
DIREITOS - Como o Senhor ana-
lisa o contexto regional com mais 
um curso de Direito autorizado pelo 
MEC?

Josevandro Nascimento - A autori-
zação de mais um curso de Direito pelo 
MEC, agora na Faculdade Madre Thais, 
vem atender uma necessidade de implan-
tação de novos cursos superiores para a 
região, preparando profissionais qualifi-
cados para o mercado de trabalho, princi-
palmente quando se trata de Direi-
to, que é uma porta que se abre para 
diversas outras profissões. 

DIREITOS - Como o Senhor 
se sentiu com a escolha do seu 
nome para coordenar o curso de 
Direito da FMT?

JN - Com um misto de alegria 

e gratidão ao Dr. Eusínio Lavigne, Dire-
tor da Faculdade, por reconhecer o nosso 
trabalho, durante muitos anos, a servi-
ço da vida acadêmica. Sou uma pessoa 
que onde mergulho é com determinação 
e compromisso. Assim foi nos diversos 
cargos que já assumi, no Lions, na ABI, 
todos me entregando por inteiro à ser-
viço da causa que abraço. Na Faculdade 
Madre Thais, não será diferente. O nosso 
compromisso é com a qualidade. Vamos 

nos empenhar para oferecer um curso 
diferenciado, onde o aluno vai perceber, 
desde o primeiro momento que adentrar 
a Faculdade, na aula inaugural. 

DIREITOS - Quais são as princi-
pais metas que o curso de Direito da 
FMT pretende alcançar?

JN - Contribuir para a redução das 
desigualdades regionais na oferta de 
educação superior, além do fortalecimen-

to da cidadania, com a ampliação 
das condições de acesso à justiça. 
Vamos preparar um profissional 
reflexivo, com uma visão dogmáti-
ca e crítica do Direito.

DIREITOS - Existe alguma 
área que será prioritária no es-
tudo do Direito da FMT?

    ENTREVISTA COM JOSEVANDRO NASCIMENTO

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA
De 25 de novembro a 25 de dezembro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

JN - Sim. Vamos dar ênfase numa 
proposta ousada de Direito Ambiental, 
pela própria biodiversidade local que exi-
ge mecanismos de conservação. Na ver-
dade, o que se quer é preparar profissio-
nais nessa área tão discutida nos nossos 
dias, com sensibilidade para tratar com 
conhecimento sobre o assunto.

DIREITOS - Qual seria o principal 
objetivo do curso de Graduação em 
Direito da FMT?

JN - A formação de profissionais de 
Direito com elevado nível de preparo in-
telectual e consciência social, qualifica-
dos para o exercício técnico e profissional 
do Direito. Dessa forma, o domínio do 
conhecimento jurídico, deve ultrapassar 
o aspecto meramente positivista, possibi-
litando que o aluno perceba o Direito não 
como um fim, mas como um instrumento 
de transformação social, sem esquecer da 
pesquisa e utilização da legislação, da ju-
risprudência e da doutrina, como fontes 
inesgotáveis do Direito.

DIREITOS - O curso dispõe de uma 
Biblioteca já equipada para atender 
a demanda?

JN - A Biblioteca foi uma das nos-
sas primeiras metas de trabalho, desde 
quando o MEC aqui esteve para avaliar 
a possibilidade de implantação do curso. 
Desafio entre os cursos direitos já exis-
tentes, quem possui uma Biblioteca com 
o maior volume de obras do que a nossa, 
além de periódicos da maior importância 
para consulta do alunado, em todas as 
áreas, seja crime, civil, processual, fiscal, 
tributário, etc.

DIREITOS - Quando será o pri-
meiro vestibular do curso de Direito 
da FMT?

JN - Possivelmente, entre os meses 
de novembro e dezembro, com inicio do 
ano letivo para março de 2012, quando a 
comunidade jurídica de Ilhéus, será con-
vidada para a largada desse novo marco 
acadêmico em nossa terra.

DIREITOS - O que ainda gostaria 
de acrescentar, Mestre?

JN - Agradecer em nome da Faculdade 
Madre Thais a oportunidade e dizer que 
o seu jornal como também a sua Revista 
Jurídica DIREITOS, serão parceiros im-
portantes nesta caminhada. 

O entrevistado desse mês do Jornal DIREI-
TOS é o do Dr. Josevandro Nascimento. 
Ele é Advogado, Mestre em Direito Pú-

blico, Professor da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC) e da 
Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cias de Itabuna (FTC), é Mem-
bro da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e da Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI). A 
entrevista versará sobre a 
implantação do Curso de 
Direito da Faculdade Ma-
dre Thais.

O nosso 
compromisso é 
com a qualidade
do ensino superior

“Vamos preparar 
um profissional 

reflexivo, com uma 
visão dogmática e 
crítica do Direito”
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Começa inscrição para 7.844 
vagas para curso técnico

A Secretaria de Educação da 
Bahia (SEC) está inscrevendo desde 
a sexta-feira (18) até o dia 30 para 
7.844 vagas para cursos técnicos de 
nível médio. O cadastro pode ser fei-
to no Portal da Educação e no blog da 
Educação Profissional. As vagas são 
para o primeiro e segundo semes-
tres de 2012. As oportunidades são 
para 49 cursos, como administração, 
agroindústria, agroecologia, biotec-
nologia, logística, comércio, coopera-
tivismo, informática, enfermagem, 

meio ambiente, nutrição, manuten-
ção automotiva, eletrotécnica, mecâ-
nica, edificações, segurança do tra-
balho e desenho em construção civil. 
Interessados devem ter concluído 
o ensino médio na rede pública. Os 
candidatos serão selecionados atra-
vés de sorteio eletrônico, que será 
realizado no dia 13 de dezembro às 
15 horas. Os aprovados ainda farão 
um teste de habilidade específica de 
caráter eliminatório. 

(A Tarde)

Será realizado no dia 26 
de novembro, a partir das 
9 horas, na avenida Soares 
Lopes, no estacionamento 
localizado ao lado da Cate-
dral de São Sebastião (foto), 
a quarta Feira de Adoção de 
animais promovido pelo o 
Instituto de Proteção Animal 
Planeta dos Bichos. Nesta 
edição, o público interessado 
terá à disposição cerca de 35 
animais, entre cães e gatos, 
filhotes e adultos.

De acordo com a presi-
dente do Instituto, Maria da 
Conceição dos Reis Barbosa, 
o interessado em adotar um 
dos animais deve ser maior 
de 18 anos e apresentar do-
cumentos como o RG e com-
provante de residência. “O 
mais importante, porém, é 
que a pessoa goste e esteja 
disposto a dar um novo lar 
para o animal”, afirmou. Os 
interessados devem, ainda, 
assinar um termo de Posse 

Responsável, que traz di-
versas recomendações sobre 
o cuidado com o animal, a 
exemplo da importância de 
seguir o calendário de vaci-
nação antirrábica e aceitar 
as visitas de acompanha-
mento que serão agendadas 
pelo Instituto. 

Ainda segundo Maria 
da Conceição, a maior parte 
dos animais já foi castrada, 
processo que melhora a qua-
lidade de vida do animal, 
prevenindo contra doenças 
e controle populacional. “Se 
algum animal que for expos-
to na feira ainda não tiver 
idade suficiente para passar 
pelo processo de castração, 
o seu futuro dono receberá 
um ‘vale-castração’, para re-
alizar o procedimento, junto 
ao Centro de Controle de Zo-
onoses (CCZ), assim que ele 
tiver idade suficiente”. Tan-
to para cães e gatos, a cas-
tração pode ser realizada a 

partir do sexto mês de vida.
A quarta Feira de Adoção 

de animais terá o apoio da 
empresa Pedigree, que doará 
1 kg de ração a quem adotar 
os animais; e da Basken, que 
estará disponibilizando re-
médios e orientações para a 
realização da vermifugação 
em animais. A feira conta 
também com o apoio do CZZ 
e do vereador Edvaldo Nas-
cimento (Dinho Gás).

O Instituto de Proteção 
Animal Planeta dos Bichos 
é uma entidade sem fins lu-
crativos, fundada em Ilhéus 
em 2007, com a principal fi-
nalidade de ajudar animais 
abandonados a encontrar 
um novo lar, além de cons-
cientizar a população visan-
do evitar situações de maus 
tratos. Para obter maiores 
informações sobre os animais 
e/ou sobre a feira podem ser 
obtidas pelos telefones (73) 
3086-0690 ou 8808-3285.

A vesícula biliar é um órgão que 
fica abaixo do arco costal direito e 
sua função é armazenar a bílis pro-
duzida pelo fígado. A bílis desempe-
nha um papel muito importante na 
digestão dos alimentos, principal-
mente gordurosos. Algumas pessoas 
apresentam propensão para a for-
mação de cálculos biliares que vão 
interferir no funcionamento do ór-
gão, causando-lhe inflamação. 

Há também inflamação da vesí-
cula biliar (colecistite) sem a presen-
ça de cálculos. Essa condição totaliza 
5% das colecistites e é mais comum 
em homens. Outrora, quando a febre 
tifóide (tifo) era freqüente, a infec-
ção da vesícula biliar por S. tyfosa 
causou muitos casos de colecistite 
sem cálculos. Os espasmos do órgão 
enfermo pode levá-lo à perfuração 
e conseqüente gangrena. O quadro 
é grave porquanto vai surgir uma 
septicemia, quando todo organismo 
é invadido por agentes bacterianos.

A crise inicia com uma dor 

no abdômen que vai aumentando 
paulatinamente. Ela localiza-se, 
via de regra, abaixo do gradil cos-
tal direito, entretanto, pode apa-
recer à altura do estômago. Com 
o progredir do processo infeccioso 
se fixará na região anatômica da 
vesícula biliar.

Falta de apetite, náuseas, vômi-
tos e febre estão presentes. A icterí-
cia, quando a pele se torna amarela-
da, ocorrerá em 20% dos pacientes. 
Os exames de laboratório tais como 
bilirrubinas totais e frações, transa-
minases e fosfatase alcalina estão 
aumentadas.  Como tudo evolui, os 
colangiogramas intravenosos, com o 
risco do choque anafilático, perten-
cem ao passado. Hoje, se usa a ul-
trassonografia.

Enquanto se espera o tratamento 
definitivo, que é cirúrgico, o paciente 
usará a medicação de suporte.

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

Colecistite Por Jairo Santiago Novaes*

EXECUTIVO ILHÉUS

Ilhéus terá a 
quarta edição 
da Feira de 
Adoção 
de animais

Uma noite anterior, em um restauran-
te frete ao mar, alguém teve a ideia fan-
tástica de fazer um lual na praia à mesma 
olhou e disse: já imagino qual seria o lu-
gar, Praia da Concha, Morro de Pernam-
buco, frente ao Cristo Redentor, uma vista 
perfeita entre a cidade e a ilha. Ali mesmo 
surgiu a decoração bem exótica a luz de 
velas, petiscos diversos e frutas, vinhos, 
água. Lá mesmo começamos a convidar 
os bons amigos e eles convidaram outros 
amigos, e de amigo em amigo fizemos boas 
amizades. Todos amaram a ideia. Era per-
feita! Eu vou, diziam. Eu também!

À noite esta acolhedora, fria e gostosa, 

uma brisa suave, com o céu lindo, muito 
limpo, lua e estrelas resplandecia. Pense 
em uma noite inesquecível! Um forte es-
quema de segurança nos dava tranquilida-
de, perfeição. Gente bonita e interessante, 
sangue bom e sem combinar estávamos 
vestidos a caráter. Certo é o que é bom 
atrai o que é bom, foi o que aconteceu, 
atração em ação. Acredito que muitos ali 
se lembravam de alguém que gostaria que 
estivesse conosco. Um sonho realizando de 
esta em um Lual, vendo a lua brilhante 
entre a cidade maravilhosa e o mar, ali 
estavam todos a cantar. De repente uma 
nuvem mudou o cenário e a chuva caiu 

com gosto, as esteiras do cenário serviram 
para nos proteger da chuva.

Um amigo dançava a dança do índio em 
plena chuva, pedindo que ela fosse embora 
enquanto nós cantávamos e ela se foi sem 
deixar saudades. E nós refizemos o cená-
rio enquanto nós cantávamos com alegria. 
A lua voltou mais bela e as estrelas mais 
bonitas, a natureza estava feliz, pois está-
vamos a admirá-la e contemplá-la. Aquela 
noite que deixou saudade vendo a grande-
za e perfeição de Deus em sua obra para 
com o homem. Olhando o mar todo aberto 
e suas ondas se quebrando entre as pedras 
trazendo sua espuma branca de paz, a bri-

sa da madrugada secava a areia.
Naquele momento nossa fotografa 

chic mandava ver, registrando todos os 
detalhes. Outros fizeram seus registros 
em celulares, mas todos registraram em 
suas lembranças.

O que diria o poeta em seus versos da-
quelas horas inesquecíveis, do grandioso 
momento? Diria sem dúvida que devería-
mos esperar o sol nascer, e todos concorda-
riam, pois o sol é vida e vida é poesia alegra 
a alma, e atraem sorrisos estre sorrisos. 
Um imaginário sempre pode ser real.

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

Acredite! 
Um lual em pleno inverno

EDUCAÇÃO
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Bullying: triste realidade 
no cotidiano das escolas

                                                            Por Rosemary de Ross*

Brasileiro eleito
para comissão na ONU

Em votação na assembleia geral 
das Nações Unidas, nesta quinta-feira, 
o embaixador Gilberto Vergne Saboia 
foi reeleito para integrar a Comissão 
de Direito Internacional, com o apoio 
de 159 países. O Itamaraty considerou 
que o resultado reflete o “reconheci-

mento inequívoco das elevadas quali-
ficações do candidato brasileiro e das 
contribuições do País para o fortale-
cimento do direito internacional.” A 
comissão tem como função contribuir 
para o desenvolvimento e a codificação 
internacional.

Faz parte das intenções do Projeto 
Sustenta Cidade, implantado pela Em-
presa Municipal de Águas e Saneamento 
(Emasa), resolver a questão das baro-
nesas, ou aguapés, que vem desafiando 
as administrações municipais há cerca 
de 30 anos. Para resolver o problema o 
presidente da Empresa, Geraldo Briglia, 
obteve a ajuda do engenheiro agrônomo 
e pesquisador Agamenon de Almeida Fa-
rias, que apresentou um projeto simples 
e econômico para a contenção das barone-
sas, já em execução.

De acordo com o pesquisador, que é vo-
luntário do Sustenta Cidade, as aguapés 
serão contidas em uma barragem pneu-
mática já construída nas imediações do 
bairro Nova Ferradas e de lá retiradas, 
trituradas, compostadas e transformadas 
em adubo orgânico, em uma fábrica na-
quela localidade.

O produto final pertencerá a Emasa, 
para a cobertura de custos do projeto e 
será comprado por produtores de cacau, 
pela agricultura familiar, horticultura, 
paisagismo e utilizado pela Prefeitura 
Municipal de Itabuna. Com esta ação, as 
baronesas deixarão de ser um problema 
e passarão a ser uma solução para a des-
poluição do Rio Cachoeira, uma vez que a 
planta tem a capacidade de limpar toda a 
poluição do rio, até mesmo de metais pe-

sados e terá uma função social, gerando 
emprego e renda.

Como participante ativa do projeto, a 
Prefeitura irá intensificar a fiscalização 
para identificar empresas poluidoras, 
impedindo-as de continuarem a despejar 
resíduos não tratados no rio. Já foram de-
tectadas algumas dessas empresas polui-
doras, que se não tomarem providências 
serão multadas e denunciadas ao Minis-
tério Público.

Caberá a Educadora Ambiental, Ro-
semary Menezes, trabalhar junto à po-
pulação, monitorando os resultados do 
projeto, visando às correções necessárias. 
Além da contenção, foram implantadas 
várias unidades de despoluição que uti-
lizarão aguapés jovens como despoluido-
ras, e serão construídos ao redor dessas 
unidades, tanques redes com alevinos de 
tambaquís, carpas e tilápias, que ajuda-
rão inicialmente na despoluição e, quan-
do adultos, no peixamento do Cachoeira.

Para fechar o projeto, serão coloca-
dos “ferohormônios” às margens do Rio 
Cachoeira – entre os bairros Vila Zara e 
Nova Ferradas – para combater as mu-
riçocas e outros insetos. A expectativa é 
que, dentro de 90 dias as ações já come-
çarão a ser percebidas pela população, 
principalmente por aqueles que vivem ou 
trabalham próximo ao rio.

EMASA

Emasa inicia a limpeza 
do Rio Cachoeira

Quase que diariamente ouvimos 
falar que alunos e adolescentes de di-
versas partes do Brasil sofrem violên-
cias mascaradas na forma de “brinca-
deira”, e que é conhecida pelo nome 
de “bullying” (termo que tem origem 
na palavra inglesa bully, que significa 
brigão, valentão) e que consiste na prá-
tica intencional e repetida de violência 
física, psicológica, verbal ou moral por 
parte de um grupo de alunos e adoles-
centes contra uma única vítima ou um 
grupo pequeno de vítimas.

O conceito de “bullying” é bem va-
riado e está incluído nele as atitudes 
de colocar apelidos (sobretudo os que 
exaltam defeitos físicos), xingar , mal-
tratar, fazer insultos raciais, falar 
mentiras e espalhar calúnias, não dei-
xar o colega brincar ou conversar, fazer 
piadas com as características físicas e 
comportamentais da vítima. 

Dentre os vários tipos de “bullyin-
gs”, o do tipo físico é o mais fácil de ser 
identificado e acontece quando ocorrem 
agressões físicas repetidas vezes com 
a mesma vítima, como tapas, chutes, 
pontapés, empurrões, puxar os cabelos, 
beliscar etc. É um tipo de perseguição 
e mesmo que as agressões não causem 
lesões graves, elas têm o intuito de hu-
milhar e fazer com que a vítima se sin-
ta frágil e inferior. O “bullying” do tipo 
psicológico ocorre quando, por meio de 
mentiras, fofocas e agressões verbais, a 
vítima é colocada em situação constran-
gedora ou de exclusão social. É um tipo 
de tortura sutil que intimida e que dei-
xa marcas difíceis de serem apagadas.

Atualmente fala-se muito no cyber-
bullying, que ocorre quando as ofensas 
e as difamações são praticadas não só 
pessoalmente, mas também pela inter-
net, por meio dos sites de relaciona-
mento e por e-mail, com o objetivo de 
fazer com que a vítima se sinta acua-
da, uma vez que sua vida se torna pú-
blica e ela é exposta a  mais críticas e 
humilhações.

O bullying é um problema mundial 
que sempre esteve presente nas esco-
las públicas e privadas, e ultimamente 
tem sido fonte de preocupação por parte 
de pais e professores. Estudos feitos re-
centemente revelam que esse compor-
tamento considerado inofensivo até há 
pouco tempo, pode trazer sérias conse-
qüências no desenvolvimento psíquico 
dos alunos e adolescentes, uma vez que 
gera queda na autoestima e em casos 
extremos leva o suicídio. Essa forma 
de violência não está restrita apenas 
às escolas, mas pode fazer vítimas em 

outros contextos sociais como: família, 
universidade, vizinhança, clubes e no 
próprio local de trabalho. 

Qualquer que seja a situação em 
que ocorre o bullying, a estrutura de 
poder é nitidamente evidente entre o 
agressor (bully) e a vítima, que cos-
tuma ser a pessoa mais frágil e com 
alguma característica fora dos “mode-
los” culturalmente impostos pela so-
ciedade, característica esta que pode 
ser física (uso de aparelhos nos dentes, 
uso de óculos, obesidade, algum tipo 
de deficiência, ter muitas espinhas), 
emocional (timidez, acanhamento, in-
troversão) ou relacionada aos aspectos 
religiosos, étnicos e culturais.

Ao ser ridicularizada e não conse-
guindo se defender, a vítima passa a 
afastar-se do convívio e das atividades 
sociais.  Aos poucos deixa de ir à esco-
la e de participar de qualquer situação 
em que necessite se expor, por medo de 
ser novamente vítima de bullying. Seu 
rendimento escolar e seus relaciona-
mentos interpessoais ficam prejudica-
dos, fazendo com que necessite muitas 
vezes de ajuda profissional para rever-
ter esse quadro, pois poderá se tornar 
um adulto dependente e inseguro. Já 
os agressores desenvolvem a necessi-
dade de dominar, de impor autoridade 
e coagir. Por valorizar muito a violên-
cia como fonte de poder, é provável que 
tenham comportamentos deturpados 
na fase adulta   

Para que se possa combater e pre-
venir o bullyng nas escolas, faz-se ne-
cessário a colaboração dos pais, pro-
fessores e servidores, trabalhando a 
valorização de princípios básicos como: 
respeito às diferenças, tolerância, soli-
dariedade, convivência fraternal e aco-
lhimento das pessoas, valorização da 
harmonia e da paz.

Desde pequenas as crianças devem 
ser moldadas e educadas com os princí-
pios de respeito ao próximo que envolve 
a paz, o amor e a harmonia. Só assim 
será possível contrapor a cultura da vio-
lência com a cultura da paz, que deve 
estar presente não somente no âmbito 
escolar, mas em qualquer contexto so-
cial e que deve ser praticada por todos 
ao longo da vida. 

É assim que construiremos um 
mundo melhor!      

*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” (Pauli-

nas Editora). Pato Branco – Paraná.
E-mail: rose.ross@brturbo.com.br 



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 25 de novembro a 25 de dezembro de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
04

A época do Natal é sinônimo de um 
fluxo elevado de entrega de pacotes, e as 
empresas se preparam para distribuir 
milhares de encomendas em todo o Bra-
sil. No Sul, Sudoeste e Extremo Sul da 
Bahia, a expectativa de aquecimento do 
transporte de encomendas anima a Rota 
Transportes, que está investindo no apri-
moramento e ampliação desse serviço a 
fim de superar o índice obtido no mesmo 
período de 2010. Segundo o supervisor de 
encomendas e cargas expressas fraciona-
das, Dermeval Batista, toda essa expecta-
tiva está aliada a uma distribuição mais 
eficiente que combina gestão de operação, 
pontualidade de entrega e o melhor cus-
to-benefício do mercado.

Para isso, a Rota Transportes conta 
com um sistema de entrega que possibi-
lita o gerenciamento de todas as fases de 
distribuição para mais de 100 cidades da 
Bahia assistidas pelo serviço – que opera 
até as fronteiras com Sergipe, Espírito 
Santo e Minas Gerais. Cerca de mil pro-
fissionais trabalham para manter a agili-
dade do sistema operacional e logístico do 
serviço que inclui também cidades do Vale 
do Jequiriça, Recôncavo Baiano, além de 
Salvador e região metropolitana. 

Atualmente, cerca de cinco mil tonela-
das mensais já são transportadas através 
de compartimentos específicos nos baga-
geiros dos ônibus da Rota e de outras que 
compõem o Grupo Brasileiro, como Cidade 
Sol e Expresso Brasileiro, além de cami-
nhões da frota. “Os nossos clientes sabem 
que o nosso envio é rápido, fácil, e que a 

diferença é feita pela dedicação mantida 
por nossa equipe”, afirma Batista. 

Para atender a demanda de consumi-
dores – da indústria, comércio e profis-
sionais liberais –, a empresa investe na 
diversidade de linhas e horários, compe-
titividade dos preços, cumprimento de 
todas as exigências da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres (ANTT) e na 
circulação de mil ônibus, que operam em 
uma vasta malha rodoviária. “O cliente 
da Rota tem a opção de enviar suas en-
comendas em horários alternados, com 
praticidade, qualidade, rapidez e segu-
rança”, garantiu o supervisor.

O sistema de entregas da Rota trans-
porta os mais diferentes produtos, desde 
a pequena a grande encomenda de até 80 
quilos (por volume) ou mesmo de 300 qui-
los (por nota fiscal). De acordo com Batis-
ta, em localidades de curta e média dis-
tância a entrega é feita no dia seguinte; 
para locais mais longínquos a encomenda 
é entregue dois dias após o recebimento 
nas empresas do Grupo Brasileiro.  A en-
trega também pode ser feita no domicílio 
desejado, mediante pagamento de peque-
na taxa. Para utilizar o serviço, basta o 
cliente se dirigir às agências de encomen-
das geralmente instaladas nos terminais 
rodoviários de cada cidade. Já a coleta é 
feita através da frota auxiliar, que tam-
bém efetua o sistema programado de co-
leta automática. Para mais informações, 
os interessados podem ligar gratuita-
mente para o “fale conosco” no telefone 
0800-284-9900.

SERVIÇO

Rota investe em transporte
de encomenda com qualidade

Aos amigos e amores!

As despedidas me comovem. As des-
pedidas ainda me comovem e me fazem 
penar. Por mais que as viva, por mais 
cotidianas que sejam, por mais triviais 
que aparentem, abalam as minhas es-
truturas emocionais e sentimentais.

As despedidas fazem sofre a alma, 
borbulham o sangue, fervem a mente, 
embrulham os intestinos.

Parece que ao se despedir, morre 
um pouco de nós mesmos. E essa parte 
morta teima em aparecer como espectro 
sem formas em lembranças, como algo 
palpável e ao mesmo tempo distante.

Eu nunca me acostumei com des-
pedidas. Toda vez que me deparo com 
uma desce aquele frio pela barriga, a 
saliva parece pão duro que engulo – 
sem molhar a garganta –, os olhos tei-
mam para o chão, as mãos transpiram 
como se fossem tocar um fantasma! O 
pior: as palavras, as malditas palavras, 
não fluem como gostaria que fluíssem. 
Balbucio quase sempre algo inteligível 
e, até mesmo, incabível para o momen-
to dos “adeuses”.

Não adianta dizer que não me ape-
go aos bens materiais, às pessoas, às 
circunstâncias. Não me convenço de 
que é apenas momentâneo. Não con-
sigo me iludir por alguns instantes. 
Vivo aquilo como se fosse uma expe-
riência única e primeira. Sinto todo o 
turbilhão de sentimentos se roçarem 
em mim. Na hora do abraço final, do 
beijo de despedida, do aperto de mão, o 
ritual do desespero interno se apodera 
de mim quais unhas de tigre rasgando 
as minhas entranhas!

Mas, eu cá com meus botões de 
pseudo-esperto desenvolvi uma técnica 

simples e que me ajuda bastante nes-
sas horas difíceis. Trata-se do seguin-
te: quando me vejo só, quando ninguém 
olha, quando ninguém espera, dou uma 
disfarçada e boto sebo nas canelas... 
Fico aliviado quando já vou longe e 
não tive que me despedir de ninguém. 
O lado ruim dessa fugida estratégica é 
ser visto por mal-educado, coisa, aliás, 
que em alguma(s) oportunidade(s) da 
minha vida eu serei mesmo. Que seja, 
então, nos momentos necessários!

Ah! Existem, entretanto, despedi-
das piores. Contarei apenas duas, as 
que considero mais doídas e confusas. 
A primeira é a da morte de algum ente 
querido. Aquela pessoa que conviveu 
conosco e, de repente, não existe mais 
neste plano da existência. Sobraram 
apenas lembranças em fotos ou na 
memória falha e difusa.  A segunda 
é quando me despeço de alguém que 
amo muito e que se vai... para outra ci-
dade distante, para outro Estado, para 
outro país. Êita, que bate uma triste-
za, uma melancolia, um misto de sau-
dade com esfacelamento, chão duro e 
azedume! É uma sensação diferente e 
espiritualmente complicada, pelo me-
nos para mim.

Acaso pode existir um ser que te-
nha se acostumado com essas horas 
difíceis das despedidas? 

Essa passividade ou costume pas-
sa distante de minha cabeça e do meu 
coração, pois a cada dia martirizante 
que passa, as despedidas me comovem 
mais, ainda mais, e... eternamente!

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

As 
despedidas Por Gustavo Atallah Haun*

BALAIO 
CULTURAL

Autoridade Olímpica 
será vinculada ao 
Ministério do Esporte

A Autoridade Pública Olímpica (APO), 
órgão responsável por coordenar as ações 
governamentais para os Jogos Olímpicos 
de 2016, no Rio de Janeiro, passa a ser 
vinculada ao Ministério do Esporte. A 
decisão foi publicada nesta sexta-feira no 

“Diário Oficial da União”. De acordo com 
o decreto, a autarquia matém autonomia 
administrativa e financeira. A criação da 
APO foi um dos compromissos assumidos 
pelo Brasil com o Comitê Olímpico Inter-
nacional (COI). (G1)
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Num tabuleiro
As palavras em desordem espalham-se
Como  as peças de um obscuro xadrex
De difícil entendimento,
Para um rompimento.
Com  a minha visão turva,
E confusa
Tento juntá-las, 
Decifrá-las
Através do dicionário do meu coração.
Olho desesperadamente,
E vou percebendo
Que eu não soube jogar
Não soubemos jogar
Amadores: eu e você
Você e eu.
E assim as palavras
Abortadas,
Não ditas e
Sem os esclarecimentos, enterraram-se
E com elas se foram os segredos
Ricos e salvadores de nós dois.
Fui Rainha,
Foste Rei, 
O enigmático xadrex que não foi feito 
para amadores
Fomos amadores.

Dentro de nós,
Criamos um silêncio pertubador
E Longe um do outro
Não compreendemos, 
Que em cada um de nós há um mistério, 
Um enigma ,
Uma raiva,uma paz,
Uma alegria, uma tristeza,
Uma dor,um bálsamo; 
Enfim,um emaranhado de peças, 
Um xadrex,
Um xeque-mate.
Na Torre ficamos aprisionados
Separados por grades, vendas e 
máscaras.
E como Cavalos teimosos,
Não obdecemos aos sentimentos,
Não saimos do lugar,
Atolamos na esperteza maldosa
Dos peões Capitais,
Que conduziram-nos,
Brincando e zombando
Fazendo os amadores amados perderem-se...
E assim, o orgulho, 
O mais perverso Capital,
Se apossou
Nos venceu e nos deu um
Xeque-mate!

Poesias
XEQUE-MATE

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Hás que solidificar
a tua ternura
todos os dias,
na tua mente
e no teu coração,
para que ela
não seja
como um                  
barquinho
de papel
que se desfaz
no primeiro
ribeiro.

TERNURA

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

Estamos comemorando 122 anos que 
nos tornamos um Estado capaz de cons-
truir sua própria história, mas será que 
essa liberdade democrática de fato foi 
absorvida por nossa sociedade?

Para sabermos disso é necessário 
compreender o que é ser uma república 
democrática. 

Segundo o professor Walber Moura 
Agra o conceito de republicanismo com-
preende: a) negação de qualquer tipo de 
dominação, seja através de relações de 
escravidão, de relações feudais ou assa-
lariadas; b) defesa e difusão das virtudes 
cívicas; c) estabelecimento de um Estado 
de Direito; d) construção de uma demo-
cracia participativa; e) incentivo ao auto-
governo dos cidadãos; f) implementação 
de políticas que atenuem a desigualdade 
social, através da efetivação da isonomia 
substancial.

Em termos formais e estruturais o 
art. 1º e o art. 2º da nossa Constituição 
seguiu direitinho a cartilha do republi-
canismo, então podemos concluir que 
formalmente somos um Estado de Di-
reito, Republicano e Democrático. Mas, 
quando nos reportamos as práticas cí-
vicas e políticas observamos um quadro 
de total descaso e desconhecimento aos 
preceitos da nossa carta magna.

Jamais poderemos construir uma 
sociedade livre, justa e solidária se ain-
da estamos dependentes de uma polí-
tica internacional, baseada em uma 
oscilação financeira de um mercado de 
capitais que impõe uma quebra nos be-
nefícios sociais em prol do lucro e dos 
resultados e que nos mantêm escravos 
do consumismo.

Jamais poderemos garantir o de-
senvolvimento nacional se as políticas 
públicas são setoriais e beneficiam em 
primeiro plano o eixo sudeste – sul, po-
tencializando, ainda mais, as assime-
trias no sistema federativo. Se assim 
não fosse, porque não ter escolhido, por 

exemplo, um estádio no nordeste ou nor-
te do país para iniciar e terminar a copa 
de 2014? No entanto, venceu a cidade de 
São Paulo, onde o lobby do futebol é mais 
forte em cifras. Também, não podemos 
reclamar, valorizamos mais os times de-
les do que os nossos...

Jamais poderemos erradicar a po-
breza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais se não 
ampliarmos o foco para uma melhoria na 
educação, não no sentido do ensino, pois 
o nosso é um dos mais avançados, preci-
samos sim de boas estruturas escolares 
e de uma valorização do trabalho dos do-
centes. Hoje temos um grande índice de 
professores doentes e desestimulados, 
pois a proporção da cobrança e da culpa 
pelos índices negativos é absolutamente 
superior as políticas remuneratórias e 
compensatórias. 

Um outro ponto interessante é a re-
forma tributária, pois é preciso tratar 
em proporção diferenciada os mais ricos 
dos mais pobres. No Brasil não há taxa-
ção diferenciada às grandes fortunas e 
estas nem sequer são rastreadas ou for-
malizadas.

E como promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação se, ainda, precisamos di-
zer que GENTE é GENTE independente 
de qualquer condição e, mesmo quando 
dito, ainda, não compreendemos...

Que república é essa que o povo deve 
ter responsabilidade pelas escolhas polí-
ticas e administrativas do Estado, mas 
para estar diretamente nesse processo o 
povo tem de ter a anuência dos escolhi-
dos e para ser um escolhido tem de ter 
dinheiro. Segundo o deputado federal 
Henrique Fontana o financiamento de 
campanha em 2010 atingiu o percentual 
de 4,8 bilhões de reais e das 513 cam-
panhas mais caras do país, 369 tiveram 
resultado positivo. Quanto mais cara 

a campanha, mais chances de ganhar 
nas urnas. (fonte revista Carta Capital) 
Numa situação dessas fica difícil não ter 
compra de voto, não ter benefícios admi-
nistrativos para as empresas financiado-
ras, fica difícil mantermos uma PROBI-
DADE na política.

Que republica é essa que o povo pen-
sa que o exercício da cidadania política 
está condicionada a uma moeda de tro-
ca. Eu voto em X porque ele asfaltou mi-
nha rua, tapou o esgoto de minha rua, 
fez carnaval na minha cidade, fez festa 
de São João, comprou um remédio para 
mim, me deu um emprego, me deu vale-
gás, meu deu cesta básica e, etc, etc.... E 
se eu não votar nele eu deixarei de ga-
nhar meu dinheiro facim, facim....

Que democracia é essa que se diz li-
berta, mas cerca de 2 milhões de crian-
ças e adolescentes estão submetidos a 
trabalho infantil, sub-remunerados ou 
sem remuneração (IBGE). 

Que democracia liberta é essa quan-
do ainda existem trabalhadores negros 
e nordestinos vivendo em condições de 
trabalho escravo e pasmem a pesquisa da 
OIT (organização Internacional do Traba-
lho) constatou que dos 12 empregadores 
entrevistados um deles era ao PSDB, um 
ao PMDB e outro foi vereador e prefeito 
pela coligação PL-PMDB e um foi filiado 
ao antigo PFL, mas não é mais e, todos 
eles de maioria branca, do sexo masculi-
no e nascidos no Sudeste. 

Que democracia liberta é esta que 
quer anistiar os devastadores das nossas 
riquezas naturais e que liberta o povo do 
tráfico e coloca-os sob o jugo absoluto do 
Estado como se todos fossem suspeitos.

E por fim vem o pai da democracia 
(Rousseau) e diz: “O homem nasce livre 
e por toda parte geme agrilhoado”.

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

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

A República 
brasileira Por Valéria Ettinger*

CONTEXTO

O aspecto inicial foi concluído com a 
citação dos degraus principais para al-
cançarmos a evolução humana, uma es-
cada que, a rigor, não teria a parte mais 
alta, isto é, o seu topo , porque entendo 
como se estivéssemos  no pressuposto 
de que os vencedores do amanhã são 
aqueles que alcançam os degraus   mais 
superiores da sua escada, porém não 
chegarão jamais ao seu final, haja vis-
ta que o Supremo Criador do  Universo, 
nosso poderoso Deus, normalmente nos 
mostrará novos degraus, constituídos 
num eterno subir, contudo, num mesmo 
caminho, o caminho da retidão, da fé e 
da esperança, do trabalho e da hones-
tidade, portanto uma escada imagina-
riamente individual, estritamente par-
ticular, mas sem fim real, em razão de 
ser um caminho infinito, infindável, de 
distância e altura ilimitadas, ainda que  
nós, criaturas humanas sejamos seres 
finitos, transitórios e limitados.

Ademais, como entes criados por 
Deus, quando alcançarmos o mais alto 
degrau imaginário de nossa escada, o 
seu cimo, veremos que há muito mais 

caminho a trilhar, mais alturas para se-
rem alcançadas, porque o Criador, como 
se nos desse um prêmio, abrir-nos-á o 
horizonte de novas trajetórias. 

Na caminhada é comum recebermos 
votos ou desejos de boa sorte e acredito 
que ninguém, de sã consciência, possa 
almejar-nos o encontro do azar.

Para termos êxito em nossa subida, 
precisamos ter auto-estima e autocon-
fiança fortes e acreditarmos na nossa 
efetiva capacidade e imaginarmos o nos-
so primeiro degrau como sendo a repre-
sentação do fracasso, pois no vigor da 
força inicial, nosso espírito não admitirá 
insucesso, malogro ou frustração e, por 
certo, impulsionar-nos-á, com facilida-
de, a transpor os obstáculos que possam 
impedir a subida, a dificultar o trajeto. 
Para alcançar nosso propósito, não te-
mos que acreditar na necessidade de 
ter sorte, pois este conceito pode levar à 
prática de desatinos por parte de quem 
se possa julgar “desafortunado”. 

Nossa cultura social ou popular nos 
pode levar à crença de que há sorte, seja 
ela boa ou má. A boa seria aquela que 

nos beneficie, enquanto a má sorte cor-
responderia ao azar, à interrupção da 
subida, à parada definitiva no fracasso.

Num  estudo gerontológico, pode-
mos admitir que a humanidade está 
subordinada, em relação ao sucesso, à 
excelência, a duas curvas opostas: uma 
superior, para vencedores, aqueles que 
alcançam o topo da sua escada, e outra,  
inferior, para perdedores, aqueles que 
mesmo fazendo um real esforço, não lo-
gram sair de onde estão.

A título informativo, registramos 
que , no grau de normalidade, apenas 
menos de 10% das pessoas seguem a 
curva superior, enquanto o restante, 
por falta de auto-motivação, de compre-
ensão e desenvolvimento das aptidões, 
dos dons, das habilidades e dos talentos, 
com que foram agraciados pelo Geôme-
tra, subordinam-se à curva inferior

Voltaremos sobre o  assunto.

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

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

E-mail: ivannmontenegro@yahoo.com.br

Degraus do 
Sucesso! - Parte 2

MOTIVAÇÃO

Por Ivann Krebs Montenegro*
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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

Tarik Fontes em Paris

Dr. Arcanjo 
Vieira Oliveira

Quem acaba de 
chegar da Europa, 
mas precisamente de 
Paris na França foi o 
advogado e empresá-
rio itabunense Tarik 
Vervloet Fontes, do 
Complexo Educacional 
Damásio de Jesus. Em 
Paris ele participou do 
Salão do Chocolate e 
aproveitou também 
para visitar o Palácio 
de Versalhes.

O Grupo DIREITOS presta ho-
menagem a Dr. Arcanjo Vieira Oli-
veira, presente a solenidade oficial 
que a Seccional da OAB da Bahia, 
tão bem presidida por Dr. Saul Qua-
dros, realizou em sua sede em Sal-
vador no último dia 10 de novembro 
para a entrega das Carteiras da Or-
dem a 76 novos Advogados.

E para o nosso orgulho entre os 
76 guerreiros, estava o nosso ami-
go-irmão e colaborador do jornal 
e revista Direitos de tenra data, o 
incansável estudioso Arcanjo Viei-
ra de Oliveira. Mas esse sucesso 
do amigo já era esperado, Arcanjo 
serviu a Polícia Militar Baiana por 
trinta anos, aonde chegou ao posto 
de Capitão, mas durante a ascen-
são nos quadros dessa importante 
Instituição não parou a sua vida 
acadêmico-científica, fez o Bachare-
lado em Ciências Contábeis e Pós-
graduação em Auditória Contábil 
pela Fundação Visconde de Cairu. 
E ao ser reformado (aposentadoria 
militar), resolveu fazer o curso de 
Direito na Faculdade 2 de Julho e 
antes mesmo de passar no Exame 
da Ordem emendou uma Pós-gra-
duação em Direito de Estado pela 
Universidade Federal da Bahia 
(UFBA). 

Sua dedicação aos estudos conta-
minou os seus filhos Marcos Vieira, 
excelente professor de Matemática 
e dirigente escolar, e sua filha Ve-
rônica Vieira, estudante de Direito. 
Parabéns amigo, você é motivo de 
orgulho para os seus familiares e 
amigos.

Dr. Saul Quadros homenageando os 
agora colegas de profissão.

Dr. Saul Quadros, Presidente da Seccional da OAB da Bahia 
entregando a Carteira da Ordem a Arcanjo Vieira

Dr. Arcanjo Vieira Oliveira junto aos colegas advogados
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Aniversários

Quem aniversa-
riou no último dia 
15 de novembro foi 
o advogado Oduval-
do Carvalho de Sou-
za, ex-presidente da 
OAB Subseção Itabu-
na. O Jornal Direitos 
através da sua dire-
ção deseja ao grande 
amigo paz, harmonia 
e bons negócios.

Quem estará ani-
versariando no próxi-
mo dia 26/11 é o com-
petente Diretor-geral 
da Faculdade Tecno-
logia e Ciências - Uni-
dade Itabuna, Profes-
sor Cristiano Lôbo. 
Parabéns mestre pelo 
excelente trabalho 
frente a essa unidade 
de ensino.

Quem aniversariou no último 
dia 9/11 foi a empresária Valde-
nice Carvalho (Val da Pinillos). 
Aqui ela aparece ao lado do es-
poso Antônio Pinillos. Val é uma 
dessas pessoas abençoadas por 
Deus cuja companhia é agrada-
bilíssima. Desejamos a amiga 
muita felicidade e harmonia.

Comemoramos mais um aniversário em nos-
sa família, desta feita a aniversariante é Adeilda 
Santos, que na foto aparece entre suas duas ir-
mãs Angélica e Sancelisa Santos. O níver aconte-
cerá no próximo dia 23 de novembro. Desejamos 
a Adeilda saúde, paz e toda felicidade do mundo.

No próximo dia 29 de novem-
bro, quem estará comemorando 
aniversário será o empresário do 
ramo de transportes de cargas Ve-
ronício Araújo. Seus familiares e 
amigos lhes desejam Saúde e Su-
cesso. Na foto ele aparece ao lado 
de sua cunhada-colunista.

Nos enredos policiais da era ro-
mântica o criminoso era instigado, 
sabe-se lá porque, a voltar à cena do 
delito. Na escola realista de hoje, o 
criminoso arrasa e segue em frente. 
Ou fica no mesmo lugar e se trans-
forma em “serial killer”.

No dia 25, nove anos depois de 
passar o bastão ao ex-presidente 
Lula, seu desafeto Fernando Hen-
rique Cardoso adentrou o Palácio 
do Planalto, a convite da presidente 
Dilma (que uma apresentadora do 
“Bom Dia Brasil” no dia seguinte 
“a chamou de a presidente Lula”, 
em ato falho bastante significativo), 
para um jantar de cerimônia.

Calma, O intelectual FHC esta-
va acompanhado de alguns lideres 
mundiais integrantes do grupo El-
ders (ancião), como Jimmy Carter, 
o arcebispo Desmond Tutu e a ex-
premiê norueguesa Gro Bruntland. 
Dedicam-se a ideais e ações huma-
nitários.

Aparentemente, nada de mais no 
convite, apesar dos rumores de “in-
teresses convergentes” entre Dilma 
e FHC, que sustentam convivência 
“civilizada”. Houve quem falasse em 
“casamento”. Nada de mais, também, 
porque o Supremo legalizou uniões 
entre antes consideradas heterodo-

xas, para não dizer impensáveis.
O diabo é que Lula, chamado 

Doutor Horrores Causa pelo missi-
vista internético coronel Monteiro 
Campos, não foi chamado. O PT eri-
çou-se. Um de seus lideres acalmou 
a tribo: Dilma, disse morubixaba, 
continua firme no coração de Lula, 
e vice-versa, no melhor estilo da no-
vela das oito.

Mas que “interesses convergen-
tes” são esses? Dá para pensar. Tal-
vez os petistas queiram cooptar na 
marra. São Paulo, por enquanto, 
cidadela eleitoral inexpugnável. E 
como a paulistada na boca de urna, 
dormir em berço esplendido neste 
País cuja oposição parece resumir-se 
a à língua desaforada de ACM Neto.

É provável que Lula esperto como 
ele só, ande por trás desse mistério 
político-partidário, Nunca dantes al-
guém surfou com tanta desenvoltura 
na crista da onda. Os títulos de dou-
tor se sucedem, Empresários insis-
tem em ouvi-lo tartamudear a R$ 200 
mil por palestra ou churumela, E ele 
espaceja a entrega dos diplomas de 
modo a manter arrepiadas, segundo 
disse, as penas do tucano FHC.

           Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras deI-
lhéus (ALI) e da Bahia (ALB). Salvador – Bahia. 

E-mail: hpolvora@gmaiol.com

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO

Interesses convergentes
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O que é história? O que é ser histo-
riador? O historiador produz história? 
Afinal, qual o papel do historiador na 
história? As questões são amplas e as 
respostas, se existirem, devem ser ainda 
mais amplas... Que fazer, então?

Bem, há teorias para todos os gos-
tos e ideologias que tentam responder 
aquelas indagações. O Positivismo, por 
exemplo,defende o método formulado por 
Auguste Comte, onde a História é deter-
minada através de documentos originais 
que por si só a definem. Já a Escola dos 
Annales criada por Marc Bloch e Lucien 
Febvre enxergam a História como proble-
ma, portanto, passível de ser analisada, 
discutida e modificada de acordo com as 
circunstâncias. Bloch afirma: “a história 
é a ciência dos homens no tempo”.

Essa relação entre o homem e o tempo 
evidencia que o homem é um ser transi-
tório e sujeito a transformações. O tempo, 
no entanto, passa independentemente de 
nossa existência. Porém, de certa forma 
ou mesmo completamente é o nosso existir 
que determina a temporalidade, pois, é a 
nossa consciência que “visualiza” o passar 
do tempo. Isso nos conduz à individualida-
de, isto é, ao papel, a atuação e a participa-
ção de cada homem no processo histórico.

Cada homem atua, no seu mundo, 
do seu modo. As histórias de vida são as 
histórias que determinam a “construção” 
da História. A história dos homens, deste 
modo, é a própria História. As relações 
constituídas no espaço e no tempo se su-
cedem; e o modo de ser e viver de cada um 
envolve-se com os modos de ser e viver de 
todos. Isto é História! Assim, o modo de 
cada um contar sua história de vida nos 
leva a entender suas emoções, impres-
sões, percepções e nos faz compreender 
também seus interesses. Cada indivíduo 
percorre caminhos diferentes, de modos 
diferentes. A História, por conseguinte, 
importa-se em entender as interseções 
simultâneas do modo de ser e viver dos 
homens ao longo do tempo.

Marc Bloch outra vez nos ensina: “O 
bom historiador se parece com o ogro da 

lenda. Onde fareja carne humana, sabe 
que ali está sua caça”. Assim, o historia-
dor é um observador dos homens e de si 
mesmo; e ao mesmo tempo é um obser-
vador dos momentos e das conjunturas 
nas quais as interseções aconteceram. O 
historiador é um crítico das diversidades 
individuais e coletivas.  

Outro francês, Marc Ferro, da tercei-
ra geração da Escola dos Annales, fez um 
alerta sobre as limitações impostas aos 
historiadores profissionais, tecendo con-
siderações importantíssimas sobre as-
pectos da produção do saber histórico em 
nossa atual condição “pós-moderna”. Fer-
ro disse que “hoje, mais do que nunca, a 
história é uma disputa porque controlar o 
passado sempre ajudou a dominar o pre-
sente”. Por isso é que precisamos nos per-
guntar quais as condições estabelecidas e 
as formas e razões das obras históricas, 
ou melhor, como e porque se privilegiam 
alguns temas em detrimentos de outros; 
e de que maneira aqueles temas são abor-
dados. Tudo isso sem nos esquecermos do 
que o próprio Marc Ferro alertava: “a so-
ciedade frequentemente impõe silêncios à 
história; e esses silêncios são tão história 
quanto a história”.

 O oficio de historiador é o de buscar 
compreender e não julgar os fatos. Cabe-
nos tentar estabelecer relações dialéticas 
com o “objeto de estudo”, considerando 
que também somos “objetos” nesse pro-
cesso. É importante entender que a aná-
lise crítica, do historiador, feita através 
de questionamentos, nos conduz a novas 
demandas, e assim reinicia-se o debate 
(moto-contínuo) que por sua vez poderá 
produzir o conhecimento histórico.

Eis, portanto, a beleza, a ciência, a 
arte e a paixão que a História nos pro-
voca... O homem é um ser que se movi-
menta, se constrói e se desconstrói: não 
há deste modo, história fixa!

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*

OPINIÃOPaixão pela 
história!

No ano de 1959, alguns homens, 
idealistas e sonhadores, imaginaram 
que Ilhéus poderia ter uma Academia 
de Letras, já que possuía escritores 
de primeira linha como Jorge Amado, 
Adonias Filho e Jorge Medauar, dentre 
outros. Naquela época nosso Amado 
Jorge (como gosto de chamá-lo), rece-
bia para uma turnê pelo Brasil, nada 
menos que Jean Paul Sartre e Simone 
de Beauvoir, o célebre casal francês de 
escritores existencialistas. Foi o ano da 
construção de Brasília, foi uma época 
de grandes mudanças. Estes homens 
se chamavam Abel Pereira, Francolino 
Neto, Halil Medauar, Leopoldo Cam-
pos Monteiro, D. Caetano... ao todo 
eram 40 pessoas, formando 40 cadeiras 
com seus respectivos patronos.

Nossa São Jorge dos Ilhéus sempre 
a querer “parecer” com o Rio, com as 
grandes cidades, com os grandes feitos 
culturais. Não foi à toa que se construiu 
aqui um “catetinho”, um prédio, o 
Solar dos Pimentais, muito pare-
cido com a sede do Governo Fede-
ral no Rio de Janeiro; também foi 
construída esta imensa Catedral 
de São Sebastião, imponente e 
majestosa; foi construída, no co-
meço do século, uma sede para a 
Prefeitura com a imponência do 
Palácio Paranaguá que, ao com-
pletar 100 anos de existência, 
não perdeu a majestade. O povo 
de Ilhéus, os plantadores de ca-
cau disseminaram na sua cultu-
ra o gosto pelo belo, pelas artes, pela 
poesia e literatura.

Durante mais de quarenta anos a 
Academia de Letras de Ilhéus, a Casa 
de Abel Pereira se manteve firme, com 
seu quadro renovado, toda vez que um 
membro partia para outra dimensão. 
A Academia se manteve por causa da 
persistência dos seus membros que, 
mesmo sem possuir uma sede própria, 
reunindo-se de “favor”, ora aqui, ora 
ali, não deixaram que ela se acabasse. 
E o sonho da sede própria nunca dei-
xou esses homens que, além de escre-
ver, sabiam sonhar.

Eis que entrou no governo o prefei-
to Jabes Ribeiro, para mais um manda-
to. E um dos persistentes integrantes 
da ALI, o ex-prefeito Ariston Cardoso, 
seu presidente na época, entendeu de 
pedir ao prefeito a sede da Academia. 
Confesso que imaginei uma pequena 
sala, talvez um pedaço de uma casa, 
não sei o que pensei, mas, certamente 
nenhum de nós teve capacidade para 
imaginar o que estava por vir. O tempo 
foi passando e parecia que o sonho não 
se transformaria em realidade.

Dia 14 de março de 2004, dia da 
poesia, data de nascimento do grande 

Castro Alves, a sede da Academia foi 
entregue aos seus membros, mas prin-
cipalmente à cidade de Ilhéus. Para 
quem pensou que ela estava destinada 
apenas aos acadêmicos, pode mudar de 
idéia. Esta é mais uma casa a serviço 
da cultura de Ilhéus, que tem recebido 
visitas diariamente de pessoas curio-
sas de ver como ficou, e todos saem de 
lá encantados. Já aconteceram vários 
eventos, como lançamento de livros, 
palestras, encontros, onde as pessoas 
saem encantadas com o esmero com 
que foi arrumada a casa.

Foi criado o Sarau Literário. A prin-
cipio poderia parecer alguma coisa fora 
de moda, sei lá, uma tanto cafona. Mas, 
deu tão certo que existe até hoje. A di-
reção do evento ficou por conta dos aca-
dêmicos Dorival de Freitas, João Higino 
e Baísa Nora. Compareceram cerca de 
25 pessoas de idades variadas e, mui-
tos jovens. Fico feliz de saber que está 

acontecendo em nossa cidade um movi-
mento onde rapazes jovens se dedicam 
a estudar e escrever poesias, a falar de 
literatura, a gostar de coisas que podem 
parecer do passado, mas que são cada 
vez mais novas: a poesia e o gosto pelo 
belo. Espero que existam muito mais 
pessoas como Heitor, Rodrigo e Vinicius 
a escrever e gastar o tempo com poesia.

As pessoas que estavam presentes 
se disseram emocionadas, principal-
mente quando uma jovem de 19 anos 
se levantou e disse que estava emocio-
nada por participar de algo tão gran-
dioso, que estava encantada por viver 
esse momento.

Se alguém chegou a pensar que se-
ria perda de tempo criar o espaço da 
Academia de Letras, pode mudar de 
pensamento. É promovendo a cultura 
e a arte que teremos escritores, poetas 
e artistas. E, graças a Deus, São Jorge 
dos Ilhéus tem a bênção de produzir, 
entre outras coisas, como já dizia Ado-
nias, escritores.

A 
Academia 
Vive! 

Academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

*Maria Luiza Heine

*Por Maria Luiza Heine
Historiadora; Professora de Filosofia e Ética da 

Faculdade de Ilhéus e Membro da Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI).

E-mail: mlheine@oi.com.br 
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As aulas de Língua Por-
tuguesa devem oportunizar 
a construção da autonomia 
dos discentes nas sociedades 
contemporâneas – tecnologi-
camente complexas e globali-
zadas – sem apartá-los de sua 
cultura e das demandas de 
suas comunidades. Isso signi-
fica dizer que a escola que se 
pretende efetivamente inclusi-
va e aberta à diversidade não 
pode ater-se ao letramento da 
letra, mas deve, sim, abrir-se 
para os múltiplos letramentos, 
que, envolvendo uma enorme 
variação de mídias, constro-
em-se de forma multissemió-
tica e híbrida – por exemplo, 
nos hipertextos na imprensa 
ou na internet, por vídeos e fil-
mes, dentre outros. 

Nessa perspectiva, é im-
portante destacar a impor-
tância das novas Tecnologias 
de Informação e Comunica-
ção (TICs) para garantir os 
múltiplos letramentos. Para 
Suanno(2003), as TICs são 
recursos tecnológicos que 
permitem a troca de infor-
mações, que podem ser feitas 
usando diferentes meios de 
comunicação, seja rádio, te-

levisão, jornal, revista, livros, 
fotografia, computadores, 
gravação de áudio e vídeo, re-
des telemáticas, robótica, sis-
temas multimídias e muitos 
outros. A característica mais 
sedutora dessas tecnologias 
multimidiáticas é a interati-
vidade, isto é, a participação 
ativa do usuário e a possibili-
dade de controlar o conteúdo 
da informação, ao contrário 
do ambiente escolar marcado 
pela disciplina.

Deste modo, como preco-
niza Pedro Demo (2008), as 
TICs podem oferecer aos edu-
cadores horizontes: novos mo-
dos de alfabetizar (multialfa-
betizações) mais envolventes, 
situados, atualizados, capa-
zes de abrir para as crianças 
as habilidades do século XXI; 
nova forma de autoria indivi-
dual e coletiva, mais flexíveis, 
transparentes; impulsos per-
tinentes em favor de autori-
dade do argumento, contra 
o argumento de autoridade; 
promoção de esferas públicas 
nas quais se pode desenvolver 
um tipo mais cosmopolita de 
cidadania; novas oportunida-
des de pesquisa, em especial 

na internet, transformando 
este mundo infinito de infor-
mação em material de pes-
quisa, não de cópia; manei-
ras diferenciadas de tratar o 
aluno, como alguém que pode 
construir a autonomia e au-
toria com apoio tecnológico e 
orientação maiêutica; modos 
mais situados de aprender, 
tipicamente reconstrutivos e 
envolventes.

Em suma, no ensino de 
línguas, as TICs são essenciais 
porque, através do que se cha-
ma letramento digital, é possí-
vel colocar o estudante em con-
tato com novas formas do uso 
da língua. Entretanto, além de 
saber usar as ferramentas e os 
avanços tecnológicos disponí-
veis, é necessário desenvolver 
o senso da cidadania que só é 
possível através da capacidade 
crítica e da independência na 
construção de valores.

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 & 
novas tecnologias

1 - Sofri uma lesão no jo-
elho na empresa em que tra-
balhava. Não pensei que fosse 
grave. Demorei de me recu-
perar e procurei um médico, 
que disse que eu teria uma le-
são no menisco. Ia fazer a ci-
rurgia quando fui despedido, 
Isso poderia ocorrer?Carlos 
Mendes.

 Senhor Carlos, Não tenho dú-
vidas no sentido de que o senhor 
foi vitima de acidente do trabalho. 
Este fato pode lhe assegurar uma 
estabilidade no emprego de um 
ano após a alta médica. Todavia, 
é necessário que seja informado 
se o senhor procurou um médico 
particular ou oficial do INSS. Se 
não foi do INSS, é necessário que 
o procure imediatamente.

Também o senhor não infor-
ma a data do acidente, o que im-
porta também, mas se tiver bene-
fício acidentário ainda durante o 
prazo do aviso prévio, não pode 
ser despedido. Se estiver fora do 
prazo e sem assistência do INSS, 
pode mesmo assim buscar sustar 
a despedida injusta, consideran-
do que o prazo do aviso, mesmo 
não cumprido, é tempo de serviço. 
De toda sorte, procure urgente o 
benefício do INSS, assim estará 
mais protegido contra despedida 
arbitrária.

2 - Trabalho como ope-
radora de telemarketing em 

uma clínica médica, com car-
ga horária de 6 horas. Estou 
grávida de 6 meses e estarei 
tirando licença- maternidade 
perto de ter o bebê, no final de 
abril. Tenho direito 4 ou 6 me-
ses de licença? Calos Lima.

Senhor Calos, A lei  aplicável 
é a da data em que a senhora ti-
rar a licença. Como estará vigen-
do o direito de seis meses, a sua 
licença será de seis meses

 
3 - Trabalhei na Justiça 

em cargo comissionado, sem 
vínculo por quase 16 anos. Ao 
ser exonerado, devo receber 
alguma indenização? Andrea 
Silva.

D. Andrea, O exercício de co-
missão, é função, cargo depende 
de concurso e de previsão legal. 
A senhora não esclarece em que  
ramos da Justiça a senhora tra-
balhou, imagino que foi a estadu-
al. A senhora não tem direito às 
indenizações como empregada, 
mas tem direito  aos valores cor-
respondentes a aviso, 13º salário 
e férias.

E considero que trabalhar 
16 anos na clandestinidade e ser 
despedida sem razão, pode con-
figurar dano moral indenizável, 
pois estes fatos certamente cau-
saram-lhe danos aos seus senti-
mentos íntimos, que são indeni-
záveis.

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

Finalizamos a primeira par-
te dizendo que: liderança está 
relacionada à formação de ex-
pectativa, a verdadeira trans-
formação provavelmente só virá 
de um executivo com poder para 
iniciá-la. O que isso quer dizer? 
Para ilustrar, vamos usar um 
consultor conhecido – Waldez 
Luiz Ludwig. Ele diz que não 
adianta ter dinheiro e tecnolo-
gias de última geração porque 
poder de inovação só vem de 
gente. O que é isso? Simples! As 
empresas têm que investir nas 
pessoas, capacitando-as. É a 
única forma de se manter e ex-
pandir. 

1º PECADO: 
ARROGÂNCIA: manifes-

tação ofensiva de superiori-
dade ou presunção, orgulho 
ou desdém, a arrogância tem 
tudo a ver com a sensação in-
flada de si mesmo. A arrogân-
cia pode surgir de realizações 

excepcionais. Uma situação 
previsível de arrogância as-
sume posição de liderança e 
começa a se defender de on-
das de ataques competitivos. 
Naturalmente, tende a acreditar 
que é imune a forças externas e 
sua reputação é exagerada. 

Caso Boeing – A Boeing 
decolou na Primeira Guerra 
Mundial com o seu papel estra-
tégico, foi beneficiada por con-
tratos altamente lucrativos com 
o governo americano na Segun-
da Guerra e atingiu posição do-
minante na indústria de aviação 
comercial. Com o lançamento do 
707, o seu primeiro avião comer-
cial a jato, e a incorporação da 
Mc Donnell Douglas, em 1997, 
tornou-se a maior empresa ae-
roespacial do mundo.

Assim como os gigantes 
automotivos, ante a invasão 
japonesa, a Boeing não acre-
ditava que seu domínio fosse 
desafiado. Foi quando surgiu 

a Airbus, conglomerado fran-
cês, espanhol, alemão, inglês 
formado em 1970. Com a aju-
da dos governos europeus, ra-
pidamente se transformou em 
uma competidora. Só em 1992 a 
Boeing despertou da sua apatia 
solicitando da União Européia 
restrições subsidiárias à Air-
bus. Em 2003, quando a Boeing 
anunciava queda na produção, 
a Airbus anunciava sua pro-
jeção de crescimento que lhe 
deu legitimamente o posto de 
“maior fabricante de aeronaves 
do mundo”. O que aconteceu? 

Parte da audaciosa ascensão 
da Airbus foi sua vantagem com-
petitiva. O sistema de produção 
da Boeing era obsoleto, com ori-
gem na Segunda Guerra Mun-
dial. Ela não conseguiu replicar 
as inovações da Airbus – fusela-
gem mais ampla, cabines proje-
tadas para servir a mais de uma 
aeronave, controle de voos eletrô-
nico. A Boeing, estimulada pelo 

prolongado domínio, dormiu na 
direção. Em vez de tratar a Air-
bus como real ameaça, passou a 
vê-la apenas como uma empresa 
que tinha crescido impulsionada 
pela ajuda dos governos euro-
peus. É verdade que a Airbus foi 
beneficiada, mas a Boeing tam-
bém recebe, até hoje, valiosos 
contratos de Washington. 

Dito isso, como quebrar o 
hábito da arrogância? Abra as 
janelas, deixe penetrar a luz. O 
líder deve mudar a cultura para 
aprender – principalmente com 
experiências fora da empresa. 
Dê a seus gerentes tarefas sem 
chances garantidas de suces-
so. Desafie-os a trabalhar em 
mercados não familiares, mas 
hostis, em projetos repletos de 
inovações arriscadas, ou em am-
biciosas empreitadas. Mas deixe 

claro que, se o gerente fracas-
sar, não será o fim de sua carrei-
ra desde que tenha aprendido. 
Jack Welch, ex CEO da GE, di-
zia gostar de gerentes com his-
tóricos de fracasso, pois são bons 
professores de modéstia. 

Nenhuma dessas sugestões 
pode garantir que a cultura da 
arrogância seja quebrada. Muito 
provavelmente a verdadeira mu-
dança somente acontecerá uma vez 
que tenha causado danos visíveis.

Na próxima edição vamos 
falar de empresas que depen-
dem de uma única competência 
principal para o sucesso. 

Até lá.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.
E-mail: adm@costhafera.com 

Por que grandes empresas quebram? 
Parte 2

*Advogado trabalhista e Ex-
presidente da OAB/BA; Sócio 
da Brito Cunha Advogados, 
Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 

– Salvador – Bahia.

Reajuste de aposentado 
será definido em março

Será definido pelo governo, em mar-
ço de 2012, o índice de reajuste para os 
aposentados do INSS que ganham mais 
do que um salário mínimo, hoje R$ 545. 
O deputado Gilmar Machado (PT-MG), 
líder do governo na Comissão Mista de 

Orçamento, descartou qualquer possi-
bilidade de o reajuste acima da infla-
ção começar a vigorar já em janeiro. Os 
aposentados começarão o ano apenas 
com a reposição da inflação, garantida 
por lei. 
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1 - Sofri acidente de tra-
balho na empresa onde tra-
balhei como empregado por 
cinco anos. Atualmente estou 
aposentado por invalidez aci-
dentária (B-92). Tenho direi-
to 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, conhe-
cida como Lei do FGTS, em seu 
artigo 15, parágrafo 5º. Assim, o 
Sr. João Filho tem direito ao re-
colhimento do FGTS, no período 
em que esteve afastado do ser-
viço em virtude de acidente do 
trabalho, gozando do benefício 
de Auxílio-Doença por Acidente 
do Trabalho.

2 - Tenho 57 anos e 180 
contribuições. Ouvi dizer que 
para se aposentar é necessá-
rio ter 180 contribuições. Isso 
é verdade? 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 exer-
ceram atividade urbana e como 
trabalhador rural, que se inscre-
veram na Previdência Social até 
24 de Julho de 1991, a carência 
para concessão da aposentadoria 

por idade, deve obedecer a tabe-
la de transição, contida no arti-
go 142 da Lei nº. 8.213 de 1991, 
levando-se em conta o ano em 
que o segurado implementou to-
das as condições necessária para 
concessão do benefício.

3 - Se for cumprida a ca-
rência e alcançada à idade 
necessária à aposentadoria 
etária, este direito estará ga-
rantido mesmo para quem 
perdeu a qualidade de segu-
rado? Érico Lima.

O parágrafo 1º, do artigo 102, 
da Lei nº. 8.213 de 24 de Julho 
de 1991 dispõe que a perda da 
qualidade de segurado não será 
empecilho para o segurado ter 
direito a Aposentadoria por Ida-
de, desde que, no momento do 
requerimento administrativo 
tenha preenchido os requisitos 
etários e carência. Também nes-
te sentido, dispõe o artigo 30, da 
Lei nº. 10.741, de 01 de Outubro 
de 2003, também conhecido como 
“Estatuto do Idoso”, que prevê 
neste dispositivo, que “a per-
da da condição de segurado não 
será considerada para a conces-
são da aposentadoria por idade, 
desde que a pessoa conte com, no 
mínimo, o tempo de contribuição 
correspondente ao exigido para 
efeito de carência na data do re-
querimento 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 qualida-
de 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
Previdenciária

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

A PALAVRA
Importuna o déspota, atemoriza o tirano, exaspera o truculento.
Quando ríspida suscita a fúria.  Quando afável a ira desvia
Fluindo dos lábios dos sábios adorna a sabedoria e traz alento.
Emergindo dos tolos esparge estupidez e promove agonia.

Excelso atributo do homem, bem expressa até ao desafeto acalma.
Revela a natureza de quem a produz. Pode soar como harpa,
Violino, alaúde ou harmônica de vidro, com sons que sublimam a alma.
Branda, anima, fortalece e enleva.  Rude deprime, aniquila e mata. 

Transforma-se em oração quando em invocação ao Criador. 
Dita com brandura e amabilidade, mesmo a mais crua verdade,
Mantém a união e enseja a paz. Soando como um hino de amor,
Dissipa intransigências e rancor, dissemina concórdia e bondade.

Rústica é um cantar amargo que ao meigo acerba,
É a voz exaltada e ruidosa que a turba excita.
Polida é delícia dos anjos que o ser sossega,
É afago do som da lira; é bálsamo que no corpo infiltra.

CULTURA

A Maçonaria como Ins-
tituição iniciática, filosófica, 
progressista e evolucionista 
que pugna pelo aperfeiçoa-
mento moral, intelectual e 
social da humanidade, está 
comprometida com o bem-
estar das nações e dos povos 
do mundo e não com partidos 
e/ou grupos políticos que são 
transitórios e que precisam 
modificar-se, de acordo com 
as circunstâncias e interesses. 
Em seus Templos cultua os 
bons costumes e os elevados 
ideais da consciência humana. 
O cerne do pensamento maçô-
nico é a liberdade, a igualda-
de e a fraternidade universal; 
é a compreensão do que seja 
estabelecer a igualdade social 
entre os homens desiguais. É 
implantar um mundo de har-
monia e de justiça.

Os maçons como cidadãos, 
podem e devem participar das 
diversas instâncias decisórias 
da sociedade, a fim de que, 
munidos do Ideal Maçôni-
co, possam contribuir para 
que reine a justiça em todas 
as suas formas: a Liberdade, 
a Igualdade e a Fraternidade 
humanas.

A Maçonaria faz e tem 
uma política que pertence a 
sua própria essência de socie-
dade iniciática. Ela concebe 
as atividades sociais, políti-
cas, culturais, econômicas e 
religiosas como verdadeiras 
contribuições para a elevação 
espiritual dos homens e como 
instrumentos dialéticos da 
construção de um novo mun-

do, onde a fraternidade, a paz 
e o amor sejam os valores fun-
damentais.

O aperfeiçoamento íntimo 
do homem é o caminho que a 
Ordem Maçônica estabeleceu 
como base para a edificação 
do novo templo universal (o 
mundo); a política e a filan-
tropia, a promoção cultural e 
a divulgação das ciências são 
atividades que devem refletir 
um maior grau de transfor-
mação dos seus membros.

Todos os povos e nações 
constituem uma só comuni-
dade, este é o princípio que se 
deduz da própria concepção 
de que o gênero humano tem 
sua origem comum em Deus 
– o Grande, o Supremo Arqui-
teto do Universo – como se ex-
pressam os maçons, algumas 
vezes censurados por aqueles 
não afeitos aos ensinamentos 
bíblicos. Observem o que diz 
o Novo Testamento nos Livros 
Hebreus 11, 10: “... Abraão 
esperava a cidade bem 
alicerçada, cujo arquite-
to e construtor é o próprio 
Deus”; ou em Atos dos Após-
tolos 10, 30 – 45: “... Pedro 
então começou a falar: De 
fato estou compreendendo 
que Deus não faz diferen-
ça entre as pessoas. Pelo 
contrário ele aceita quem 
o teme e pratica a justiça, 
seja qual for a nação a que 
pertença”.

A Maçonaria luta para 
que os homens possam re-
ceber todo o seu quinhão de 
lazer, cultura, educação, ha-

bitação, alimentação, saúde, 
esportes, segurança, etc. O es-
pírito maçônico e conseqüen-
temente, o de sua política é 
essencialmente de liberdade, 
de Fraternidade, de liberta-
ção material, de progresso e 
de solidariedade.

A política maçônica visa 
garantir a inviolabilidade do 
foro interno do homem – foro 
que é sagrado. O maçom, 
quando político só deve pa-
rar diante do Tribunal que 
o Criador colocou para nos 
orientar, “nossa consciên-
cia”. A consciência humana é 
o ponto de interseção do hu-
mano e o divino, o farol que 
ilumina nossos passos diante 
da escravidão.

O ex-presidente da Repú-
blica do Brasil, Dr. Nilo Peça-
nha, dizia que a “Maçonaria é 
uma escola perpétua de altru-
ísmo. Nessa escola, o homem 
aprende o que seja a fraterni-
dade no seu mais puro senti-
do. Como a fraternidade é a 
pedra angular da democracia, 
eis que o altruísmo democrá-
tico domina todo o ideário ma-
çônico.

 
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 Secretário 
de Planejamento do Grande Oriente 

Estadual da Bahia. Itabuna – Bahia.
E-mail:  ansico@uol.com.br

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

A política Maçônica

Por José Carlos Oliveira. 
Advogado e Membro-fundador das Academias Grapiuna de Letras (AGRAL), 

da Maçônica de Letras Ciências e Artes da Região Grapiúna (AMALCARG) e 
da Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). Itabuna – Bahia.

E-mail: josecarlosoliveiraadv@hotmail.com 

Por José Carlos Oliveira
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Espírito Santo, fogo 
de amor a Deus

O Espírito Santo é, de modo especial, louvor, adora-
ção, oração. Ele é fogo de amor a Deus, fogo de louvor. 
A Palavra diz que os apóstolos ficaram cheios do Espí-
rito Santo e começaram a falar numa língua estranha, 
numa língua nova, que deixou a todos espantados. Não 
falavam em línguas estrangeiras, mas numa nova lín-
gua, diferente. Era a língua do Espírito Santo que ex-
plodia dentro deles em oração.

O que aconteceu com os apóstolos deixou muita 
surpresa em Jerusalém. Alguns pensaram que esta-
vam bêbados, porque rezavam numa língua estranha, 
diferente. Para nós, isso é uma necessidade. Batizados 
no Espírito Santo, recebemos também a graça de orar 
numa língua nova.

 Estamos travando uma terrível batalha espi-
ritual e a arma que Deus nos dá contra os espíri-
tos malignos espalhados pelos ares é justamente a 
oração em línguas. É o próprio Espírito Santo orando 
em nós. Mais ainda: é orar e cantar na língua dos anjos. 
Eles oram e cantam conosco, reforçando nossa oração, 
combatendo a nosso favor.

 Os anjos têm uma visão do mundo espiritual que 
nós, seres humanos, não temos, pois são espíritos. A 
grande maravilha é que, quando você ora e canta na lín-
gua deles [anjos], eles combatem a seu favor. É preciso 
que você ore e cante nessa língua para que esses seres 
celestes venham e combatam a seu lado. 

 (Trecho do livro “O Espírito sopra onde quer” de 
monsenhor Jonas Abib)

Deus o abençoe!
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Mãos-leves
Recentemente, fiquei pensati-

va ao constatar quantas pessoas 
comuns cometem delitos, normal-
mente em seus locais de trabalho, 
e não são punidas porque se con-
vencionou em muitos desses ca-
sos, entre patrão e empregado, que 
seria melhor assim. O número é 
expressivo. Desde domésticas que 
retiram pequenos objetos das resi-
dências em que prestam serviços, 
como ajudantes ou gerentes que 
mexem no caixa das empresas nas 
quais possuem vínculo empregatí-
cio. Diria que esses são os delitos 
não computados nas estatísticas. 
Embora existam, são simplesmen-
te “esquecidos” ou “perdoados?” a 
fim de não gerarem maiores des-
gastes para os envolvidos. É prová-
vel que você conheça casos assim. 
Eles são comuns, mas ainda não 
haviam chamado tanto a minha 
atenção como agora. E sabem, por 
quê? Porque conclui recentemente 
o meu mais novo trabalho literário, 
“Luz na Prisão”, onde abordo algu-
mas questões relativas ao crime, e 
verifiquei que a maioria das pesso-
as “torce o nariz” quando nos refe-
rimos aos encarcerados. Ora, que 
estranho... Alguns possuem mesmo 
muita sorte por não terem sido pre-
sos ainda. Foi o que pensei...

É interessante refletir sobre 
o que leva uma pessoa a se apro-

priar de algo que não é seu. É mais 
interessante ainda tentar enten-
der porque algumas pessoas são 
indiciadas enquanto outras são 
perdoadas. Ao que tudo indica o 
grau de afeição que temos pelos 
demais pode influenciar naquilo 
que consideramos justo e adequa-
do para penalizá-lo pelo mal feito. 
Então, se gosto de minha ajudan-
te posso compreender que experi-
mentou uma “fraqueza” ao pegar 
dinheiro do caixa, mas, se um as-
saltante o faz, ainda que seja para 
levar a mesma quantia, é provável 
que não se tenha a mesma reação, 
embora talvez ele precise até mais 
do dinheiro do que a própria auxi-
liar. Certamente, ele deve ser pre-
so. Quanto a auxiliar, bem... Tal-
vez seja melhor lhe dar uma nova 
chance ou dispensá-la sem fazer 
muito alarde.

Quando dou este exemplo não 
pensem que desejo prender todos 
os empregados que de alguma for-
ma não conseguem resistir à tenta-
ção de mexer naquilo que não lhes 
pertence. Não, a ideia não é essa. 
A intenção é mostrar que muitos 
de nossos encarcerados não foram 
tratados com a mesma condescen-
dência dessa auxiliar que men-
cionei no exemplo acima. Muitos 
foram condenados por crimes que 
alguns praticam com certa regula-

ridade e estando em liberdade. To-
das as nossas cadeias contam com 
criminosos desse tipo. Ou seja, o 
que diferencia um e outro é que 
num caso aconteceu a queixa cri-
me e no outro ela deixou de existir. 
Os dois delitos aconteceram, mas 
apenas um recebeu julgamento e 
punição. Ora, por que marginali-
zar tanto nossos encarcerados se 
boa parte das pessoas poderia es-
tar como eles não fosse a compai-
xão de seus pares?  

Sei que a esta altura do texto 
alguns podem estar se sentindo 
ofendidos. Desculpem, por favor, 
a intenção não é nivelar de modo 
rasteiro, mas mostrar que pode-
mos nos encontrar um dia numa 
circunstância delicada e, talvez, 
semelhante à de nossos encarcera-
dos. O não pagamento da prestação 
alimentícia, o falso testemunho e o 
desacato a uma autoridade são pe-
quenos exemplos de situações que 
podem levar pessoas de bem para 
trás das grades. Devemos ter mais 
cautela ao julgar nossos irmãos 
encarcerados, afinal, todos mere-
cem uma segunda chance.

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 

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

largo,carnavais e religiosas,publicidade 
volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Muitos julgam, outros cogitam, 
no entanto poucos sabem realmen-
te o que é! Mas a Ordem Demolay, 
não é o que muitos pensam, pelo 
contrario, ela é uma Ordem que 
tem objetivos filantrópicos como 
um dos focos principais. Mas como 
assim filantrópicos? É isso mesmo, 
filantrópicos, realizam atividades 
em prol da comunidade; Mas de 
que forma? Através da colaboração 
de pessoas de nossa sociedade Ita-
bunense que tocadas pela neces-
sidade de ajudar o próximo e pela 
não concordância com a realidade 
lamentável das famílias carentes 
de nossa cidade, contribuem finan-
ceiramente ou com prestação de 
serviços (ajudando a Ordem), des-
sa forma, essa contribuição é re-
passada para grupos carentes que 
se beneficiam de diversas formas 
de acordo com suas necessidades. 

Ao longo de 25 anos da existên-

cia da Ordem em nossa cidade vi-
mos que essas doações são de suma 
importância, pois, através delas as 
vidas de muitas pessoas podem 
melhorar e talvez até mesmo mu-
dar a realidade dolorosa na qual as 
situações da vida lhes impuseram. 
Os membros do Capítulo da Ordem 
Demolay de Itabuna, realizam es-
ses trabalhos, não só porque a fi-
lantropia é uma das nossas fina-
lidades, mas, sim porque ficamos 
bastante felizes em ver uma crian-
ça carente alegre, ou em ver uma 
família que não tinha o que comer 
e agora tem, e saber que graças a 
essas doações ocorrem melhoras 
em suas vidas.

Hoje, eu estou feliz, não posso 
“reclamar”, pois não “falta” nada 
em minha vida, mas isso não acon-
tece com todos; então o que custa 
dar um pouco de felicidade para o 
meu próximo? Fazendo com pesso-

as que vivem em situações degra-
dantes terem um momento dife-
rente, oportunizando às mesmas 
passarem pelo menos um dia sem 
ter a necessidade de “reclamar” de 
sua realidade. Esses são alguns 
dos pensamentos dos Demolay!

Todavia, não só o Capítulo de 
Itabuna, mas sim, todos que tive-
rem interesse de colaborar com 
nossa sociedade Grapiúna, tendo 
em vista que a mesma, cada dia 
que passa está precisando cada 
vez mais de pessoas que estejam 
dispostas a reduzir a desigualda-
de social e também de vivenciar 
momentos importantes em nosso 
meio que humanizam o homem, 
visto que essas ações são indispen-
sáveis.

Por Tales Almeida Andrade.
Presidente Adjunto da Comissão de Filantropia 

da Ordem Demolay em Itabuna – Bahia.
E-mail: talesfutebolarte@hotmail.com

1 - Não desista nunca. 
Uma vez por semana, geral-
mente Domingo, que é um dia 
atípico, libere a dieta como for-
ma de compensação pelo bom 
desempenho da semana. Psico-
logicamente isso é muito bom, 
pois você sabe que pode comer 
um pouco do que gosta (neste 
dia).Não está prisioneiro de 
um regime. No entanto, ao lon-
go dos 6 dias de dieta pode ser 
que você tenha uma recaída. Se 
isso for raro, é normal. Não se 
martirize, não desista nunca do 
objetivo. Mesmo que a perda de 
peso seja lenta não é a perfei-
ção que leva à vitória, e sim a 
persistência.

2 - Tenha sempre uma 
atitude positiva. Às vezes, 
as pessoas acham que estão 
sofrendo por estarem seguindo 
uma dieta, e isso não é bom. 
Na verdade estas pessoas deve-
riam estar felizes e orgulhosas 
de si mesmas por conseguirem 
emagrecer por seu próprio mé-
rito, já que sabemos que isso 
exige força de vontade, discipli-
na e coragem. 

3 - Não cobiçareis a die-
ta do próximo. Ela não serve 
para todo mundo porquê nin-
guém é igual. Comece com o pé 
direito: Vá a um nutricionista, 
veja seu peso, sua altura, in-
forme seu sexo, sua idade, re-
late seus horários e toda sua 
alimentação diária e quando 

você sente mais fome para que 
seja feito um cardápio que você 
consiga seguir, e que possa ser 
modificado e adaptado às suas 
circunstâncias. Ressalvo que 
remédio só deve ser tomado por 
pessoas doentes e receitados 
por Médicos, em caso de obesi-
dade severa. Não seja hipocon-
dríaco, pessoas com sobrepeso 
não necessitam de remédios. 

4 - Cuidado com charla-
tães. Desconfie de produtos mi-
lagrosos que são amplamente 
divulgados na TV ou vendidos 
em catálogos, geralmente usam 
artistas para promoção e pro-
metem emagrecimento fácil e 
rápido. Não existe mágica. Você 
tem que acabar com a causa do 
problema, pode ser de forma 
mais lenta, porém duradoura, 
sem dependência química ou de 
produtos. Não existe nenhuma 
fórmula que possa substituir 
uma boa alimentação. O produ-
to pode até funcionar, e às vezes 
funciona mesmo, mas tem efeito 
paliativo. Quando você pára de 
tomar, volta a ganhar peso de 
novo. Você não pode ficar eter-
namente dependente de uma 
fórmula, remédio ou produto. 
A melhor maneira de controlar 
o peso de forma duradoura e 
definitiva é através de educa-
ção nacional (+ Atividade física 
quando necessário).

  
Fonte: www.minhavida.com.br 

Por Tales Almeida Andrade*

ORDEM
DEMOLAY

Filantropia do 
Capítulo Itabuna 
da Ordem Demolay

Os 4 mandamentos de
quem quer seguir uma dieta

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
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O deputado estadual Augusto 
Castro (foto), vice-líder do bloco 
PSDB/PR, está mobilizando for-
ças para viabilizar a aquisição 
de um ILS (Instrumento Lan-
ding System) para o Aeroporto de 
Ilhéus-Jorge Amado. O ILS é um 
completo e preciso sistema de ins-
trumentos para pouso, composto 
de equipamento rádio transmis-
sores em terra, com antenas com 

propriedades direcionais e de re-
ceptores próprios para o sistema 
a bordo das aeronaves. Seu cus-
to está estimado em cerca de R$ 
2 milhões. Como o Aeroporto de 
Ilhéus não tem esse instrumento 
e a região é muito úmida, em pe-
ríodos de chuva muitas aeronaves 
ficam impossibilitadas de pousar 
por falta de visibilidade e pela au-
sência do instrumento.

Além de requerer ao presiden-
te da Comissão de Infraestrutura 
da Assembleia Legislativa, Tom 
Araújo, que seja providenciada 
audiência com os dirigentes da In-
fraero, da ANAC e da Secretaria 
da Aviação Civil da Presidência da 
República para tratar do assunto.

Augusto Castro também enviou 
ofício para o presidente da Infraero, 
Antonio Gustavo do Vale, e para 

o ministro-chefe da Secretaria da 
Aviação Civil, Wagner Bittencourt, 
solicitando a viabilização dos re-
cursos necessários para a aquisição 
do ILS para o Aeroporto de Ilhéus. 

Deputado Augusto Castro requer 
a Infraero instrumento de pouso

POLÍTICA
Contatos já vem sendo mantidos por 
ele com o superintendente da Regio-
nal Centro-Leste da Infraero, José 
Cassiano Cassiano Ferreira Filho.

O deputado Augusto Castro 
argumenta que o movimento do 
Aeroporto de Ilhéus justifica a 
aquisição do equipamento. Segun-
do dados da Infraero, o aeroporto 
movimentou, de janeiro a setem-
bro deste ano, 376.299 passageiros 
recebidos através de 9.537, entre 
voos domésticos e internacional.

Segundo dados da Infraero, o 
aeroporto O Aeroporto de Ilhéus/
Bahia – Jorge Amado opera com 
oito voos diários, além dos vôos da 
aviação geral. É a principal porta 
de entrada de turistas que visitam 
as praias do sul da Bahia.


