
DIREITOS - Lions Clube é uma 
organização de serviço já tradicio-
nal em Itabuna. Quando e porque foi 
fundado o Lions Grapiúna?

Ivone Gouveia Montenegro de 
Souza - O movimento Leonístico exis-
te em Itabuna desde 1954. Hoje a cidade 
conta com três Clubes de Lions, sendo que 
o Lions Grapiúna é o “caçula” deles, fun-
dado em 21 de março de 2011. Formou-se 
com um grupo de homens e mulhe-
res com características de “SERVIR”, 
que ambicionava algo diferente. 14 
companheiros oriundos de clube já 
existente e 10 Novos Leões criaram 
então este Clube jovem, com visão 
voltada para o lado socioambiental. 
Prevenção à violência, educação, 
saúde, orientação aos jovens, opor-
tunidade de formação profissional... Estes 
são alguns de nossos objetivos. Hoje nós 
contamos com 35 associados.

DIREITOS - Em que as atividades do 
Lions podem ajudar a comunidade?

Ivone Gouveia - Partindo do princípio 
que é nas comunidades que os problemas 
acontecem e é nelas que tem que resolvi-
dos, os Leões fazem trabalho voluntário 
nas localidades em que vivem, visando 

sua melhoria. É sempre um desafio. Mas 
quando se trata de aceitar desafios, nossa 
resposta é simples: “Nós Servimos”. Isso 
é o que une Leões em todo o mundo. E é 
algo incondicional. Não nos restringimos 
a nenhuma causa. Nós ajudamos onde, 
quando e como podemos. Costuma-se di-
zer que feliz é a cidade onde existe um 
Clube de Lions atuante. E não nos limi-
tamos a áreas geográficas. Estamos pre-
sentes em 206 países e regiões, e somos a 

única Organização não Governamental a 
atuar como consultores junto a ONU, no 
Conselho Econômico e Social, tendo sido o 
Lions Internacional signatário da “Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos”.

DIREITOS - O que leva alguém a 
se tornar um Leão?

Ivone Gouveia - Tornar-se um Leão 
é tornar-se um voluntário engajado, um 
membro de uma organização internacio-

nal respeitada, um líder na comunidade 
e um amigo dos mais necessitados. E há 
muitas razões para se associar. Como 
Leão você pode: ajudar sua comunidade; 
desenvolver habilidades preciosas; mu-
dar a vida de outras pessoas, na sua re-
gião e no mundo; aprender a ser um líder 
e a liderar uma organização respeitada; 
ter uma vida mais dinâmica e divertida; 
crescer como pessoa e como profissional; e 
o mais importante é que você tem a opor-

tunidade de saber que o trabalho 
que você faz na comunidade vale 
a pena e é reconhecido. Não exis-
te gratificação maior ou momento 
de maior felicidade que ver que o 
que você realizou deu resultado. 
Dá uma nova motivação para con-
tinuar.

DIREITOS - Existe restrição para 
a criação de um Clube de Lions? 

‘Ivone Gouveia - Existe a orienta-
ção para criação de Clubes de Lions em 
municípios ou localidades com mais de 
25.000 habitantes. Quanto maior a po-
pulação, maior poderá ser o número de 
Clubes para atendê-la.  E exige-se um 
número mínimo de 20 associados para 
a fundação de um Clube. Abaixo deste 
número podem-se criar núcleos de Leões 

Entrevista com Ivone Gouveia Montenegro de Souza, 
presidente do Lions Clube de Itabuna – Grapiúna
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vinculados a um Clube já existente.

DIREITOS - O Lions Grapiúna, 
como foi colocado, é um Clube novo. 
O que vocês já realizaram nestes 
nove meses de existência?

Ivone Gouveia - Apesar do pouco 
tempo de existência, o Lions Grapiúna já 
realizou muitas atividades. Podemos ci-
tar, entre outras:
 Atividades no Educandário Cor-

dolina Lupp;
 Atividades de Visão: Doação de ócu-

los para internos do Presídio de Itabuna;
 Mutirão de Saúde em comemora-

ção ao dia Nacional do Lions na Saúde, 
no Bairro Sarinha;
 Participação ativa nos mutirões 

de combate à Dengue;
  “Treinamento para Garçom”, ati-

vidade desenvolvida para os Atiradores 
do TG de Itabuna e convidados, onde 16 
jovens receberam certificação;
 Incentivo ao esporte, como o 

Campeonato Interno de Voleibol no Co-
légio Estadual Luis Eduardo Magalhães 
– CELEM;
 Concurso Internacional “Cartaz 

da PAZ”, com as crianças da Escola CAIC 
Jorge Amado;
 Plantio de árvores;
 Campanha permanente de envio 

de doadores de sangue e medula ao Banco 
de Sangue de Itabuna, em parceria com o 
Tiro de Guerra de Itabuna.

DIREITOS - O Lions tem declara-
ção de visão, missão e lema?

Ivone Gouveia - A declaração de Vi-
são de Lions Internacional é: “Ser o líder 
global em serviços comunitários e huma-
nitários”. Como Declaração de Missão te-
mos: “Dar poder aos voluntários para que 
possam servir suas comunidades e aten-
der às necessidades humanas, fomentar 
a paz e promover a compreensão mundial 
por meio dos Lions clubes”. E o lema de 
Lions Internacional é: “Nós Servimos”. 
Pequeno na forma, mas infinitamente 
grande no significado. Além disso, cada 
dirigente pode utilizar um lema particu-
lar, e o lema adotado por nossa gestão é: 
“Juntos podemos mais”, evidenciando a 
necessidade de um trabalho em equipe, 
envolvendo toda a comunidade.

A entrevistada do 2º Caderno do jornal DIREITOS desse mês é a fun-
dadora e presidente do Lions Clube de Itabuna – Lions Grapiúna, 
Ivone Gouveia Montenegro de Souza, que presidirá a instituição nos 

anos de 2011 e 2012. A entrevista versará sobre a fundação e o papel de um 
Lions Clube.

“Nós Servimos. Isso é o que 
une Leões em todo o mundo. 
E é algo incondicional...”

“Nós ajudamos 
onde, quando e 
como podemos”
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Uma inovação no Seminário de 
Práticas de Trocas da Educação Gra-
piúna de 2011 teve uma receptividade 
muito positiva na comunidade, princi-
palmente entre os frequentadores do 
Jequitibá Shopping que puderam co-
nhecer através da exposição de painéis 
(banners) os trabalhos desenvolvidos 
por 26 professores da Rede Municipal 
de Ensino, e outros quatro desenvol-
vidos de forma coletiva na Escola Ma-
rieta de Carvalho, Projeto BB Educar 
– Eu Cidadão, Creche Pequeno Apren-
diz e Creche Irmã Margarida.

Promovido pela Secretaria da 
Educação, através do Departamento 
de Educação Básica (DEB), a inicia-
tiva além de buscar dar visibilidade 
à prática docente por meio de relato 
de experiências, objetivou também 
valorizar o trabalho do professor, que 
através de pesquisas e projetos imple-
mentados em sala de aula persistem 
na busca da melhoria da qualidade so-
cial da educação. 

O Workshop da Prática Docen-
te foi organizado pela Assessoria do 
Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

e aconteceu no começo deste mês no 
foyer do Jequitibá Shopping, com a 
participação dos professores autores 
dos projetos e foi prestigiado por di-
versas pessoas da comunidade.

“Com certeza trazer essas inicia-
tivas desenvolvidas nas escolas para 
o conhecimento da sociedade é muito 
importante, porque investir em edu-
cação é o melhor que nós podemos 
fazer por nossas crianças e adolescen-
tes. Portanto, os professores de Itabu-
na estão de parabéns por acreditarem 
que um futuro melhor só é possível 
através da educação”, frisou a dona de 
casa Maria das Graças Sodré.

Visitando a exposição, o secretário 
da Educação, Gustavo Joaquim Lis-
boa, enfatizou que a valorização da 
prática docente passa também pela 
socialização das boas iniciativas im-
plementadas pelos educadores. “Nes-
te sentido, um Workshop como este é 
um importante meio para que a comu-
nidade tome conhecimento de como a 
busca pela educação de qualidade na 
Escola Grapiúna vem sendo conquis-
tada”, frisou Lisboa.

Por doenças parasitárias ou parasito-
ses entende-se o agravo cujo agente etio-
lógico pode ser um ser microscópico como 
a ameba ou a tênia cujo verme na forma 
adulta pode medir vários centímetros. Es-
sas doenças têm a ver com pouca higiene. 
Assim, mãos sujas, frutas que são consu-
midas sem serem lavadas, unhas mal cui-
dadas etc. representam condições para a 
transmissão.  A água contaminada, por 
conseguinte, é o meio transmissor ideal. 
Nos intestinos, os agentes etiológicos vão 
encontrar as condições propícias para se 
nutrir e reproduzir. Alguns deles são co-
mensais como as amebas, exceto a Enta-
moeba histolytica que causa enfermidade. 
A sintomatologia caracteriza-se por náu-
seas, cólicas, vômitos, meteorismo, perda 
de peso, diarréias ou até abscessos. O tra-
tamento seria, além dos cuidados higiêni-
cos, usarem medicamentos específicos Há 
remédios, os helmínticos polivalentes, que 
são utilizados para tratar várias espécies 
de verminoses. Para a amebíase, usam-se 
os amebicidas, e para a giardíase, os giar-
dicidas

Ainda neste capítulo, estudam-se a do-
ença de Chagas, A doença do sono, a malá-
ria, a leishmaniose. 

A doença de Chagas, cujo agente etio-
lógico é o Tripanossoma cruzi, descoberto 
por Carlos Chagas, causa agravo para o 
tubo digestivo e o coração. O T. cruzi se 
alojando neste último órgão, vai causar-
lhe aumento. O transmissor do protozoá-
rio é um mosquito da subfamília dos tria-
tomíneos, conhecidos por barbeiros. Esses 
vetores vivem em frestas de casas de taipa 
e, sendo hematófagos, à noite picam as 
pessoas, veiculando-lhe o parasita. A do-
ença de Chagas, na forma crônica, apre-
senta a sintomatologia de uma insuficiên-
cia cardíaca. Ocorre, além do aumento do 
coração, aumento do fígado, baço, incha-
ção das pernas. É a enfermidade cardía-

ca mais comum nas áreas infestadas por 
babeiros. A prevenção seria habitar casas 
de tijolos com reboco, evitar armazenar 
nas habitações lenha, produtos agrícolas, 
pois o barbeiro facilmente se esconde entre 
eles. À noite, usar mosquiteiros e vistoriar 
as dependências das moradias. 

A leishmaniose é outra doença causa-
da por protozoário, infectando a pele cau-
sando-lhe feridas, ou órgãos internos como 
o fígado, baço. 

A malária é uma protozoose muita es-
tudada e que tem preocupado as autorida-
des sanitárias devido sua alta prevalência 
na região norte do Brasil e os custos eco-
nômicos que acarretam às populações que 
vivem nessa região. Os agentes transmis-
sores são protozoários de quatro espécies: 
P. malariae, P. vivax, P. ovale (não existe 
no Brasil) e o P. falciparum, este causan-
do a malária na sua forma fulminante. O 
doente pode passar um dia, dois dias, três 
dias sem febre, mas logo, ela retornará a 
depender da espécie de plasmodium com 
o qual foi infectado. Por outro lado, ele 
pode ter febre todo dia se estiver conta-
minado pelas três espécies. A forma ful-
minante pode levar ao óbito em 24horas. 
O controle da malária tem representado 
um desafio para os pesquisadores. Há 
muito tempo tem se procurado sintetizar 
uma vacina. Entretanto as pesquisas con-
tinuam e é de prever que nos próximos 
anos a comunidade científica nos brinde 
com uma vacina que seria a redenção sa-
nitária para milhões de pessoas em todo 
mundo.

 Para finalizar citaremos a Doença do 
Sono, comum em algumas partes da África 
e cujo protozoário é transmitido ao homem 
pela mosca tse-tsé. O órgão acometido é o 
cérebro. 

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

Doenças 
Parasitárias Por Jairo Santiago Novaes*
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EDUCAÇÃO

Workshop mostrou prática
de educadores itabunenses

Professor da rede 
estadual é homenageado

no Senado Federal

Governo quer implantar
bibliotecas em todas as 
cidades do país até 2020
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O Centro Estadual de Educação 
Profissional em Logística e Trans-
portes Luiz Pinto de Carvalho, em 
Salvador, é destaque mais uma vez 
no cenário nacional. O professor 
Alex Vieira, vencedor do Prêmio 
Inovadores da Microsoft 2011, na 
categoria ‘Uso Avançado de Tecno-
logias Microsoft’, em agosto deste 
ano, foi um dos homenageados, na 
terça-feira, pela Comissão de Edu-

cação, Cultura e Esporte do Sena-
do Federal, em Brasília. O projeto 
desenvolvido no centro integrou 
educação básica à educação pro-
fissional. Intitulado ‘Explorando o 
Universo através das Tecnologias 
de Informação e Comunicação’, o 
projeto estimula a formação cien-
tífica, base para a compreensão da 
tecnologia e coloca em prática a 
construção do conhecimento

A ministra da Cultura, Ana de Hollanda, 
assinou nesta terça-feira, em Brasília, porta-
ria que institui 53 metas do Plano Nacional 
de Cultura para serem realizadas até 2020. 
Entre os objetivos do ministério, está a im-
plantação de bibliotecas públicas em todos os 
municípios brasileiros e a inclusão da disci-
plina cultura brasileira no currículo de es-
colas públicas de educação básica. Conforme 
Pesquisa de Informações Básicas Municipais 
(Munic) do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) divulgada no ano passa-

do, em 2009 93,2% dos municípios brasilei-
ros tinham bibliotecas. Ainda no âmbito da 
educação, o Plano Nacional de Cultura prevê 
a inclusão de 20 mil professores de arte em 
escolas públicas, além de aumentar as va-
gas de graduação e pós-graduação de cursos 
relacionados à cultura. Outro objetivo é ter 
20 mil pessoas que trabalham na área com 
cursos reconhecidos pelo Ministério da Edu-
cação (MEC). O ministério quer também do-
brar a média de leitura fora de sala de aula, 
que atualmente é de 1,9 livro. (G1)



Pesquisa divulgada Na última quin-
ta-feira (16) pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) mostra que 
50% dos entrevistados acreditam “total-
mente” ou “muito” que nos próximos 20 
anos o Brasil será alvo de agressão mili-
tar estrangeira em função de interesses 
sobre a Amazônia. Outros 45% creem que 
o Brasil poderá ser atacado por causa 
das bacias do pré-sal. Os dados integram 
o Sistema de Indicadores de Percepção 
Social (SIPS) do Ipea, que, nesta edição, 
mediu o temor da população a ameaças. 
Segundo o Ipea é a primeira vez que o 
instituto analisa o temor da população 

sobre questões de segurança nacional. 
Foram ouvidas 3.796 pessoas nos 26 esta-
dos e Distrito Federal. A margem de erro 
é de 5%, informou o Ipea, instituto vincu-
lado à Presidência da República. Para os 
pesquisadores do instituto, a quantidade 
de pessoas que teme conflitos relaciona-
dos à Amazônia ou ao pré-sal é “surpre-
endente”, principalmente se comparado 
com outros números que mostram que, 
em ambos os casos, apenas cerca de 30% 
dos entrevistados descarta a ocorrência 
de um conflito por estes motivos. Os que 
acreditam “razoavelmente” na possibili-
dade de guerra são 17%. (G1)

Acaba de ser lançado em Salvador o livro Relógio 
de Areia – Antologia. Como nos diz Délio Pinheiro no 
prefácio: “.. é um livro coletivo que abrange três gêne-
ros literários – crônica, conto e poesia – reúne escritos 
de dezesseis autores, todos servidores da Assembe-
lia Legislativa da Bahia que professam o hábito e a 
paixão às letras”. Essa apaixonante obra conta com a 
participação da poetisa itabunense e colaboradora do 
Jornal DIREITOS, Lucrécia Rocha

50% temem que Brasil seja atacado 
por causa da Amazônia, diz Ipea

Relógio de Areia 
- Antologia
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Quem mais entende de viajar nesta época 
já escolheu com quem embarcar.

COMPRE SUA PASSAGEM 
COM ANTECEDÊNCIA.

Como todo o seu exército de deu-
ses, com todo aquele arsenal mitoló-
gico, a Grécia está acuada pela União 
Europeia. Fizeram-na entrar para a 
zona do euro e agora cobram-lhe os 
olhos da cara. Sarkozydiz que os gre-
gos são gastadores. Que repelem me-
didas austeras, que seus governantes 
costumam maquiar a matemática fi-
nanceira.

Bancos e corporações, os verdadei-
ros responsáveis pela crise européia 
desenhada na Grécia, utilizam recur-
sos dos governos para aliados do FMI, 
impor uma falsa moralidade. Como 
exigir equilíbrio de um povo ciclotí-
mico que sempre oscilou entre o céu 
e o inferno. Ora desce aos labirintos 
infernais para resgatar Eurídice, ora 
senta-se à mão direita de Zeus.

Respeitem a Grécia, senhores 
banqueiros. Ela plasmou de graça 
para o mundo a educação socrática, 
a filosofia de Aristóteles, o teatro de 
Eurípides, os diálogos de Platão, a de-
mocracia, a psicanálise e outros acha-
dos, a divina escultura das formas 
harmoniosas, os esportes, a fatalida-
de – e fez Vênus sair gloriosa das es-
pumas do mar Egeu para estabelecer 
o reinado do eterno feminino. Isso não 
vale nada?

Uma tradição dessas merece todos 
os orçamentos em euros da Alemanha 
e França, no mínimo. E o que ingrato 
deu em troca à velha Hélade? Apro-
veitou o sono de Hércules, cansados 
de tantos trabalhos, e tirou da Grécia 
quase toda beleza acumulada a sécu-
los. O acervo furtado ainda espalhado 
pelos museus ocidentais, tal e qual o 
do Egito, China e outras nações.

Rapinagem internacional. Os gre-
gos têm razão em lutar nas ruas con-
tra imposições econômicas. É hora de 
exigir ajuda sem contrapartida. Do 
contrário, a China entra em cena e 
arrasa. Quem quiser que se ponha no 
caminho de Tebas em plena ditadura 
do hedonismo e enfrente primeiro a 
Esfinge, depois o oráculo. Os gregos 
já passaram por esses maus bocados.

Os pacotes de “ajuda” à Grécia fo-
ram mais do que pagos apenas com o 
valor doa ingressos cobrados há sécu-
los no Louvre e outros museus. Os Es-
tados Unidos vivem assustados com a 
China – mas nos bons tempos se apos-
saram de seus tesouros artísticos.

           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*

EXPRESSANDODevolvam 
o que é 
da Grécia
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Há algo que as pessoas buscam incansa-
velmente. De forma até mesmo inconscien-
te algumas vezes, mas todas procuram.

Há algo que os homens buscam onde esti-
verem, em qualquer momento da vida.

Há algo que as pessoas buscam a todo 
instante, se somente de instantes fizermos 
da nossa vida.

Talvez o que elas não saibam é que essa 
busca pode estar nos gestos mais simples da 
vida; pode estar nos momentos mais inespe-
rados; pode estar até mesmo tão pertinho de 
nós que, no entanto, não conseguimos en-
xergar por achá-lo distante! E quanta coisa 
nessa vida pensamos estar distante...

Há algo que todos buscam ser grandio-
so, algo que tornará a vida um espetáculo 
em cima do palco da existência: um simples 
sorriso no rosto de uma criança, sobretudo 
um filho, é algo miraculoso, a maior ence-
nação que podemos assistir, estrondosa-
mente fantástico e simples!

Há algo que a humanidade busca deses-
peradamente e, se não encontrar, de nada 
terá adiantado viver, sofrer, lutar! Acaso 
existe felicidade maior que o Sol iluminar 
o nosso dia, trazendo energia e a fonte de 
bem-estar? Acaso existe alegria maior que 
contemplar as três-marias, canopus, belte-
guese e sírios? Acaso existe prazer maior que 
sentar ao clarão do luar e monologar com a 
cúmplice de todos os pecados & prazeres?!

Há pessoas que lutam uma vida inteira e 
creem que no final alcançarão a fórmula má-
gica para a felicidade. Acumulam fortunas, 
evitando futuras privações; deixam heranças, 
acreditando deixar felicidade aos descenden-
tes. Acumulam bens materiais, inúteis maté-
rias que as traças roerão, ladrões roubarão, 
tempo esquecerá. 

Tudo nos é emprestado pela Entidade 
Maior criadora de tudo o que existe. Nada 
é dado por acaso! Assim como é emprestado, 

é pedido contas do empréstimo. Ai daqueles 
que mau uso causaram, ai daqueles que em-
pregaram em leviandades, ai daqueles que 
cometeram erros aos seus semelhantes!

Tenho a firme convicção de que o que 
as pessoas precisam não é nada material, 
não tem forma, não tem cor, não tem sa-
bor. Mas o ser humano adora se iludir! Na 
verdade são garis: guardam lixos dentro 
de si mesmo. Com isso quero dizer que as 
pessoas guardam mágoas, raivas, derro-
tas, amarguras! Verdadeiros lixos que para 
nada servem! 

O maior tesouro já nos foi dado. O que 
buscamos, já temos. O que, insistentemen-
te, lutamos toda a nossa vida nunca, se-
quer, esteve longe de nós, nem ao lado, em 
cima ou embaixo: está dentro de nós! 

É um minúsculo ponto de vida que nos 
move. É um pequeno feixe de luz dourada 
que nos sustenta. É algo que temos a certe-
za que, no final, iremos encontrar e sermos 
bastante felizes, apesar de todos os contra-
tempos que possam surgir. 

E isso tem nome. Um nome pequeno 
para um sentimento grandioso e nobre que 
carrega em si. Uma emoção que poucas 
pessoas ultimamente estão aproveitando 
e sabendo usá-la. E também outras tan-
tas têm desdenhado, escamoteado, varrido 
para debaixo do tapete.  

Estou falando do amor, essa grandiosa 
experiência para quem já o sentiu. Essa 
força radiante de que tanto carecemos nos 
dias atribulados e infelizes que vivemos. 

É somente isso o que todo ser humano 
busca vida inteira: das melhores ou das 
piores formas possíveis. Eis a resposta.

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

Algo 
mais Por Gustavo Atallah Haun*

BALAIO 
CULTURAL O Natal está 

próximo...
O tempo passa... corremos o ano 

todo e só percebemos a proximidade do 
Natal quando as lojas, as ruas e os la-
res começam a se enfeitar com pinhei-
rinhos, luzes, guirlandas, arranjos, 
presépios, papai-noel...

Neste clima de alegria e confrater-
nização, pessoas de todas as idades, 
classes e raças se mobilizam a pro-
cura de presentes, enfeites, comidas, 
bebidas, cartões de confraternização, 
preparando tudo da melhor maneira 
possível para as festividades. E não há 
nada de mal nisso, desde que não nos 
desviemos do foco do Natal, o nasci-
mento de Jesus.

Apesar de ser um tempo, no qual 
nos tornamos mais acolhedores e mais 
solidários, nem sempre elevamos nos-
so pensamento e nosso coração no real 
sentido do Advento.

Fica aqui um questionamento: 
Qual o objetivo de toda essa preparação 
e qual o sentido do Advento para nós?

Temos consciência de que ao cele-
brarmos o Natal fazemos memória ao 
nascimento do Deus Encarnado, que 
veio morar entre nós?

Estamos fazendo do Advento um 
tempo de espera e preparação interior, 
para acolher aquele que é o real moti-
vo de existir o Natal, Jesus Cristo?

Que presente estamos preparando 
para o aniversariante homenageado 

no Natal?
Estamos voltados para as riquezas 

do alto, acolhendo Jesus em nosso co-
ração, em nossa família, na sociedade 
ou encontramo-nos mergulhados na 
beleza das luzes coloridas, na riqueza 
dos enfeites e no consumismo?

Percebemos a presença de Jesus no 
irmão que passa necessidade, no doen-
te, no excluído e naquele para quem 
Jesus ainda não nasceu?

O Advento é um tempo propício à 
reflexão, à oração e à conversão. Pre-
paremo-nos espiritualmente para aco-
lher o Emanuel, o Deus-conosco, que 
veio a esse mundo para nos salvar e 
deixar uma mensagem de fé, de espe-
rança e de amor!

Que o nosso coração seja uma man-
jedoura que acolha o Menino Jesus; 
que o nosso lar seja uma gruta, onde 
Maria e José encontrem abrigo e que 
o Brasil seja um grande presépio, onde 
Jesus possa ser reconhecido e acolhido 
como Senhor e Salvador!

“O Verbo se fez carne e habitou en-
tre nós” (Jo 1,18).

FELIZ NATAL!
      
*Formada em Letras e em Teologia para Leigos. 

Autora dos livros “Uma mensagem por dia, o ano 
todo” e “Mensagens e orações para diversas situa-

ções do dia a dia” (Paulinas Editora). 
Pato Branco – Paraná.

E-mail: rose.ross@brturbo.com.br 

                                                            Por Rosemary de Ross*

Professora baiana é
homenageada pelo MEC

“Eu gostaria de gritar para todo o Nordes-
te e para o Brasil que educação vale a pena”, 
este é o desejo da professora Luciana Barbosa 
dos Santos. Ela será agraciada nesta quarta, 
às 10h, em Brasília, como uma das vencedoras 
do Prêmio Professores do Brasil do Ministério 
da Educação na categoria Educação Infantil. 
A professora de 36 anos, que leciona no Centro 
Educacional Santo Antônio, localizado em Si-
mões Filho (Grande Salvador) venceu o prêmio 

com o projeto “Um Sarau bem Legal: Vivendo 
a Poesia além das Palavras”, que leva a poe-
sia para dentro da sala de aula. “Não esperava 
que este projeto conquistasse esse prêmio, que 
veio para alegrar toda a escola, os alunos en-
volvidos e as famílias. No projeto, utilizamos a 
poesia para que eles desenvolvam a inteligên-
cia aliada às brincadeiras de criança de seus 
pais, como as cantigas de roda, pula corda, 
etc”, explicou Luciana Barbosa. (A Tarde)
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Foram tantas as questões,
Foram tantas as razões
Para explicações,
Suposições,
Decisões.

Filho, por que não vieste?
Se por você senti ternura,
Senti carinho, 
Senti a dimensão
Da imensidão, 
Do amor maternal
Em sua intensidade,
Em sua magnanimidade.

Você me quis
Quando eu era tão jovem...
Protelei, protelei, protelei...
Que estupidez!

Eu te quis,
Quando tudo parecia seguro,
Sereno...
Mas fui obstruída pelo medo, 
Medo da gestação,
Do parto,
Do mundo.
Medo da Síndrome do Pânico
Manifestar-se, e ao feto vir afetar
Foram tantas as razões...

Alcancei a meia-idade,
Agora já é tarde;
Útero extirpado
Fez o sonho maternal
Chegar ao seu final.

Filho, por que não vieste?
Foi endometriose?
Miomatose?
Infertilidade uterina?
Ou simplesmente, covardia?
Foram tantas as questões...

Filho, perdoa essa mulher
Que um dia foi fraca,
Foi frágil,
Foi fóbica.

Perdoa essa mulher
Que foi atormentada pelo medo
Mas que te amou,
Te idealizou, 
Imaginado assim
A grandeza da maternidade
Expressa em sua forma maior.

Filho, perdoa essa mulher...
Foram tantas as questões...
Foram tantas as razões...

Poesias
Perdoa essa mulher

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Que teu Natal tenha
guloseimas de alegria,
presentes de esperança,
mesa farta de compreeensão,
votos sinceros de paz
e de dignidade.
Que não se reúna só
com tua família,mas com
àqueles que necessitam
de companhia nos abrigos,
nos orfanatos,nos hospitais,
nos centros de recuperação,
e nas dificuldades.
Pois o maior PRESENTE
da humanidade ainda
continua sendo JESUS.
Que é todo o sentido do Natal.
O resto é pura ilusão humana!

Teu Natal

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

Lá pelos idos de 1700 um movimento 
revolucionário institui um modelo de Es-
tado que tinha como base fundamental a 
diluição das funções estatais, que foi de-
nominada de Separação de Poderes. Es-
ses poderes eram constituídos de repre-
sentantes do povo que tinham como fim 
desempenhar, de forma diferenciada, três 
atividades essenciais a governabilidade 
que eram a Executiva (Administrativa), 
a Legislativa (elaboração das leis) e a Ju-
diciária (resolução dos conflitos). Cada 
função era desempenhada por membros 
diferentes para não gerar um governo 
concentrado e unilateral e que pudesse 
atingir os interesses de todos. Esse mode-
lo não foi alterado até os nossos dias, sen-
do um dos requisitos básicos dos regimes 
democráticos.

Todas essas funções devem ser de-
sempenhadas por representantes eleitos 
pelo povo, tendo como compromisso bá-
sico a realização e observância dos man-
damentos constitucionais. (No Brasil so-
mente os membros do Poder Judiciário 
não são eleitos).

Dessas funções a que mais carac-
teriza a representatividade do povo é a 
desempenhada pela Casa Legislativa, 
tanto é assim que a nossa constituição 
no seu art. 45 diz: “A Câmara dos De-

putados compõe-se de representantes do 
povo, eleitos, pelo sistema proporcional, 
em cada Estado, em cada Território e no 
Distrito federal”, e assim para as Assem-
bléias Legislativas e para a Câmara de 
Vereadores.

Mas, infelizmente o modelo idealizado 
pelos Gregos e concretizado pelos France-
ses e Americanos, não impediu os vícios 
decorrentes da ambição dos homens na 
busca e manutenção no poder.

Ao longo da nossa história nos depa-
ramos com um modelo eleitoral viciado, 
inicialmente, pelo voto censitário, poste-
riormente por uma universalidade vela-
da, através do cabresto, das trocas de fa-
vores, das dentaduras, das cestas básicas, 
dos cimentos e outros benefícios, e mais 
recentemente das compras de voto. Cer-
ta vez ouvi de uma eleitora ter vendido o 
seu voto para um vereador por R$ 30,00. 
Só se elege quem tem dinheiro? Será por 
isso que querem manter o financiamento 
privado de campanhas?

Diz a lenda que para ser membro de 
um dos poderes é necessário ter “repu-
tação ilibada” ou seja, não ter cometido 
nenhum ato que desabone a sua conduta. 
Mas, lá em passagarda.... Ou, desculpem 
no Brasil aqueles que foram constituídos 
para promoverem o controle da sociedade 

através de um código de condutas (leis), 
não tiveram moral suficiente para des-
tituir uma colega do cargo, porque não 
compreenderam o significado da expres-
são “reputação ilibada”. É! a nobre depu-
tada cometeu o ato ímprobo antes de ser 
eleita para o cargo, então não caberia a 
essa casa do POVO, julgar o ato.

Montesquieu, meu querido! de fato o 
homem é capaz de violar a própria lei que 
ele cria...

As vezes por um lapso de emoção me 
dar uma vontade de fazer uma campanha 
para o voto NULO, mas quando retomo 
as minhas faculdades cidadãs não con-
sigo me empenhar para isso, mas está 
bastante difícil cofiar e ter esperança 
em alguém. Ah! Já sei, votarei naqueles 
166 que votaram contra a “Jaque”. Mas, 
quem são eles mesmos? São todos 513, 
já que o voto de Decoro é secreto. Voltei 
a “estaca zero”. Convenhamos, com isso 
quem terá MORAL para instaurar uma 
CPI da CORRUPÇÃO? 

O que me resta no caso de “Jaque” é es-
perar que o Judiciário faça a sua parte.

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

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

No que se transformou 
a Casa do Povo Por Valéria Ettinger*

CONTEXTO

Vamos concluir a subida de nosso pri-
meiro degrau na escada do sucesso.

A vida é um presente do Grande Arqui-
teto do Universo que exige que acreditemos 
em nós próprios e desenvolvamo-nos até o 
último suspiro. Não acreditamos, repito, em 
ter sorte ou não tê-la. Acreditemos em nos-
sa competência, creiamos na possibilidade 
de aprimoramento de nossas habilidades, 
de nossos dons, mas não na sorte. Acredite-
mos em Deus e em nós mesmos e para ser-
mos merecedores do triunfo temos que nos 
programas metas alcançáveis, propósitos 
factíveis, realizações possíveis, como possí-
vel é subirmos a nossa escada e acima dela 
encontraremos os imaginários degraus do 
impossível que, sob a graça da fé constante, 
em absoluta sintonia, em consonância com 
a consciência divina, serão transformados 
em possibilidades, em sonhos realizáveis, 

sonhos da competência e não da sorte.
Somos partículas do universo, então, 

tudo é possível, porque Deus é a Vida do Uni-
verso e Sua existência é transcendente, en-
quanto nós somos existência dos vivos e, por 
isso, temos vida imanente, mas no Criador 
tudo podemos alcançar! Só depende de nós! 
De acreditarmos em nós próprios, amarmo-
nos com fervor e exercitarmos nossas pos-
sibilidades até alcançarmos a realização de 
nossos anseios, de nossos sonhos.

Confie, portanto, em você próprio e 
aumente em cada pensamento, em cada 
gesto e cada ação a sua auto-estima, a sua 
auto motivação, pois você pode até fazer 
coisas que você pode acreditar que você 
não possa. Você pode! Mostre a si mesmo 
o seu poder! Comece sua subida pelo se-
gundo degrau, considerando galgado pelo 
próprio mérito o degrau inferior, aquele 

que lhe corresponderá, imaginariamente, 
o degrau do fracasso.

Que o Pai Celestial permita que você 
esteja também ao pé de muitas escadas, 
dando auxílio a que outros subam e, por 
certo, Deus descobrirá a você o limiar di in-
finito e orientá-lo-á como caminho o próprio 
horizonte.

Bom caminho! Boa subida!
Seus Degraus de Excelência,  seus ca-

minhos de vitorioso, de vencedor do ama-
nhã, estão em você!

Sua escada é a tradução da inclinação, 
da criatividade, produtividade e excelência.

Boa subida.

           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 III)

MOTIVAÇÃO

Por Ivann Krebs Montenegro*

Marisa Lajolo (1982), em uma de suas 
reflexões sobre o ensino da leitura nas esco-
las brasileiras, esclarece que o ensino tem 
servido como pretexto para a inculcação de 
regras gramaticais, valores patrioteiros, 
dogmas comportamentais, bem como para 
a memorização de listas de vocabulário de 
informações convergentes contidas nos tex-
tos e obtidas, segundo perguntas fechadas 
de questionários duvidosos. 

Além disso, os educandos não sabem 
claramente do que se pretende com as uni-
dades de leitura, as finalidades se tornam 
reducionistas, pois são descontextualiza-
das, em termos teóricos, e segmentadas, 
em termos de sequência curricular. Este 
ato de leitura é um ato puramente mecâni-
co transformado num fim em si mesmo que 

contribui para a formação de um leitor alie-
nado e passivo, possuidor de conhecimen-
tos compartimentalizados e superficiais.

É preciso que seja visto como um su-
jeito cognitivo, capaz de refletir sobre os 
seus pensamentos, possuidor de valores 
socioculturais, em constante diálogo com o 
texto literário. Desta maneira não se esta-
rá formando alunos “ledores”, porém, alu-
nos “leitores”, sujeitos críticos, coautores 
perspicazes, capazes de inferir, questionar 
sobre o que foi lido, tão necessários à socie-
dade brasileira.

Daí a importância de se atender ao 
princípio de visibilidade: o aluno deve co-
nhecer claramente a finalidade do que está 
lendo, do que se espera dele e o professor, 
do que pretende com determinada ativida-

de. Assim, será dado sentido à leitura tor-
nando o processo de aprendizagem praze-
roso e reflexivo. 

O professor deve, em interação com o 
aluno, propor objetivos para o ato de leitu-
ra, considerando o conjunto de habilidades 
necessárias a sua formação. O aluno, neste 
paradigma, é convidado a inferir, justificar, 
julgar, perceber a ambiguidade de termos, 
enfim, dialogar com o texto, seus intertex-
tos e seu contexto.

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 
& reflexõesPrincípio de 

visibilidade da leitura
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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

Clube da 
Fraternidade 
confraterniza

5ª Confraria do Bode
A Confraria do Bode (edição 5), que tem como objetivo princi-

pal congregar a família maçônica itabunense e convidados, esse 
ano foi realizada nas dependências do Espora de Ouro, no últi-
mo dia 18 de dezembro.

Nos primeiros quatros anos, a Confraria do Bode foi organi-
zada pela Loja Areópago Itabunense, mas esse ano foi uma rea-
lização conjunta das três lojas maçônicas de Itabuna: Areópago 
Itabunense, Acácia Grapiuna e 28 de Julho. Parabenizamos as 
três Lojas pelo show de organização.

Leandro Coelho, José Carlos Oliveira, Átila Cardoso e Washington CerqueiraVercil Rodrigues e Antônio Costa Enoilda Moreira, Meire Cruz e Lucineide Jatobá

Os veneráveis Pedro Jatobá, da Acácia Grapiúna, Cleber 
Moreira, Areópago Itabunense e Antônio Cruz, 28 de Julho

Carlos Vila Boas, Antônio Peixoto, Erick Ettinger 
e José Carlos Oliveira

Helder Pereira, Paulo Dantas, Alfredo 
Dantas e Pedro Jatobá

Os irmãos, familares e  convidados  em momento confraternização

No último dia 07/12 aconteceu a confraternização 
do Clube da Fraternidade, entidade composta pelas 
esposas de maçons da Loja Areópago Itabunense. Nos 
momentos que antecederam o jantar foi realizado um 
divertido amigo secreto.

 Lembrando que o Clube da Fraternidade que é 
presidido por Enoilda Moreira, desenvolveu ao longo 
do ano diversas campanhas sociais, como distribuição 
de brinquedos, cestas básicas, material de higiene 
pessoal...
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Betânia Macedo
O Grupo Direitos através da Coluna Eventos & Acon-

tecimentos, parabeniza o casal Rolemberg e Betânia Ma-
cedo (a 1ª da esquerda)), pelos seus aniversários ocorri-
dos respectivamente  nos dias 03/12 e  5/12. 

Eurípedes 
Brito Cunha

Quem aniversariou no últi-
mo dia 15/12, foi Eurípedes Bri-
to Cunha, um dos mais concei-
tuados profissional do Direito 
baiano. 

Dr. Eurípedes contribui com 
a ciência jurídica na Bahia a 
mais de 50 anos, seja advo-
gando, ministrando aulas, pa-
lestrando, ou escrevendo em 
veículos de comunicação espe-
cializados no Direito, como o 
jornal e a Revista Direitos, onde 
escreve a mais de três anos. Pa-
rabéns mestre.

Como sempre faz anualmen-
te a mais de três décadas, a Via-
ção Águia Branca reuniu no úl-
timo dia 1º a nata da imprensa 
regional para um momento de 
confraternização. O evento foi 
organizado por Charles Henry, 
que realizou um excelente buffet 
com iguaria diversas, som ao 
vivo e com o tradicional amigo 
secreto. Parabenizamos o Grupo 
Águia Branca na pessoa do ge-
rente regional Gilmar Abreu.

Lions Club Itabuna – 
Grapiúna empossa novos associados

Eu  e o mais lido colunista social grapiuna, Charles Henry

A competente 
jornalista 
Luana 
Rodrigues, 
Editora-chefe 
do jornal 
Agora

O jornalista-editor do jornal e Revista Direitos, 
Vercil Rodrigues e sua sobrinha Beatriz Cerqueira, foram 

prestigiar o evento do Lions Clube Itabuna - Grapiúna

O casal Ivann  e Zenaide 
Montenegro, apagando as velas 
do 53º aniversário de casamento

Ivann Montenegro, saudando os novos companheiros leoninos

Dr Josevandro Nascimento, os jornalistas 
Roberto Santana e Vercil Rodrigues

Filipe Chieppe - Assessor de Operações do Grupo Águia Branca, Zecarlinhos - Jornalista, 
Gilmar Abreu - Gerente regional da VAB, André Cerqueira e Vercil Rodrigues

Bastante organizada a soleni-
dade de confraternização de fim de 
ano e posse de novos associados do 
Lions Club Itabuna – Grapiuna, 
ocorrido no sábado (10/12). A ce-
rimônia foi comandada pela presi-
dente Ivone Montenegro de Souza, 
com a participação direta do vice-
presidente Ademir Zulianello.

A noite ficou ainda mais emo-
cionante quando foi cantado os 
parabéns para Ivann Montene-
gro, tesoureiro do Lions Grapiu-
na e da Drª Zenaide Maria Mon-
tenegro, que nesta data estavam 
completando 53 anos de enlace 
matrimonial.

Viação Águia Branca 
homenageia imprensa regional



CULTURA

Por José Carlos Oliveira
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1 – Afastei-me do serviço du-
rante quatro meses no ano de 2008 
por conta de uma hérnia de disco. 
Na ocasião, recebi auxílio-doença 
acidentário. A minha emprega-
dora, entretanto, não recolheu o 
FGTS correspondente a este perí-
odo. Ele é devido? Carlos Castro

Resposta: Tendo o Sr. Carlos Cas-
tro se afastado por quatro meses do 
ano de 2008 do trabalho, para trata-
mento médico em razão de acidente 
do trabalho, são devidos os recolhi-
mentos das parcelas do FGTS, pois a 
Lei nº. 8.036/90, em seu artigo 15, pa-
rágrafo 5º, preconiza que o depósito de 
FGTS, correspondente a 8% (oito por 
cento) da remuneração paga ou devi-
da a cada trabalhador, é obrigatória, 
inclusive por licença por acidente do 
trabalho.

2 – Antes da definição de um 
recurso oposto à decisão que in-
deferiu meu pedido de aposen-
tadoria, eu solicitei novamente 
o benefício à Previdência Social, 
porque adquiri novos documen-
tos. Existe algum impedimento 

neste procedimento? Pedro Mar-
tins.

Resposta: Não existe nenhum 
impedimento de novo requerimento 
administrativo nestas condições, uma 
vez que este novo pedido estará instru-
ído com mais elementos probatórios 
que iram caracterizar os requisitos 
necessários para concessão do benefí-
cio pleiteado. Podendo, também, com 
a comunicação de decisão do primei-
ro requerimento, na via judicial com 
estes novos documentos ter êxito na 
concessão do benefício de aposentado-
ria. Entendo, ser este o melhor cami-
nho, pois o Sr. Pedro Martins poderá 
pleitear além da concessão do benefí-
cio de aposentadoria, o pagamento de 
todas as parcelas mensais vencidas 
acrescidas de atualização monetária 
e juros legais desde o dia do primeiro 
requerimento administrativo.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, Especialista em Direito 

Previdenciário; Diretor Fundador da Marcos Conrado 
– Advocacia & Consultoria  e membro da Academia 

de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) 
– Itabuna – Bahia.

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

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

A Ira
Erigida ao nefasto status de quarto vício capital,
No macabro naipe das infelicitantes   forças negativas,
A Ira bloqueia a coerente manifestação  racional.
Animaliza a reação, enrijece o coração, é sânie que escraviza.   

A raiva que o tolo expande, pensando com ela suscitar danos,
Exibindo-a  com  intolerância, sede de vingança e mau humor,
Mal só faz ao seu autor. Com seu rude torpor desumano,
Obsta-lhe a exultação, violenta-lhe a emoção, enche-o de rancor.

Anseio mental e impulsivo de conflito com o mundo exterior,
A ira  oblitera a racionalidade e dos atos a perfeita noção.
Com seu incontido senso agressor aniquila o edificante amor.
Quando forte em ódio se converte e logo  embota a razão. 

Contrapondo-se à paz e à concórdia, a ira só promove maldade.
Objetando a prudência, conduz a insensata precipitação.   
Diga sim a  virtudes como   sensatez,  afeição e  bondade,
Quanto à ira e demais vícios que aviltam a humanidade, diga não.

A influência da Maçonaria brasileira 
perpassa toda a história do País desde a 
Colônia, passando pelo Império e chegan-
do até a República. 

O regime monárquico que existiu no 
Brasil a partir do ano de 1822, no final 
da década de 1880, entra em crise e des-
gaste. Tal sistema não mais correspondia 
aos anseios da população, havia forte in-
terferência de D. Pedro II nas questões 
religiosas provocando atritos com a Igreja 
Católica, imposição de censuras aos mili-
tares, e revolta dos mesmos em função de 
rumores de corrupção na corte. A popula-
ção desejava mais liberdade política e fim 
da Monarquia. Foram críticas constantes 
partidas dos diversos setores sociais que 
culminaram com o enfraquecimento do 
imperador e fragilidade do seu governo. 
Enquanto isto, o movimento republicano 
ganhava força. 

Com a criação do Clube Militar em 
julho de 1887, começa a articulação para 
derrubada da Monarquia. Benjamin 
Constant professor das Escolas Milita-
res, forma e doutrina os jovens oficias nos 
ideais positivistas e republicanos. 

 Preparada em segredo nos meios 
militares e nas rodas republicanas, onde 
era expressivo o número de maçons, a 
implantação do Estado Republicano foi 
um dos fatos mais importantes de nosso 
País que teve como líderes e idealizado-
res Maçons ilustres que a História está ai 
a nos revelar. Lojas maçônicas aprovam o 
manifesto conta o advento de um Tercei-
ro Reinado. Maçonaria sai na frente para 
apoiar a luta democrática; decidiu-se pela 
Queda do Império.

É o historiador Gustavo Barroso 
quem afirma que o Grito da República em 
15 de novembro de 1889, nascera nas Lo-
jas Maçônicas quando declara: “A Repú-
blica foi obra de uma propaganda oculta e 
sutil trabalho maçônico, onde as Lojas se 
serviram das Forças Armadas, depois de 
arrancarem todas as escoras do Trono”.

Marechal Manoel Deodoro da Fonse-
ca, maçom, iniciado na Loja Rocha Negra 
na Cidade de São Gabriel, no Rio Grande 
do Sul, em 20 de setembro de 1875, fora 
escolhido no dia 9 de novembro para lide-
rar o golpe militar. Em 15 de novembro 
de 1889, com o apoio dos republicanos, 
dissolveu o gabinete imperial, prendeu o 
Conde de Ouro Preto e proclamou a Repú-
blica do Brasil. Imediatamente foi consti-
tuído pelo Exército e a Armada, em nome 
da Nação, o Governo Provisório, sob sua 
chefia, fazendo o Marechal Deodoro a se-
guinte Proclamação: “Cidadãos, o povo, o 
exército e a armada nacional, em perfeita 
comunhão de sentimentos com os nossos 
concidadãos residentes nas províncias, 
acabam de decretar a deposição da dinas-
tia imperial e conseqüentemente a extin-
ção do sistema monárquico representati-

vo. Foi instituído o Governo Provisório, 
com a missão de garantir a ordem pública 
e liberdade dos direitos dos cidadãos”. O 
Governo Provisório, sob a Presidência do 
Marechal Deodoro da Fonseca, foi consti-
tuído pelos membros a seguir, todos eram 
maçons:

Aristides Lobo - Ministério do Interior; 
Rui Barbosa - Ministério da Fazenda e in-
terinamente da Justiça; Benjamin Cons-
tant - Ministro da Guerra; Eduardo Van-
denkolk - Ministro da Marinha; Quintino 
Bocaiúva - Ministro do Exterior e interi-
namente do Comércio e Obras Públicas; 
Mais tarde ocuparam as pastas: Campos 
Salles - Ministério da Justiça; Demétrio 
Ribeiro Comércio e Obras Públicas.

Em 15 de dezembro de 1889, ainda 
quando Chefe do Governo Provisório da Re-
pública, Marechal Deodoro da Fonseca fora 
eleito Grão Mestre do Grande Oriente do 
Brasil e empossado em 24 de março de 1890 
como Grão Mestre e Grande Comendador. 

As liberdades defendidas nas Lojas 
constituíram-se pontos capitais quando 
da elaboração da Constituição de 1891; os 
constituintes optaram: A democracia e A 
federação; A igualdade perante a lei; A li-
berdade de manifestação do pensamento; 
O só reconhecimento do casamento civil; 
A liberdade de culto e o ensino leigo; A 
secularização dos cemitérios; Os direitos 
de associação, representação e profissão; 
A inviolabilidade do domicílio e o sigilo 
da correspondência; A plena defesa dos 
acusados; Nenhuma pessoa seria presa 
sem culpa formada e a sentença baseada 
em lei anterior ao crime e nenhuma pena 
passando da pessoa do delinqüente; O im-
posto não seria cobrado sem lei anterior 
que o autorize; Mantido o Júri; Assegura-
do o direito de propriedade; Instituído o 
“habeas corpus”; Abolido o recrutamento 
forçado e proibido a guerra da conquista.

Quatro dias após a Proclamação da 
República, em 19 de novembro de 1889, 
projetada por Raimundo Teixeira Men-
des e Miguel Lemos, com desenho de Dé-
cio Vilares, pelo Decreto nº 4, foi adotada 
a Bandeira Nacional Brasileira.

Hoje, os problemas brasileiros são 
imensos, o crime e a violência se alastram, 
consumo de drogas tomam proporções vio-
lentas, a vida familiar e os valores morais 
se desintegram em toda parte, a corrup-
ção e a degradação social e moral do Poder 
avança. E nós o que poderemos fazer? 

 
Por Antonio da Silva Costa.
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Eram todos 
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No artigo anterior (Parte 2) 
sugerindo ações para tentar er-
radicar a arrogância: abrir as ja-
nelas, deixar penetrar a luz, dar 
aos gerentes tarefas sem chances 
garantidas de sucesso. 

2º PECADO.
Dependência: a maioria das 

empresas depende de uma com-
petência principal para o sucesso, 
essa dependência torna-se um há-
bito autodestrutivo quando limita 
a visão para novas oportunidades. 
O que fazer quando a competência 
principal torna-se obsoleta? O que 
fazer quando um rival está exe-
cutando um trabalho melhor? Se 
não sabe o que fazer é sinal que se 
tornou prisioneiro da competência. 
Sua competência está profunda-
mente arraigada a sua cultura. 
Quando você é dependente de sua 
competência, sua força se transfor-
ma em sua fraqueza. Exemplo des-
se artigo é a dinamarquesa, Lego.

Caso Lego – Ela começou e 
1932 com brinquedos de madeira 
esculpidos pelo seu fundador Kirk 
Kristiansen e após a Segunda 
Guerra Mundial o plástico come-
çou a tomar conta, em primeiro 
plano isso mostra a visão que a 
empresa teve em substituir sua 
dependência principal madeira 
por plástico, mas essa foi a pri-
meira e última decisão de van-
guarda da Lego. Era uma empre-
sa que obtinha uma das maiores 
margens de lucro do mundo. Nos 
anos 90 os problemas começaram. 
Em 1994 as vendas caíram pela 
primeira vez e a lego culpou o ex-
cesso de plagiadores. Em 1998, a 
empresa registrou o primeiro ba-
lanço com prejuízo. A culpa desta 
vez foi atribuída a chegada dos 
computadores, games. Kjeild Kirk 
Kristiansen, neto do fundador, 
cedeu seu lugar para Poul Ploug-
mann, o primeiro executivo fora 
do clã fundador a liderar a Lego. 

Ele conseguiu empurrar a com-
panhia para os produtos eletrôni-
cos. Mas os lucros estagnaram em 
2000, em 2002 a Lego sofreu sua 
maior perda e Plougmann foi de-
mitido, os prejuízos continuaram 
em 2003 US$ 170 milhões. Uma 
triste história, e um clássico de 
dependência da competência.

A cultura da empresa crista-
lizou-se em torno da atenção e da 
habilidade com que o fundador 
projetou aqueles primeiros tijolos 
de construção. Nas décadas de 80 e 
90 tudo mudou - mas a Lego, não.  

Como é possível quebrar hábitos 
de dependência de competência? 

►►► Procure por novas apli-
cações em que a mesma competên-
cia desenvolvida por sua empresa 
produza valor, veja o exemplo da 
DuPont. Quando o abastecimento 
de seda da China foi interrompi-
do pela revolução comunista, os 
cientistas da americana DuPont 
rapidamente começaram a de-

senvolver uma versão sintética 
do produto. Surgiu o nylon. A em-
presa vendeu seu primeiro par de 
meias de nylon em 1940. Quando 
o mercado focou esforços para ma-
teriais bélicos, a DuPont começou 
a produzir pára-quedas. Outros 
materiais assumiram o mercado 
de meias, como o poliéster, e o 
nylon encontrou uma nova utili-
dade, como tecido para estofados. 
Depois o mercado de carpetes, 
finalmente no nicho mais impro-
vável, rampas de esqui artificiais. 
Hoje, o nylon substitui o metal na 
indústria de prótese – válvulas de 
coração e ossos para quadris. 

►►► Busque mercados para 
garantir que a principal habili-
dade da sua empresa permaneça 
sendo um ativo. Serão, provavel-
mente, mercados internacionais, 

em especial de economias emer-
gentes. 

►►► Uma solução mais 
drástica é desenvolver uma nova 
competência. Essa estratégia pro-
vavelmente exigirá um desconfor-
tável período de transição, duran-
te o qual você canibalizará o seu 
antigo negócio. Mas quebrar há-
bitos autodestrutivos – principal-
mente arraigados há muito tempo 
– nunca é fácil. Até o próximo “pe-
cado”: COMPLACÊNCIA.

Fonte a matéria da Revista 
Época Negócios Ed. 10 em dezem-
bro de 2007. Jornalista: JAGDISH 
N. SHETH

*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 3

No último dia 8 de dezembro, nas de-
pendências do Itabuna Palace Hotel, o 
Grupo de Ação Comunitária de Itabuna 
(GAC), elegeu seu novo coordenador, tra-
ta-se do professor e engenheiro agrônomo 
Antônio da Silva Costa (foto). Ele sucede 
Jorge Braga, que na nova diretoria terá 
a atribuição de vice-coordenador.

O professor Antônio Costa é aposen-
tado da CEPLAC, foi coordenador do 
Hospital de Base Luiz Eduardo Maga-
lhães, Diretor-geral da Faculdade de 
Tecnologia e Ciências, e um dos funda-
dores da Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL), primeira academia de letras 
de Itabuna.

Apropriamos do texto abaixo, mesmo 
sem autorização do seu autor, para tra-
zer a público o discurso de posse do novo 
coordenador.

“Neste momento para a reflexão de 
todos nós, recorro ao Livro do Profeta 
Isaias, filho de Amós 1,21-23: ‘Como se 
transformou em prostituta a cidade fiel! 
Antes era cheia de direito, e nela mo-
rava a justiça; agora, está cheia de cri-
minosos! A sua prata tornou lixo, o seu 
vinho ficou aguado. Os seus chefes são 
bandidos, cúmplices de ladrão: todos 
eles gostam de suborno, correm atrás de 
presentes; não fazem justiça ao órfão, a 
causa da viúva nem chega até eles. Na 
cidade de Jerusalém impera a injus-
tiça porque os chefes se corromperam, 
tornando-se inimigos dos oprimidos e, 
portanto, do próprio Deus. O profeta vê 
que a justiça voltará à cidade somente 

quando os chefes corruptos forem subs-
tituídos por governantes e juízes como 
os de antigamente’. 

Os problemas são imensos!
O crime, a corrupção e a violência se 

alastram.
O consumo de drogas toma propor-

ções violentas.
Doenças sexualmente transmissíveis 

continuam se propagando.
Têm-se problemas na saúde, na educa-

ção, na habitação, saneamento básico etc.
A vida familiar e os valores morais 

desintegram em toda a parte.
A degradação social e moral do Po-

der, avança na região, no Estado, no 
país e no mundo.

Somente a Sociedade Civil Organiza-
da poderá conter o seu avanço!

É com essa perspectiva e convicção 
que ora assumimos a Liderança do GAC, 
para dar continuidade aos trabalhos 
desta organização, sui generis tão bem 
conduzida por todos aqueles que nos an-
tecederam, empunhando a bandeira da 
Tradição e da Evolução.

Com o sentimento de que é a soli-
dariedade que nos faz sair do circulo 
pequeno dos nossos interesses particu-
lares para ajudar nosso vizinho, nosso 
conterrâneo, nosso irmão, próximo ou 
distante, espero contar com o apoio, aju-
da e compreensão de todos.

Tradição, porque pretendemos res-
peitar os princípios e espírito para o qual 
o GAC foi criado, que tantos resultados 
benéficos para Itabuna e Região pode-

mos contabilizar. Tradição é componen-
te do progresso. O progresso é uma re-
sultante da tradição e da renovação.

Evolução significa o desenvolvimento 
e progresso; é mudança ao longo do tem-
po. Não podemos ficar alheio às mudan-
ças do ambiente, por certo haveremos 
de por em prática métodos que motivem 
os lideres da Sociedade Civil a unidos, 
passarem a assumir o seu papel de for-
madores de opiniãos em prol do desen-
volvimento de nossa região.

Itabuna centenária, cidade pólo de 
desenvolvimento do sul do Estado, hoje 
com uma população de 204.667 habi-
tantes, chegou a hora de como cidadãos, 
questionar, reivindicar e exigir mais!

Que Itabuna, queremos para 2016 ou 
2020?

Qual o conjunto de ações que o Po-
der Público deve promover no sentido 
de garantir que todos os cidadãos te-
nham acesso à moradia, ao saneamento 
ambiental, à infraestrutura urbana, ao 
transporte, aos serviços públicos, ao tra-
balho e ao lazer (política urbana)?

A Sociedade Civil Organizada preci-
sa, sem conotação política, com indepen-
dência e/ou comprometimentos, como 
tem feito até o momento, participar 
mais dos destinos de nossa terra, opi-
nar, acompanhar, cobrar providências, 
reivindicar ações e atitudes, sem medo 
de ser feliz.

Com a visão (imagem futura) de ser 
um grupo coeso incansável, sem cono-
tação político-partidária, na defesa do 

desenvolvimento político, econômico e 
social do município e região, haveremos 
de traçar diretrizes estratégicas para 
o GAC/ano 2012, onde o foco continue 
sendo o coletivo, ou seja, visando única e 
exclusivamente ações direcionadas para 
o desenvolvimento econômico social de 
Itabuna e da Região. Não podemos es-
quecer, jamais, da busca incessante da 
produtividade de nossas reuniões e efi-
cácia de seus resultados.

Espero com a graça do Supremo Ar-
quiteto do Universo, a ajuda e compre-
ensão de todos os companheiros, poder 
chegar no próximo ano, está passando o 
bastão para o meu sucessor com a cons-
ciência tranquila do dever cumprido 
como ora acontece com o nosso compa-
nheiro Jorge Braga

Assim Deus nos ajude!”

GRUPO DE AÇÃO COMUNITÁRIA 

GAC elege seu novo coordenador



3 opções para comer e beber 
na praia sem estragar a dieta

Para se esbaldar sem medo na praia, os 
cuidados com a alimentação devem ser uma 
das prioridades. O clima tranqüilo e a falta de 
horários, no entanto são uma ameaça à die-
ta - isso sem contar a oferta constante de pe-
tiscos irresistíveis. “Não precisa sair de casa 
com marmita ou passar fome, mas é preciso 
cautela para não terminar as férias precisan-
do emagrecer”, afirma a nutricionista Aman-
da Pereira, especialista do  Minha Vida. Veja 
a seguir as melhores opções para enganar o 
estômago enquanto você descansa. 

1. Milho verde - em espiga ou em grãos, 
o cheirinho dele vem de longe na praia e se 
torna irresistível aos olfatos mais apurados. 
De acordo com a nutricionista Amanda Pe-
reira, essa delícia pode - e deve! - entrar no 
seu lanchinho praieiro. 

O milho é uma fonte importante de car-
boidratos e, com o gasto calórico dos mergu-
lhos e caminhada na praia, o seu corpo extrai 
dele energia para continuar com disposição.

 Além disso, o petisco contém vitamina A 
que ajuda a pele e as mucosas a funcionarem 
como uma barreira às bactérias e aos vírus.

A recomendação da nutricionista é o con-
sumo do milho sem manteiga e com pouco sal.

 Uma espiga média ou cerca de 100 gra-
mas do milho em grãos tem 120 calorias. 

2. Picolés de fruta - Eles são refres-
cantes e, muito leves, perfeitos para a dieta. 
“O picolé de fruta tem pouco açúcar e serve 
como fonte de hidratação”, diz a nutricionis-
ta Amanda Pereira. 

Os sabores dos de frutas variam de acor-
do de 30 a 60 calorias. Evite os de chocolate 
ou de creme que são os mais calóricos.

3. Água de coco - Para se refrescar, 
uma água de coco é uma ótima pedida. “Esta 
é minha escolha favorita, fonte de hidrata-
ção e de sais minerais, como o sódio e o po-
tássio”, afirma a nutricionista.

Um copo de 100 ml de água de coco ofe-
rece 40 calorias - um coco verde grande cos-
tuma ter em torno de 300 ml da bebida, o 
que corresponde a 120 calorias. 

Evite raspar a polpa branca da fruta, 
fonte de muita gordura saturada e calorias.

Fonte: www.minhavida.com.br 
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SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
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Estamos com Cristo, 
o defensor da vida 
e da família

Deus não quer apenas filhos para esta terra, mas 
quer uma multidão de filhos com Ele, na eternidade. O 
Senhor quer “vida eterna”; e o plano do demônio é aca-
bar com a vida: a vida nesta terra e a vida eterna. O pró-
prio Jesus atesta que ele é assassino: “Desde o princípio 
ele [demônio] se empenhou em fazer morrer o homem” 
(Jo 8,44b). Ele faz isso por inveja.

Todas as criaturas do mundo devem cooperar para 
a salvação, para a vida, para que haja a vida e em abun-
dância. Quem está com Cristo só pode ser a favor da 
vida e de tudo aquilo que promove a vida. Quem está 
com Cristo precisa estar contra tudo aquilo que é a favor 
da morte. Todos os que estão no trabalho de legalizar a 
morte, sob qualquer forma, estão com aquele que trouxe 
a morte a este mundo, ou seja, estão com o maligno.

Estamos em Cristo! Estamos com a Igreja! Estamos 
com o Papa! Estamos com o defensor da vida e da famí-
lia! Estamos com Aquele que disse: “Eu vim para que os 
homens tenham a vida, e a tenham em abundância” (Jo 
10,10).

Deus o abençoe!
           
Trecho do livro “Eu e minha casa serviremos ao 

Senhor” de monsenhor Jonas Abib

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

Abaixo o 
isolamento

“A felicidade nunca acontece 
numa sala fechada, em cuja por-
ta, do lado de fora, uma tabuleta 
avisa: Não entre sem ser chamado. 
A felicidade não depende de isola-
mento, não depende da repetição 
mecânica de orações e de frases 
otimistas. Ao contrário, a felicida-
de tem de aprender a conviver com 
a maldade, com o sofrimento, com 
a inimizade alheia, com a morte”.

(Elben M. Lenz César, in “Olhe 
para o alto” – Editora Ultimato – 
Maio de 2004).

Até hoje não aceito bem a 
ideia dos monges buscarem o iso-
lamento. Fica parecendo que a 
iluminação só se dá em monas-
térios longínquos e que nós, reles 
mortais, não temos direito a ela, 
somente uns poucos privilegiados 
que aceitam manter-se afastados 
de todos os prazeres terrenos, re-
citando mantras, e programando-
se de forma positiva, antecipan-
do visões do paraíso. Ocorre que 
acostumam nesse isolamento, e 
recusam-se a estender a mão ao 
irmão necessitado acreditando 
que, como a iluminação é pessoal, 
nada se pode fazer pelo despertar 
do outro. Lembro-me de como fi-
quei arrasada na adolescência, 
quando ouvi dizer que um autor 
de vários livros interessantes 
havia abandonado a Igreja para 
tornar-se monge. Lá vai mais um, 

pensei, dedicar-se exclusivamen-
te a si mesmo ao invés de lutar 
ao nosso lado por um mundo me-
lhor.

 Talvez essa gente creia que o 
isolamento traga felicidade, afas-
te tentações, previna pecados, 
ou facilite uma aproximação com 
Deus. Mas, se é assim, por que 
será que Jesus preferiu agregar-
se a uma comunidade, arregimen-
tar seus apóstolos e dividir com 
eles seus melhores (Mc 11, 1-11) e 
piores momentos (Mc 14, 32-42)? 
Sempre acreditei que o homem é 
um ser social e, como tal, necessi-
ta do contato com os demais, seus 
pares. É no outro que verdadeira-
mente nos descobrimos enquanto 
pessoa. Somos interdependentes e 
não há como deixar isso de lado. 
Imagino que o isolamento faça 
parte da vida daqueles que se 
julgam melhores que os outros, e 
acho difícil acreditar que isso tra-
ga contentamento.

 Vivemos querendo nos pou-
par dos sofrimentos a que nós 
mesmos damos causa. De onde 
vêm os crimes, a maldade, a in-
veja (Mt 15, 19)? Acaso vêm do 
espaço ou de outras dimensões? 
Não estão plantados em nosso 
próprio coração? Para erradicar 
esses males precisamos trabalhar 
com os resultados deles em nossas 
vidas, pois quase invariavelmen-
te é através do sofrimento que 

aprendemos as mais belas lições.  
A felicidade tem sim de aprender 
a conviver com a maldade, o so-
frimento, a morte... Não podemos 
recolher nossas mãos diante das 
barbaridades que nós mesmos 
acarretamos, e sim, lidar com elas 
remediando um mal maior, utili-
zando-as como fonte de aprendi-
zado.

 A felicidade não acontece 
num compartimento à prova de 
balas. Deve-se levar em conta que 
o sorriso e o brilho no olhar do ir-
mão marginalizado também são 
muito importantes. O seu ofusca-
mento enfeia e empobrece toda a 
humanidade. Não vire as costas 
para essa realidade. Não feche 
as portas nem coloque tabuletas 
com avisos de “não perturbe”. O 
mal está aí, e penso que você sabe 
de onde ele veio. Combatê-lo não 
implica em ignorar a sua existên-
cia, mas olhar para ele de forma 
madura e entender que era ne-
cessário para que aprendêssemos. 
Quando a lição for assimilada po-
deremos erradicá-lo do nosso co-
ração e da vida dos nossos irmãos. 
Coragem; precisamos de você nes-
sa batalha!

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 
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O deputado Capitão Ta-
deu (foto) do PSB, citan-
do, entre outros motivos, 
o fato de ter sido atleta e 
graduado em educação fí-
sica pela Ucsal, indicou ao 
governador Jaques Wag-
ner a adoção do bônus ati-
vidade física para todos os 
servidores públicos esta-
duais. “A atividade física é, 
sem dúvida, uma questão 
de saúde pública. Sempre 
defendi essa tese aqui no 
parlamento. A atividade 
física, quando bem dosa-
da e mesclada a qualquer 
iniciativa laboral, só traz 
benefícios a curto, médio e 
longos prazos. Além de in-
centivar a cultura da paz.” 
Para Tadeu, os benefícios 
para a saúde inerentes à 
boa prática da atividade 
física são amplamente co-

nhecidos e reconhecidos. 
De acordo com ele, a Orga-
nização Mundial de Saúde 
(OMS) proclama que exer-
cícios regulares reduzem 
o risco de morte prema-
tura por doenças cardio-
vasculares. Com tantas 
benesses, o parlamentar 
não entende por que o Es-
tado, até o presente mo-
mento, “não faz como as 
empresas-modelo (top de 
mercado) que incluem em 
seu pacote de vantagens o 
auxílio à atividade física. 
Citarei, apenas a título de 
exemplo, a nossa querida e 
nacionalíssima Petrobras, 
que há anos incentiva seus 
colaboradores a se exerci-
tarem sempre, concedendo 
aos mesmos um valor de 
R$ 180 mensais na forma 
de auxílio exercício”.

POLÍTICA

Capitão Tadeu propõe 
“bolsa exercício” para 
funcionário público

A formação de um líder não 
começa apenas na fase de forma-
ção acadêmica, e sim, ainda muito 
jovem, principalmente durante a 
adolescência. E de que forma o jo-
vem aspirante à líder vai ser, após 
lograr êxitos em testes que virão 
durante a sua carreira? E em se-
guida tornar-se um verdadeiro lí-
der na vida profissional, familiar 
ou comunitária? Depois dessas re-
flexões surge uma sondagem.

A partir dessa prospecção sur-
giu a Ordem Demolay, uma Or-
dem juvenil, na qual hoje, já tem 
um quadro de membros, de mais 
de três milhões de jovens em todo 
o mundo.  E ao longo dos seus 26 
anos na Bahia contribuíram para 

a formação de muitos jovens, que 
atualmente atuam em diversos 
campos da sociedade, como no 
judiciário, na educação, na saú-
de, entre outros. Contribuindo 
assim, de forma indireta para a 
sociedade.

Com caráter construtivo, essa 
Ordem Fraterna, possibilita o en-
corajamento dos jovens a expres-
sarem e fazerem as suas opiniões 
conhecidas, trazendo uma reali-
dade diferente para alguns deles. 
Criando no coração dos mesmos 
um certo orgulho que lhes dará 
uma autoconfiança insuperável.

As atividades que os adoles-
centes membros realizam fazem 
com que eles descubram ou aper-

feiçoem seus aprendizados, para 
que possam utilizá-las nas suas 
vidas profissionais, familiares e 
sociais.

A Ordem Demolay, trabalha o 
jovem, de forma que vai “lapidan-
do-o”, e baseado em suas virtudes 
o mesmo vai caminhando para a 
vida adulta, tornando-se um bom 
líder e um bom homem, para com 
sua família e com a sociedade em 
que ele esta inserido. E que ele 
seja cidadão útil para com todos, 
ou seja, tornando esse jovem um 
crédito para a sociedade.

Por Tales Almeida Andrade.
Presidente Adjunto da Comissão de Filantropia 

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

Por Tales Almeida Andrade*
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Empório Bahia, 
Cria novos Espaços 
Pense em um evento organizado e sofisticado! Foi 

o coquetel de apresentação do novo espaço Empório 
Bahia, agora muito mais charmoso e elegante.

São três espaços amplos e confortáveis, e com uma 
sofisticada decoração. Os espaços estarão em pleno fun-
cionamento em fevereiro, mas o do vinho e acessórios já 
está funcionando.

O coquetel foi prestigiado pela sociedade grapiúna 
e imprensa regional, que aproveitaram a oportunidade 
para parabenizar o casal anfitrião Fernando Costa e Lu-
ciana Pimenta, pela concepção de uma casa desse nível 
em Itabuna.

Especial


