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DIREITOS – Em que con-
siste o caso?

Thiago Oliveira Castro 
Vieira - O material didático 
fornecido pelo curso possuía um 
sistema de codificação em cores, 
impossível de ser decifrado sem 
a exata percepção destas.

Um aluno, portador de uma 
deficiência sensorial caracteri-
zada pela incapacidade de dife-
renciar todas ou algumas cores, 
popularmente conhecida como 
daltonismo, solicitou que o curso 
promovesse uma pequena adap-
tação no material didático, tor-
nando possível a absorção das 
informações. Quando as cores 
são o único método de transmis-
são da informação os daltônicos 

são incapazes de acessá-la.
A recusa da empresa em 

fornecer o material didático em 
formato compatível com a defici-
ência do aluno, se baseava no ar-
gumento de que é um curso livre 
e eletivo, não tendo obrigação de 
promover qualquer adaptação 
para incluir os deficientes.

Ou seja, na ótica da empresa 
ao portador de deficiência só está 
assegurada a educação básica e 

estatal. Sendo privativo das pes-
soas ditas “normais” o acesso a 
educação complementar.

A decisão da 4ª Turma Re-
cursal do Tribunal de Justiça 
da Bahia, fundamentada na 
Constituição Federal de 1988 e 
em tratados internacionais, diz 
exatamente o contrário. Ficou 
assentado que aos portadores 
de deficiência é assegurado o 
direito de acesso ao mais am-

plo conhecimento, bem como o 
pleno exercício de sua condição 
humana, em que igualdade de 
direitos e obrigações.

DIREITOS – Qual a impor-
tância dessa decisão para os 
portadores de daltonismo?

 Thiago Oliveira Castro 
Vieira - Estudos apontam que 
a discromatopsia atinge 8% a 
10% dos homens e apenas 0,4% 
das mulheres, ou seja, cerca de 
15 milhões de brasileiros, são 
acometidos pelo daltonismo em 
menor ou maior grau.

A decisão da 4ª Turma Re-
cursal é a primeira do Brasil 
que reconheceu que estes bra-
sileiros são protegidos pelos 

direitos estabelecidos pela Con-
venção Interamericana para 
a Eliminação de Todas as For-
mas de Discriminação. Demais 
disso, também ficou afincado 
que empresas privadas não es-
tão exoneradas de observar o 
princípio da dignidade da pes-
soa humana, não se admitindo, 
pois, qualquer forma de exclu-
são social de pessoas portadoras 
de deficiência.

Trata-se de um importante 
precedente, que certamente em-
basará futuras decisões em todo 
o país. O que beneficiará não 
apenas os daltônicos, mas todos 
os portadores de deficiência que 
necessitarem de adaptações em 
cursos complementares.

“Cerca de 15 milhões de brasileiros, 
são acometidos pelo daltonismo 

em menor ou maior grau”

Thiago Oliveira Castro Vieira é ad-
vogado e professor, graduado pela 
Universidade Católica do Salvador 

- UCSAL, adquiriu amplo conhecimento e 
experiência nos ramos do Direito Eletrônico 
e do Direito Público (Penal, Processual Pe-
nal e Administrativo). Engajou-se ainda em 
causas sociais na luta a favor dos Direitos 
Humanos, tendo integrado a Diretoria do 
Patronato de Presos e Egressos do Estado 
da Bahia, na gestão de 2002, na qualidade 
de Corregedor Geral e fundado a Associa-
ção Safernet Brasil, ONG que se consolidou 
como referência no enfrentamento aos cri-
mes e violações aos Direitos Humanos na 
Internet. Membro da Comissão Especial da 
Informática Jurídica da OAB/Bahia. 

No Dia Nacional de Luta das Pessoas Defi-
cientes, 21 de setembro, o Ministério da Edu-
cação - MEC publicou dados estatísticos que 

apontam que quase metade das crianças e 
adolescentes (48%) com algum tipo de defici-
ência e que recebem o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) está fora da escola. Esse 
percentual equivale a cerca de 200 mil jovens, 
que por lei deveriam estar estudando em um 
curso de formação regular, mas não estão.

Estima-se que a exclusão de deficientes 
seja muito maior quando se trata de cur-
sos de educação complementares, como por 
exemplo, de língua estrangeira ou prepara-
tório para concursos, onde não há lei ordi-
nária regulamentando a matéria.

No mesmo dia também foi publicada a 
decisão da 4ª Turma Recursal do Tribunal 
de Justiça da Bahia que determinou que 
um curso preparatório para concurso de re-
sidência médica promovesse adaptações em 
seu material didático para incluir um por-
tador de daltonismo.

“Estudos apontam 
que a discromatopsia 
atinge 8% a 10% dos 

homens e apenas 0,4% 
das mulheres”
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Rede estadual de ensino tem
déficit de 10 mil professores

Apesar da nomeação de 1.559 
professores aprovados no último 
concurso público, realizado em ja-
neiro, para o ensino fundamental 
e médio do Estado, publicada no 
Diário no Diário Oficial (13/10), a 
Bahia deve ingressar em 2012 em 
um quadro análogo ao dos anos 
anteriores: o de déficit de profissio-
nais da educação efetivos nas salas 
de aula. Com base em dados da Se-
cretaria de Educação (SEC), serão 
cerca de 10 mil professores efetivos 
a menos do que exige a demanda. 

O Estado conta hoje com 42.993 
professores na rede pública de ensino. 
Destes, 7.287 são temporários, sen-
do que 4.431 pelo Regime Especial 
de Direito Administrativo (REDA) 
e 2.856 como Prestações de Serviços 
Temporários (PSTs), apontados pelo 
Ministério Público do Estado como 
ilegais. Esses temporários, somados 
às vagas de 4,3 mil aposentadorias 
previstas até fevereiro de 2012, se-
gundo a SEC, geram a demanda de 
11.587 professores que deveram ser 
efetivados na rede. 

Apendicite aguda é relativamen-
te comum, ocorrendo, principalmen-
te entre as faixas etárias que vão dos 
cinco anos aos trinta anos de idade. 
Entretanto, pode ocorrer a enfermi-
dade, embora raramente, em idosos. 
O sinal que chama a atenção é a dor, 
inicialmente no meio do abdômen e, 
com o passar das horas, ela se locali-
za na parte baixa do abdômen, canto 
direito. Essa é a descrição clássica 
da localização da dor, contudo pode 
ser sentida em outras partes da bar-
riga e ser difusa. A sensação doloro-
sa pode ser sentida também na coxa 
ou testículo direito.

A dor, como em outras enfermi-
dades, deve ser valorizada, mormen-
te quando se trata de um quadro clí-
nico que exige imediato diagnóstico. 
A protelação deste porá em risco a 
vida do paciente. A dor traduz a in-
flamação do apêndice que intumes-
ce, comprimindo terminações ner-
vosas. Quando se palpa o abdômen 
e imediatamente se retira a mão, 
traduzindo o sinal de ricochete, e o 
paciente se queixa, é indicação de 
peritonite, o que quer dizer estar 
toda a barriga inflamada. 

A febre é outro sinal valioso. 
Inicialmente, é branda, nas com a 
evolução do quadro clínico, ela vai 
se elevando, caracterizando a gra-
vidade do quadro infeccioso. Certa 
vez, quando trabalhava numa cida-
de circunvizinha, apareceu no posto 
médico um jovem aparentando 25 
anos de idade que se queixava de 
uma dor difusa no abdômen. Como 
estava sem febre, mediquei-lhe um 
analgésico e mandei-o ir para casa. 

No dia seguinte, ele retornou. Ain-
da bem que não ficou tomando chás. 
Pedi ao jovem para se deitar na 
maca e à apalpação a dor aumentara 
de intensidade, embora não estives-
se localizada no abdômen inferior no 
canto direito. Um dado me chamou a 
atenção. O termômetro indicava que 
havia febre. Minha conduta foi enca-
minhá-lo a Itabuna imediatamente. 
O paciente, como me relatou poste-
riormente, foi dirigindo seu próprio 
carro (!). Chegando em Itabuna, a fe-
bre chegara a 40 graus e logo estava 
sendo operado. Este paciente, por ter 
um bom nível cultural, notando que 
o analgésico não estava resolvendo 
sua situação, retornou ao posto mé-
dico e felizmente tudo se resolveu. 
Entretanto, como já citei acima, um 
erro de diagnóstico, fará a doença 
progredir, estabelecendo um quadro 
grave e como conseqüência o óbito.

Há outras doenças que simu-
lam um apendicite, daí a importân-
cia do diagnóstico diferencial. Uma 
infecção urinária pode apresentar 
os mesmos sintomas tais como dor 
no baixo ventre e febre conquanto 
haverá queixa de dor e ardência à 
micção. Um exame de urina é muito 
útil. Nas mulheres, uma infecção de 
ovários e trompas igualmente terá 
um quadro semelhante. Há outras 
patologias que semelham a apen-
dicite e que caberá ao médico fazer 
uma análise judiciosa antes de en-
viar o enfermo ao cirurgião.

O tratamento é cirúrgico.

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

Apendicite Aguda

Por Jairo Santiago Novaes*

O bacharel em Educação 
Física itabunense João José 
Rosário participou, no período 
de 30 de setembro a 2 de ou-
tubro, na cidade de Filadélfia, 
nos Estados Unidos, da certi-
ficação em RussiahKettlebel
lChallenge(RKC). João José 
foi o único brasileiro residen-
te no Brasil a participar deste 
evento, que desenvolve técni-
cas do treinamento de força e 
condicionamento físico.

Essa certificação em RKC 
é considerada a mais difícil 
e rigorosa em todo o mundo, 
devido aos processos clas-
sificatórios, compostos dos 
testes de força (barra fixa, 
clean, agachamento, swing, 
press e snatch), profissiona-
lismo (ética), assimilação e 
compreensão das técnicas 
e habilidade pedagógica. O 
curso foi ministrado pela 
empresa Dragon DoorPubli-
cationsInc, e contou com a 
participação do russo Pavel 
Tsatsouline, considerada a 
maior autoridade nesse tipo 
de atividade física.

Segundo João José, oket-
tlebell movimenta todo o 
corpo exigindo uma constan-
te ativação dos músculos do 
core (quadril-pelve-lombar, 
coluna torácica e cervical) 
além de proporcionar maior 
flexibilidade, aumento de 
força, resistência muscular, 
potência, grande gasto ca-
lórico, mecanismos de pre-
venção de lesões. Ao iniciar 
um treinamento regular em 
pouco tempo o praticante já 
percebe mudanças significa-
tivas no corpo.

Usado corretamente se 
alcança resultados que por 
outras ferramentas só pode-
riam ser alcançados com a 
combinação de outras ativi-
dades. João José ressalta que 
o kettlebell é eficiente quanto 
aos resultados e seguro em 
sua prática somente 8,8 por 
cento dos membros do Rus-
sianNational Team e outros 
times relataram lesões du-
rante treinos ou competições. 

Uma bola de ferro pareci-
da com uma bala de canhão 

com uma alça em cima, o 
kettlebell é um dos mais efe-
tivos instrumentos para um 
corpo forte e saudável. Ape-
sar de ser considerada uma 
novidade há relatos do uso 
do kettlebell em dicionários 
russos de 1704. Original-
mente contrapeso de balan-
ças em mercados, no final 
de cada dia de trabalho “as 
bolas de ferro” eram usados 
para demonstrações de força, 
resistência e coordenação.

João José Rosário é bacha-
rel em Educação Física pela 
Faculdade de Tecnologia e 
Ciências (FTC) de Itabuna e 
atualmente desenvolve suas 
atividades profissionais em 
Joinville (Santa Catarina). 
Além de atuar na Academia 
WS Fitness, é o prepara-
dor físico da equipe Júnior 
Aguiar de MuayThai e Mi-
xedMartialArts (MMA), que 
lidera o ranking brasileiro. 
Na próxima semana, a equi-
pe participa do campeonato 
mundial de MuayThai, na 
Macedônia.

EDUCAÇÃO ESPORTIVA

Itabunense participa de
certificação nos Estados Unidos

Direito nos jornais
Direito nos Jornais - As 

Palavras que Aproximam e 
Separam Jornalistas de Ad-
vogados - 2ª Edição – Revista 
e Atualizada, é o mais novo 
livro de Ana Zimmerman lan-
çado pela Juruá Editora.

A Jornalista Ana Zim-
merman, formada em jorna-
lismo pela UFPR e em Direi-
to pela PUC-PR (1998), que 
trabalha em televisão (RPC 

e na TV Globo, desde 1995),  
está lançando seu livro “Di-
reito direito nos Jornais”. É 
uma obra que todo o profis-
sional do direito (advogado, 
juiz, membro do MP e delega-
do de polícia) deve ter como 
guia de como agir e como não 
agir com os meios de comu-
nicação. Para que o mundo 
jurídico e do jornalismo pos-
sam se entender.
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Poluição 
Sonora em 
Itabuna

O PMDB encaminhou ofício a todas 
as 300 comarcas eleitorais da Bahia so-
licitando dos respectivos juízes levanta-
mento de todos os prefeitos e vereadores 
em mandato que mudaram de partido 
até o último dia 7, quando finalizou o 
prazo para as movimentações partidá-
rias de quem vai disputar um cargo em 
2012. “Vamos pedir o mandato de todos 
os que mudaram de partido porque eles 
foram eleitos pelo PMDB e os mandatos 

pertencem ao PMDB”, disse, enfático, o 
secretário geral da legenda na Bahia, 
Almir Melo. O presidente do diretório 
estadual do PMDB, deputado federal 
Lúcio Vieira Lima, com poucas palavras, 
afirmou que a orientação é a de que to-
dos os dissidentes sejam mesmo questio-
nados na Justiça, mas deixou a situação 
a cargo do departamento jurídico da 
agremiação. 

(Tribuna da Bahia)

Jô Soares

O material escolar mais barato que 
existe na praça é o PROFESSOR!

É jovem, não tem experiência. É ve-
lho, está superado.

Não tem automóvel, é um pobre coi-
tado. Tem automóvel, chora de “barriga 
cheia’.

Fala em voz alta, vive gritando. Fala 
em tom normal, ninguém escuta.

Não falta ao colégio, é um ‘caxias’. 
Precisa faltar, é um ‘turista’.

Conversa com os outros professores, 
está ‘malhando’ os alunos. Não conver-
sa, é um desligado.

Dá muita matéria, não tem dó do 
aluno. Dá pouca matéria, não prepara 
os alunos.

Brinca com a turma, é metido a en-
graçado. Não brinca com a turma, é um 
chato.

Chama a atenção, é um grosso. Não 
chama a atenção, não sabe se impor.

A prova é longa, não dá tempo. A 
prova é curta, tira as chances do aluno.

Escreve muito, não explica. Explica 
muito, o caderno não tem nada.

Fala corretamente, ninguém enten-
de. Fala a ‘língua’ do aluno, não tem 
vocabulário.

Exige, é rude. Elogia, é debochado.
O aluno é reprovado, é perseguição. 

O aluno é aprovado, deu ‘mole’.

É, o professor está sempre errado, 
mas, se conseguiu ler até aqui, agrade-
ça a ele!

O Grupo Direitos (Site, jornal e 
revista DIREITOS) parabeniza to-
dos os educadores por esta impor-
tante data, 15 de Outubro – Dia do 
Professor.

POLÍTICA

PMDB baiano inicia caça 
aos prefeitos infiéis

O Professor está
sempre errado

                                                            Por Mariana Vila Flor*

Professores recebem 
piso abaixo do mínimo

Sancionada pelo então presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva em 
julho de 2008, a Lei 11.738, que estabe-
lece o piso nacional para os professores 
da educação básica, ainda não é cumpri-
da em seis Estados brasileiros. Após a 
contestação da constitucionalidade da 
Lei por governadores, O Supremo Tribu-

nal Federal (STF) publicou acórdão em 
agosto deste ano confirmando a validade 
do piso como vencimento básico. Apesar 
disso, para os professores de Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, Goiás, Maranhão, 
Pará e Amapá, receber o mínimo de R$ 
1.187 ainda parece ser uma realidade 
distante

Neste 15 de outubro, Dia do Professor, 
é permitido recorrer a um chavão e dizer 
que a categoria em Itabuna tem o que 
comemorar. Um dos motivos é o fato de 
que os profissionais que atuam nas salas 
de aula do município estão cada vez mais 
qualificados, além de valorizados. 

Nos últimos seis anos, o número de pro-
fessores sem curso superior de licenciatu-
ra foi reduzido quase à metade, graças a 
um ambicioso e bem sucedido programa 
de formação continuada. Em 2006, havia 
1.017 professores sem licenciatura na 
rede municipal e hoje esse número caiu 
para 547. Ainda assim 250 destes estão 
cursando faculdade, alguns já em fase de 
conclusão, sendo que a meta da Secreta-
ria Municipal de Educação é ter 85% dos 
professores da rede com licenciatura até 
o final de 2012.

O prefeito de Itabuna, Capitão Aze-
vedo (foto), afirma que esse é “o maior 
presente que a gestão municipal poderia 
dar ao professor e à comunidade de modo 
geral, que se beneficia muito quando o 
nível de educação se eleva”. Para Azeve-
do, “o professor pertence a uma catego-
ria que está entre as mais importantes 
para o ser humano, pois prepara o cida-
dão para a vida”.

Além da qualificação, o prefeito men-
ciona a melhoria da remuneração do ma-
gistério. Em um feito inédito, o governo 
concedeu à categoria este ano um rea-
juste salarial superior ao que havia sido 
reivindicado pelo sindicato. Foi a maior 

reposição linear conquistada pelos pro-
fessores de Itabuna nos últimos anos.

O secretário municipal da Educação, 
Gustavo Lisboa, também aponta avan-
ços no setor e diz que respeito e reconhe-
cimento são palavras-chave na relação 
entre o governo de Itabuna e os profes-
sores. Lisboa cita ações como o projeto 
Salutar, que visa à melhoria da quali-
dade de vida dos docentes, e a formação 
continuada, que se desenvolve durante 
todo o ano por meio de palestras, cursos 
e treinamentos.

EXECUTIVO ITABUNA

Itabuna reduziu número de
professores sem curso superior

A poluição sonora se destaca cada vez 
mais como um problema de saúde pública 
pelos graves prejuízos físicos e psicológi-
cos que causa aos seres humanos e pelo 
desequilíbrio ambiental. Entretanto, por 
ser um tema pouco abordado, a fiscaliza-
ção também se torna precária já que não 
há um clamor social efetivo para comba-
ter essa moléstia ambiental.

A principal fonte, especificamente 
no município de Itabuna, são os ruídos 
de veículos e os próprios estabelecimen-
tos comerciais, com sua aparelhagem de 
som. Pois, causa um terrível barulho que 
invade consultórios, escritórios, hospi-
tais, residências e demais locais onde são 
necessárias condições mínimas de traba-
lho, estudo, repouso ou qualquer que seja 
a atividade diária que se necessite exe-
cutar.

 O que a maioria das pessoas não sa-
bem, é que o “terrível barulho” são emis-
sões irregulares de ruídos e sons que se 

enquadram em infrações administrativas 
de trânsito, contravenções penais e crime 
de poluição sonora. 

E ainda, que existe uma legislação es-
pecífica a ser utilizada para melhorar a 
qualidade de vida nesse aspecto, que pos-
sibilita exigir a prevenção e a punibilida-
de quanto à conduta delitiva causadora 
da poluição sonora.

Há notícias, extraídas de sites infor-
mativos sobre a postura governamental, 
de que a “[...] A Prefeitura de Itabuna já 
iniciou um trabalho de reordenamento da 
publicidade [...]” com objetivo de reduzir 
a poluição sonora. Mesmo assim, ainda é 
característica marcante deste município 
o uso abusivo e comum de carros e apare-
lhos de som para propagandas comerciais 
no espaço urbano.

*Bióloga e bacharelanda em Direito. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: leandro@rpladvogados.com.br 
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Daniel Thame 
lança A Mulher 
do Lobisomem

O Jornalista paulistano, mas ra-
dicado a mais de duas décadas em 
Itabuna, Daniel Thame (foto), lança-
rá no próximo dia 22 de outubro no 
Shopping Jequitibá em Itabuna, às 
18h, o seu segundo livro “A Mulher do 
Lobisomem”, pela Via Litterarum. O 
livro também tem previsão de ser lan-
çado ainda esse ano em São Paulo.

Braço da Secretaria da Indústria, Co-
mércio e Mineração, responsável por pro-
mover a industrialização e interiorizar o de-
senvolvimento em todo o estado, a SUDIC 
- Superintendência do Desenvolvimento 
Industrial e Comercial - tem novo Gerente 
Regional em Ilhéus. Trata-se do especialis-
ta em negociações internacionais graduado 
pela UESC - Universidade Estadual de San-
ta Cruz, Prof. Ed Brasil (foto), que assumiu 
o cargo no início desta semana.

“Nossa missão será a de divulgar as 
políticas industriais do Governo do Estado 
no Brasil e no exterior, promovendo a di-
versificação da matriz industrial e fomen-
tando o desenvolvimento do sul da Bahia”, 
declarou o novo gestor da SUDIC na re-
gião, que desde já apresentou suas metas:

• Viabilizar junto com prefeitos a 
implantação de indústrias em seus muni-
cípios.

• Tirar proveito logístico do fato 
do Sul da Bahia ser a região do Nordeste 
mais próxima do sul, sudeste e centro-
oeste do Brasil.

• Direcionar os investimentos para 
os mercados de maior potencial e interes-
se para o estado.

• Constituir equipe de captadores 
de recursos para ir de encontro aos inves-
tidores em outros estados e países.

• Promover treinamentos técnicos 
e comportamentais para que o investidor 
disponha de mão de obra local devida-
mente capacitada.

Para que estas metas sejam cumpri-
das, o Prof. Ed Brasil destaca a impor-
tância da participação dos industriais, 
empresários e comerciantes através de 
suas próprias organizações ou institui-
ções representativas como associações 
comerciais, câmaras de dirigentes lojis-
tas, sindicatos patronais, entidades de 
pequenas e micro empresas. “Somente 
assim, trabalhando em conjunto com a 
iniciativa privada, poderemos construir 
nessa nossa Bahia do sul um modelo de-
senvolvimentista que se torne referência 
para todo o estado e para o país”, concluiu 
o novo Gerente Regional da SUDIC.

POSSE

SUDIC tem novo 
gerente regional

A sombra inerme da noite foi se 
apoderando entre horas vazias, com 
vontade de ser carne e chão. 

Abandonando as rédeas: se fosse 
eternamente sonhos e as fantasias 
não se findassem, morressem o ima-
ginário sem sentido, fértil, sem para-
digmas.

A afirmação de o imponderável 
amadurecer. Sem deixar sucumbir à 
parte lúdica & infantil. Torpor. Plan-
tação de amor e felicidade. 

Hoje sem corredeiras e carrinhos 
de rolimã, sem a própria alma. Mor-
rendo um pouco a cada gota, em cada 
pensamento racional maduro.

O sorriso perdido na memória, 
mesmo seguindo a jornada difusa, 
vendo oásis em rochas inférteis e a 
paranóica existência em noite que 
parece um manto sagrado duma san-
ta encobrindo a multidão, pensando 
na divindade do ato, articulando suas 
interjeições.

Amostra apática diante do fim. 
Colóquios e prestações inúteis 

e morre a criança levada ao último 
cais, sem tomar banho de chuva, sem 
sentir o cheiro da terra molhada, sem 
semeadura.

Pensando ainda que faz parte do 
real melindroso das desconfianças. 
Esquecido nas estantes de souveni-
res: a reformulação teórica de outras 
tantas teorias, enquanto não vem a 
liberdade pinchada num muro mofa-
do, na linguagem do jogo que a mente 
imita.

Todas as partes são instantes 
fragmentados de uma jornada feita 
aos pedaços, repugnantes, pedaços 
retorcidos de pizzas, sem história se 
tornando lenda ou virando mito nas 
nuvens das linhas.

Rasgando os pulsos e bebendo o 
sangue, suicidando desejos e tremo-
res, a dor que purga o peito, transfor-
mando um ninho de afeto na verda-
deira metamorfose espiritual, entre 

combustões de sentidos & cores que 
alucinam auras desavisadas. 

Queria ler lilases dos deuses. A 
tradução das idéias imortais se tor-
nando loucura mosaica, apedrejada e 
cimentada nos sentimentos.

O pular do trampolim de si mes-
mo, jamais conseguido no materiali-
zar da escrita - como sempre se tenta 
- por isso a certeza é uma frustração 
e o crescimento cada vez que tentas-
se e mais, mais e mais montagem de 
tijolos secos e enojados, construções, 
nas páginas em branco que se encon-
tram ao vento.

E hoje se pergunta: onde se anda, 
perdido entre centenas...? Misturado 
com ritmo e bastante melancolia? Vai 
seguindo a rota por alguém traçada! 
Tentando dar forma a uma existência 
pobre, a uma riso torpe, a um tempo 
medonho. 

Assim, imóvel se locomove na 
partitura da memória, curtindo cada 
momento poético de beleza singular: 
uma lágrima que escorre pelos cami-
nhos sensíveis d’alma extasiada, um 
fragmento que se solta do iceberg e 
se encontra no lado obscuro do outro, 
a árvore que saboreia o sal da terra e 
fornece o fruto doce, uma lua amiga 
e amante no meio de turbilhões pa-
ranóicos do self, as estrelas soltas e 
perdidas no espaço, iluminadas com 
o refestelar de luzes espectrais, o ca-
minhar lento e profundo do jovem se-
nil de carinhos vívidos.

O fim do começo existencial, nas-
cimento do eterno final; a conversa 
literária com mentes sobejas e as 
descobertas sinfônicas das ficções. As 
ladeiras da jornada em conquistas 
do existir, o trabalho sacrificante, do 
inefável esfacelamento. 

Por Gustavo Atallah Haun.
Professor, formado em Letras, UESC, 

e ministra aula em Itabuna e região. Escreve 
para oblogderedacao.blogspot.com 

E-mail: g_a_haun@hotmail.com

A infância perdida
em prosopoema

Por Gustavo Atallah Haun*

BALAIO 
CULTURAL
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Falei para o Beija-flor:
Vai...leva esta flor para o meu amor.
O Beija-flor foi e voltou e o seu canto 
delicado soou:
- Não mais encontrei o seu amor,
 Em outro porto aportou.

Falei para o Rouxinol:
Vai...leva estas sílabas para o meu amor.
O Rouxinol foi e voltou
E com sua suavidade, reportou:
- Seu amor, outras sílabas soletrou,
E um outro nome, formou.

Falei para o Sabiá:
Vai...leva este coração até o meu amor.
O Sabiá foi e voltou
Melodiosamente gorjeou:
- Seu amor, um outro amor encontrou,
Um outro par formou.

Falei para o Canarinho:
Vai...leva um carinho para o meu amor.
O Canarinho foi e voltou
E tristemente assobiou:
- Seu amor, outro ninho já formou,
Seu carinho rejeitou.

Falei para o Bem-te-vi:
Vai...leva este sorriso para o meu amor.
O Bem-te-vi, foi e voltou
E com o canto entristecido, ecoou:
- Seu amor, eu não mais vi,
Não mais senti,
Imigrou, e em outro horizonte pousou.

Então falei para a Cotovia
Vai... leva esta mensagem para o meu amor,
A Cotovia foi e voltou
E com sua liberdade cantarolou:
- Seu amor, não mais achei!
Expirou,
Evaporou,
Perdeu-se nas trilhas do orgulho e do 
desamor.
Mas, a chave do teu coração,
Que perdida estava, encontrei.
Abra-o
Liberte-o, e
Certamente ele será feliz.

Poesias
RECADOS DE MENINA

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

A tristeza,
às vezes,
é como
onda
que não
conseguimos
colocar
em movimento
no papel.
Não adianta
pintar de 
azul
o que não
é mar,
nem salpicar
de estrelas
o que não
é céu.

TRISTEZA

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

De julho a outubro de 2011 estará se 
discutindo em conferências municipais, 
estaduais e conferência nacional políticas 
públicas para a melhoria das condições 
de vida das mulheres no Brasil, a partir 
das diretrizes do II Plano Nacional de po-
líticas para as mulheres (II PNH). 

Dentre algumas diretrizes a serem 
discutidas pode-se apontar: a questão da 
autonomia econômica e a participação 
das mulheres nos espaços de poder e de-
cisão, discussões de fundamental impor-
tância para o momento que antecede as 
eleições municipais.

Vimos um novo quadro político se 
delineando no Brasil com a crescente 
ocupação das mulheres nos cargos pú-
blicos e, nos quadros de gerenciamento 
das empresas privadas. Essa garantia 
e abertura das mulheres nos espaços de 
poder e decisão é a consagração do Di-
reito à diferença, quando se impõe uma 
igualdade de direitos entre o homem e 
a mulher. O sexo deixa de ser sinônimo 
de inferioridade e as mulheres passam a 
ter acesso a todas as instâncias, antes, 
reservadas aos homens.

Com essa consagração as mulheres 
passam a ser vistas como “agentes de mu-
danças e promotoras dinâmicas de trans-
formação social” Amartya Zen. A mulher 
alcança sua independência econômica e 
emocional, ampliando o campo de ganhos 
sociais para si e para sua família.

Nessa proporção mudanças tem 
acontecido e essas alterações têm am-
pliado o quadro de mulheres concorren-
do aos cargos políticos e ascendendo no 
alto escalão das grandes empresas.

Um grande sinal dessas mudanças 
vem se delineando na nossa cidade, a 
partir da ampliação de mulheres com 
pretensões a concorrerem ao próximo 
pleito para os cargos de prefeita e verea-
doras. É interessante que novas frentes 
políticas se formem, sendo bastante sig-
nificativa a participação feminina visto 
que a mulher trás uma renovação as 
práticas políticas.

Estudos apontam que a mulher tem 
uma capacidade de fazer parcerias, se-
rem cooperativas e priorizar relaciona-
mentos, sendo um somatório importan-
tíssimo à assertividade e objetividade 

masculina, visto que há uma tendência 
moderna de uma gestão mais coopera-
tiva e participativa, inclusive na gestão 
pública.

Para tanto é necessário que os parti-
dos criem mais campos de participação 
para as mulheres, bem como haja uma 
reformulação da lei de cotas eleitorais, 
transformando a participação da mulher 
nas esferas de poder e decisão em paritá-
ria. As mulheres precisam ser lembradas 
como peça fundamental do quebra-cabeça 
político e social e não, apenas, como uma 
peça para garantir uma exigência legal.

A sociedade não pode permitir o que 
disse Simone Beauvoir: “Que se Liber-
ta economicamente do homem nem por 
isso alcança uma situação moral, social 
e psicológica idêntica a do homem”. Mas, 
acreditarmos no que disse a Presidenta 
Dilma: “Pais de todo o Brasil digam a 
suas filhas que elas podem”...

Por Valéria Ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de Tec-

nologia e Ciências - FTC. Itabuna – Bahia.
           E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Quando foi instituído o 5 de Junho 
para comemorar  o Meio Ambiente, foi 
para chamar a atenção da população 
sobre os graves problemas que estão 
ocorrendo na Natureza e que  a própria 
população pudesse fazer uma reflexão 
sobre a mudança de hábito.

Todas as datas criadas para home-
nagear alguma coisa são muito impor-
tantes pelo significado que elas repre-
sentam para as pessoas: dia dos pais, dia 
das mães, dia dos namorados etc. Estas 
datas criaram uma importância grande 
porque por trás delas tem o comércio que 
faz campanha para vender seus produ-
tos, o que não acontece com as comemo-
rações sobre o Dia do Meio Ambiente.

Os grupos ambientalistas, as esco-
las fazem as comemorações, mas ainda 
muito tímidas que não envolvem a socie-
dade como um todo. Esta data deveria 
ter o envolvimento de todos, principal-
mente do poder público que acaba sendo 
o maior poluidor da cidade de Itabuna, 
com seus despejos sem tratamento no 
Rio Cachoeira.

Um episódio tem chamado atenção 
dos moradores de Itabuna, que é a re-
forma do canal do Córrego Lava Pés, um 
veio d’água que corta a cidade e que ao 
longo dos anos foi contaminado por es-
gotos. 

A obra é muito interessante para 
melhorar a circulação do trânsito na 
Avenida Amélia Amado, porém, todas as 
árvores daquela artéria foram derruba-
das e o fundo do córrego está sendo co-
berto o que dificultará o escoamento das 
águas em época das chuvas. O projeto 
não foi mostrado à sociedade, não se viu 
uma maquete e estas atitudes tornam 
mais difíceis o entendimento das pesso-
as. É inaceitável que o Conselho de Meio 
Ambiente tenha aprovado esta obra sem 
atentar para estes detalhes.

Estamos no Sec. XXI e tem coisas 
que acontecem que os governantes fa-
zem vistas grossas, achando que as pes-
soas não estão atentas. A legislação am-
biental é vasta e se os projetos fossem 
feitos obedecendo a lei, certamente não 
teria tanto problema. 

Muitas notícias ruins na área am-
biental atingiram o Brasil nas últimas 
semanas. As autoridades brasileiras 
ignoraram um dos maiores eventos das 
Nações Unidas no setor de florestas, em 
São Paulo, para a cerimônia de lança-
mento do Ano Internacional das Flores-
tas, justamente quando o Código Flo-
restal Brasileiro sofreu alterações para 
beneficiar o agronegócio, notícias sobre 
aumento do desmatamento, morte de li-
deranças campesinas na Amazônia. 

No dia 2 de Junho, foi assassinado 
mais um agricultor na Região Norte do 
País. Marcos Gomes da Silva foi morto 
em Eldorado dos Carajás, no Pará, pou-
co mais de uma semana depois do assas-
sinato do casal Maria do Espírito Santo 
e José Cláudio Ribeiro da Silva em Nova 
Ipixuna. É a quinta morte na região 
amazônica em duas semanas.

Diante de tantos problemas ambien-
tais e assassinatos de pessoas que traba-
lham para defender o Meio Ambiente, o 
5 de Junho cada vez mais, fica longe de 
ser comemorado.

Mulher: Da submissão 
ao empoderamento

Junho comemora-se a 
semana do meio ambiente

Por Valéria Ettinger*

Por Walmir do Carmo*

CONTEXTO

MEIO
AMBIENTE

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado da Bahia vem a 
público repudiar a agressão sofrida pelo jornalista Ederivaldo Benedito 
dos Santos por prepostos da Polícia Militar da Bahia durante a cobertura 
da Parada da Diversidade realizada na tarde do último domingo, 16 de 
outubro, na cidade de Itabuna, que violenta a liberdade de imprensa e o 
livre exercício profissional. 

No momento em que o jornalista registrava uma abordagem poli-
cial, ele foi tratado com truculência por soldados da PM, que o xinga-
ram e exigiram que deletasse as imagens feitas. Diante da negativa, os 
policiais tomaram a sua máquina fotográfica, o algemaram e lhe con-
duziram à Delegacia, numa clara demonstração de despreparo para o 
exercício de suas funções. 

A ação policial foi repudiada pela população que assistiu aos proce-

dimentos dos policiais envolvidos e pelos mais diversos segmentos da 
sociedade organizada. O jornalista Ederivaldo Benedito sofreu agressão 
e constrangimento moral por parte de prepostos da Segurança Pública, 
cujo comportamento afronta os preceitos constitucionais a favor da li-
berdade de expressão.

Diante do ocorrido, o Sinjorba presta sua solidariedade ao profissio-
nal de imprensa e requer às autoridades competentes da Polícia Militar 
e da Secretaria de Segurança Pública a rigorosa apuração dos fatos e a 
punição dos responsáveis pela agressão.

Itabuna, 17 de outubro de 2011.

A Diretoria 

Nota Pública
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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

Folha 
da Praia 

premia os 
melhores

Areópago Itabunense 
inicia novos Maçons

Personalidades que se destacaram 
em Ilhéus e região receberam na últi-
ma quinta-feira, 06/10, os prêmios Li-
derança da Bahia e Mulher Influente 
2011. Foi uma noite de gala no Teatro 
Municipal de Ilhéus onde organização, 
cerimonial, músicos e convidados atu-
aram em harmonia, proporcionando 
momentos marcantes de reconheci-
mento aos empreendedores com me-
lhor atuação social, política e empre-
sarial na sociedade.

A abertura e o pano de fundo musi-
cal da noite de gala ficaram por conta 
do pianista, multi-instrumentista e 
arranjador Márcio Thadeu, da canto-
ra Tarcila Miner e do grupo Quartet 
Jazz. Quem primeiramente recebeu 
os prêmios foram as mulheres, mais 
exatamente as selecionadas para rece-
ber os troféus Mulher Influente 2011, 
entregues pela diretora da Folha da 
Praia Ana Paula. Em seguida, depois 
de um pronunciamento à plateia que 
lotou o auditório do teatro, Roberto 
Santana entregou o prêmio Liderança 
da Bahia aos empreendedores anun-
ciados por ele próprio e pelo mestre de 
cerimônia Valério Magalhães.

A Noite das Celebridades foi a 
abertura comemorativa dos 20 anos de 
circulação da Revista Folha da Praia. 
Que prosseguiu domingo dia 9, com a 
Feijoada Dançante Beneficente no Ba-
tuba Beach, na praia de Olivença. 

No sábado dia 1º de outubro, com as presenças de diversos ma-
çons, do Venerável Mestre Pedro Luciano Araújo Jatobá, da Loja 
Acácia Grapiúna, do Inspetor Litúrgico da 3ª Região Litúrgica da 
Bahia, José Carlos Oliveira, o Venerável Mestre Cleber Moreira 
Lima da Loja Areópago Itabunense, iniciou 4 novos maçons.

 A Cerimônia de iniciação que foi realizada nas dependências 
da Loja Maçônica Areópago Itabunense, praticante do Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, e filiada à Grande Loja Maçônica do Estado 
da Bahia (GLEB), empossou Bruno Nascimento Atallah Haum, 
Márcio Gomes de Souza, Vercil Rodrigues e Wilson Caetano de 
Jesus Filho.

Enoilda Gomes Moreira, presidente do Clube da Fraterni-
dade, recepcionou as novas cunhadas, com um lindo bouquet 
de flores e a mensagem de boas vindas ficou a cargo de Chirley 
Fonseca, oradora do Clube da Fraternidade, que presenteou os 
novos maçons com uma bela lição de Maçonaria, fraternidade, 
igualdade e liberdade. 

Aniversários

VERCIL, IVANN MONTENEGRO, 
CLEBER E ENOILDA MOREIRA

VERCIL RODRIGUES E PAULO DANTAS, 1º 
VIGILANTE DA AREÓPAGO ITABUNENSE

VERCIL RODRIGUES E O IRMÃO CARDOSO

VERCIL E JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, 
INSPETOR LITÚRGICO DA GRANDE LOJA

GIOAVANI, GIOVANA (O BEBÊ) e VIVIANE 
TEIXEIRA, FAMILIARES  DE VERCILVENERÁVEL CLEBER MOREIRA, ENOILDA MOREIRA, VERCIL E ANGELICA RODRIGUES

SALÃO DA 
AREÓPAGO 
ITABUNENSE

LOJA AREÓPAGO 
ITABUNENSE 

LIGADA A GRANDE 
LOJA DA BAHIA

VALÉRIO MAGALHÃES, ZECARLINHOS, ANA PAULA, 
ROBERTO SANTANA E ANGELICA

ROBERTO SANTANA, FOLHA DA PRAIA, VERCIL 
RODRIGUES, DIREITOS E O ADVOGADO ALBERTO 

BARRETO, FEIJOADA NO BATUBA BEACH

ROBERTO PREMIADO Dr. JOSEVANDRO NASCIMENTO

JOSÉ AUGUSTO E NEIDE SILVEIRA, COLÉGIO 
SÃO JORGE RECEBENDO O PRÊMIO
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Colecionador de títulos de doutor, 
para despeito (segundo ele próprio 
acredita e propala) do rival Fernan-
do Henrique Cardoso, o ex-presidente 
Lula defendeu, em parte, ministros 
demitidos. Não deviam cair com faci-
lidade; denúncia de corrupção exigem 
“casco duro” dos acusados. O que vem a 
ser casco duro, se não blindagem – arte 
que ele praticou quando governante?

Lula prega a reação por via da in-
sensibilidade. Faz apologia da “casca 
grossa”, expressão um tanto em desuso, 
mas que designava, até época recente, o 
individuo grosseiro, para não dizer bo-
çal, alienado, indiferente, talvez cruel.

A casca grossa reveste muitos seg-
mentos sociais. De tão explicita e roti-
neira, a violência provoca a blindagem 
de sentimentos. Agredida, a todo ins-
tante, pela violência, nossa capacidade 
de misericórdia se dilui. A sensibilida-
de embotada cria uma camada de re-
sistência que se resume a palavras for-
mais, de boca para fora, sem teor cabal 
de solidariedade.

A realidade brutal suplanta a fan-
tasia, e não apenas no exercício do 
poder. Mas, mesmo grossa ou dura, a 
sensibilidade filtra às vezes alguma 

piedade. É difícil, impossível apresen-
tar indiferença diante de certos qua-
dros de dor, certos “malfeitos”. A dor 
é alheia, e, no entanto nos trespassa. 
Vamos a dois exemplos ao acaso.

O obsoleto e desconjuntado bonde 
de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, 
saiu dos trilhos, virou e matou passa-
geiros. As autoridades negligentes cor-
reram à oficina de blindagem. Entre as 
vitimas, uma mulher jovem suplicava 
socorro: “Meus filhos, meu marido!”. 
Por muito tempo não a esqueceremos.

Uma emissora de TV exibiu ima-
gens do tribunal plenos dos traficantes 
nas favelas cariocas – sinal de que as 
unidades de policia pacificadoras pre-
cisam multiplicar-se. Com revólveres e 
metralhadoras expostos, os carrascos 
arrastam e espancam mulheres “trai-
doras” do tráfico, Mais adiante, outras 
tinham uma mão perfurada a tiro. “Mi-
nha mão vai cair”, soluçava a mulher 
toda ensanguentada. Obliterar tais 
imagens, para quem ainda não blindou 
a consciência, é um grande suplício.

           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

Apologia da casca grossa

Quem estará trocando de idade no próximo dia 22/10 
são os irmãos gêmeos Ênio e Adonias Araújo, os dois são 
sobrinhos desta colunista. A tia deseja a dupla toda fe-
licidade do mundo. Na foto (da esquerda para a direita): 
Ênio, Angélica e Adonias.

Outro aniversa-
riante do mês (24/10), 
é o mineiro Roberto de 
Belo Horizonte, par-
ceiro de cruzeiros ma-
rítimos do casal Vercil 
e Angelica. Na foto 
tirada na Praia Flu-
vial do Jacaré no Rio 
Paraíba, na cidade de 
Cabedelo na Paraíba, 
ele aparece (o de boné) 
ao lado do Jornalista 
Vercil Rodrigues e do 
famoso músico Juran-
dir do Sax, atração 
turística do Por do Sol 
do Jacaré.

OS HOMENS E MULHERES PREMIADAS

AS PREMIADAS MULHERES
VALÉRIO MAGALHÃES, ZECARLINHOS, ANA PAULA, 

ROBERTO SANTANA E ANGELICA

ROBERTO SANTANA, FOLHA DA PRAIA, VERCIL 
RODRIGUES, DIREITOS E O ADVOGADO ALBERTO 

BARRETO, FEIJOADA NO BATUBA BEACH

ROBERTO PREMIADO Dr. JOSEVANDRO NASCIMENTO

JOSÉ AUGUSTO E NEIDE SILVEIRA, COLÉGIO 
SÃO JORGE RECEBENDO O PRÊMIO
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A partir de meados de 1990 com o 
desenvolvimento e o aprimoramento das 
tecnologias e dos meios de comunicação, 
principalmente com o uso da rede mundial 
de computadores (internet), houve um sig-
nificativo aumento na quantidade de da-
dos e informações recebidos diariamente 
pelas pessoas através de diferentes meios 
de comunicação.

As novas tecnologias influenciam os 
meios de comunicação e trazem grandes 
mudanças na forma das pessoas interagi-
rem umas com as outras. A maioria das 
novas tecnologias se caracteriza por tor-
nar ágil o conteúdo da comunicação, atra-
vés da digitalização e da comunicação em 
redes, para receber, transmitir e distribuir 
as informações por textos, imagens, vídeos 
e sons em tempo quase que real. 

O fácil acesso aos meios de comunica-
ção e a grande circulação das informações, 
aumentaram o interesse pela renovação 
contínua do conhecimento, num processo 
constante de mudanças de princípios e 
conceitos. Este constante desenvolvimen-
to tecnológico, acabou gerando uma ver-
dadeira revolução em diversas profissões. 
Profissões que existiam a vinte anos atrás, 
hoje não existem mais, ou se existem estão 
passando por algum tipo de transforma-
ção devido a era digital. Outras que não 
existiam, hoje são uma realidade e muitas 
outras profissões certamente surgirão nos 
próximos anos.

Em muitos casos, o uso da mão de 
obra está sendo substituído pela tecnolo-
gia. Muitas profissões acabaram desapa-
recendo ou quase desaparecendo como é o 
caso dos guardiões (foram substituídos por 
alarmes eletrônicos); as telefonistas (estão 
sendo substituídos pelo atendimento ele-
trônico); os caixas de banco (substituídos 

pelo caixa-rápido); os carteiros (trocados 
por e-mails e correspondência eletrônica).

Por outro lado, as mudanças tecnoló-
gicas estão fazendo uma grande diferença 
para outras profissões, tais como o tele-
marketing (é uma das profissões que mais 
gerou empregos nos últimos tempos), pro-
fissionais da área médica (que hoje con-
tam com aparelhos que dispõem de novas 
tecnologias e que proporcionam diagnós-
ticos mais precisos), profissionais da área 
da educação (que hoje podem contar com 
a tecnologia do data show, da internet, o 
que torna o aprendizado mais dinâmico) e 
tantos outros.

Se muitas profissões foram extintas e 
se outras se desenvolveram muito com o 
advento da tecnologia, há ainda o grupo 
das novas profissões, que surgiram como 
os administradores de comunidades virtu-
ais; bibliotecários de bibliotecas virtuais; 
profissionais da internet como web-desig-
ner, especialista em redes sociais, entre 
inúmeros outros.

É fato que as inovações tecnológicas 
trouxeram profundas mudanças para a 
sociedade e isso se estende ao mercado de 
trabalho. Temos que ter em mente que as 
novas tecnologias não geram desemprego, o 
que ocorre é uma mudança nos tipos de va-
gas disponíveis e a exigência de novas quali-
ficações para os postos de trabalho e isso faz 
com que os profissionais das mais diversas 
áreas tenham o desafio de se mostrar com-
petentes e inovadores em suas áreas de atu-
ação para garantir o seu espaço em meio a 
constante inovação tecnológica.

Por Rosemary de Ross.
Formada em Letras e em Teologia para Leigos. Autora 
dos livros “Uma mensagem por dia, o ano todo” e 
“Mensagens e orações para diversas situações do dia 

a dia” (Paulinas Editora). Pato Branco – Paraná.
E-mail: rose.ross@brturbo.com.br 

Por Rosemary de Ross*

OPINIÃO
As novas 
tecnologias e 
as profissões

As eleições de 2012 serão as primeiras 
da segunda década do século XXI. É hora 
de Itabuna entrar no terceiro milênio. Até 
aqui temos sido governados pelos modelos 
mais anacrônicos de administração, numa 
ênfase às mentalidades tacanhas, às prá-
ticas mesquinhas, levando de chofre as 
contigências todas: a imprensa, o comércio, 
a cultura, enfim. 2012 é a hora de eleger 
alguém que esteja apto a traduzir os no-
vos ventos que nos sopram. Itabuna possui 
quase 15 mil estudantes universitários, 
uma população crítica de profissionais libe-
rais, um perfil extremamente mais refinado 
que o de antão. Infelizmente, mesmo tendo 
evoluído, nossos políticos ainda possuem as 
mesmas práticas dos velhos e centenários 
coronéis. Ainda estamos repletos de colu-
nistas capazes de os idolatrar em jornais e 
revistas, em troca de migalhas. Ora, tudo 
isso é passado. Não podemos continuar 
vivendo de caduquices, infertilidades, en-
quanto Itabuna, no coração do seu povo - 
estudantes, trabalhadores, intelectuais, ar-
tistas, professores, empresários etc -, clama 
por ter voz e vez.

Precisamos eleger alguém que tenha 
a coragem de extirpar da administração 
pública uma série de corruptos que ali 
está há décadas, vivendo de subornos, co-
missões, eventos sinistros. Tudo a custa 
do dinheiro público, o meu, o seu níquel, 
retirado do imposto que pagamos impo-
sitivamente. Eleger alguém que enten-
da a despoluição do rio Cachoeira como 
uma prioridade, que deixe de praticar o 
empreguismo, de privilegiar os “inves-
tidores” de campanha, que se respalde 
nas esperanças de seus eleitores, de mais 
ninguém.  Itabuna merece um prefeito 
que nos restitua a dignidade, que cons-
trua um teatro municipal, um centro 
de convenções, que valorize a FICC, os 
esportes, que crie uma Guarda Verde 
e seja rigoroso às políticas ambientais. 
Um prefeito que traga credibilidade para 
atrair novos investidores, na indústria 
e no comércio. Que restitua nossa histó-
ria, resgatando símbolos como Ferradas 
e Jorge Amado, introduzindo Itabuna no 
roteiro turístico da região sul baiana. Um 
prefeito que crie mecanismos para atrair 
recursos (feiras nacionais, equipamentos 
de lazer, zonas de interesse social), que 
combata a violência com energia e cora-
gem, enfrentando as suas origens. Sobre-
tudo, um prefeito que saiba ler o povo da 
cidade, tanto na sua formação, sua ins-
tância antropológica, quando em sua fac-
tualidade, sua condição atual. Possuímos 
uma juventude maravilhosa, trabalhado-
ra, mas sem direito a livrarias, teatros, 
cinemas, segurança, trabalho, terra e in-
centivos outros. Nenhuma ação de base 
se faz, todo gesto tem sido oportunista, 
politiqueiro. Um prefeito que construa 
Plano Diretor, macrozoneamento, coleta 
seletiva de lixo, usinas de compostagem, 

Parque da Cidade, orçamento participati-
vo, enfim, uma ordem urbanística, o que 
significa nada mais que cumprir a Cons-
tituição Federal. Entretanto, há décadas 
os analfabetos estão no poder!

Sobretudo, o povo de Itabuna mere-
ce um prefeito ético e, por empréstimo, 
capaz de zelar pelos padrões estéticos, 
construir uma cidade humana e repleta 
de belezas, sem utopias, mas com verdo-
res.  Capaz de formar um secretariado 
técnico e competente, dando-lhe carta 
branca para agir, credibilidade. Um pre-
feito democrático, que não se feche em 
copas, que saiba do seu papel histórico e 
seja capaz de trazer Itabuna à contem-
poraneidade. Os formadores de opinião 
precisam se unir e reivindicar tal padrão 
de prefeito. Chega de puxar saco desse ou 
daquele candidato, visando um possível 
futuro cargo público. Fernando Gomes é 
passado, Geraldo Simões e família são 
passado, Ubaldo Dantas é passado, Aze-
vedo é passado. Todos eles contribuiram 
para o nosso desenvolvimento, com maior 
ou menor competência. Precisamos mais 
que apoiar um nome, mas ideias, prin-
cípios, disposição, coragem. Um prefeito 
não pode ter medo de morrer, porque to-
dos nós morreremos inevitavelmente, um 
dia.  Dessa forma, na simples gestão de 
uma cidade, perdida no interior de um 
país periférico, poderemos exercer nossa 
jornada de Luz contra trevas, que é infi-
nita porque misteriosa. Cruzar os braços 
é colocar-se numa posição pantanosa, in-
feccionada. Movimentemo-nos. Puxemos 
às nossas mãos os destinos de Itabuna.  
Melhor que ficar nas esquinas a ironizar 
governantes, como se fóssemos hienas 
e não homens. Porque, afinal, somos os 
únicos e verdadeiros responsáveis pelo 
quadro caótico que se instaurou, pelas 
quadrilhas que por gerações nos sugam 
palavra e gesto. Devemos honrar as al-
mas generosas que por aqui passaram; 
Plínio de Almeida, Nestor Passos, Pro-
fessor Chaloub, Lindaura Brandão, Hélio 
Nunes, dentre tantos, além dos traba-
lhadores rurais, negros mucambos, garis 
e margaridas, operários anônimos que 
constroem Itabuna em silêncio.

2012 – que tantos dizem ser o últi-
mo da civilização humana -, espero, seja 
o derradeiro de uma Itabuna decadente e 
medieval. Que a partir de 2013 tenhamos 
novos ares, novo ciclo, nova perspectiva. 
Porém, a história não pertence aos meus 
desejos, mas ao conjunto de vontades que 
nos compõe e a quem os rosacruzeas cha-
mam de Cósmico.  Como diz a bela canção, 
“Quanto tempo um povo pode viver sem 
conhecer a liberdade?”. A resposta está no 
vento, só o vento sabe a resposta.

Por Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor, Poeta, Escritor, Profes-

sor e Mestre em Meio Ambiente. Itabuna – Bahia.
E-mail: marimbeta7@uol.com.br

Um prefeito 
novo para 
Itabuna Por Fernando Caldas*

LETRAS E 
REFLEXÃO
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As provas do ENEM (Exa-
me Nacional do Ensino Médio) 
acontecem nos próximos dias 
22 e 23 de outubro e se faz mis-
ter destacar a importância de 
se desenvolver as habilidades 
e competências voltadas para 
a leitura, interpretação de tex-
tos, em diversas modalidades, e 
análise dos aspectos funcionais 
da língua – aspectos cruciais e 
indispensáveis para a realiza-
ção do exame na área de Lin-
guagens, códigos e suas tecno-
logias e demais áreas do saber.

As questões referentes à 
Língua Portuguesa e gramá-
tica, não se tratam de pergun-
tas que privilegiam apenas 
a nomenclatura gramatical 
tradicional, as definições, por 
meio de uma prática velha e 
mecânica de análise lexical e 
torturante de análise sintáti-
ca, tampouco somente a língua 
padrão. A língua é considerada 
um organismo vivo, utilizada 
pelo falante nativo em diversas 
situações, em diversos níveis, 
em diversos ambientes, para 
diversas finalidades. Conforme 
o Prof. Yeso Ribeiro (Revista 
ENEM, agosto de 2011), espe-
ra-se que o candidato reconheça 
como é importante e necessário 
identificar os diferentes usos da 

língua em suas variações, bem 
como os contextos que exigem 
um ou outro emprego. Assim, 
as questões gramaticais e de 
Língua Portuguesa são contex-
tualizadas, levando em conside-
ração o aspecto interacional da 
língua, sendo voltadas para as 
variações linguísticas, funções 
e níveis da linguagem, expres-
sões idiomáticas, figuras de 
linguagem, aspectos de textua-
lidade e semânticos. 

Em se tratando da leitura, 
é considerada parte da intera-
ção verbal escrita, pois implica 
a participação cooperativa do 
leitor na interpretação, na re-
construção do sentido e das in-
terpretações pretendidas pelo 
autor. Desse modo, é necessá-
rio que o candidato se prepare, 
optando por leitura e análise 
de textos autênticos, reais, em 
que há claramente uma fun-
ção comunicativa, um objeti-
vo interativo, uma vez que os 
temas abordados no ENEM 
partem de fatos da atualidade 
e envolvem gêneros textuais 
diversos como letras de músi-
ca, artigos de jornais, charges, 
cartuns, crônicas, poemas, 
dentre outros.

Quanto à interpretação 
escrita vinculada à leitura, é 

importante que se priorize a di-
mensão global do texto, a fim de 
identificar noções-núcleo, facili-
tando a identificação do tema 
ou da ideia central, a partir do 
repertório prévio do saber. Res-
salte-se que a leitura se tornará 
plena à medida que o leitor in-
terpretar os aspetos ideológicos 
do texto, as concepções que, às 
vezes sutilmente, estão embuti-
das nas entrelinhas. 

Diante do exposto, fica cla-
ro, portanto, que as questões 
do ENEM, para serem bem re-
solvidas, requerem um discen-
te-leitor competente, definido 
pelos PCNs (Parâmetros Cur-
riculares Nacionais de Língua 
Portuguesa), de 2001, como al-
guém que compreende o que lê; 
que lê também aquilo que não 
está escrito, identificando ele-
mentos implícitos; que estabe-
lece ralações entre o texto que 
lê e outros textos já lidos; que 
sabe que vários sentidos po-
dem ser atribuídos a um texto; 
que consegue justificar a sua 
leitura a partir da localização 
de elementos discursivos. 

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

Língua 
Portuguesa 
e o ENEM

1-      Meu ex-patrão reali-
zou descontos no meu salário, 
por vários meses, alegando 
que eu causei dano no CPU 
do meu setor. Quero entrar 
na Justiça, pois, acho que foi 
um abuso. Posso? Marcelo 
Lins.

Caro Marcelo, o patrão pode 
fazer descontos no salário do em-
pregado, desde que prove que o 
empregado causou prejuízos, não 
é só alegar. Tem que provar. o 
dolo, ou seja, que o dano foi cau-
sado pelo empregado de propósi-
to. 

De outra parte, pode constar 
do contrato - se tiver contrato es-
crito - que os danos causados pelo 
empregado ele pagará ou de nor-
ma coletiva, como autorização  de 
desconto em favor do sindicato.

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

 
2 - Minha funcionária 

tem dois filhos. A empresa 
paga salário-família para ela. 

Acontece que o esposo dela 
trabalha e também recebe 
salário-família pelos mesmos 
filhos. É correto duas fontes 
pagarem salário-família dos 
mesmos filhos. Rita Maria. 

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

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da 

OAB/BA; Sócio da Brito Cunha Advogados, 
Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 

– Salvador – Bahia.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

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

Como cidadão comum ou como mega em-
presários, essa pergunta sempre fará parte 
do nosso cotidiano. Não há cidade aqui ou na 
China que não tenha um exemplo. Você pas-
sa a conhecer uma marca, local, nacional ou 
mundial, essa marca (empresa) cresce, con-
quista adeptos por alguns anos e, der repen-
te, fecha as portas. Não é intrigante, isso?

Pois bem, se você é empresário ou pro-
fissional liberal, deveria prestar um pouco 
de atenção nos exemplos a seguir, afinal, é 
muito mais barato tentar aprender com os 
erros dos outros do que... 

Em dezembro de 2007 li uma matéria 
interessante e gostaria de socializá-la com 
os nossos caros leitores. Dessa matéria, 
acabei fazendo uma resenha que acabou 
virando uma atividade na faculdade na 
disciplina de Planejamento Estratégico do 
Professor Paulo Peixinho. 

Há quem diga que o sucesso depende 
de sua manutenção. Os exemplos corpora-
tivos podem e devem ser lembrados, pois, 
reza a lenda que o nosso comportamento 
é previsível, ou seja, sempre acabamos re-
petindo os erros em fatos tão amplamente 

divulgados. A resenha não cabe em uma 
única lauda, por isso vamos dividi-la em 
três partes. Boa leitura.

Os 7 pecados que podem derrubar até as 
melhores empresas.

Arrogância. Dependência. Defesa do 
Território. Negação. Miopia Corporativa. 
Obsessão por Volume. Complacência... 
Eis alguns dos piores vícios humanos que, 
transportados para gestão das companhias, 
resultam em fatalidades. Conheça suas ví-
timas e aprenda a evitá-los. 

Por JAGDISH N. SHETH. Resenha: Li-
nho Costa.

“A matéria serve como alerta, o repórter 
desenvolveu o artigo perguntando por que 
boas empresas se dão mal? Ele constatou que 
a média de vida das instituições potencial-
mente “imortais” está em declínio. O pesqui-
sador holandês Arie de Geus descobriu que 
um terço das empresas listadas pela revista 
Fortune 500 de 1970 havia desaparecido até 
1983, por meio de aquisições, fusão ou des-
membramento. Outra pesquisa indicava ser 
de 12,5 anos a expectativa de vida média de 
uma empresa no Japão e Europa. Revelou-

se também um declínio na expectativa de 
vida corporativa entre as maiores economias 
européias: de 45 para 18 anos na Alemanha, 
de 13 para 9 anos na França, de 10 para 4 
anos na Grã-Bretanha. 

Sabe-se que muito desses declínios deve-
se ao elevado nível de fusões e aquisições nas 
últimas décadas. Quando as companhias 
atingem a excelência, frequentemente, sem 
se dar conta, desenvolvem hábitos autodes-
trutivos comprometendo seu sucesso. Assim 
como nas pessoas, tais atos não são inatos, 
mas aprendidos. Por vezes pioram com o 
tempo e se transformam em vícios. Nos ali-
mentamos mal, as vezes até fumamos, não 
nos exercitamos, mais ainda assim acredi-
tamos que estamos bem, quando de repente 
um infarto. No caso das empresas, a crise 
pode se originar de competidores emergen-
tes, de uma súbita perda de participação 
no mercado ou de avanços tecnológicos. Os 
CEOs, as empresas familiares são na maio-
ria das vezes os principais responsáveis por 
esses maus hábitos. Quando a empresa en-
frenta ameaças, entra em estado de admi-
nistração de crise. Isso pode prolongar sua 

Por que grandes empresas quebram? Parte 1

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

Enquanto seres dotados de linguagem, nós 
vivemos com o idioma, pelo idioma e do idioma...

(Prof. Yeso Osawa Ribeiro)

sobrevivência, mas não assegura prosperi-
dade a longo prazo. Cabe aos líderes investir 
e transformar sua cultura, seus processos, 
sua estrutura e sistema, além de posicionar 
o futuro em um mundo de mudanças no que 
diz respeito à tecnologia, competitividade, 
mercados de capitais e globalização. Como 
liderança está relacionada à formação de 
expectativa, a verdadeira transformação 
provavelmente só virá de um executivo com 
poder para iniciá-la.

Na próxima edição vamos entrar nos 
fatores propriamente ditos, citando maus e 
bons exemplo de gigantes internacionais que 
perderam mercado e até mesmo sucumbi-
ram. Vamos falar de arrogância (caso Boing); 
dependência (caso Lego); complacência (caso 
da Sul Africana De Beers). Até a próxima.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.
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1- Sofri acidente de trabalho 
na empresa onde trabalhei 
como empregado por cinco 
anos. Atualmente estou apo-
sentado por invalidez aciden-
tária (B-92). Tenho direito ao 
recolhimento do FGTS? João 
Filho

Se o afastamento decorreu de 
acidente do trabalho, o emprega-
do/segurado tem direitos aos de-
pósitos do FGTS do período em 
que esteve gozando do benefício 
de Auxílio-Doença por Acidente 
do Trabalho (91), com determina 
a Lei nº. 8.036 de 1990, conhecida 
como Lei do FGTS, em seu artigo 
15, parágrafo 5º. Assim, o Sr. João 
Filho tem direito ao recolhimento 
do FGTS, no período em que este-
ve afastado do serviço em virtude 
de acidente do trabalho, gozando 
do benefício de Auxílio-Doença 
por Acidente do Trabalho.

2- Tenho 57 anos e 180 contri-
buições. Ouvi dizer que para 
se aposentar é necessário ter 
180 contribuições. Isso é ver-
dade? Renato Leal.
A aposentadoria por idade para 
ser concedida é necessário o segu-
rado preencher dois requisitos o 
etário e a carência. Para os segu-
rados que laboram em atividades 
urbanas, é exigido o fator etário 
de 65 (sessenta e cinco) anos, para 
homem, e 60 (sessenta) anos, se 
mulher e contar com a carência 
mínima de 180 (cento e oitenta) 
contribuições. Se o trabalhador 
do meio rural, é exigido como fa-
tor etário a idade de 60 (sessenta) 
anos, para homem, e 55 (cinquen-
ta e cinco) anos, se mulher, e a 
carência mínima de 180 (cento e 
oitenta) contribuições.
Para os segurados que exerceram 
atividade urbana e como traba-
lhador rural, que se inscreveram 
na Previdência Social até 24 de 
Julho de 1991, a carência para 
concessão da aposentadoria por 
idade, deve obedecer a tabela de 

transição, contida no artigo 142 
da Lei nº. 8.213 de 1991, levando-
se em conta o ano em que o segu-
rado implementou todas as con-
dições necessária para concessão 
do benefício.

3 - Se for cumprida a carência 
e alcançada à idade necessá-
ria à aposentadoria etária, 
este direito estará garantido 
mesmo para quem perdeu a 
qualidade de segurado? Érico 
Lima.

O parágrafo 1º, do artigo 102, 
da Lei nº. 8.213 de 24 de Julho de 
1991 dispõe que a perda da quali-
dade de segurado não será empe-
cilho para o segurado ter direito 
a Aposentadoria por Idade, desde 
que, no momento do requerimento 
administrativo tenha preenchido 
os requisitos etários e carência. 
Também neste sentido, dispõe o 
artigo 30, da Lei nº. 10.741, de 
01 de Outubro de 2003, também 
conhecido como “Estatuto do Ido-
so”, que prevê neste dispositivo, 
que “a perda da condição de segu-
rado não será considerada para a 
concessão da aposentadoria por 
idade, desde que a pessoa conte 
com, no mínimo, o tempo de con-
tribuição correspondente ao exigi-
do para efeito de carência na data 
do requerimento do benefício”.

Assim, amparado nos disposi-
tivos acima indicados, o segurado 
faz jus ao benefício de Aposenta-
doria por Idade, se no momento 
do requerimento administrativo 
tiver preenchido os requisitos 
etários e carência, independente 
de ter perdido ou não a qualidade 
de segurado.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, Especialista em Direito 

Previdenciário; Diretor Fundador 
da Marcos Conrado – Advocacia & Con-

sultoria  e membro da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA)

– Itabuna – Bahia.

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
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Ao longo da sua existência, 
a Maçonaria através de seus 
membros participou ativa e de-
cisivamente de lutas pela liber-
tação de muitos povos. 

Na História do Brasil, 
existe um capítulo em branco, 
e esse, é exatamente aquele 
que diz respeito aos dias agi-
tados da preparação, realiza-
ção e da consolidação da Inde-
pendência. 

É preciso que se afirme: 
nossa História está profunda-
mente marcada pela influência 
da Maçonaria nos movimentos 
da sua Independência e sempre 
vinculada, de alguma forma, 
às lutas político-sociais de nos-
so País; sempre foi decisiva na 
deflagração de feitos históricos, 
que mudaram a sua face. A In-
dependência do Brasil que era a 
meta específica dos fundadores 
do Grande Oriente do Brasil é 
um desses exemplos marcan-
tes. O “Fico”,  ocorrido em 09 de 
janeiro de 1822, constitui-se no 
primeiro passo oficial dos ma-
çons no processo. 

Com a volta de D. João VI 
para Portugal e as exigências 
para que também o príncipe 
regente voltasse, a aristocracia 
rural passa a viver sob difícil 
dilema: conter a recolonização 
e ao mesmo tempo evitar que 
a ruptura com Portugal assu-
misse o caráter revolucionário-
republicano que marcava a 
independência da América Es-
panhola, o que evidentemente 
ameaçaria seus privilégios. Em 
Portugal, conspirava-se para 
que o Brasil voltasse à condição 
de colônia e o Príncipe Regen-
te ao decidir permanecer no 
Brasil, deflagrou o turbilhão de 
acontecimentos que o levaria 
ao Grito do Ipiranga 08 meses 
depois.

Maçons Alertas entram em 
ação - três Lojas Maçônicas Me-
tropolitanas do Rio de Janeiro 
– Comércio e Artes (fundada 
em 1815) - Esperança de Nite-
rói, e União e Tranqüilidade -, 
reunidas no dia 20 de agosto 
de 1822, no impedimento mo-
mentâneo do Grão-Mestre José 

Bonifácio de Andrada e Silva, 
presidiu a sessão o 1º Grande 
Vigilante Joaquim Gonçalves 
Ledo, que em dado momento 
pronunciou enérgico e funda-
mentado discurso, demonstran-
do com as mais sólidas razões 
que o Brasil demandava, exigia 
imperiosamente, que a sua ca-
tegoria fosse inabalavelmente 
formada, e a proclamação da 
Independência e da Realeza 
Constitucional, na pessoa do 
augusto príncipe, perpétuo 
defensor do Reino no Brasil. 
Esta moção fora aprovada por 
unânime e simultânea aclama-
ção expressada com o ardor do 
mais puro e cordial entusiasmo 
patriótico.  

Diante de agitação em al-
guns setores, notadamente em 
Minas e São Paulo o Príncipe 
fez rápida viagem com comi-
tiva para tentar acalmá-los. 
Quando já no percurso de San-
tos para São Paulo, a  07 de 
setembro de 1822, à margem 
do Riacho do Ipiranga, fora in-
formado por cartas de José Bo-
nifácio de Andrada e Silva, da 
Princesa Leopoldina e do Côn-
sul britânico da irreversível 
decisão da Maçonaria, da qual 
comungava, diante, sobretudo, 
das absurdas exigências da 
Corte Portuguesa que cassava 
sua regência sobre a colônia e 
anulava suas decisões anterio-
res. Sua reação foi imediata, 
demonstrando irritação, de-
sembainhou a espada, apro-
ximou-se da margem e gritou: 
“É tempo... Independência ou 
Morte! ... Estamos separados 
de Portugal”.

No momento não se pode 
deixar de fazer alusão a atua-
ção de ilustres maçons que se 
desdobraram nas lutas decisi-
vas e perigosas que levaram o 
País a sua emancipação políti-
ca, como  Joaquim Gonçalves 
Ledo, o verdadeiro articulador 
da nossa independência, José 
Bonifácio de Andrada e Silva, 
“o patriarca da independência”, 
José Clemente Pereira, o “por-
ta-voz” do Dia do Fico”, José Jo-
aquim da Rocha, o fundador do 

Clube da Resistência, o Padre 
Januário da Cunha Barbosa, 
dirigente do Grande Oriente do 
Brasil, Frei Joaquim do Amor 
Divino Caneca, Padre Belchior 
Pinheiro de Oliveira e tantos 
outros.

Através da História o Povo 
Maçônico do Brasil já demons-
trou, sobejamente, a sua deci-
são em servir à Ordem, à Pátria 
e à Humanidade.

Será que podemos dizer que 
o Brasil tornou-se independen-
te através de uma conspiração 
maçônica? 

Vejam o que certa feita afir-
mou D. Helder Câmara, Arce-
bispo de Olinda, referindo-se 
a manifesto enviado pelos ma-
çons ao então Presidente, Ma-
rechal Costa e Silva:

“Admito uma participa-
ção da Maçonaria, mais larga 
e generosa, para apressar o 
equacionamento dos problemas 
nacionais. Não desconhecemos 
a força dos Maçons. A sua to-
mada de posição em Brasília 
representa o determinismo re-
novador em seus quadros. A 
Maçonaria sempre lutou contra 
o despotismo e a tirania, colo-
cando-se ao lado das reivindi-
cações populares. Assim sendo, 
ela tem dimensões universais, 
não se insula da luta em prol 
das liberdades humanas e, aci-
ma de tudo, busca atender aos 
legítimos anseios do povo. Os 
maçons crêem em Deus e sobre 
eles há falsas e errôneas inter-
pretações. É uma enorme força 
que, vindo do passado, de prin-
cípios altamente moralizantes, 
se renova de conformidade com 
a marcha dos tempos”.  

Por Antonio da Silva Costa.
Engº Agrº MsC Administração de Em-
presas; Membro-fundador e Tesourei-
ro da Academia Grapiuna de Letras 
(AGRAL); Membro-Fundador da Aca-
demia Maçônica de Letras  Ciências 
e Artes da Região Grapiúna (AMAL-
CARG).  Maçom Gr.: 33 Oficina Inte-
grada de Graus Superiores São José 
– Loja Maçônica 28 de Julho e Secretá-
rio de Planejamento do Grande Orien-

te Estadual da Bahia. 
Itabuna – Bahia.

E-mail:  ansico@uol.com.br

Lições que a 
História da 
Maçonaria 
nos revela Por Antonio da Silva Costa

Curiosidades sobre a Independência do Brasil
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O Espírito Santo 
quer ressuscitar o 
seu casamento

Orar no Espírito parece-nos algo tão insignificante. 
Mas lembremo-nos do orvalho, que também passa desper-
cebido aos nossos olhos. Orar em línguas não satisfaz a 
nossa inteligência, nem os nossos sentimentos.

Preste atenção: perguntaram a Lúcia, uma das viden-
tes de Fátima, qual era o gosto da comunhão que recebera 
do anjo. Com simplicidade, ela respondeu: “Tinha gosto 
de pão”.

Igualmente quando cantamos ou oramos em línguas, 
não sentimos nada. Não acontece nada de especial em nos-
so intelecto. Pelo contrário, esse dom humilha a nossa inte-
ligência. Mas que maravilha! Quando oramos assim, somos 
instrumentos de Deus para derramar sobre a terra esse 
orvalho vivificante, capaz de produzir tanta vida a ponto 
de ressuscitar os mortos! “Teus mortos, porém reviverão! 
Seus cadáveres vão se levantar! Acordai para cantar, vós 
que dormis debaixo da terra! Pois teu orvalho é orvalho de 
luz e a terra restituirá à luz seus mortos” (Is 26,19). 

É preciso fazer cair esse orvalho sobre a face da terra, 
sobre as famílias. É preciso orar e cantar em línguas. Se 
você sofre com a infidelidade no casamento, ore e cante em 
línguas no seu leito nupcial em vez de chorar pela dor da 
situação. Tenha certeza de que o orvalho vivificante do Es-
pírito Santo será derramado para seu casamento. 

(Trecho do livro “O Espírito sopra onde quer” de mon-
senhor Jonas Abib)

Deus o abençoe!

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

Luz na Prisão

Prestigiado o lançamento de
Euclides Neto: O homem da terra

Há meses estou me dedicando 
ao meu mais novo empreendimen-
to literário. A obra com o título 
provisório - Luz na Prisão - é des-
tinada prioritariamente às pesso-
as que estão encarceradas. A ideia 
é propiciar a oportunidade de re-
flexão acerca do que influencia na 
prática da conduta delitiva e como 
trilhar outro caminho caso se de-
seje. Confesso que não está sendo 
fácil escrever um livro assim. Pri-
meiro, por destinar-se a uma parte 
da população que costuma não ser 
olhada com amor, mas com des-
prezo. Segundo, pela necessidade 
de fazer algo objetivo e direto, cla-
ro a ponto de ser entendido tanto 
por quem tem instrução como por 
quem não a possui. Também con-
ciso, pois a maioria das pessoas, 
convenhamos, não gosta de ler. 
Precisa atingir o objetivo de dei-
xar o leitor à vontade e, ao mesmo 
tempo, fazer com que se identifi-
que com as situações ali descritas, 
para que possa perceber que nada 
acontece por acaso, e que uma mu-
dança requer, no mínimo, o desejo 
de fazer diferente.

Vencidos os primeiros desafios, 
o projeto foi entregue nas mãos de 
dois grandes amigos. Bonifácio 

Hartmann, cônego premonstra-
tense, brasileiro de coração, atual-
mente morando na Bélgica; e Raul 
Suzin, frade capuchinho residente 
no Brasil, no Rio Grande do Sul. 
O intuito era conseguir opiniões 
sinceras e correções doutrinárias, 
além de outras sugestões. A obra, 
que possui conotação religiosa ca-
tólica, inicia com a origem do mal, 
pontuando sua influência em nos-
sas atitudes. Segue apresentando 
casos verídicos que são analisados, 
levando-se em conta o que motivou 
a ação criminosa e seus desdobra-
mentos na vida da pessoa. Poste-
riormente, busca-se esclarecer e 
diferenciar remorso de arrepen-
dimento, mostrando qual deles é 
eficaz auxiliar numa mudança de 
vida para melhor.

O livro também foi apreciado 
pela psicóloga criminal, Maria de 
Lourdes Kerche, diretora do Cen-
tro de Ressocialização existente na 
cidade de Jaú (SP), e que conta com 
vários internos. Por iniciativa dela, 
a obra foi entregue a alguns re-
clusos, com a finalidade de extrair 
suas opiniões e considerações a res-
peito. Nesta semana, tive a grata 
satisfação de receber duas avalia-
ções realmente maravilhosas, que 

me estimulam a continuar com 
este projeto e me dão a certeza de 
que temos muito a aprender sobre 
o mundo prisional. Pretendo ainda 
trocar outras idéias para finalizar a 
apresentação do presente trabalho, 
mas estou motivada diante da aco-
lhida dos reeducandos. 

Uma etapa importante para o 
sucesso desta iniciativa é desper-
tar o interesse de alguma editora 
na publicação e comercialização 
da obra, motivo pelo qual escrevi 
este artigo. Tenho certeza de que o 
Senhor Deus já semeou no coração 
de algum editor o desejo de inves-
tir numa publicação com a finali-
dade de promover e contribuir na 
recuperação de pessoas que se en-
contram privadas de sua liberdade 
de locomoção, mas não de decisão. 
Editoras que porventura se inte-
ressem na presente obra podem 
obter maiores informações através 
do e.mail: contato@mariaregina.
com.br. Conto com as orações de 
vocês!

Foi bastante prestigiado o lançamento 
no último dia 5/10, as 19h30, na Câmara 
de Vereadores de Ipiaú, o documentário 
Euclides Neto: O homem da terra. 

Estiveram presente ao evento, a comu-
nidade acadêmica regional - estudantes e 
professores, autoridades civis e militares, 
bem como familiares das autoras dessa 
inédita obra.

A inquietação que motivou a elaboração 
do documentário Euclides Neto: o homem da 
terra surgiu, primeiramente, do interesse da 
pesquisadora Rita Lyrio de Oliveira em co-
nhecer melhor o autor, vida e obras, que fo-
ram objetos de sua dissertação de mestrado.

Para tanto, buscou o apoio da colega 
Rosângela Cidreira, que prontamente 
aceitou o convite para a elaboração do 

documentário, uma vez que também rea-
lizava uma pesquisa de mestrado que in-
vestigava o mesmo autor. 

Assim, as duas pesquisadoras pensa-
ram em elaborar um documentário inédito 
que enfatizasse a vida e a obra de Euclides 
Neto, que embora tenha nascido em Jenipa-
po, atual Ubaíra, adotou Ipiaú como espa-
ço maior de suas obras, a fim de contribuir 

para a maior visibilidade desse autor no 
meio acadêmico, reconhecendo-o como uma 
das mais notáveis expressões culturais sul 
- baianas, que representa muito bem em 
suas obras o trabalhador das roças de cacau 
e suas lutas, bem como valoriza a sua lin-
guagem tão peculiar. E para realizarem tal 
feito, convidaram o pesquisador Edson Bas-
tos para a edição de imagens e montagem. 

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

O auditório da Câmara ficou completamente lotadoProfessora Rita Lírio apresentando o documentário

Site: www.jornaldireitos.com.br
E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br
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Realizada na noite da última segun-
da-feira (10), na sede da AABB Itabuna, 
a Solenidade de Entrega do Mérito Edu-
cacional FTC, realizada pela Faculdade 
de Tecnologia e Ciências em homenagem 
a 36 docentes que contribuíram para o 
desenvolvimento da educação grapiúna 
nas últimas décadas, reuniu além dos 
homenageados e familiares, autoridades 
e representantes da sociedade civil orga-
nizada. 

Visivelmente emocionado, o dire-
tor da FTC Itabuna, professor Cristiano 
Lôbo enfatizou em seu pronunciamento 
a grandiosidade do profissional da edu-
cação e que está registrado na história 
do Sul da Bahia a passagem de grandes 
educadores. “Muitos, já não mais convi-
vendo conosco. Outros tantos, ainda de-
sempenhando suas funções. Alguns, já 
escreveram e continuam escrevendo suas 
histórias, contribuindo para a transfor-
mação da sociedade” 

“Muitos, amplamente reconhecidos... 
outros, nem tanto. Mas nem por isso, 
tem o seu valor minorizado. O certo é que 
cada professor, de forma singular, aju-
dou a compor a matiz deste cenário que 
hoje temos orgulho de resgatar”, afirmou 
lôbo. 

“Itabuna assistiu na segunda-feira, 
10, a um dos momentos mais significati-
vos de sua história contemporânea, com 

FTC 
homenageia 
educador 
 com Mérito 
Educacional

Homenagem

a entrega da homenagem ‘Mérito Edu-
cacional FTC’ a 36 dedicados professores 
de nossa cidade. Reconhecimento, justiça, 
sensibilidade, foram à base para a pre-
miação que levou à AABB pessoas que há 

muito nãosaiam de casa e que prestigia-
ram, sem faltar um só homenageado, uma 
grande festa, um grande momento de nos-
sa história”, disse Jorge Braga, presidente 
da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) 

e coordenador do Grupo de Ação Comuni-
tária (GAC). Falando em nome dos home-
nageados, o professor Edmundo Dourado, 
lembrou dos desafios impostos aos educa-
dores pelo mundo contemporâneo.

Os homenageados da noiteCleber Moreira, da Loja Maçônica Areópago Itabunense e Antônio 
Costa, da Loja 28 de Julho, presentes ao evento da FTC

Cristiano Lôbo saudando os convidados


