Mário Pessoa

O vinho ainda está à espera
Transpirando o suor frio de abandono, 
O presente de Natal que não te dei
A caixa guardada permanece
Um pouco amarelada, talvez
De um tempo paciente ainda em 
espera.

O beijo que não te dei
O abraço que não solicitei
As palavras que não citei
Isso tudo e ainda mais quis te dar.
O tempo passado
Não recuperado,
Amor desperdiçado!

Na Prudência
Em busca de uma saída de emergência
Esqueço das feridas que às vezes 
teimam em sangrar!
O vento forte levou a folhagem que 
camuflava
A uva verde, imaturada
Do vinho que tornou-se ácido.

Como a natureza, vou me renovando.
Encho-me de esperança, a minha 
parceira diária
No imo e no meu olhar
Apenas vejo, 
Que de ti só queria talvez,
Ouvir: te amo.

Poesias
O PRESENTE GUARDADO

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

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). Membro-fundador e Vice-presidente da 
Academia Grapiuna de Letras (AGRAL) e Mem-
bro-Idealizador e Vice-Presidente da Academia 
de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e 
Membro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

Os olhos
se nutrem do
que é belo,
mas a alma
se satisfaz
do que é
bom,
do que
é harmonia,
O cego
não precisa
de luz
para ver
a verdadeira
beleza,
pois já
é luz!
Mas quem
tem olhos
necessita
de toda
luminosidade
(pois é corpo,
é imperfeição).

OLHOS DA ALMA

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

DIREITO - ADMINISTRAÇÃO - ECONOMIA - CONTABILIDADE

Funcionamento: das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas

Professor Arléo e Professor Araken

Araken também lançou dois de seus livros

Ciências, Universidad de la 
República Oriental del Uru-
guay (três anos) e Escuela 
de Bellas Artes (também três 
anos), do mesmo país. Possui 
ainda curso de cinema (um 
ano) da Cinemateca Uru-
guaya, Montevidéu. Na capi-
tal uruguaia trabalhou como 
jornalista free, em alguns 
jornais daquela capital. Pas-
sou pela Argentina, Paraguai 
e Bolívia, tendo residido no 
Peru, onde realizou quatro 
filmes de curta-metragem e 
um longa-metragem, Yawar 
Mayu – primeiro filme bra-
sileiro falado em espanhol e 
com elenco e artistas dos dois 
países. Residiu no Equador 
– Guayaquil e Quito – onde 

trabalhou na Televisão.
Atualmente, é membro do 

Conselho Estadual de Cultu-
ra e Presidente do Fórum das 
Academias de Letras do Esta-
do da Bahia.

O I Ciclo de Debates Aca-
dêmicos contou com o apoio da 
Fundação Cultural de Ilhéus 
e do Ilhéus Praia Hotel.  E foi 
coordenado pelo presidente da 
ALI Arléo Barbosa e produzido 
pelo professor  Pawlo Cidade. 

Estiveram presentes, 
além dos convidados, os aca-
dêmicos Gerson dos Anjos, 
Hans Schaeppi, Dorival de 
Freitas, Neide Silveira, André 
Rosa, Arléo Barbosa, Eliane 
Sabóia e Pawlo Cidade.



Esta colunista, recebendo um afetuoso 
abraço do papa do colunismo social, 

Charles Henry, na festa da Águia Branca 
para a imprensa regional
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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

1 ano de Eventos
e Acontecimentos

A Coluna Eventos & Acontecimentos, completou 
no mês de agosto, 1 (um) ano de existência.  Ela 
nasceu de um sonho do editor deste jornal, Ver-

cil Rodrigues, que me fez o honroso convite para assiná-
la, acreditando que eu seria capaz de tal feito.

Durante esse ano, estivemos presente em diversos 
eventos e acontecimentos, como lançamentos de livros, 
de hotel, feijoadas festivas, semana do trânsito, confra-
ternização de fim de ano, festa em homenagem a jorna-
lista, formaturas... no eixo Itabuna-Ilhéus. A seguir um 
resumo fotográfico de alguns desses eventos. 

Turma Letras 2010.1 UESC, Culto Ecumênico 

Festa de 15 anos da Rota Transportes – Coral da Rota

Os bacharéis em Direito Gilson, Vanessa, Vercil 
e Daniel presente ao “Projeto Quinta Legal”

Posse de Vercil Rodrigues na Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI)

(A partir da direita) Professor Augusto, Drª Sued, Angélica 
Rodrigues, José Carlos, Eliene Hygino, Neide Silveira e Drº João 
Hygino, na Confraternização da Academia de Letras de Ilhéus

Ramiro Aquino, Otoniel e esta colunista no Feijão 
Imprensa, evento feito pela CDL em homenagem 

aos profissionais da imprensa

Os veneráveis maçônicos Pedro Jatobá, Antônio 
Cruz e Cleber Moreira, na posse dos três

Jornalista e escritor Vercil Rodrigues, durante palestra no Palace Hotel na Semana do Trânsito
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Registramos com imensa 
satisfação o aniversário da 

colunista do Jornal Direitos 
e competente secretária 

da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI), Eliene Hygino, 

que acontecerá dia 29 de 
setembro. O casal Vercil e 
Angélica Rodrigues deseja 
a Eliene muita felicidade e 

harmonia. Parabéns amiga!

Registro o aniversário de minha amiga de infância 
Rita de Cássia, que acontecerá no dia 12/10. Vivemos 
bons momentos na cidade de Ubaitaba. Hoje Rita, que 
aqui aparece ao lado do marido Inácio, mora em São José 
do Rio Preto em São Paulo. Mas quando vem a Bahia 
matamos a saudade. Que nesta data importante Deus 
abençoe ainda mais a minha amiga.

Que também estará aniversariando no dia 12/10 é a 
funcionará Pública e escritora Expedita Maciel, que aqui 
aparece ao lado de seu esposo, o jornalista e escritor João 
Batista de Paula. Nessa mesma data, eles comemoram 
aniversário de casamento. Desejamos ao casal muitos 
anos de feliz casamento.

Quem aniversariou no último sábado dia 17/09, foi o 
radialista João Ailton (o popular João Bicudo). Pre-
sente a feijoada que a FTC promoveu para a imprensa 
regional, como forma de agradecimento pela imprescin-
dível colaboração na divulgação do Dia de Responsabili-
dade Social, que acontecerá dia 24/09, ele teve direito a 
uma justa homenagem do jornalista Valério Magalhães, 
presidente do Sinjorba - Sindicato dos Jornalistas Profis-
sionais da Bahia – Regional Sul. Parabéns João Bicudo.

WAGNER 
ALBERTSSON

Quem aniversariou 
no último dia 13/09, 
foi responsável pelo 

setor de distribuição da 
Editora Direitos (leia-se 
jornal e revista Direitos) 

em Itabuna, Wagner 
Albertsson, também 

conhecido como o poeta 
itabunense, apesar de ter 

nascido em São Paulo. 
Parabéns poeta.

Que estará trocando alianças no dia 22/10, na 
Igreja Batista Memorial em Brotas em Salvador, 
será o assessor do advogado Cosme Reis, Paulo 
Amorim e a funcionária do Banco do Brasil, Selma 
Graciette Carvalho da Silva. 

CASAMENTO

Aniversários

O governo tem soltado vários balões de ensaio 
para voltar a CPMF ou medida parecida. Nesse 
processo de insinuações demonstra constran-
gimento. Saber que os contribuintes rejeitam a 
taxa sobre a movimentação financeira, mas tam-
bém sabe que o estoicismo deles não impede, a 
ele governo, de empurrá-las goela abaixo.

Adota, então, a estratégia dos espertos. Reco-
nhece que a saúde pública vai mal, que os queri-
dos brasileiros e brasileiras merecem assistência 
de qualidade. Nesse caso, vamos dividir a conta. 
O governo, em momento de crise internacional 
mais grave do que se imagina, precisa poupar 
para um fundo de reserva.

A CPMF foi derrubada no governo anterior. 
Se houvesse formalmente um terceiro mandato, 
é bem provável que aquele governo, habituada a 
alianças demoníacas, já tivesse ressuscitado sem 
disfarces. Criado por Adib Jatene, quando minis-
tro da saúde de FHC, para completar orçamento 
da pasta, a CPMF se destinava exclusividade à 
saúde. O dinheiro era vultoso, entrou na vala co-
mum do orçamento e sumiu pelo ralo. Enquanto 
isso, cresciam as filas, hospitais eram sucatea-
dos, planos de saúde ditavam preços.

Chegou-se a uma situação em que ter ou não 
ter certos planos de saúde é o mesmo que en-
trar na fila do SUS. Para faturar o que desejam, 
eles cortam, um a um os benefícios dos segura-
dos. Marcar consulta com o cartão de um deles 
implica espera de semana e até meses. Médicos 
de qualificação reconhecida cancelam convênios 
avaros, que os remuneram simbolicamente. E o 
SUS? Bem, entrar na sua fila traduz heroísmo e 
carência absoluta.

Alegar insuficiência de recursos é tapeação. 
O impostômetro mostra arrecadações crescentes, 
os poderes abusam dos supersalários e dos car-
tões corporativos, a hidra da corrupção engorda. 
Punido no bolso, o contribuinte paga duas vezes 
por um serviço básico devido pelo Estado. E tome, 
de novo CPMF nas fuças.

O pior não virá propriamente de fora. Já está 
aqui dentro, sob forma de ameaças veladas à 
mídia, à saúde – e mais o fundo do poço em que 
charfundam a educação e a segurança.

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

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

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO

No fundo do poço

ELIENE 
HYGINO

EXPEDITA MACIEL

RITA DE 
CÁSSIA
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Recentemente escrevi um artigo (Ca-
cau e Meio Ambiente: há compatibilida-
de possível?) com o propósito de trazer à 
tona uma questão que, creio, seja muito 
importante frente às novas dinâmicas 
da lavoura cacaueira. Para minha grata 
surpresa recebi, por e-mail, um trabalho 
de pesquisa de José Rezende Mendonça 
(Mata Atlântica e o Cacau: verdades e 
mentiras/Um relato ambiental), de 1998. 
Tentarei expor, mais à frente, os aspectos 
relevantes desse trabalho, considerando-
se os limites do meu espaço, claro. O rela-
to de Rezende foi dividido em três fases. 
Leia com atenção. Vale à pena. 

Primeira fase: O desmatamento pelo 
enriquecimento sem Lei. Naquela época 
(dos desbravadores), informa-nos Re-
zende, apesar da Mata possuir uma den-
sidade altíssima que chegava até 988 
árvores/ha, conforme um levantamento 
recente, feito em mata virgem, na região 
de Serra Grande, município de Uruçuca, 
por pesquisadores do Setor de Botânica 
do Cepec, utilizaremos neste estudo uma 
média de 270 árvores/ha, por se tratar 
apenas de plantas com características 
adequadas para o sombreamento de 
cacaueiros. Deste modo, os desbravado-
res aqui chegando à busca de tão cobi-
çadas terras férteis, para o plantio do 
cacau, começaram a praticar o primeiro 
desmatamento. Por entenderem que o 
cacaueiro era uma planta exigente em 
sombreamento, não partiram para a 
derruba total da Mata e sim para o ra-
leamento de árvores para melhor formar 
suas roças. O que mais impressiona nes-
ta fase, é que, segundo dados levantados 
em 1972, pela Ceplac, já constatava que 
a média de 270, baixara para 76 árvo-
res/ha, o que representa um raleamento 
de 72% das árvores que formavam um 
manto contínuo de Mata Atlântica. 

Segunda fase: O desmatamento ofi-
cial e financiado (1968), conforme Re-
zende a orientação da Ceplac na época 
era a seguinte: “É importante assinalar, 
entretanto, que a exposição direta da luz 
solar não é prejudicial ao cacaueiro... 
Este conceito nos obriga a reconsiderar 
o problema do sombreamento de modo 
diferente ao tradicionalmente adotado 
pelos agricultores, que estabeleceram 
suas plantações com excesso de sombre-

amento, por considerarem o cacaueiro 
como planta típica de sombra... A expe-
riência tem demonstrado ser necessário 
reduzir a densidade de sombreamento, 
eliminando-se entre 50 a 70 %, das ár-
vores de sombra”. Assim, ainda segundo 
Rezende, obedecendo a critérios estima-
tivos em dados levantados oficialmente, 
podemos afirmar que nestas duas fases 
de agressão a Mata Atlântica, foram 
eliminadas nada menos que 89 milhões 
e 400 mil árvores nos 600 mil hectares 
de cacau, o que perfaz um volume de 
134.994.000m3, considerando-se a altura 
de 10m, a circunferência de 1,39m e o vo-
lume de 1,51m3, médias destas árvores, 
conforme levantamento da Ceplac. Em 
termos comparativos, isto seria o sufi-
ciente para “assoalhar” 583,1 mil campos 
de futebol do tamanho do Maracanã ou os 
municípios de Ilhéus, Itabuna, Jussari, 
Uruçuca, Una, Arataca, Itacaré e  Itapé 
com tábuas de (400cm x 30cm x 2,5cm).

Terceira fase: O desmatamento pela 
sobrevivência (1992). Nesta fase, segun-
do o relatório de Rezende, pouco se sabe 
em termos quantitativos sobre o des-
matamento ocorrido, desde que oficial-
mente foi encontrado o primeiro foco da 
“vassoura-de-bruxa”. Em determinados 
casos sabe-se que na região de Cama-
can, ou outro município isoladamente 
estariam praticando o desmatamento 
em nome da sobrevivência, sem que haja 
dados oficiais desta destruição. O que se 
sabe, é que mais  uma vez a Mata Atlân-
tica que protegia os cacaueiros e con-
sequentemente os solos e os rios desta 
Região, está cada vez mais condenada a 
lembranças de meras árvores isoladas 
na imensidão dos 600 mil hectares de 
cacau, se é que ainda existe toda essa 
área.  Tais informações já foram pres-
tadas através de relatório em 1993, ao 
setor de Recursos Ambientais da Ceplac. 
Isso tudo e muito mais constam no rela-
tório de Rezende.

Obrigado, meu amigo, por sua cola-
boração ao debate. Não podemos e nem 
devemos ficar de braços cruzados! 

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 Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Abstraídos de qualquer  outra sig-
nificação, devemos, em qualquer cir-
cunstância, primeiramente saber que 
servidor é aquele que serve a alguém 
ou a  uma instituição e que tem como 
sinônimos os vocábulos servo,  servente, 
empregado,  obsequiador, serviçal, o que 
nos leva a aferir que se deve tratar hu-
manamente a todos os servidores, e no 
nosso caso, com direção destacada  para 
o servidor público, funcionário munici-
pal, seja ele concursado ou não.

Ah se todos soubessem quão impor-
tante é ser servidor público. É no exercício 
desta função que mais amiúde nos rela-
cionamos com  o povo, haja vista que é no 
município que acontece o mais freqüente 
encontro com aquele que através do voto 
elegeu o prefeito de sua cidade e a quem, 
em primeira instância deve obediência e 
a responsabilidade de bem servir.

Bem servir não é somente atender 
às necessidades de quem nos procura  
como servidores, mas, principalmente, 
nos fazermos  úteis e agradáveis aos 
nossos atendidos, despertando da parte 
de quem recebe nosso serviço, a satisfa-
ção plena de suas exigências e o prazer 
de ter sido servido por nós.

Para ser um bom servidor, são neces-
sários alguns requisitos sócio-comporta-
mentais, que além de nos possibilitarem 
um atendimento adequado, consubstan-
ciem-se como verdadeiros instrumentos 
de transformação espiritual, de aperfei-
çoamento da alma e de enobrecimento 
de nosso espírito.

Ao virmos ao mundo, recebemos de 
Deus  uma série de habilidades, um pu-
nhado  de recursos profissionais, um con-
junto de dons, que devem ser exercitados 
para nosso aprimoramento, para o nosso 
crescimento sob todos os aspectos. Com  

eles deveremos enfrentar nossos obstá-
culos, trilhar por todos os caminhos. 

É como se diante de nós tivéssemos 
uma escada de evolução humana, cuja 
meta, ao subi-la, fosse alcançar-lhe o 
topo, onde ao chegarmos tivéssemos 
como prêmio o sucesso. Para tanto, mui-
tos degraus servir-nos-iam de suporte 
e entre os milhares deles, cumpre-nos 
destacar, cinco degraus essenciais, fun-
damentais, indispensáveis para o alcan-
ce da vitória.

os cinco degraus são:
1) Acreditar em você, amando-se 

verdadeiramente. Somente quem tem 
autoconfiança e auto-estima sentir-se-á 
sempre predisposto e capaz de todas as 
realizações. Se você acredita no seu po-
tencial, na qualidade dos seus recursos 
ou dons, então você está destinado ao 
sucesso, você será um verdadeiro e bom 
servidor.

2) Acreditar no seu trabalho; amar 
aquilo que você faz. Somente  acreditan-
do no seu trabalho, naquilo que você faz, 
você será bom. Se Você é recepcionista e 
gosta de sê-lo, você será um bom recep-
cionista.

3) Acreditar no município onde você 
vive. Ninguém consegue ser perfeito, ser 
feliz num município de que não gosta. 
Por isso você precisa gostar de Itabuna.

4) Acreditar na sua equipe,  seja 
qual for o propósito ou atividade.

5) Acreditar em Deus, em qualquer 
circunstância.

(Continua na próxima edição)

           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

Degraus
do sucesso!

Mata Atlântica 
pede socorro...

MOTIVAÇÃO

Por ivann Krebs Montenegro*

Vestibular da UESC
Continuam abertas as inscrições para 

o Concurso Vestibular da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC), que vai 
preencher 800 vagas, distribuídas em 33 
cursos.

As inscrições serão aceitas, exclusiva-
mente, via internet, e vão até o dia 22 de 

setembro de 2011. Até as 20 horas. O can-
didato deverá preencher o formulário da 
ficha de inscrição constante na página da 
UESC; imprimir o boleto bancário, disponí-
vel na página citada: pagar a taxa de inscri-
ção, no valor de 85,00 em qualquer agência 
bancária, até o dia 23 de setembro.

Encontram-se dois amigos e um 
diz ao outro: “Separei-me da minha 
mulher”. “Não me digas... E como 
fizeram?” “Com um advogado.  Ele 
ajudou-nos a fazer a repartição dos 

bens.” “E os teus filhos?” “Muito 
fácil... Decidimos que quem ficasse 
com mais dinheiro ficava também 
com as crianças.” “E quem foi?” “O 
advogado...”
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As concepções teóri-
cas subjacentes aos PCN’s 
(2001) privilegiam a dimen-
são interacional e discursi-
va da língua e definem o do-
mínio da língua como uma 
das condições para a plena 
participação do indivíduo 
em seu meio social. Além 
disso, estabelecem que os 
conteúdos de língua portu-
guesa devem se articular 
em dois eixos: o do uso da 
língua oral e escrita e o da 
reflexão acerca desses usos.

É também nesse sentido 
que Antunes (2003) aponta 
novos caminhos teórico-
metodológicos em seu livro 
Aula de Português: encon-
tro e interação. A autora 
critica a escola que nem se-
quer alfabetiza ou que, alfa-
betizando, não forma leito-
res nem pessoas capazes de 
se expressarem por escrito, 
coerente, relevantemente, 
para, assumindo a palavra, 
serem autores de uma nova 
ordem das coisas.

De modo precípuo, em se 
tratando do ensino da escri-
ta, normalmente se dá de for-
ma artificial e inexpressiva, 
realizada em “exercícios” de 
criar listas de palavras soltas 
ou ainda de formar frases, 
desvinculadas de qualquer 

contexto comunicativo. São, 
portanto, vazias do sentido, 
destituídas da unidade e das 
intenções com que as pesso-
as dizem as coisas que têm 
a dizer. Torna-se, dessa ma-
neira, uma escrita sem fun-
ção, destituída de qualquer 
valor interacional, sem au-
toria e sem recepção (apenas 
para exercitar). Uma prática 
tradicional de uma escrita 
improvisada, mecânica, sem 
planejamento e sem revisão 
e que ignora a interferência 
do sujeito aprendiz, na cons-
trução e testagem de hipóte-
ses da representação gráfica 
da língua.

Quanto ao ensino de lei-
tura, dá-se do mesmo modo. 
Desvinculado de sua função 
social, é centrado nas habili-
dades mecânicas de decodifi-
cação da escrita, sem dirigir 
para a dimensão da intera-
ção verbal. Torna-se, assim, 
uma atividade desinteres-
sante, puramente escolar, 
sem gosto, sem prazer, con-
vertida em momento de trei-
no e avaliação. Dessa forma, 
a interpretação se limita a 
recuperar os elementos li-
terais e explícitos presentes 
na superfície do texto, dei-
xando de lado os elementos 
de fato relevantes para sua 

compreensão global. 
Retomando, pois, o 

que propõem os PCN’s e as 
ideias difundidas por Antu-
nes (2003), cabe ao professor 
de português uma postura 
crítica e criativa, envolvida 
com o processo de capacitar 
o cidadão brasileiro para o 
exercício fluente, adequa-
do e relevante da lingua-
gem verbal, oral e escrita, 
bem como da interpretação 
oral e escrita. Logo, o pro-
fessor deixa de ser apenas 
o “transmissor do conheci-
mento”, mais precisamente 
de “conteúdos”, e passa a ser 
alguém que, com os alunos, 
pesquisa, observa, levanta 
hipóteses, analisa, reflete, 
descobre, aprende, reapren-
de. Centra-se na língua en-
quanto atuação social, ati-
vidade e interação verbal de 
dois ou mais interlocutores, 
vinculada às circunstâncias 
concretas e diversificadas de 
sua atualização. 

Por Rita Lírio.
Professora de Língua Portuguesa e 

Teoria da Argumentação Jurídica da 
UNIME; Mestra em Letras - UESC; 

Membro do Grupo de Pesquisa 
Identidade Cultural e Expressões 

Regionais – ICER (UESC); Professora de 
Língua Portuguesa das redes estadual 

e municipal de ensino. 
Itabuna – Bahia  

E-mail: rita_lyrio@hotmail.com

Por Rita lírio*

Língua Portuguesa 
& reflexões

Ensino 
de Língua 
Portuguesa: 
Uso e reflexão

 1- Fui contratado para 
trabalhar em experiência por 
60 dias. Passado esse tempo, a 
empresa quis me manter em ex-
periência por mais 60 dias. No 
final, disse que eu não fui apro-
vada e me despediu sem pagar 
nada. isto é certo. Washington 
silva. 

Caro Washington, tudo vai de-
pender da atividade, ou seja, do 
conteúdo, ocupacional da  sua  fun-
ção. Para  cozinheiro, por exemplo, 
a experiência é válida. O emprega-
do contratado por experiência pode 
não se mostrar um bom cozinheiro, 
ou um bom mecânico se for o caso. 
A renovação por prazo igual ao an-
terior pode ser aceito, porque o em-
pregado pode alegar sua observação 
quanto ao trabalho do empregado 
provisório.

Á questão é que o empregador 
deve provar que realmente o empre-
gado não exerce com perfeição suas 
funções, quando estas, como ditas, 
são específicas, exigem conhecimen-
tos específicos, não para um simples 
auxiliar de pedreiro, por exemplo. 

2- trabalhei em uma em-
presa como vendedora externa. 
ela tinha um sistema chamado 
siG, que controla a chegada e 
a saída do funcionário em sua 

área de trabalho, através do 
smart fone GPs. tenho direito 
às horas extras? Maira.

Prezada Maira, de modo geral, 
o vendedor externo não tem direito 
às horas extras, mas o seu caso é di-
ferente, pois você tem sua jornada 
de trabalho controlada e registrada. 
Desse modo, você tem direito  às ho-
ras extras sim, apuradas, inclusive, 
pelas  anotações  do SIG. 

 
3- trabalhei por 1ano e 

2 meses e, ao ser dispensado, 
não recebi tudo o que tinha di-
reito. Ajuizei o processo de nº 
02007.2002.00.0-rt. reclamo a 
anotação em carteira, férias, 
iNss e tudo mais que é devi-
do. o processo já se arrasta por 
mais de 8 anos e não foi resolvi-
do? Mabia santos.

Cara Mabia, o número do pro-
cesso  não é o que você mandou. 
Verifique com cuidado e  mande de 
novo corretamente para que eu pos-
sa verificar. Pode até não estar na 
Bahia, mas em Brasília e só com o 
nº  correto posso lhe dizer o que está 
havendo.

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

A Conferência Municipal de Assistência 
Social não tem recebido a cobertura devida 
dos anais da comunicação. Como há dois 
anos não vimos nenhum Canal de TV ou 
setor da imprensa, na cobertura do maior 
evento de criação de políticas públicas so-
ciais do município. 

Acuso também outras ausências: Minis-
tério Público, Secretários Municipais, do Pre-
feito que ficou na abertura do evento só até a 
própria fala, da grande maioria das entidades 
sociais credenciadas ao CMAS, de nenhum 
representante de lideranças de Bairros. O 
que está acontecendo com a nossa Itabuna? 
Será que não há a mínima preocupação do po-
der público e da sociedade civil organizada ou 
não com formação das políticas públicas? 

A principal pergunta para a Conferência 
deste ano é: quais foram os avanços desde a úl-
tima Conferência? Para evitar o dito popular de 
que o brasileiro tem memória curta, quero rati-
ficar o nosso posicionamento, relembrando par-
te do nosso discurso de 04 de agosto de 2009.

Falei sobre a destituição da família itabu-
nense, do cerceamento dos direitos de mães e 
pais carentes. Dizia também que os projetos 
sociais do Governo Federal mexeram com 

Conferência municipal e o desprezo social

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

nossas vidas e com a economia. Falara sobre 
graves problemas sociais causados pela fal-
ta de planejamento. Numa equação simples: 
“custa menos elaborar projetos para tratar 
a causa do que os altos investimentos para 
deter o efeito”. Falei também da importân-
cia da nossa participação na Conferência 
projetando políticas públicas para minimi-
zar essa destituição familiar. Fui enfático 
em apontar o Conselho Municipal de Assis-
tência Social como uma das principais ferra-
mentas no controle e acompanhamento dos 
projetos sociais em execução pela Prefeitura, 
dizia que os Conselhos têm que ter autono-
mia e a infraestrutura capaz de fazer esse 
acompanhamento.

Na noite de 04 de gosto de 2009 eu fiz 
um pedido ao exmo. Sr. Prefeito de Itabuna. 
Pedi a ele que estruturasse o nosso CMAS, 
que nos desse condição de autonomia para 
trabalhar conforme a Lei Orgânica Munici-
pal. Só agora, mais precisamente no mês de 
maio deste ano, depois de muitos pedidos e 
de idas e vindas, a Casa dos Conselhos foi, fi-
nalmente, alugada e entregue ao CMAS e ao 
CMDCA. Mas ainda não temos nossa Secre-
taria Executiva. Nosso carro e o nosso moto-

rista quase sempre não estão à nossa dispo-
sição. O grande problema das licitações nos 
deixa sem condições ideais de trabalho. E o 
pior: a atual secretaria executiva é composta 
por pessoas de cargo comissionado, isso tira 
a autonomia que o colegiado precisa para 
exercer a fiscalização e acompanhamento 
dos cumprimentos dos Projetos Sociais.

É muito difícil para uma pessoa que não 
tira seus sustentos de alguma instituição fi-
lantrópica ou da própria prefeitura sair da 
sua empresa, disponibilizar tempo ao Con-
selho e se deparar com situações desse tipo. 
É desmotivador! Como cidadão, sinto uma 
profunda inércia.

Nós, cidadãos comuns, temos que fazer 
a nossa mea culpa, não ter medo do emba-
te, caso contrário vamos transformar uma 
maravilhosa ideia em sucessivas seções de 
reclamação chegando a correr o risco de nos 
transformarmos em pedintes do 3º setor.

Geralmente atribuímos aos menos favo-
recidos a mazela social da esperteza, da cé-
lebre situação de tirar vantagem em tudo. A 
propina, a vantagem ilícita, o abandono da 
meritocracia, a cooptação, fazem parte de um 
cenário que insistimos em assistir de longe, 

não nos envolvemos, não mudamos a forma 
de votar, não criamos características de ava-
liação pautada no estadismo e acabamos de 
fora das grandes decisões POLÍTICAS.

Lembre-se: um político carismático pode 
não ser a melhor escolha, concomitantemen-
te, você pode não ser a escolha dele. Principal-
mente, quando não fazemos parte do conjunto 
político que envolve cabos eleitorais que bar-
ganham cargos por votos. Essa será, quase 
sempre, a pior escolha. Estamos chegando ao 
ponto em que o básico passa a ser raro. Quan-
do isso acontece, simples ações passam a ser 
supervalorizadas, como se não fosse a obriga-
ção de quem recebeu o cargo. Está na Cons-
tituição: Princípio da Eficiência pela Emenda 
Constitucional 19, de 04.06.98. Não basta a 
instalação do serviço público. Exige-se que esse 
serviço seja eficaz e que atenda plenamente à 
necessidade para a qual foi criado.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.
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1- imagine-se um empregado con-
tratado por experiência por 90 dias 
que, durante o transcurso desse 
período, sofre acidente de traba-
lho. Que acontecerá se o período 
de afastamento para função de 
auxílio-doença extrapola os limites 
temporais de contrato por tempo 
determinado? Maria Conceição.
A legislação previdenciária prescreve 
que será devido ao segurado da Previ-
dência Social, havendo cumprido a ca-
rência, o benefício de Auxílio-Doença, 
se portador de alguma patologia que 
impossibilite exercer a atividade pro-
fissional que tem aptidão. Devendo ter 
este benefício ativo até que seja consi-
derado apto a exercer a sua atividade, 
ou insusceptível de recuperação para 
atividade profissional que tem aptidão 
deverá ser inserida no Programa de Re-
abilitação Profissional de responsabili-
dade da Previdência Social visando se 
habilitado em atividade diversa da que 
exercia, e se considerado insusceptível 
de recuperação e reabilitação, fará jus 
a transformação do Auxílio-Doença em 
Aposentadoria por Invalidez.
O benefício de Auxílio-Doença é exigido 
12 (doze) contribuição, entretanto, in-
depende de carência o Auxílio-Doença 
ou Aposentadoria por Invalidez, ocasio-
nados por acidente de qualquer nature-
za ou causa, ou de doença profissional 
ou do trabalho.
Diante disso, o trabalhador segurado 
mesmo com contrato temporário, fará 
jus ao benefício por incapacidade até 
que esteja curado e apto para ativida-
de laboral e habitual ou reabilitado em 
atividade diversa.

2 - tenho 50 anos de idade e 31 
anos de contribuição, dos quais 25 
em permanente exposição a ruí-
do e a benzeno. Já posso requerer 
aposentadoria especial? Antônio 
do Carmo. 
 O segurado trabalhador que exerce 
sua atividade profissional por 25 (vin-
te e cinco) anos com exposição de modo 
habitual e permanente a uma asso-
ciação de agentes nocivos à sua saúde 
e integridade física fará jus a Aposen-
tadoria Especial. No presente caso, o 
ruído é considerado um agente físico, 

e o benzeno agente químico, se fazendo 
necessário que o Laudo Técnico Peri-
cial elaborado por Médico do Trabalho 
ou Engenheiro do Trabalho descreva o 
risco à saúde e o grau de insalubrida-
de, para se configurar como atividade 
especial que pode levar o trabalhador 
preenchendo os requisitos ter acesso a 
Aposentadoria Especial.

3 - sou portador de hérnia lombar 
que me impedem de trabalhar. 
Atualmente estou recebendo auxí-
lio-doença com data prevista para 
encerrar em novembro. os peritos 
estão sugerindo isso, mas não sei se 
farei devido ao risco. sou obrigado 
a realizar a cirurgia? Se não fizer a 
cirurgia posso perder o benefício? 
João Cardoso
A patologia conhecida como Hérnia de 
Disco é definida como moléstia crônica, 
degenerativa e progressiva, podendo 
gerar até uma incapacidade parcial ou 
total de acordo com a atividade profis-
sional que trabalhador exerce. Segundo 
os relatos médicos, o tratamento utili-
zado é o de medicamentos e o fisiote-
rápico no sentido de proporcionar aos 
portadores uma melhora dos sintomas, 
possibilitando aos mesmos conviver 
com a enfermidade. Em outros casos é 
sugerido pelo profissional médico espe-
cialista o procedimento cirúrgico, entre-
tanto, com resultados imprevistos.
Diante disso, a decisão de fazer ou não 
o ato cirúrgico pertence ao paciente 
trabalhador, e nunca por imposição da 
Autarquia Previdenciária. O fato do tra-
balhador se negar a fazer a cirurgia pela 
insegurança do resultado, não pode ser 
motivo para o INSS cessar o benefício de 
Auxílio-Doença, pois, estar constatado a 
enfermidade e a incapacidade para ativi-
dades laborais e habituais. Ocorrendo, a 
cessação utilizando-se desta equivocada 
argumentação, o trabalhador pode bus-
car a tutela de seus direitos junto ao Jui-
zado Especial Federal Previdenciário.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, Especialista em Direito 

Previdenciário; Diretor Fundador 
da Marcos Conrado – Advocacia & Consultoria  e 
membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul 

da Bahia (ALJUSBA)
– Itabuna – Bahia.

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Previdenciário para 
Dr. Marcos Conrado, encaminhar para: direitos@jornaldireitos.com.br 

Creio que tem passado despercebida 
por parte da comunidade forense de Ita-
buna, a importância de uma sessão solene 
ocorrida em 23 de novembro de 1906. Ali-
ás, até já li em livros e “trabalhos históri-
cos” que ela teria sido apenas para oficia-
lizar Itabuna como cidade emancipada...  
E porque muita gente boa até hoje imagi-
na a Rua 23 de Novembro, (onde existe o 
Edifício Maçônico Joseph Saloume) como 
assim batizada em homenagem à sessão 
de instalação do Município de Itabuna, 
peço vênia ao Mestre Vercil para “fazer 
juntada” nestas insossas memórias, pe-
queno “recurso inominado” sobre o que 
representa aquele episódio.

Um dos primeiros passos para a efe-
tiva emancipação do Distrito de Tabo-
cas está contido no Artigo 1º da Lei 692 
editada pelo Governo da Bahia em 13 de 
setembro de 1906: “Fica desmembrado 
do Município de Ilheos o districto de 
Tabocas que, por si só, constituirá 
um novo município, vila e termo de 
Itabuna”. Naquele diploma legal foi 
“concedida uma área de 80 hectares 
entre terrenos devolutos que possue o 
Estado, no districto de Tabocas, como 
patrimônio de Itabuna”. 

Talvez essas expressões um tanto 
confusas, possam ter ensejado algumas 
especulações passadas pela cabeça de 
alguns historiadores. Verdade que Ita-
buna, embora já considerada legalmente 
Vila emancipada, de certa forma perma-
necia subordinada a Ilhéus, sobretudo 
pelo contido no Artigo 4º daquele Diplo-
ma que assim rezava: “O Termo de Ita-
buna ficará pertencendo à Comarca 
de Ilheos”. Os cometimentos necessá-
rios para deslindes, foram preocupação 
de todos os interessados grapiúnas, até 
que tudo ficasse perfeitamente equacio-
nado. Afinal de contas, nem o Governo 
do Estado nem nossos irmãos ilheenses 
tinham interesse em prejudicar os itabu-
nenses. A emancipação trabalhada com 
tantos sacrifícios, não poderia esbarrar 
em filigranas jurídicas, tanto que logo 
nossos líderes valendo-se da promessa 
feita pelo fundador da cidade Coronel 
José Firmino Alves, buscaram sediar o 
Termo provisoriamente em um prédio 
em frente ao Rio Cachoeira, dentro do 
que se poderia chamar de perímetro ur-
bano. Construído sobre terreno elevado, 

cercado por um muro com dois metros 
de altura, assemelhava-se a uma forta-
leza. Internamente, dispunha de amplas 
salas logo transformadas em cartórios e 
gabinetes (quem viveu em Itabuna até 
os anos 60, haverá de lembrar o velho 
prédio que foi demolido para construção 
do Edifício Marabá...).

Foi justamente naquele local, uma 
terça-feira, dia 23 de novembro de 1906, 
que a partir das 12 horas, foi realizada 
a sessão solene de instalação do Termo 
de Itabuna, sob a presidência do Juiz 
Preparador Dr. Wenceslau Unapetinga 
de Souza Guimarães e secretariada por 
Osório Pereira de Araújo Escrivão ad-hoc 
do Grande e Pequeno Júri e Execuções 
Criminais. Estavam presentes além do 
Intendente José Kruschewsky, muitas 
autoridades regionais, representantes de 
entidades das mais diversas categorias, 
convidados especiais integrantes da so-
ciedade civil em formação, etc. Em nome 
da comunidade, discursou o Farmacêutico 
Arthur Nilo de Santana.  Conforme está 
registrado na Ata oficial, Dr. Wencesleau 
encerrando proferiu “... algumas pala-
vras portadoras de um apelo aos seus 
jurisdicionados no intuito de ser fir-
mada a paz e os sãos costumes neste 
novo Termo”.

A partir de 21de agosto de 1915, em 
conseqüência de nova organização judi-
ciária do Estado, o Termo passou a ser 
Comarca de 1ª Entrância, subindo para 
2ª em 7 de julho de 1020.  No dia 27 de 
junho de 1933, o Interventor Federal 
Juracy Magalhães assinou o Decreto nº 
8.507 elevando nossa Comarca para 3ª 
Entrância. Aliás, aquele decreto no seu 
primeiro Considerando traz uma expres-
são no mínimo interessante, consideran-
do que esta Comarca está “situada na 
feracíssima zona cacaueira do sul do 
Estado”...

Na esperança de ter restaurado a 
“verdade dos fatos”, espero absolvição 
pelo inusitado assunto de hoje.   

 

Por Adelindo Kfoury Silveira.
Jornalista, Historiador e Escritor Grapiúna. Membro 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), Instituto 
Geográfico e Histórico da Bahia, Membro da Academia 
de Letras Grapíuna (AGRAL) e Instituto Histórico e 
Geográfico de Ilhéus, Associação Baiana de Imprensa 

e Rotary Internacional. Salvador – Bahia.
E-mail: a.kfoury@globo.com 

Rua 23 
de Novembro Por Adelindo Kfoury Silveira*

MEMÓRIAS DE 
UM JUIZ DE PAZ
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Esteja dentro da 
construção de Deus

Se você começar a perguntar, Deus vai lhe dar a sabe-
doria. O Senhor fez uma sociedade com você. Deus e você 
são sócios no empreendimento de salvação pessoal e comu-
nitária. Deus Pai quer que todos cheguem a Ele. Não deixe 
a água escapar pelos vãos dos dedos. A sabedoria do Altís-
simo está no ar. É só buscá-la.

Estamos no fim deste mundo dos homens. Nós cons-
truímos o mundo dos homens... Deus não teve vez nele. 
A nossa humanidade, a nossa sociedade, há muito tempo 
não pergunta ao Senhor o que fazer. Mesmo nós, na Igre-
ja, fomos seguindo os nossos projetos, fazendo as coisas de 
acordo com nossa própria cabeça. Daí toda essa confusão, 
toda essa escuridão. O Senhor tem nos revelado que este 
mundo dos homens está prestes a cair. Por quê? Ele é como 
um castelo de areia. Não se sustenta, tudo desmorona.

Enquanto ele começa a ruir – e logo, logo vai ruir total-
mente –, o Todo-poderoso já está construindo por dentro a sua 
casa, o templo d’Ele, a cidade d’Ele, com a sabedoria d’Ele. 
Peço a você: esteja nessa construção, ponha-se dentro dessa 
casa, dentro desse templo e deixe cair o castelo de areia que os 
homens fizeram. Permaneçamos firmes dentro do templo que 
o próprio Deus está construindo com a Sua sabedoria. Para 
isso clamemos: Senhor, dá-nos a Tua sabedoria.

Deus te abençoe!

Trecho do livro “A sabedoria está no ar” de monsenhor 
Jonas Abib

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

“A criação geme 
em dores de parto”

A Acate 
participa 
do V Fórum
de  Dirigentes 
Municipais 
de Cultura

Dias atrás, com bastante atra-
so, confesso, assisti ao filme: Ava-
tar. Eu gostei. Ficou difícil não o 
relacionar com a Campanha da 
Fraternidade deste ano de 2011, 
Fraternidade e Vida no Plane-
ta. É impressionante até onde a 
ganância pode nos levar. Mesmo 
testemunhando diuturnamente as 
modificações climáticas, os terre-
motos, o aquecimento global e as 
inundações, insistimos em desres-
peitar a natureza e os animais, 
causando um desequilíbrio na or-
dem natural das coisas e dos acon-
tecimentos. 

E pensar que Deus sugeriu que 
cuidássemos de tudo, certamente 
imaginando que teríamos tanto 
amor quanto Ele pela criação. É 
bom acordarmos rápido, antes de 
sermos tragados pelos estragos 
que estamos causando. Muitos já 
sofreram as consequências desse 
desrespeito, outros mais sofrem 
agora, milhares irão agonizar em 
breve. Pessimismo? Não; apenas 
uma constatação lógica diante da 
forma como estamos administran-
do um problema real, e que tem 
sido relegado a um segundo plano. 

Quaresma é tempo de reflexão. 
Meditação acerca dos rumos que 
estamos tomando em relação ao 

planeta, a nós mesmos, e aos nos-
sos irmãos. Precisamos verificar 
o quanto temos contribuído para 
que a situação permaneça como 
está ou venha se agravando. Será 
que estamos favorecendo o desper-
dício? Será que estamos ajudando 
a emporcalhar o mundo? Será que 
estamos acumulando enquanto 
nossos irmãos passam fome? Por 
que essa necessidade de ter sem-
pre mais? Por que o suficiente não 
é o bastante para todos? Por que 
tão poucos vivem no luxo enquanto 
milhares padecem sem o mínimo 
necessário à sobrevivência? La-
mento dizer, mas isso é um grande 
pecado, meus irmãos. E a angús-
tia dessa gente vai pesar sobre os 
nossos ombros. O clamor deles não 
ficará sem resposta, pois Deus é 
justo, e o mundo que Ele criou tam-
bém o é. A cada ação uma reação 
na mesma medida, ceifando bons e 
maus, nivelando igualmente.

Quaresma é tempo de peni-
tência. Urge enxergar os erros 
para corrigi-los. Modificar situa-
ções preocupantes com carinho e 
disposição em acertar. Assumir a 
culpa pelo mal feito. Lamentar a 
ganância, a falta de amor ao próxi-
mo, a insensatez. Propiciar melhor 
distribuição de renda priorizando 

a honestidade, o respeito, a cari-
dade com o necessitado. Entender 
que somos falíveis, mas nem por 
isso desculpar nossas desprezíveis 
atitudes de exploração do outro, 
assumindo nossa culpa e fazendo 
novos propósitos, mais solidários e 
humanos. Bater no peito, reconhe-
cendo a má intenção inicial, e ve-
rificar que sozinhos não podemos 
prosseguir, e que precisamos da 
união de todos os esforços para sal-
var nosso planeta da destruição. 

 Quaresma é tempo de conver-
são. Ciente do erro, mostrar-se ar-
rependido. Pressupõe a transfor-
mação espiritual, a autenticidade 
das posturas assumidas, o desejo 
de fazer certo. Incita à oração, que 
é fundamental para um encontro 
pessoal com o Criador. Mudança 
de atitude, essa é a questão. “A 
criação geme em dores de parto” 
(Rm 8, 22). A criatura precisa re-
ver seus conceitos de certo e erra-
do. Ouvir a voz de seu coração que 
clama: Ame!

A atriz e diretora de comunica-
ção da ACATE (Associação Cultu-
ral Amigos do Teatro) Eva Lima, 
participou semana do V Fórum de 
Dirigentes Municipais de Cultura 
da Bahia, no Território da Bacia 
do Jacuípe, na Cidade de Ipirá/
BA, no Cultural Elofilo Marques.

 O evento contou com as pre-
senças de Roberto Peixe (Secretá-
rio de Articulação Institucional – 
MinC), Cláudia Leitão (Secretária 
de Economia Criativa – MinC), 
Albino Rubim (Secretário de Cul-
tura da Bahia), Frederico Lusto-
sa da Costa (Professor UFF/RJ), 
Adalberto Santos (Superinten-
dente de Desenvolvimento Terri-
torial de Cultura da Bahia), Car-
los Paiva Neto (Superintendente 
de Promoção Cultural da Bahia) 
Nehle Frank, diretora da Funda-
ção Cultura do estado da Bahia, 
além diversos diretores da FUN-
CEB e de Dirigentes Municipais 
de Cultura de todo o Estado.

O Fórum teve por objetivo de-

bater o planejamento das ações 
culturais no âmbito dos municí-
pios e territórios, fortalecendo a 
Cultura no Estado de forma par-
ticipativa, envolvendo represen-
tantes governamentais, líderes 
do movimento associativo, artis-
tas e pesquisadores.   Durante 
três dias, foram abordados temas 
como o Sistema Nacional e Esta-
dual de Cultura, Economia Cria-
tiva e Planejamento Territorial, 
sempre sob o enfoque dos Terri-
tórios de Identidade. A progra-
mação incluiu também  palestras, 
grupos de trabalho e apresenta-
ções culturais, além das eleições 
do Conselho Territorial e da Dire-
toria Executiva da ADIMCBA.

Os 417 municípios baianos fo-
ram convidados a enviar seus re-
presentantes, buscando fortalecer 
o Fórum de Dirigentes e a Asso-
ciação como instrumentos de de-
fesa da descentralização das ações 
culturais no Estado da Bahia. 
Esta quinta edição reafirmou a 

importância do Fórum construída 
ao longo dos anos, cujo histórico 
revela significativa contribuição 
para a consolidação das experiên-
cias dos municípios e, também, o 
aprofundamento das discussões 
sobre a cultura na Bahia.

    O V Fórum, que contou com 
a parceria da Prefeitura de Ipirá 
e o apoio da Secretaria de Cultura 
da Bahia (SECULT/BA), refletiu 
o importante momento de cons-
trução e operacionalização das 
políticas públicas e programas 
da área cultural na Bahia e suas 
perspectivas envolvendo múlti-
plos atores sociais.

 A ACATE, como instituição 
que representa uma parcela dos 
artistas de Itabuna, não podia 
ficar de fora, mesmo porque, a 
associação foi particularmente 
convidada pelo presidente do FA-
EG-Sul, Pawlo Cidade. Por una-
nimidade, a diretora Eva Lima 
foi escolhida para representar a 
associação.

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos vicentin

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: conta-

to@mariaregina.com.br 

CULTURA

Eva Lima diretora da ACATE, Nelhe Frank diretora da FUNCEB, Kuka Matos 
responsável pelas Relações Institucionais da FUNCEB, participaram do V 

Fórum de dirigentes municipais de Cultura de Ipirá 
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Direitos - Qual é o diferencial 
da DoMo empreendimentos imobi-
liários em relação às outras imobili-
árias da cidade?

thiago Fontes Cedro – Nós pre-
zamos para que o acabamento do edifí-
cio seja de primeira qualidade. Para que 
quem adquirir fique satisfeito com sua 
moradia e o acabamento das instalações, 
visando sempre a valorização do imóvel e 
o bem-estar do comprador.

Direitos - em relação ao prazo 
de entrega, é muito prolongado? 

Empreendimentos
Imobiliários em Itabuna 
é sucesso com a DOMO

thiago Fontes Cedro – Nós procu-
ramos construir com qualidade os edifí-
cios, visando entregar e comercializar os 
apartamentos, primando pelo curto espa-
ço de tempo. Ficamos de entregar o resi-
dencial Zelito Fontes em dezembro deste 
ano, e já vamos antecipar a entrega dos 
imóveis agora no final do mês de outubro. 
O tempo de entrega é fundamental.

Direitos – Quem pode comprar 
um imóvel hoje? É fácil adquirir uma 
casa ou apartamento?

thiago Fontes Cedro – A DOMO 

Empreendimentos Imobiliários  é corres-
pondente da Caixa Econômica Federal.  
Com uma renda mínima R$ 700,00 (Se-
tecentos Reais) mensal é possível finan-
ciar a casa ou o apartamentos do tipo 
classe A.  O ex-presidente da República, 
Luis Inácio Lula da Silva, do Partido dos 
Trabalhadores, abriu oportunidade para 
quem quisesse comprar a casa própria 
popular, com o projeto  Minha Casa Mi-
nha Vida. A presidente Dilma Rousseff 
seguiu o exemplo e  hoje só mora de alu-
guel quem quer. Basta ter uma renda 
mínima e o nome limpo na praça, que a 
papelada é viabilizada para aquisição da 
casa própria. 

Nós aqui providenciamos toda pape-
lada e se a pessoa não quiser ir na Caixa 
abrir conta, nós viabilizamos abertura da 
conta através de nossa empresa. Somos 
Correspondente Negocial da Caixa, além 
de atuar em venda, compra, locação, ava-

liação e administração.
Direitos – Qual é o déficit ha-

bitacional de itabuna hoje? existem 
espaços para tantas construtoras?

thiago Fontes Cedro –  O déficit ha-
bitacional é de 7 mil moradias.  O impor-
tante é realizar obras de boa qualidade, 
obras bem feitas; e  não de “pau de arara” 
e de “cacete armado”. Tem que realizar 
investimentos de ação duradoura com  in-
vestimentos e acabamentos de primeira.

Direitos – itabuna está em 
grande expansão imobiliária. isto é 
bom para todo mundo?

thiago Fontes Cedro – Sim.  A ci-
dade vai crescer muito mais com novas 
empresas chegando, com a nova universi-
dade federal, com a possibilidade da dupli-
cação do trecho Itabuna e Ilhéus, além da 
chegada do Porto Sul e de um novo aero-
porto. Existem espaços para todo mundo 
que quer construir e edificar, basta esco-
lher em que setor e área trabalhar.

Direitos – Qual o próximo em-
preendimento da DoMo na cidade?

thiago Fontes Cedro – Estamos fi-
nalizando a compra de um novo terreno em 
nossa cidade, com ótima localização e, par-
tir dessa aquisição iremos lançar mais um 
moderno edifício. Mas por enquanto ainda 
não podemos revelar. 

 
Direitos – Onde fica localizada 

a DoMo?
thiago Fontes Cedro – A DOMO 

Empreendimentos Imobiliários - fica lo-
calizada na Praça Otávio Mangabeira, 
nº 94- Edifício Marabá Center – Loja 06, 
Centro – Itabuna – Bahia, Telefones. 
(73) 3041 1792 e 8869 - 3334. 

A razão do sucesso é a fidelidade 
com o cliente no prazo de entrega 
dos imóveis, acabamento de pri-

meira e a satisfação maior do mutuário. 
Há três anos investindo no município, 
o jovem empresário e administrador 
Thiago Fontes Cedro, da DOMO Inves-
timentos Imobiliários, vai surpreender 
à comunidade, com mais uma entrega 
de um edifício. Trata-se do Residen-
cial Zelito Fontes, comodidade e bem-
estar, apartamentos com 2 (dois) e 3 
(três) quartos, vaga privativa, em uma 

excelente localização na Avenida Félix 
Mendonça, próximo do Jequitibá Plaza 
Shopping. 

É fácil adquirir um imóvel resi-
dencial para morar. Nesta entrevis-
ta, o leitor vai perceber que só reside 
em casas ou apartamentos de aluguel 
quem quer. Com uma renda mínima 
R$ 700,00 (Setecentos Reais) mensal é 
possível financiar a casa própria, apar-
tamentos classe A. A DOMO tem imó-
veis que variam de R$ 150 à R$ 240 
mil, com 60m2, 80m2 e 92m2.


