
DIREITOS – O que é uma Acade-
mia de Letras?

Ivann Krebs Montenegro - Aca-
demia de Letras é uma instituição de 
cunho linguístico e literário que se rego-
zija em poder reunir num todo cultural 
uma quantidade determinada de 
membros efetivos e outra de mem-
bros correspondentes, escolhidos 
entre as pessoas de destaque nas 
artes e na literatura. Remonta à 
Academia de Platão, fundada pelo 
célebre filósofo grego, nos jardins 
que foram pertencentes ao herói 
Akademus, na qual buscava-se 
pela dialética socrática, o saber pelo 
questionamento e pelo debate, diferen-
temente da escola de Isócrates, em que 
a repetição do saber se constituía no co-
nhecimento. A França foi quem primei-
ro adotou o modelo de Academia, que 

temos como tradição.

DIREITOS – Uma academia é 
formada apenas por escritores?

Ivann Montenegro - Não neces-
sariamente. As Academias de Letras, 

a exemplo da Academia Brasileira de 
Letras, são compostas por escritores re-
nomados, que tenham seu papel de co-
laboradores para o crescimento da cul-
tura bem definidos. Mas, nem sempre 
é possível, em regiões menores, ter o 

número necessário de acadêmicos den-
tro do meio literário. Surgiram então as 
academias mistas. Existem academias 
de Letras e Artes, Letras Ciências e 
Artes, Letras e Música, como também 
existem academias formadas por seg-
mentos da sociedade, como academias 

maçônicas, jurídica, de medicina, 
entre outras. 

DIREITOS – Por que se 
fundar uma Academia de Le-
tras?

Ivann Montenegro - O ho-
mem, por natureza, é um ser 

desbravador, inclusive de seu intelecto. 
E a agremiação de pessoas dotadas de 
capacidade para debater e questionar, 
propor métodos, incentivar mentes a 
pensarem, é uma exigência. Ao se reu-
nirem, faíscas de criação intelectual po-
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dem ser sentidas por todos. E, quando 
tudo isto é materializado numa acade-
mia, o significado é prontamente en-
tendido e apreendido pela comunidade, 
que, através das atividades desenvolvi-
das, absorve e cresce culturalmente.

DIREITOS – Em uma Academia 
de Letras, as vagas existentes são 
preenchidas de que forma? Existe 
rotatividade?

Ivann Montenegro - Esta é uma 
pergunta bastante interessante. As 
vagas em uma Academia de Letras, 
chamadas de Cadeiras, tem caráter 
vitalício, são ocupadas por pessoas 
que tenham sido escolhidas entres os 
acadêmicos já instalados, que ocupam 
estas cadeiras, que são numeradas e 
recebem, de seu primeiro ocupante o 
nome de um Patrono, que será usado 
para sempre. A vaga se dá por motivo 
de morte de um acadêmico, quando en-
tão se fará indicação de nomes, e, entre 
estes nomes é feita a escolha do novo 
ocupante da referida cadeira, ou vaga.

DIREITOS – Quando foi funda-
da, e como está hoje a AGRAL – 
Academia Grapiúna de Letras?

Ivann Montenegro - A AGRAL, 
primeira entidade privada no cam-
po das letras em nossa região, é uma 
instituição independente fundada em 
04 de abril de 2011, por literatos como 
ANTÔNIO DA SILVA COSTA, IVANN 
KREBS MONTENEGRO, JORGE RI-
BEIRO CARRILHO, JOSÉ CARLOS 
DE OLIVEIRA, RAMIRO SOARES 
DE AQUINO, VERCIL RODRIGUES e 
WASHINGTON FARIA DE CERQUEI-
RA. Encontra-se em fase de escolha dos 
literatos grapiúnas, de forma comedi-
da, evitando-se assim o não cometimen-
to de injustiças. Hoje contamos com 36 
acadêmicos, e em breve, em sessão sole-
ne de posse, as 04 últimas cadeiras se-
rão preenchidas por nomes escolhidos 
dentre os que estão sendo analisados, 
totalizando o número de 40 cadeiras. 

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS é o escri-
tor, poeta, cerimonialista, palestrante, membro-fundador 
e presidente da Academia Grapíuna de Letras (AGRAL) 
Ivann Krebs Montenegro. O entrevistado falará, entre ou-
tras coisas, sobre o papel e a importância de uma Acade-
mia de Letras.

O homem, por 
natureza, é um ser 
desbravador, inclusive 
de seu intelecto

A AGRAL, primeira 
entidade privada 
no campo das letras 
em nossa região

Entrevista com 

Ivann Krebs Montenegro 
– Presidente da Academia Grapiuna de Letras 
(AGRAL), primeira do gênero em Itabuna.
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O provedor da Santa Casa 
de Misericórdia de Itabuna, 
Eric Ettinger, assinou o proto-
colo de adesão ao Programa de 
Acreditação do Hospital Calix-
to Midlej Filho. Trata-se de um 
Programa de reconhecimento 
internacional quanto às melho-
res práticas da área de saúde. 
Com esta nova ação, a institui-
ção tem como objetivo associar-
se ao grupo de hospitais que dis-
cutem e praticam processos de 
melhoria continua das ações. A 
assinatura do Termo de Adesão 
ocorreu ainda durante a sole-
nidade de comemoração dos 95 
anos da instituição. 

Na Santa Casa de Itabuna, 
o Programa de Acreditação Hos-
pitalar está sendo apresentado 
como uma ferramenta indutora 
da melhoria contínua do servi-
ço médico-hospitalar ofertado à 
sociedade. “É uma tecnologia de 
gestão cunhada para os serviços 
de saúde. Desempenha papel se-
melhante ao de todos os progra-
mas de qualidade, nos diversos 
segmentos de produção, a exem-
plo do Programa ISO, mais co-
nhecido no mercado”, declarou o 
diretor administrativo financei-
ro, André Wermann. 

Dentro da Santa Casa de Ita-
buna, a busca pelo Programa de 
Acreditação foi iniciada ainda em 
2007, com a instalação do Grupo 
de Gestão Estratégica (GGE) e 
consolidado como meta em 2008, 
no Planejamento Estratégico da 
instituição. “O GGE é composto 
pelos profissionais responsáveis 
pela execução do planejamen-

to estratégico que, entre outras 
metas, define prazo para o al-
cance do equilíbrio econômico e 
financeiro da instituição e, para 
atingir esta meta, é imprescindí-
vel associar a atuação da Santa 
Casa às melhores práticas ao 
nosso alcance”, exemplificou An-
dré Wermann. 

Outro fator determinante 
para a adesão ao Programa foi 
o investimento em Recursos Hu-
manos, destacando-se a ação de 
co-financiamento do curso de 
MBA em Gestão Hospitalar. A 
primeira turma concluiu o cur-
so em janeiro de 2010 e 36 pro-
fissionais daquela turma atuam 
na instituição. Há uma segunda 
turma em formação. “Nivelar co-
nhecimento, oportunizar o aper-
feiçoamento e, sobretudo, apos-

tar na capacidade das pessoas 
é determinante para o cumpri-
mento da Missão da instituição”, 
acrescentou André Wermann. 

Para o provedor Eric Ettin-
ger, que assinou o Termo de Ade-
são ao Programa de Acreditação 
Hospitalar do Hospital Calixto 
Midlej Filho, a solicitação de 
uma certificadora é importante 
para a revisão dos procedimen-
tos, a qualificação do serviço e a 
manutenção da excelência. “Va-
mos ser avaliados em busca da 
certificação, mas a conquista e 
manutenção desta Acreditação 
dependerão da melhoria conti-
nuada da qualidade dos serviços, 
que passarão a ser permanente-
mente reavaliados, ganhando as-
sim, toda comunidade assistida”, 
declarou Eric Ettinger. 

Soroterapia é o trata-
mento de doenças infecto-
contagiosas usando soros e 
vacinoterapia é o tratamen-
to usando vacinas. Hoje, 
abordaremos só o uso de 
soros, deixando o emprego 
das vacinas para o próximo 
artigo.

O soro, que é produzido 
no organismo do doador e já 
está pronto, ao ser transfun-
dido ao receptor dará a este 
uma imunização imediata, 
porém fugaz, durando entre 
dez a quinze dias. Já a vaci-
na, introduzida no receptor 
não lhe dará proteção ime-
diata como o soro, mas ela 
será duradoura. 

No passado, o trata-
mento de doenças infecto-
contagiosas por soros foi 
muito usado. Hoje, pratica-
mente, seu uso está restrito 
aos acidentes com animais 
peçonhentos. Neste campo 
da medicina deve-se muito a 
Vital Brasil Mineiro da Cam-
panha. Este médico mineiro, 
penalizado pela situação de 
trabalhadores rurais pica-
dos por cobras venenosas, 
iniciou, logo ao se graduar, 
pesquisas para a obtenção 
de um soro que neutralizas-
se a toxina ofídica.

Vital Brasil, lendo tra-
balhos de pesquisadores 
franceses, iniciou suas pes-
quisas, injetando pequenas 
doses de veneno de cobras 
em cavalos preparados para 

os experimentos. Com a apli-
cação gradativa do veneno, 
o cavalo reagia, fabricando 
anticorpos, substâncias que 
neutralizariam o veneno. 
Uma espécie de mitridati-
zação. Ao fim de três meses, 
retirava-se do cavalo uma 
certa quantidade de san-
gue, rico em anticorpos. O 
sangue, após ser submetido 
a vários processos de purifi-
cação era acondicionado em 
ampolas. 

Para a fabricação do soro 
leva-se em consideração a 
especificidade. Assim, Há 
soros para neutralizar vene-
nos de escorpiões, aranhas 
e cobras. Para as serpentes 
são produzidos três tipos de 
soros, a saber: o antibotrópi-
co para cobras do gênero bo-
trops como jararaca, urutu, 
jaracuçu etc.; anticrotálico 
para picadas de cascavel e o 
polivalente para os gêneros 
botrops e crotálico.

Um paciente, ao ser fe-
rido, deve-se aplicar-lhe o 
soro antitetânico que lhe 
conferirá uma imunização 
imediata. A seguir, lhe serão 
injetadas três doses espaça-
damente da vacina antitetâ-
nica que lhe conferirá uma 
imunização de dez anos.

No próximo artigo, como 
já referimos, falaremos so-
bre as vacinas.

*Médico em Itabuna – Bahia.
jairo.novaes@hotmail.com 

Soroterapia
Por Jairo Santiago Novaes*

SAÚDE

Santa Casa de Itabuna adere a
Programa de Acreditação Hospitalar
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Entende aquele bichinho de estima-
ção que mais parece filho? Pois é! Assim 
é o gato de Dona Antônia, mais conhe-
cida por Dona Tonha Resadeira. Uma 
mulher simples e humilde. Basta o som 
de sua voz para percebe que se trata de 
uma pessoa com bom coração. Um so-
corro presente na comunidade.

Toda a admiração pelo dom de re-
zar e pela sua bondade tem uma razão. 
Conta que um gatinho apareceu com 
dois dias de nascido em sua porta. Por 
não ter filhos e ser viúva idosa, resolveu 
adotar o gatinho, o qual batizou com o 
nome de Gugu, mas conhecido como o 

gatinho da mãe Tonha.
Um luxo só. Comer só file! Beber só 

água mineral e leite de soja. Sorvete só 
de chocolate e apenas ao domingo. Ra-
ção só duas vezes por semana. O bairro 
onde mora Dona Tonha é “povão”, “po-
vão” mesmo, mas é chamado de comuni-
dade por ter ali pessoas de bem.

Chegou gente nova na área. Gente 
que não conhecia Dona Tonha. Sábado 
de sol. Dia bom para um bom churras-
co regado a cachaça. Local? Embaixo da 
tradicional amendoeira. Coincidente-
mente, o mesmo local onde Gugu, o ga-
tinho, toma sol.

A cena. Todos com fome. Um belo 
gato com pêlo bonito e com uma aparên-
cia sadia. Ah! Não deu outra. O pixano 
virou churrasquinho.

 Dona Tonha a procura do gato e, 
nada do gatinho aparecer.  Inocente-
mente Dona Tonha perguntou aos vizi-
nhos se eles não teriam visto o gatinho 
Gugu dormindo pela redondeza, ou me-
lhor, na amendoeira. Mas, a resposta 
negativa era sempre repetida. E o coita-
do do gatinho já no espeto com farofa. 

No outro dia o couro do gato Gugu 
aparece em sua porta, e o choro foi ine-
vitável. Contudo, depois de chora mui-

to, limpou o couro e colocou para secar. 
Era a sua lembrança. Mas a galera não 
perdoou e roubou couro para colocar no 
tambor do carnaval.

Os dias passaram, mesmo tristes. 
Com todo o acontecido ela não se aba-
teu. O seu gatinho Gugu que virou chur-
rasquinho para uns, porém pra Dona 
Tonha virou lembrança de uma relação 
de amor. Os rapazes pediram perdão a 
dona Tonha, e a reação dela não podia 
ter sido outra. Perdoou e abençoou.  

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

VAMOS MEDITAR
O gato de Tonha
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A empresa GX Tecnology Sísmica 
Brasil Ltda. informou ao prefeito Newton 
Lima que já reiniciou a atividade de pes-
quisa sísmica marítima do Programa 
Costa Nordeste nas bacias sedimentares 
Potiguar, Pernambuco-Paraíba, Sergipe-
Alagoas, Jacuípe, Camamu-Almada e 
Jequitinhonha, que compreende parte do 
litoral de Ilhéus. A pesquisa sísmica do 
Programa Costa Nordeste será realizada, 
em partes, em áreas de alta sensibilidade 
ambiental, em águas com profundidades 
inferiores a 200 metros. 

O projeto já recomeçou e se estenderá 
até meados do mês de março, do estado do 
Ceará até a Bahia. A GX Tecnology Sís-
mica Brasil Ltda. informou, ainda, que a 
pesquisa ocorrerá diariamente em apenas 
uma pequena parte da área licenciada e a 
atividade pesqueira está restrita apenas 
na linha em que o navio está operando e 

não em toda a área da atividade.
Os trabalhos estão sendo desenvolvi-

dos pelo navio de pesquisa sísmica M/V 
Discoverer, que por rebocar um cabo sís-
mico que mede cerca de 10 quilômetros 
de extensão, tem capacidade de manobra 
restrita. Esse navio está sendo acompa-
nhado por duas embarcações assistentes, 
a Alro e a Piauí XIX.

Como parte do seu programa de co-
municação social, a GX Tecnology Sísmica 
Brasil Ltda. informou a todas as partes in-
teressadas sobre as características de seus 
levantamentos sísmicos marítimos, colhen-
do críticas e sugestões, buscando mecanis-
mos de comunicação eficiente e que con-
tribuam para a segurança das operações. 
Como parte desse trabalho está realizando 
visitas em todas as entidades de classes 
voltadas para a pesca artesanal inseridas 
nas áreas de influências dos trabalhos.

A Faculdade de Ilhéus comemorou o 
alto índice de aprovação dos alunos gra-
duados recentemente pelo curso de Ci-
ências Contábeis no exame do Conselho 
Regional de Contabilidade (CRC). O exa-
me é aplicado entre os bacharéis de Ci-
ências Contábeis que requerem registro 
no órgão representativo da categoria, de 
maneira similar ao que ocorre na Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), entre os 
bacharéis do curso de Direito.

A maioria dos aprovados no CRC co-
lou grau no último mês de outubro, em 
cerimônia de formatura realizada no au-
ditório Professora Adélia Melo, na sede 
da Faculdade de Ilhéus. Entre os aprova-
dos, estão: Álvaro Goes do Carmo, Bruno 
Luiz da Silveira Benevides, Carolina Ro-

cha Figueirêdo da Silva, Dayara Santos 
de Andrade, Emerson Eduardo Feitosa 
Oliveira, Ezequias Francisco Moreira 
Lima, Fabio Câmara Silva, Flávio Gali-
ni Santana, Ivan Luiz Pereira de Souza, 
Luiz Henrique Soares Aires, Oberval Ca-
lazans Berbert e Tatiana Tavares Lira.  

Segundo o diretor da Faculdade, 
professor Almir Milanesi, o resultado 
da aprovação é uma referência muito 
significativa quanto à qualidade do cur-
so de Ciências Contábeis da instituição, 
reconhecido pelo Ministério da Educação 
(MEC). Ele atribui o sucesso ao empenho 
dos professores e estudantes do curso, 
que de forma conjunta eleva a qualidade 
do ensino. O curso é coordenado pelo pro-
fessor Elifaz Anunciação.

Através da divulgação do Edital n 
º 003/2012, o prefeito de Itabuna, José 
Nilton de Azevedo Leal (Capitão Aze-
vedo), está convocando 33 candidatos 
classificados no Concurso Público Mu-
nicipal, cujo resultado foi homologado 
através do Decreto nº 7.936, de 04 de 
março de 2008. Os convocados ocuparão 
cargos públicos no quadro de pessoal da 
Secretaria Municipal da Educação, sen-
do 15 professores da Educação Infantil, 
outros 15 como professor nível II do En-
sino Fundamental e 03 nutricionistas, 
que atuarão no planejamento, controle 
e acompanhamento nutricional no setor 
de Alimentação Escolar.

Para atender a convocação, os can-
didatos habitados deverão comparecer 
até a próxima quinta-feira, 16 de feve-
reiro, no horário das 8 às 14 horas, no 
Departamento de Recursos Humanos 
da Prefeitura de Itabuna, localizado 
no Centro Administrativo Municipal 
Firmino Alves, na Avenida Princesa 
Isabel, nº 678, no bairro São Caetano, 
munidos dos documentos relacionados 
no Edital de Abertura no Concurso 
Público nº 001/2007. Na oportunidade, 
os novos funcionários públicos esta-
rão assinando o contrato de trabalho e 
agendando o exame admissional.

De acordo com o prefeito Capitão Aze-
vedo, a convocação de novos professores e 

nutricionistas para a Rede Municipal de 
Ensino faz parte das políticas públicas 
que vem sendo implementadas pelo go-
verno municipal visando à melhoria da 
qualidade da Escola Grapiúna e de va-
lorização do magistério. Azevedo lembra 
em seu governo. “Desde o ano de 2009 até 
hoje já convocamos exatamente 192 pro-
fissionais entre professores, educadores 
físicos e nutricionistas. Isso demonstra 
nossa preocupação em priorizar a Edu-
cação como fator de desenvolvimento”, 
justificou o prefeito. Do total de convoca-
dos, apenas 120 assumiram suas funções 
como servidor público municipal. 

Textos e fotos Ari Rodrigues 

Numa reunião na sede do 
PMDB de Itabuna, na noite da 
última quinta-feira (09), o pre-
sidente Renato Costa, na pre-
sença dos membros da executiva 
municipal e dos pré-candidatos 
a vereador, comunicou que o 
resultado das pesquisas com a 
consulta realizada, mais os vo-
tos dos candidatos a vereador, o 
nome escolhido para representar 
o PMDB nas eleições majoritá-
rias de 2012, será o de Leninha Duarte.

Renato Costa já comunicou ao presi-
dente estadual do partido, Lúcio Vieira, 
que de pronto parabenizou o modo com 

EXECUTIVO ILHÉUS INFORMES UNIVESITÁRIOS

EXECUTIVO ITABUNA

POLÍTICA

Empresa realiza pesquisa
sísmica no litoral de Ilhéus

Bacharéis da Faculdade de Ilhéus 
aprovados no exame do Conselho 

Regional de Contabilidade

Prefeito de Itabuna convoca
aprovados em concurso públicoLeninha é a candidata do PMDB
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que foi conduzida a consulta, e já se com-
prometeu em estar no lançamento oficial 
da candidatura, que será agendado du-
rante as próximas reuniões do partido.

Fernando Vita, Leninha, Renato Costa e Moreirinha

Robson, Danilo, Jailton, Washington, Zelito, Leninha, Val Cabral, Babá Cearense e Zacarias



2º Caderno
04

Com surtos de lucidez me conformo: 
mais do que escrever textos e buscar cada 
vez mais ser o maior, o melhor, é viver a 
poesia da escrita sem ter necessidade de 
escrevê-la. Viver as palavras em toda ple-
nitude de significados & significâncias; 
aquele arroubo imobilizante, catarse de se-
res imaginários.

Mergulhar em sete ondas de utopias, 
sentir-se nuvem liberta em sociedade de pa-
drões, amar sem saber, sem ruminar razões. 

Perceber-se vivo pulsante em busca de 
aventuras. Viver a poesia dentro de si, para 
si, acordando para o mínimo. Ouvir o dedi-
lhar no violão em boa música, ler um bom 
livro sem respostas, assistir cenas de belos 
filmes, comer um bom prato feito por Da-
miana, sorrir com dona Maria.

Corações sangrentos que batem com a 
energia desconhecida do cosmo: sentir-se 
um em meio a multidões; sentir-se plural 
em meio a solidões. 

Intensamente viver paixões insólitas e 
os epifânicos sentimentos dos cálices de vi-
nho das emoções...

Cansei de tentar ser cult e querer ra-
biscar linhas perfeitas, cheias de jaulas in-
conceptas. 

Ah! Imagens galopantes em mim, cis-
cos de prazer e galhardia, juventude de 
dor e flor, fazem despertar em minha alma 
apagáveis ardores em festa. Falcão do des-
conhecido e mártir do real persistir, pois da 
existência não plena só nos resta o percur-
so desse dadaísmo-nada, abstrato do ab-
surdo, juntando palavras em redemoinho, 
corcovado de todas as purgações em novos 
ou derradeiros horizontes.

O sol esmaece no horizonte enquanto 
me perco entre todas as somas de instru-
ções abstratas. Já não vejo janelas lumino-
sas e loucuras ideológicas despertarem meu 
íntimo. Hoje, qual é o melhor caminho?

Num toque umedecido, num roçar ex-
pressivamente alucinógeno, um enorme 
elefante branco pesa entre a carcaça torpe 
da jovem literatura, teimosa em sua ínfima 
imagem!

Dirão alguns lúcidos nas suas fantasias 
vãs: o que importa quando nos resta e so-
bra o desregramento do real ou sua relei-
tura ordenada vista por um ângulo obtuso? 
A verdade com desejos despretensiosos de 
apenas recriar... Saindo do ridículo cotidia-
no da mesmice que nos envolve e nos arras-
ta muitas vezes.

Quero cheirar uma carreira de huma-
nidade! Quero sorver um litro de nirvana! 
Quero me embriagar até não agüentar 
mais desse líquido louco e miraculoso cha-
mado amor! 

Sou um eterno viciado e não quero me 
curar! 

Neste mundo não há outra alternativa, 
é chocar-se com o nada e deliciar-se com os 
lábios; entregar-se ao devaneio e libertar a 
fruição apaixonante da prisão e dos medos. 
Que eu engula e viva para esse manicômio; 
que sejam meus sete pecados capitais! 

O sol ainda teima no ocaso e eu canto 
como um louco alucinado e predestinado às 
mais confusas sensações diante da lagarta 
que me absolveu. Quem sabe a metamorfo-
se virá em forma de rapsodo esplêndido? 

Nesse instante de liberdade, deixem-
me apenas voar resoluto e romanticamente 
por todas as paragens inóspitas e desco-
nhecidas.

Tudo é distante, tudo é aterrador sob 
os prismas da razão e da loucura. Apenas 
desejo ser o que sou, e nada mais.

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

À velha/nova 
amiga reconhecida: 
A poesia Por gustavo atallah Haun*

BALAIO 
CULTURAL

Salas de aula tradicionais se adaptam 
ao uso das novas tecnologias

Este é um período do ano em que 
professores e alunos retornam às sa-
las de aula .Olhando a transformação 
pela qual passa o ensino brasileiro, 
não tem como passar despercebido as 
mudanças que estão ocorrendo nas es-
colas, causadas pelo impacto das no-
vas tecnologias que estão modificando 
as formas de aprendizado e a relação 
entre professor e aluno no processo de 
ensino-aprendizagem.

Até há pouco tempo, com raras ex-
ceções, as escolas dispunham de quadro 
negro e giz, slides e livros impressos. 
Hoje, na era do desenvolvimento das tec-
nologias de informação e comunicação, 
sobretudo com o acesso cada vez maior 
à internet (rede mundial de computado-
res), os professores precisam se adaptar 
ao uso de novos instrumentos de traba-
lho: a antiga lousa é substituída pela 
lousa digital; livros dão lugar a tablets; 
notebooks são vistos cada vez com mais 
freqüência sobre as carteiras e os alunos 
tem cada vez mais acesso a bibliotecas 
virtuais e a banco de dados (pesquisas) 
com apenas um click; telões de videocon-
ferência diminuem as distâncias entre 
professores e alunos; o uso de projetor 
multimídia contribui para a criação de 
novas estratégias de aprendizado e cada 
vez mais pilhas de livros são substituí-
das por livros e apostilas baixadas da 
internet e os seus conteúdos são armaze-
nados no pequeno pen drive.

A tecnologia é vista com bons olhos 
pela maioria dos profissionais da edu-
cação, pois os recursos tecnológicos 
permitem produzir e compartilhar 
conteúdos como textos, fotos e vídeos, 
criando interatividade e modificando a 
lógica do aprendizado. As salas de aula 
modernas são mais interessantes do 
que as tradicionais e quando os recur-
sos tecnológicos são utilizados correta-
mente oferecem uma grande gama de 
recursos e estímulos aos alunos.

Os professores tem grandes desa-
fios a serem superados diante de tan-
ta tecnologia.  É imprescindível que o 
professor de hoje esteja aberto às novas 
descobertas e veja as novas tecnologias 
como auxiliares no seu desenvolvimen-
to educacional e, através dessas tecno-

logias que fazem parte do dia a dia dos 
seus alunos, aprendam a interagir e 
criar neles o gosto pela pesquisa.A co-
munidade virtual fornece uma aprendi-
zagem colaborativa tanto ao aluno como 
para o professor, pois ao fazer debates 
sobre certos temas, eles podem aprofun-
dar seus conhecimentos nos bancos de 
dados disponíveis na internet. 

Já as escolas tradicionais que ainda 
têm em suas salas de aula, espaços com-
postos apenas por lousa, giz, carteiras, 
livros impressos, cadernos e ainda per-
sistem nos métodos tradicionais de ensi-
no onde o professor fala, o aluno escuta; 
o professor dita, o aluno escreve; ou seja, 
um ambiente pouco estimulante para 
as crianças e adolescentes de hoje, que 
vivem num mundo bombardeado por in-
formações e interatividade, podem estar 
com os dias contados.

No mundo globalizado, a educação 
baseada no método tradicional de en-
sino se torna cada vez mais obsoleta 
e perde espaço para a nova eduçação, 
que tem por finalidade atender a uma 
crescente demanda de estudantes mais 
autossuficientes que passam a ver o 
professor como orientador. As escolas 
por sua vez, pressionadas por pais e 
alunos e pela própria sociedade, sen-
tem-se obrigadas a se adaptarem aos 
crescentes avanços tecnológicos para 
se manterem no competitivo mercado 
da educação.

Nos últimos anos, muitas escolas 
buscaram adaptar os novos recursos 
tecnológicos aos seus padrões de en-
sino, com isso proporcionaram maior 
aprendizado e melhoria na qualidade 
do ensino. Diante desta realidade, o 
grande desafio para educadores e edu-
candos é aprender a lidar com a plu-
ralidade e aliar a tecnologia à educa-
ção, que quando bem utilizadas trazem 
grandes benefícios pedagógicos e pro-
porcionam significativos avanços nas 
formas de ensinar e aprender.

*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*
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Ong denuncia 
discriminação

Convicto que houve veto ao filme di-
rigido ao público gay programado para 
ser exibido durante a campanha da Aids 
do Carnaval, o Fórum de ONGs de Aids 
do Estado de São Paulo decidiu apre-
sentar uma denúncia formal contra o 

governo brasileiro em instâncias inter-
nacionais de direitos humanos. O fórum, 
que congrega 92 entidades, anunciou 
também que vai apresentar uma repre-
sentação ao Ministério Público para que 
seja investigada a discriminação.
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Andam a falar
Que estavas com outra no mar
E que estás a amar
Sem pouco importar
Se estava eu a sofrer ou a chorar.
Andam a falar
Mentiras, espero
Que andas de mim a sorrir.. a zombar. 
Não posso crer!
Que do amor que tanto dei, 
Mais do que Alice chorei, 
Nada restou em você,
De tudo o que vivemos
O tanto que me importei
Do impossível que foi possível
Transformar em você.
 
E no vazio que de mim se apossou 
Comprendi...
Não me deste a mão,
Não me deste a proteção, 
Me deste a desilusão.
 
Para mim foi poesia, 
Foi paixão, 
Foi fantasia, revolução.
Na vastidão do azul do mar
Joguei-me
Um barco à deriva em agonia
Tornei-me
E no meu coração de Mulher,
Território de quem ama,
Ainda que distante,
Sinto você
Singrando e sangrando.
Andam a falar... 
Da indiferença que por mim traduz
Mas não me importa mais
Agora me refaço
Do meu cansaço,
E sem disfarce,
Encaro e desarmo
Armadilhas de um futuro triste (?).
Mas quem somos nós
Para do futuro sabermos?
Ainda bem que existem outros amores, 
Prá compensar todas as dores 
De amores que trazem
Felicidades, alegrias,afetos
Tranformados em mágoas, tormentos e 
lágrimas.
Elegias!
E hoje perdidas
Em meio ao perdão virtuoso.
Ainda bem que existem 
Novos desejos,
Novos caminhos,
Novos começos. 

Poesias
UM NOVO COMEÇO

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

A finalidade da vida
é simplesmente
a procriação
da espécie.
Tudo mais é ilusão !
somos sementes
que a vida
molda, multiplica
e espalha.
Trabalho, escola,
casamento, dinheiro...são
detalhes, grãos de areia
que nos fazem
olvidar que somos
apenas meros
fantoches racionais
que o tempo
embala e sopra.

SEMENTE DE DEUS

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

O art. 5º § 1º da Constituição Federal 
dispõe “in verbis”: As normas definidoras 
dos Direitos e Garantias Fundamentais 
têm aplicação imediata. Isso quer dizer, 
que todos os Direitos Fundamentais ga-
rantidos por nossa Constituição poderão 
ser evocados a qualquer momento, não 
sendo diferente com o Direito de Greve.

No entanto, essa mesma Constituição 
limita o uso desses direitos, a partir de 
normas reguladoras, visto que alguns di-
reitos poderão atingir o indivíduo e serem 
negativos para sociedade. Por esta razão, 
a Greve é considerada um Direito com 
eficácia limitada, requerendo uma ação 
legal do Estado para o seu exercício. Ora, 
em sendo um Direito Fundamental não 
poderá ser cerceado pela omissão legal do 
Estado, visto que implicará em uma vio-
lação das Garantias Constitucionais.

Ocorre que, a Constituição diferen-
ciou o Direito de Greve dos trabalha-
dores regidos pela CLT, dos chamados 
servidores públicos, ou seja, em virtude 
das especificidades dos serviços públicos 
e de suas implicações sociais, a norma 
reguladora da greve dos servidores pú-

blicos seria diferente da norma regula-
dora dos servidores celetistas. Todavia, 
os nossos legisladores, somente, discipli-
naram a greve dos trabalhadores celetis-
tas, o que tem gerado uma distorção no 
exercício desse Direito, seja através de 
abusos provocados pelos grevistas, bem 
como pelo próprio Estado que interpreta 
a sua omissão como uma não garantia 
do Direito.

Entendo como devidas as reivindica-
ções dos Policiais Militares, sobretudo, 
porque não foram cumpridas conforme 
acordo, anteriormente, firmado com o 
Estado. Mas, deve-se levar em conside-
ração a função que se presta, pois a so-
ciedade não pode ficar deficitária de um 
serviço essencial. Não estamos vivendo 
em tempos de guerra para estarmos si-
tiados em nossas casas e sermos tolhidos 
da nossa liberdade. 

A omissão do Estado em regulamen-
tar o Direito de Greve dos servidores pú-
blicos gera distorções no exercício desse 
Direito, refletindo, negativamente, na 
sociedade. Numa hora dessas o bom-
senso deve imperar, tanto do lado dos 

grevistas, quanto do lado do Estado para 
resolver o problema.

No caso em apreço, percebe-se a am-
pliação dos fatos decorrentes da greve, 
tais como arrastões, ameaças e vanda-
lismos, visto que a nossa sociedade vem 
sendo bombardeada, diariamente, com 
informações negativas e de violência o 
que a torna frágil em discernir o que é 
ou não a verdade.

E assim, vai se delineando um quadro 
de uma sociedade psicologicamente aba-
lada, medrosa e doente, incapaz de perce-
ber que a raiz do problema está além da 
garantia de um efetivo policiamento, pois 
esse é, apenas, um paliativo.

Infelizmente, por medo, por pre-
servação da nossa integridade e pelos 
nossos interesses, esquecemos a nossa 
condição de seres sociais, responsáveis 
pela construção de uma sociedade livre, 
igualitária e segura.

Por valéria ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de Tec-

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

A greve dos policiais 
militares, a omissão do 
Estado e a produção do medo Por valéria ettinger*

CONTEXTO

A Linguística Textual toma como obje-
to de investigação não mais a palavra ou a 
frase isolada, mas o texto, considerando-o 
como unidade básica de manifestação da 
linguagem, visto que o homem se comuni-
ca por meio de textos e que existem diver-
sos fenômenos linguísticos que só podem 
ser explicados no seu interior.

Um texto bem construído e, natural-
mente, bem interpretado, vai apresentar 
aquilo que Beaugrande e Dressler (1981) 
chamam de textualidade, o conjunto de 
características que fazem de um texto 
um texto e não uma sequência de fra-
ses soltas. Esses autores apontam sete 
aspectos que são responsáveis pela tex-
tualidade de um texto bem constituído: 
coerência, coesão, intertextualidade, in-
tencionalidade, aceitabilidade, informa-
tividade e situacionalidade.

Neste artigo, daremos destaque à 
coerência e à coesão, indispensáveis na 
produção de textos claros e com ideias 
concatenadas. A coerência é responsável 
pelo sentido do texto, envolvendo fatores 
lógico-semânticos e cognitivos. Observar 
a coerência é interessante porque per-
mite perceber que um texto não existe 
em si mesmo, mas se constrói na rela-
ção emissor-receptor-mundo. Para Koch 
e Travaglia (2005), a sequência é perce-
bida como texto, quando aquele que a 
recebe é capaz de percebê-la como uma 
unidade significativa global. 

Na visão desses autores, não existe 
um texto incoerente em si, mas um texto 

pode ser incoerente em/para determina-
da situação comunicativa. Assim, será 
bom o texto, quando o produtor souber 
adequá-lo à situação, levando em conta 
a intenção comunicativa, objetivos, des-
tinatários, outros elementos da situação 
de comunicação em que é produzido, uso 
dos recursos linguísticos, etc. Assim, 
para se dizer que um texto é incoerente, 
deve-se especificar as condições de inco-
erência. O mau uso dos elementos lin-
guísticos e estruturais pode criar incoe-
rência, normalmente em âmbito local. 

De fato, a discussão se um texto é ou 
não coerente, é infindável e há diversas 
abordagens sobre essa questão. Isso tem 
implicação no ensino de produção e tam-
bém de compreensão de textos, uma vez 
que muitos dos textos produzidos pelos 
alunos são avaliados como incoerentes 
pelo professor. Contudo, se fossem apre-
sentados como produção de um autor 
famoso, ganhariam as mais variadas in-
terpretações. Isso prova que a coerência 
não está apenas no texto nem apenas 
nos usuários, mas no processo que colo-
ca o texto e usuários em relação, numa 
dada situação comunicativa.

Quanto à coesão, é considerada a 
manifestação linguística da coerência. 
Provém da forma como as relações lógi-
co-semânticas do texto são expressas na 
superfície textual. Conforme Costa Val 
(1994), a coesão “é responsável pela uni-
dade formal do texto, constrói-se através 
de mecanismos gramaticais (pronomes 

anafóricos, artigos, elipse, concordância, 
correlação entre os tempos verbais e con-
junções) e lexicais”.

Ingedore Koch, em seu livro Coesão 
Textual (2009), aponta recursos de coe-
são textual como mecanismos que tecem 
o “tecido” (tessitura) do texto. Distin-
guem dois tipos de coesão: a referencial e 
a sequencial. É importante salientar que 
esse elemento de textualidade tem rela-
ção com a coerência, na medida em que é 
um dos fatores que permite calculá-la e, 
embora do ponto de vista analítico seja 
interessante separá-las, distingui-las, 
cumpre não esquecer que são duas faces 
do mesmo fenômeno.

Diante do exposto, percebemos que 
as contribuições da Linguística Textual 
podem servir para uma mudança de pos-
tura ideológica e metodológica do profes-
sor de LM (português), já que adotar uma 
perspectiva textual-interativa, em que os 
textos são o meio pelo qual a língua fun-
ciona, integraria os diferentes aspectos 
do funcionamento da língua na interação 
comunicativa e libertaria o professor da 
tradição metodológica em que ele se dei-
xa aprisionar pelo ensino da gramática 
como um fim em si mesmo. 

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 
& reflexõesFatores de textualidade: 

Coerência e Coesão
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O Superior Tribunal de Justiça 
abriu concurso público para preen-
cher vagas e o cadastro de reserva 
do tribunal para os cargos de ana-
lista e técnico judiciário. O edital, 

assinado pelo presidente da corte, 
ministro Ari Pargendler, foi publi-
cado quinta-feira (08/02) no Diário 
Oficial da União. No total, há 28 
vagas, sendo duas delas destina-

das a candidatos com deficiência. 
O trabalho é de 40 horas semanais 
e a remuneração mensal para ana-
lista é de R$ 6.611,39 e para técni-
co é de R$ 4.052,96.

Concurso no STJ
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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

A Loja Maçônica Areópago 
Itabunense completou no últi-
mo dia 2 de fevereiro, 90 anos 
de existência. E a data foi co-
memorada em alto estilo no 
dia 8, no salão nobre da Loja 
no centro da cidade, onde foi 
oferecido um jantar especial 
para os irmãos maçônicos, 
cunhadas e sobrinhos, e con-
tou com as presenças do Ve-
nerável Mestre Pedro Jatobá 
da Loja Acácia Grapiuna, do 

Sereníssimo Grão-Mestre Ita-
mar Assis e do Grande 2º Vi-
gilante Jair Tércio, da Grande 
Loja Maçônica do Estado da 
Bahia (GLEB).

Fazendo parte ainda da 
comemoração de aniversário, 
estará acontecendo durante 
todo o mês de fevereiro uma 
exposição fotográfica dessa 
importante e histórica insti-
tuição de Itabuna, no hall do 
Shopping Jequitibá.
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Areópago Itabunense 
completa 90 anos

O casal 
Paulo 
e Iara 
Dantas e 
Angélica 
Rodrigues

Cardoso 
e Jair 
Tércio

Pedro 
Jatobá 

e Itamar 
Assis

O casal 
Noédina 
e Cleber 

Moreira e 
Angélica 

Rodrigues

Jair
Tércio, 
José 
Peixoto 
e Vercil 
Rodrigues

Venerável Mestre Cleber Moreira, Areópago Itabunense 
e o Grão-Mestre da Grande Loja da Bahia, Itamar Assis

Itamar Assis e Jorge Carrilho
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No dia 24/2 quem estará 
aniversariando é o jornalista 

e escritor João Batista de 
Paula. Vida longa ao amigo-

jornalista e que Deus continue 
o abençoando.
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Um grupo de amigos capitaneado pelo 
casal Antônio e Clemilda Costa acaba de 

retornar de um maravilho cruzeiro pela costa 
brasileira, Buenos Aires e Punta Del Leste, 

a bordo do sofisticado navio de bandeira 
italiana Música da MSC cruzeiros. A viagem 

foi tão boa que o casal já está planejando a 
segunda ainda esse ano.

Os motoristas da Viação Águia Bran-
ca que, ao longo de 2011, alcançaram a 
excelência na pontualidade, bom atendi-
mento ao cliente e segurança absoluta nas 
viagens, foram homenageados, no último 
dia 6 de fevereiro, na AABB de Itabuna, 
dentro do Programa Motorista TOP Ouro. 

O Top Ouro é o reconhecimento de mui-
to esforço, dedicação e talento dos motoris-
tas da VAB, que recebem como premiação: 
Ouro 40% do salário base ao retornar das 
férias, Prata 30% e o Bronze 20%. 

Cruzeiro

Águia Branca 
homenageia seus 

motoristas 

Em países da União 
Europeia, como Grécia, 
Itália, França, Espanha, 
Inglaterra e Portugal, as 
populações interessadas 
reagem nas ruas, em cho-
ques às vezes sangrentos 
com a polícia, contra cortes 
de salários, aposentadorias 
e pensões, determinados 
por instituições oficiais, a 
pretexto de equilibrar con-
tas públicas.

Este filme os aposenta-
dos brasileiros, mormente 
os de teto acima do salá-
rio mínimo (SM), já viram 
muitas vezes. Resignados, 
abatidos, vencidos, voltam 
às salas de projeção, todos 
os anos, para verificar que 
os benefícios encolhem. 
Houve época em que des-
contaram sobre 20 ou 10 
salários mínimos, hoje re-
duzidos a três.

Diminui velozmente a 
distância entre o SM dos 
trabalhadores ativos e os be-
nefícios previdenciários an-
gariados com o trabalho de 
18,77% no governo Fernan-
do Henrique Cardoso (que 
idealizou o fato previdenciá-
rio, mecanismos redutor dos 
benefícios), 48% no governo 
Lula e, agora, mais de 8% no 
governo Dilma.

Até 2014, os trabalha-
dores de SM terão reajus-
te real de 14,12% (talvez 
possam comprar ingres-
sos para a Copa do Mun-

do), contra 6,08% para os 
inativos, os que lutaram 
por uma velhice. É difícil 
engolir a discriminação. 
Servidores públicos e apo-
sentados em geral sempre 
foram bodes expiatórios 
nos programas de reajus-
tes ditados pelo FMI. O 
neoliberalismo de FHC ex-
tinguiu mais de 50 direitos 
dos servidores.

Enquanto isso, prosse-
gue a corrupção nos três 
poderes. Por toda parte, 
acusações de desvio de di-
nheiro público, cartões cor-
porativos à larga, vanta-
gens indevidas, aumentos 
salariais instituídos pelos 
próprios beneficiários, mo-
vimentação de contas “atí-
picas”, desleixo adminis-
trativos, crimes impunes. 
O Brasil pleiteia o título 
de país da dor serena.

A conta maldita e cres-
cente é paga pelos que tra-
balham duro ou muito já 
suaram.

Para isso reservam os 
primeiros quatro meses do 
ano. Por enquanto. São con-
tas e mais contas para recur-
sos em queda livre. Na mar-
cha da injustiça social neste 
País, os bons pagadores irão 
tirar água da pedra.

           Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias 

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

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO

O Brasil da dor serena

Clemilda, Antônio Costa e Camila em 
um dos restauntes do Návio Música

O superintendente da Águia Branca na 
Bahia, Deomar Assunção e o Gerente 

Regional da VAB, Gilmar de Abreu

Quem aniversariou 
no último dia 8/2, foi o 
advogado especialista 
em Direito 
Previdenciário e 
colaborador do jornal 
e revista Direitos, 
Marcos Antônio 
Conrado Moreira. 
A equipe do Direitos 
deseja ao amigo-
advogado anos de vida 
e prosperidade.



Os interessados em enviar perguntas sobre o tema 
Direito Previdenciário para Dr. Marcos Conrado, 

encaminhar para E-mail:  direitos@jornaldireitos.com.br

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

Como Instituição essencialmente ini-
ciática, filosófica e progressista, a Ma-
çonaria assume na sociedade um papel 
preponderante educativo, pugnando per-
manentemente pelo aperfeiçoamento mo-
ral, intelectual e social do ser humano. 
Preocupa-se, portanto, em criar meios, 
estabelecer condições para que o homem, 
no contexto social, possa alcançar as suas 
reais finalidades e venha a trilhar o ca-
minho que o levará atingi-las. Declara 
guerra, por isso, ao vício e a todos os obs-
táculos que se antepõem a esse ideal de 
aperfeiçoamento moral, intelectual e so-
cial da humanidade. 

Percebendo no final do século findo, 
o crescimento assustador do consumo de 
drogas de forma desenfreada, gerando 
dependência psíquica ou física em opo-
sição ao progresso e ao aperfeiçoamento 
do ser humano, as Lojas maçônicas do 
Grande Oriente do Brasil, com grande 
freqüência, começaram a declarar a pre-
ocupação dos maçons em relação a esse 
mal que assola a humanidade atingindo, 
sobretudo, a faixa etária mais jovem, dos 
adolescentes imaturos.

O Grande Oriente do Brasil – GOB, 
fiel às suas tradições, leal as finalidades 
da Ordem Maçônica, atento aos anseios 
de seus membros e confirmando o que 
prega: engajamento em soluções realistas 
e construtivas, em 28 de julho de 1998, 
através o Ato nº 1037 do Grão Mestre 
Geral – Soberano Ir.: Francisco Murilo 
Pinto, instituiu o projeto – MAÇONARIA 
CONTRA AS DROGAS : Um Projeto em 
Favor da Vida.

O referido Projeto mantém até hoje 
uma linha doutrinária que busca fortale-
cer o Triângulo Vitorioso da Prevenção – 
FAMÍLIA – ESCOLA e COMUNIDADE.

Adolescentes sem Família, sem Esco-
la, sem Saúde, sem nenhuma perspectiva 
de vida, estão a buscar não prazer da dro-
ga, mas uma maneira de minimizar o seu 
sofrimento. 

As desigualdades, as concentrações 
de recursos nas mãos de uns em detri-
mento de outros, o péssimo exemplo de 
algumas autoridades e políticos, a cor-
rupção e impunidade de alguns, a falta 
de escolas aparelhadas, a falta de saúde, 
são fatores que fazem do nosso ambiente 
social, um ambiente muito propício a que 
uma parte significativa de jovens adoles-
centes sem uma perspectiva de vida não 

vislumbre outro caminho, que não o das 
drogas e por conseqüência automática o 
crime. A reversão dessa situação somente 
poderá ser alcançada com mudanças do 
comportamento, no coração de membros 
da sociedade e dos governantes. É preciso 
muita seriedade e vergonha na cara.

Precisamos bradar, gritar, arregimen-
tar forças. As famílias, a sociedade, os ad-
ministradores, não podem ficar passivos 
diante do inferno das drogas que está a 
consumir os nossos melhores valores, que 
são os jovens de todas as classes. O ho-
mem não pode continuar sendo seduzido 
pela beleza dos meios de comunicação de 
massa que lhe corrompe a consciência e 
ainda o envolve para um clima libertino, 
com o conseqüente distanciamento de 
Deus, da religião, dos bons ensinamentos, 
da boa conversa e leitura, da reunião em 
família, enfim, do cultivo de valores que 
lhe dá oportunidade do desprendimento 
do amor ao próximo.

Não tenham dúvidas, o vinculo forte 
entre família, escola e comunidade é o 
ponto principal da prevenção. As pesso-
as funcionando em famílias, as famílias 
funcionando em comunidade, alunos e 
professores compondo a escola, formando 
o verdadeiro triângulo vitorioso da pre-
venção: FAMILIA – ECOLA e COMUNI-
DADE.

O tema é complexo, mas unidos sere-
mos fortes.  É URGENTE! Vamos unidos 
em uma ação integrada e interdisciplinar 
– as forças vivas existentes na sociedade, 
Igrejas, Maçonaria, Clubes de Serviços, 
Associações, Sindicatos, Universidades, 
Faculdades, Escolas, Judiciário, Polícia 
Militar e outros cada um com seu caris-
ma, todos voltados para um só objetivo: 
a prevenção contra as drogas – formar a 
Frente Educativa da Prevenção.  Ações 
concretas e seriedade precisam ser co-
bradas dos Poderes Públicos com vistas a 
conter o avanço de tão insidioso mal que 
hoje atinge principalmente os jovens de 
todas as classes sociais.

Por.: Antonio da Silva Costa.
Engº Agrº MsC Administração de Empresas; Mem-
bro-fundador e Tesoureiro da Academia Grapiuna de 
Letras (AGRAL); Membro-Fundador da Academia Ma-
çônica de Letras Ciências e Artes da Região Grapiúna 
(AMALCARG).  Maçom Gr.: 33 Oficina Integrada de 
Graus Superiores São José – Loja Maçônica 28 de Ju-
lho e Secretário de Planejamento do Grande Oriente 

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

Por antonio da silva Costa

MAÇONARIA, 
UMA NAÇÃO 
DIFERENTE

2º Caderno
08 www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 37 - SUL DA BAHIA - De 15 de janeiro

a 29 de fevereiro de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Freira consegue o direito de usar véu
Uma freira de Cascavel, cidade que fica a 478 km de Curitiba, conseguiu na 

Justiça o Direito de usar o véu na fotografia da carteira nacional de habilitação.

1- Trabalhei em janeiro de 
1971 até março de 2004 numa 
mesma empresa. No dia 25 de 
março de 2004 sofri um acidente 
e estive afastado até dezembro 
de 2007. Durante esse três anos 
recebi auxílio-doença e retornei 
às atividades em 2008. Esses três 
anos no auxílio-doença são con-
tados para a aposentadoria por 
tempo de contribuição? Sandro 
Lins. 

A legislação previdenciária pre-
vê que são contados como tempo de 
contribuição, o período em que o se-
gurado esteve recebendo o benefício 
previdenciário de Auxílio-Doença ou 
Aposentadoria por Invalidez, entre 
períodos de atividade; o período em 
que o segurado esteve recebendo be-
nefício por incapacidade gerado por 
Acidente do Trabalho, intercalado 
ou não; e também o período em que o 
segurado esteve recebendo o benefí-
cio de Salário Maternidade.

2- Soube que donas de ca-
sas agora podem ter benefícios 
previdenciários realizando con-
tribuições bem pequenas. Isso é 
verdade? Marina Carla.

A Lei nº. 12.470 de 31 de Agosto 
de 2011, que alterou os artigos 21 e 
24 da Lei nº. 8.212 de 24 de Julho 
de 1991, proporcionou as donas de 
casa a serem seguradas da Previ-
dência Social, fixando em 5% (cinco 

por cento) do salário mínimo a alí-
quota para contribuição previdenci-
ária para donas de casas de famílias 
de baixa renda. Tendo como requisi-
tos para estas donas de casas, que a 
família esteja inscrita no CadÚnico 
– Cadastro Único para programas 
sociais e ter renda familiar de até 
02 (dois) salários mínimos e estarem 
esses trabalhadores exclusivamente 
no âmbito de residência.

3- É verdade que o traba-
lhador adquire estabilidade no 
emprego quando faltam poucos 
anos para a sua aposentadoria? 
Como funciona isso? Roseane 
Santos.

Sobre este tema, importante es-
clarecer que o os trabalhadores que 
estão prestes a se aposentar têm 
essa estabilidade garantida por con-
venções ou acordos coletivos de tra-
balho. Entretanto, a legislação não 
prevê a estabilidade nesses casos, 
pois entendem os legisladores que os 
trabalhadores nessas condições te-
rão apenas a expectativa de direito, 
e só terão este direito quando preen-
cherem os requisitos legais.

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.
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Em Parte III orientávamos sobre 
soluções drásticas: como desenvolver 
nova competência para que não ficás-
semos dependentes da competência 
que nos levou ao estrelato. Para isso, 
teremos que quebrar hábitos auto-
destrutivos, principalmente os arrai-
gados há muito tempo. No artigo de 
hoje vamos falar do pecado III: 

Complacência: é o senso de segu-
rança e conforto que deriva da crença 
de que o sucesso obtido no passado 
continuará indefinidamente. Ela 
odeia urgência e acredita em delibe-
ração lenta e cautelosa. Acomoda-se 
facilmente nas grandes instituições, 
onde tamanho e escala oferecem uma 
armadura natural contra o mundo 
externo. A complacência é sustenta-
da por três pilares: o sucesso no pas-
sado, a crença de que o futuro é pre-
visível e a suposição de que a escala o 
protegerá contra qualquer revés. Um 
choque poderá acontecer, mas você 
não será abalado. 

O caso da sul-africana De Beers – 
monopolista na maior parte do século 
20, vendeu de 85% a 90% de todos os 
diamantes do planeta, controlou os 
preços relacionando oferta e deman-
da mundiais. Cecil Rhodes foi quem 
iniciou a operação consolidando mi-
nas na África do Sul e formando car-
téis com os dez maiores comercian-
tes, principalmente em Londres. A 
cada um ela garantia uma boa comis-
são e, em troca, tinha informações do 
mercado varejista dando à empresa 
condições suficientes de determinar 
a demanda e oferta. Com isso o con-
trole virtual da De Beers aumentava 
e, no final do século 20, ela passou 
a adquirir diamantes de minas rus-
sas e canadenses. Uma sucessão de 
eventos, porém, começou a erodir 
esse monopólio.     Primeiro o colapso 
soviético em 1991. Lev Leviev, judeu 
russo, migrou para Israel e tornou-se 
um dos maiores fabricantes de dia-
mantes lapidados. Havia se cansado 
da forma arrogante como a De Beers 
lidava com os membros do cartel. 
Em 1989 a Rússia tinha pedido a Le-
viev para estabelecer suas próprias 
fábricas de cortes e ele concordou. A 
partir de 2003, era o maior cortador 
e polidor de diamantes do mundo, 
um grande vendedor de pedras bru-
tas. O segundo golpe aconteceu em 
1996, quando a australiana Argyle 
ousou romper seu contrato com a De 

Beers. Passou a vender diretamen-
te aos comerciantes e isso minou a 
influência da De Beers. A Argyle é 
mais conhecida pela quantidade do 
que pela qualidade, isso gerou mais 
competitividade no quesito preço e 
lhe deu rápida ascensão no merca-
do. Na mesma década o Canadá co-
meçou a emergir como a mais nova 
potência do setor. Um desafio final 
veio da Índia, uma força no corte de 
pedras (80% da produção mundial), 
ao mesmo tempo ascendendo nesse 
comércio. Na Antuérpia, judeus or-
todoxos estão sendo pressionados a 
fechar seus negócios ao se trabalhar 
os sete dias da semana (habito recu-
sado pelos hassídicos). 

Mas precisamos dar um crédito à 
De Beers. Se o seu monopólio gerou 
complacência, sua erosão estimulou 
ação. Se a companhia não podia mais 
vender todos os diamantes do mundo, 
ela ganhara uma margem maior ge-
rando uma espécie de griffe. E foi isso 
que a sul-africana fez: introduziu um 
método que tornou seus produtos mais 
valiosos simplesmente porque possui 
seu selo de aprovação. Mas é difícil 
modificar um século de história. 

Como quebrar o hábito 
da complacência?
►►► Essa resposta está intrín-

seca no próprio estudo de caso. Você 
percebeu que, devido a anos de com-
placência, seus processos são pobres, 
seu sistema ineficiente, seus ciclos 
de tempo lentos e a qualidade do seu 
produto já não é a mesma. É hora da 
reengenharia: livre-se de negócios 
não fundamentais. Uma ideia melhor 
para o ambiente é retornar ao núcleo 
de negócios e avançar globalmente. 
Isso forçará a tornar-se realmente 
criativo, em vez de complacente, e 
também o proibirá de utilizar um 
negócio lucrativo para ocultar a fra-
queza de outro. Terceirize as funções 
não fundamentais (geralmente área-
fim). É uma solução para o inchaço, a 
indolência e a ineficiência que carac-
terizam as empresas complacentes.

Fonte: matéria da revista Época 
Negócios ed. 10 em dezembro 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?
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A campanha ainda é do Natal, mas o 
clima foi de carnaval antecipado na loja do 
Hiper Itão São Caetano, nesta quinta-feira 
(09.02.2012), com a entrega de dois veículos 
marca Fiat, modelo Uno, zero quilômetro, 
ao representante comercial Maurício Antô-
nio Almeida e à estudante de Administração 
Pollyana Silva Ferraz. A entrega dos carros 
foi o ponto alto da megacampanha de final 
de ano que o grupo promoveu para marcar 
os 50 anos de funcionamento da rede de su-
permercados.

Segundo o supervisor operacional do 
Grupo Itão, Edson Costa, cerca de um mi-
lhão de cupons foram depositados nas urnas 
das três lojas que participaram da cam-
panha – Centro Comercial, São Caetano e 
Ilhéus. Além dos veículos, a campanha en-
tregou também 50 vales-compra no valor de 
400 reais cada um, somando 20 mil reais em 
crédito para encher o carrinho totalmente 
grátis. Todos os prêmios foram ofertas do 
Grupo Itão aos clientes, com apoio das gran-
des marcas comercializadas nos seus super-

mercados.
A dupla de sorteados saiu da loja do São 

Caetano feliz da vida, pilotando seus carros 
novos. Pollyana, que mora em Ilhéus, rece-
beu o veículo em estado de êxtase, comemo-
rando a sorte grande: “Nunca tinha ganhado 
nem uma bala em supermercado antes; nem 
acreditei quando soube a notícia”. 

Para Maurício, a alegria foi dobrada, 
pois fora sorteado antes com um vale-com-
pra. “No dia em que fomos ao supermerca-
do desfrutar do prêmio, depositamos novos 
cupons e depois recebemos a boa notícia do 
carro”, conta sua esposa, a consultora Ana 
Virgínia Almeida.  Ela credita o sucesso da 
campanha ao nível de organização do Itão. 
“As pessoas participam porque sabem que a 
promoção tem credibilidade, é confiável”.

Além do supervisor Edson Costa, os ge-
rentes Leandro Magalhães (Loja São Cae-
tano), Vanderlino Souza rocha (Loja Centro 
Comercial) e Edinildo Farias (Loja Ilhéus) 
acompanharam a entrega dos carros, ao lado 
do gerente de Compras, Gilson César. 

O livro de poesias, crônicas e contos 
“Amanhã, Outro dia” (Edições AG), é fruto 
do XXXIII Concurso Internacional Lite-
rário e reúne vários autores brasileiros e 
portugueses. A obra tem a honrosa par-
ticipação de um ilustre filho grapiúna, o 
professor e editor do blog Saber Literário, 
Rilvan Batista de Santana, com o conto “A 
hóstia cuspida” e a crônica “O orador e o 
escritor”. 

SORTEIO

Itão entrega dois veículos
sorteados em promoção
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Quarta-feira, 18 de janeiro, fui até 
Planaltina no entorno do Distrito Fe-
deral, para visitar um marco talvez 
desconhecido pela maioria do povo 
brasileiro. Noventa anos atrás, Presi-
dente Epitácio Pessoa assinou o Decre-
to 4.494 que previa colocação de pedra 
fundamental numa área no interior 
do país, onde deveria ser construída a 
nova e definitiva capital do país. Uma 
comitiva liderada por Ernesto Baldu-
íno saiu de Araguari (MG) gastando 
três dias de caminhada, carregando 
cinco toneladas de material enquanto 
que a placa de bronze ali afixada veio 
posteriormente de São Paulo. Inau-
gurado em 7 de setembro de 1922, o 
obelisco tornou-se um símbolo perene 
e anunciador da exuberante metrópo-
le da Brasília de nossos dias, graças 
a firme determinação e  descortino de 
outro Presidente chamado Juscelino 
Kubitschek de Oliveira.

Certamente que as crônicas sobre essa 
já cinquentenária cidade, retratam uma 
vida buliçosa, prenhe de acontecências 
fantásticas desde o heroico trabalho dos 
milhares de operários que a construíram, 
passando por episódios grandiosos prota-
gonizados por homens e mulheres idealis-
tas e patrióticos, mas infelizmente na atu-
alidade escancarando abomináveis chagas 
produzidas pelos crescentes malfeitos de 
algumas autoridades ocupantes do poder, 
que sucumbiram à tentação de acreditar, 
eles próprios e pessoas do seu círculo, esta-
rem acima da Lei, lamentavelmente desa-
tentos aos exemplos do próprio Século XX 
–ainda tão perto de nós- quando aqueles 
que se afastaram do correto agir sofreram 
consequências terríveis, pois como lembra 
o historiador inglês Richard Overy tan-
to Hitler na Alemanha Nazista, quanto 
Stalin na União Soviética embriagados de 
desdém pelo império das Leis, erigiram di-
taduras (“A lei e a vontade do Fhürer são 
uma e a mesma coisa” e também “ a revolu-
ção bolchevique não significa a vitória das 
leis socialistas, mas o triunfo do socialismo 
sobre todas as leis” , expressões respecti-
vamente de Werner Best, chefe da divisão 
jurídica da Gestapo e Perter Stuchka co-
nhecido filósofo russo.  

Confesso aos queridos quasenenhum 
leitores, circulando pelas suas imensas 
vias urbanas onde pontuam obras arquite-
tônicas surrealistas, sinto o coração cheio 
de orgulho, aquele orgulho tão próprio da 
gente simples nordestina, em cujas veias 
corre o nobre sangue dos grapiúnas des-
cendentes ou integrantes dos primeiros 
senhores destas terras brasilinas (povos 
indígenas cuja verdadeira língua nacional 
seria o nheengatu, empregada até o sécu-

lo XVIII quando foi proibida pelos portu-
gueses...) E sábado, o episódio que apresso 
contar-lhes, produziu em meu coração a 
maravilhosa sensação de que ainda exis-
tem indivíduos honestos em nosso país, 
inclusive aqui mesmo em Brasília. Isso 
tratando-se mais de uma constatação do 
que simples juízo de valor.

O enfrentamento de uma grande fila 
no check-in do balcão da Gol,  obrigou-me 
chegar ao portão de embarque quando o 
autofalante avisava ser “ultima chamada” 
no procedimento de fechar  as portas. Na 
pressa, vasculhei os bolsos sem conseguir 
encontrar os tíquetes de embarque.  Nes-
sa “agonia” peguei minhas duas carteiras 
contendo talão de cheque, cartões de cré-
dito, dinheiro, etc. colocando sobre a mesa 
do funcionário encarregado do controle de 
entrada. Ele vendo meu quase desespero, 
gentilmente autorizou descer a rampa até 
o avião. Já sentado, observei a Comissária 
de Bordo abrindo a porta que acabara de 
fechar, logo entrando aquele funcionário 
para devolver-me as duas carteiras, 
absolutamente intactas, que eu desas-
tradamente esquecera lá fora sobre sua 
mesa. Ali estava um patrício anônimo, que 
na simplicidade de um gesto certamente 
corriqueiro em sua vida profissional aca-
bara de proporcionar-me extraordinário 
sentimento de euforia, perplexidade e 
também orgulho em ser brasileiro. 

Escrevi à Diretoria da Gol, relatando 
o fato que para Empresa poderá ser uma 
rotina, mas para este macróbio escrevente 
tão calejado no acompanhamento e relato 
das acontecências cotidianas –muitas até 
originadas da própria Brasília e maioria 
das vezes carregadas de escabrosidades- 
trata-se de indiscutível exceção.  Ficarei 
imensamente grato a quem possa passar-
me o nome dessa pessoa que por enquanto 
batizo como “O Homem Honesto de Bra-
sília”. Informo que ele estava de serviço na 
entrada do Portão 3, controlando acesso ao 
Voo Gol G3, 1612, no horário das 15h48m, 
sábado passado dia 21 de janeiro. 

Caso alguém use o direito de entender 
como exagerada esta catilinária quinzeno-
na de hoje, peço apenas fazer um exercício 
de imaginação de como se sentiria: sumidos 
todos os documentos pessoais, extraviados 
todos os cartões de crédito e ainda perdido 
razoável quantia em dinheiro vivo... após 
uma viagem de férias.

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

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

O Homem 
honesto 
de Brasília Por adelindo Kfoury silveira*

CRÔNICA

1- Trabalho como coordenadora 
de projetos num escritório em Sal-
vador. Em maio, a empresa solici-
tou a CTPS para anotar o pagamen-
to da contribuição sindical. Quando 
recebi o documento, verifiquei que 
foi também lançado carimbo que re-
gistrava: “O empregado exerce ati-
vidade externa incompatível com a 
fixação de horário de trabalho (art. 

62, I da CLT)”. Exerço trabalho in-
ternamente, das 8 às 18 horas. O 
que dizer desse registro? Anônimo.

Anônimo, você não informa quando 
foi admitido, isto é, quando começou a 
trabalhar, se foi antes de maio, você tem 
direito de pedir a retificação da data de 
admissão.

Quanto à anotação de que você não 
estaria sujeito a horário é porque o pa-

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

trão não quer pagar horas extras, mas 
você pode provar com documentos ou 
testemunhas, que cumpre horário e as-
sim anular  a anotação e cobrar as horas 
extras que trabalhar.

Esteja atento ao prazo – cinco anos 
enquanto estiver trabalhado e dois anos 
depois de despedido

2- Nossa empresa fornece o 
transporte da residência para o tra-
balho e retorno a um empregado 
que mora em outra cidade. Um dia, 
ele decidiu ir de moto para o traba-
lho e, na volta para casa, sofreu um 
acidente e deslocou a clavícula. A 
empresa tem responsabilidade por 

este acidente? Alexandre Silva.
 Caro Alexandre, considerando que 

a empresa fornece transporte e o empre-
gado preferiu o seu próprio transporte, 
assumiu o risco do seu ato, a empresa 
não tem responsabilidade. Todavia, o 
acidente no caso importa em conseqü-
ências previdenciárias (INSS), mas não 
indenização por parte do empregador, 
que nada deve ao empregado acidenta-
do. Esclarecido?

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Só-

cio da Brito Cunha Advogados, 
Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 

– Salvador – Bahia.

Faz parte das intenções do Projeto 
Sustenta Cidade, implantado pela Ema-
sa, resolver a questão das baronesas, ou 
aguapés, que vem desafiando as adminis-
trações municipais há cerca de 30 anos.

Para resolver o problema o Presidente 
Geraldo Briglia solicitou a ajuda do Engº. 
Agrº. Agamenon de Almeida Farias, que 
apresentou um projeto simples e econô-
mico para a contenção das baronesas, que 
foi aprovado e já está em execução.

De acordo com o pesquisador Agame-
non Farias, que é voluntário do Susten-
ta Cidade, as aguapés serão contidas em 
uma barragem pneumática já construída 
nas imediações do bairro Nova Ferradas 
e de lá retiradas, trituradas, composta-
das e transformadas em adubo orgânico, 
em uma fábrica em Nova Ferradas.

O produto final pertencerá a Emasa, 
que com ele cobrirá os custos do projeto e 
será comprado por produtores de cacau, pela 
agricultura familiar, horticultura, paisagis-
mo e utilizado pela Prefeitura de Itabuna.

Com esta ação, as baronesas deixarão 
de ser um problema e passarão a ser uma 
solução para a despoluição do Rio Cacho-
eira, uma vez que a planta tem a capa-
cidade de limpar toda a poluição do rio, 
até mesmo de metais pesados e terá uma 
função social, gerando emprego e renda.

Como participante ativa do projeto, 
a Prefeitura irá intensificar a fiscaliza-
ção para identificar empresas poluidoras, 
impedindo-as de continuarem a despejar 
resíduos não tratados no rio.

Já foram detectadas algumas dessas 
empresas poluidoras, que se não toma-

rem providências serão multadas e de-
nunciadas ao Ministério Público.

Caberá a Educadora Ambiental, Ro-
semary Menezes, trabalhar junto à popu-
lação, monitorando os resultados do pro-
jeto, visando as correções necessárias.

Além da contenção, foram implanta-
das várias unidades de despoluição que 
utilizarão aguapés jovens como despolui-
doras, 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 colocados 
“ferohormônios” às margens do Rio Ca-
choeira – entre Vila Zara e Nova Ferra-
das – para combater as muriçocas e ou-
tros insetos.

A expectativa é que, dentro de 90 dias 
as ações já começarão a ser percebidas pela 
população, principalmente por aqueles que 
vivem ou trabalham próximo ao rio. 

EMASA

Emasa convoca a população 
a despoluir o rio Cachoeira
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Jesus precisa 
de você cheio do 
Espírito Santo

Se entregarmos o que somos e o que temos ao Se-
nhor, Ele tomará uma porção dobrada do Espírito Santo 
e a derramará sobre nós.

A demonstração de que realmente o Espírito de 
Deus, que atuava em Elias, repousava então sobre Eli-
seu foi ele ter ousado no poder de Deus, assim como seu 
mestre, Elias. Começou a usar os carismas, a realizar 
os prodígios como seu mestre. Se Elias ressuscitou um, 
Eliseu ressuscitou dois. Tudo o que Elias fez, Eliseu fez 
em dobro. Confira isso na sua Bíblia. Está no segundo 
livro de Reis, a partir do capítulo três.

 É isso que Jesus quer fazer conosco. Existe uma 
multidão precisando do Senhor, precisando ser resgata-
da e salva por Ele. Hoje, o Senhor precisa de cada um de 
nós, como naquele tempo precisou de Eliseu. Ele precisa 
de mim e de você cheios do Espírito Santo.

 Não queira menos. Assim como Eliseu pediu um 
porção dobrada do Espírito Santo, queira-a também. O 
mesmo Espírito, que conduzia os profetas, nos é dado 
agora. O mesmo Espírito, que estava com Jesus e que 
n’Ele agia, é o Espírito que nos é dado.

 Deus o abençoe!

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

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

A dor de 
ser desprezado

Existem momentos em que fi-
camos profundamente desaponta-
dos e, por que não dizer, tristes. É 
que esperávamos uma outra atitu-
de de alguém que nos é importan-
te. Esperávamos, talvez, a mesma 
atenção que temos para com a 
pessoa. Quando nós gostamos de 
alguém, costumamos ser cuidado-
sos, não queremos magoar ou por 
em risco uma grande amizade. 
Medimos nossas palavras, pres-
tamos atenção nas nossas ações, 
tudo para ter certeza de que não 
corremos o risco de ferir quem 
amamos. Seria bom se todos fos-
sem assim, não é mesmo? Mas, in-
felizmente, a maioria das pessoas 
está muito mais preocupada con-
sigo mesma do que com os outros. 
Às vezes, nem é por mal, acontece 
apenas por descuido e ignorância, 
pois ainda não aprenderam que 
somos interdependentes e, ama-
nhã, o amigo desprezado poderá 
de alguma forma ser necessário 
novamente. Richard Bach já es-
creveu um dia que devemos tomar 
cuidado ao bater uma porta, pois 
poderemos querer voltar. 

É lamentável que grande par-
te das pessoas viva somente pres-
tando atenção em seu próprio ego 
e tudo o que diga respeito a ele. 
É quase como se as outras pesso-
as não existissem. Ora, mas isso 
é um absurdo. Diariamente nos 
deparamos com as “outras pes-
soas” que fazem parte de nossas 

vidas. Elas também têm ego, an-
seios, desejos, problemas, dificul-
dades, sonhos, e acima de tudo 
(não podemos nunca esquecer) 
sentimentos. É muito fácil ma-
goar uma pessoa. Basta mentir, 
enganar, usar de falsidade, fazer 
promessas que não se cumprem, 
ignorar, fazer o outro crer que é 
um “nada no mundo”. Isso tudo 
é “tiro e queda” para deixar al-
guém lá embaixo. Difícil depois 
é recuperar o estrago feito, quan-
do a pessoa tomou consciência de 
como foi ludibriada e já não tem o 
desejo de tentar novamente. Mui-
tos casamentos terminam assim, 
muitas amizades, muitos laços de 
parentesco. “Quem ama, cuida” é 
o que diz o provérbio.

O problema é que nem sempre 
nos damos conta de que aquela 
pessoa nos é importante. Acha-
mos que ela é apenas mais uma, 
e que se for embora isso não nos 
fará a mínima diferença. Afinal, 
com tantas pessoas à nossa volta, 
porque teríamos de nos preocupar 
justamente com essa? Eu gostaria 
de lhe fazer uma pergunta que 
precisa de uma resposta sincera, e 
pode ficar tranquilo que não terá 
de responder para mim, somente 
para você. Será que existe um ou-
tro alguém que goste de você tão 
sinceramente quanto essa pessoa? 
Será que ela é tão prescindível as-
sim? Consegue imaginar um ami-
go mais fiel, mais companheiro, 

mais honesto com você? Será que 
pode realmente descartar essa 
pessoa da sua vida sem sofrer as 
consequências disso? 

Se você tem dúvida não deixe 
acontecer o pior, pois pode ser que 
esse alguém nunca mais olhe na 
sua cara. Pode ser que queira fi-
car bem longe de você, desta vez. 
É que as pessoas se magoam, so-
frem, choram quando são enga-
nadas, desprezadas, humilhadas. 
Nem sempre a gente se dá conta 
do estrago que pode fazer na vida 
de alguém. É muito triste ser ver-
dadeiro com pessoas que não sa-
bem valorizar o que é isso. Mas, 
preste atenção, o tempo é impla-
cável e trará luz sobre esses epi-
sódios. Não haverá quem deixe 
de testemunhar a verdade. Tem 
muita gente boa sendo despreza-
da por quem “não vale o feijão que 
come”. Deus está vendo tudinho. 
Foi Jesus quem disse que não de-
vemos dar coisas santas aos cães 
e nem pérolas aos porcos (Mt 7, 
6). Se você está cansado de ser ig-
norado, dê um basta em tudo isso. 
Tem gente que só aprende a dar 
valor para quem merece quando 
acaba perdendo. Agora, se você 
foi quem “pisou na bola”, corra. 
Quem sabe ainda dá tempo de re-
verter o prejuízo. 

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 

Composta pelos Maçons, pelas Fi-
lhas de Jó, pelos jovens Demolays e 
Tias, a Família Maçônica é assim for-
mada. Nesta Família existem também 
os pais e mães de alguns Demolays ou 
de FDJsque não são maçons ou não são 
esposas de maçons e que estes também 
compõem o quadro desta Família Uni-
versal. A união dentro desta Fraterni-
dade é muito importante para a forma-
ção dos membros da Ordem Demolay e 
de outras Ordens que também integram 
a Família Maçônica.

Quando esta Fraternidade Universal 
propicia um ambiente de iguais jovens, 
orientados por pessoas de maior idade e 
adaptada para o convívio com a juven-
tude maçônica, e com o conhecimento de 
seus responsáveis e voltada para a for-
mação de um caráter forjado em virtu-
des, e com uma proeminente habilidade 
de desenvolvimento de liderança, cida-
dania, filantropia, entre outros valores, 
eis então uma forma ou ação evidente 
e bastante efetiva pelo bem dos jovens 
membros e para toda juventude.

Quase sempre o nosso senso co-
mum associa disciplina à prisão ou algo 
contrário à liberdade, mas disciplina é 

quando aprendemos algo e o colocamos 
em prática, por exemplo: obedecerre-
gras. Então, dentro de nossa instituição 
temos a disciplina e a liberdade, onde 
cada membro tem a liberdade detomar 
as suas decisões, mas sem infringir as 
regras pela qual ele está submetido. 
Caso contrário, este membro sofrerá 

alguma sansão disciplinar. MAS DE 
QUE FORMA SERÁ ESSA PUNIÇÃO? 
Existem pessoas que não fazem parte 
de nossa Fraternidade Universal, que 
especulam ser esdrúxula, mas ledo en-
gano por parte delas, não diferente das 
outras famílias, a nossa Família Frater-
na analisa a situação de seu membro e 

se for necessário uma punição, esta não 
comprometerá sua integridade física e 
moral.

Ao longo da formação humana uma 
das melhores ou até, a melhor institui-
ção que foi criada foi a Família, porque 
a partir desta nomenclatura surgiram 
outras, como Fraternidade, União e 
etc. Na sociedade a Família tem uma 
importância enorme, pois através das 
ideologias nela pregadas fazem com que 
os membros dela não tenham tanto in-
teresse de fazer parte de atividades que 
contrariam aos ensinamentos pregados 
pelos seus familiares do qual eles des-
cendem.

Após alguns aspectos serem apre-
sentadas em epígrafe possível perceber 
que a Família, é a única forma de unir o 
passado, o presente e o futuro de nossa 
Ordem e de qualquer outro grupo fami-
liar. E fazendo uma ressalva de que é a 
fórmula primordial para garantir a es-
tabilidade destes tempos. 

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*

ORDEM
DEMOLAY

Família e 
Ordem Demolay
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Apresentaremos a partir dessa edição os acadêmicos que 
compõem a Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 

(ALJUSBA). E começamos por sua diretoria.

Vercil Rodrigues 
– Cadeira 1

Academia de Letras
Jurídicas do Sul da Bahia

Graduado em História 
e Especialista em História 
Regional, ambos pela Uni-
versidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC). Bacharel 
em Ciências Jurídicas pela 
Faculdade de Tecnologia e 
Ciências (FTC). 

Fundador do DIREI-
TOS, jornal e revista jurí-
dica; e da Editora de livros 
Direitos, autor das obras 
“Breves Análises Jurídicas” 
e “Análises Cotidianas” (Di-
reitos Editora, 2010). Além 

de Autor de dois livros iné-
ditos: “Tribunal do Júri” e o 
“Populismo em Itabuna”.

É um dos fundadores 
na cidade de Itabuna da 
Academia Grapiúna de Le-
tras (AGRAL), a primeira 
do gênero na cidade, onde 
exerce a vice-presidência e 
ocupa a Cadeira 01. É tam-
bém Idealizador-fundador e 
Vice-presidente da Acade-
mia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA), 
e membro da Academia 

de Letras de Ilhéus (ALI), 
onde ocupa a Cadeira 21. 
Além de Membro do Insti-
tuto Histórico e Geográfico 
de Ilhéus.

José Carlos Oliveira 
– Cadeira 2

Leandro Alves Coelho
– Cadeira 3

Advogado e consultor ju-
rídico (2006-2011). Professor 
universitário. Graduado em 
Direito (2005). Pós-graduado 
em metodologia do Ensino 
Superior com especializa-
ção em Direito Tributário 
pela Unisul (2008). Mestre 
em Planejamento e Gestão 
Ambiental com ênfase em 
Tributação e Meio Ambiente 
pela Universidade Católica 
de Salvador/UCSAL (2011). 
É integrante do NEF (Nú-
cleo de Estudos Financeiros) 

com atuação na área de tri-
butação municipal.

Atualmente é sócio do 
CP&B – Advogados Asso-
ciados, professor de Legis-
lação Trabalhista, Teoria 
do Direito, Direito Tribu-
tário e Direito Empresa-
rial do Curso de Direito da 
UNIME – União Metropo-
litana de Educação e Cul-
tura, e professor do Curso 
de Pós-graduação em Con-
troladoria e Finanças onde 
ministra aulas da discipli-

na de Gestão de Tributos 
da Faculdade de Tecnologia 
e Ciências (FTC). Um dos 
fundadores e atual Presi-
dente da ALJUSBA.

Advogado atuante em 
Itabuna e Região Sul da 
Bahia. Membro-fundador 
da Academia Maçônica de 
Letras, Ciências e Artes da 

Região Grapiúna (Amal-
carg); da Academia Gra-
piúna de Letras (AGRAL) 
e da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA), sendo o seu 
Tesoureiro

José Carlos Oliveira 
teve sua base educacional 
em sua terra natal Alma-
dina/Bahia e no Colégio Sa-
lesiano de Aracaju/Sergipe. 
Cursou o Científico no Ins-
tituto de Educação Regis 

Pacheco em Jequié e o cur-
so de Direito na Faculdade 
de Direito da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), 
com a colação de grau em 
11 de agosto de 1973.

No período de 10 de 
maio de 1976 a novembro 
de 1994, trabalhou no Mi-
nistério do Trabalho como 
Inspetor do Trabalho e Sub-
delegado do Trabalho em 
Itabuna, tendo se aposen-
tado como Auditor Fiscal.

e-mails: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

*Por vercil rodrigues
Professor e Jornalista, autor dos livros: Breves Análises Jurídicas e Análises Cotidianas (Direitos Editora). 

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

de Ilhéus (ALI),


