
DIREITOS - O que é uma acade-
mia de letras?

José Carlos Oliveira - Academia de 
Letras é uma instituição de cunho literá-
rio e lingüístico, que reúne uma quantida-
de limitada de membros efetivos, 
numa tradição iniciada no Século 
XVII com a Academia Francesa.  
Quanto ao termo academia, este 
remonta à Academia de Platão, 
escola fundada pelo célebre filó-
sofo grego nos jardins da casa an-
teriormente pertencente ao herói 
grego Akademus, daí o nome 
academia.  Naquela academia buscava-
se o saber pelo questionamento e pelo 
debate. Foi com esta ideia de debate que 
surgiram diversas instituições literárias 
na França, nas décadas de 1620 e 1630, 
consolidando-se na matriarca das agre-
miações literárias, a Academia Francesa, 

criada por Richelieu em 1635. 

DIREITOS - De quantos acadêmi-
cos compõe-se a Academia Grapiúna 
de Letras – AGRAL e por que cada 

cadeira tem que ter um patrono?

JCO - A AGRAL compõe-se de 40 
membros efetivos e perpétuos. Este nú-
mero é adotado por todas as academias 
de letras, que se espelham na Academia 
Francesa que, desde sua criação, somen-

te possui 40 membros, cada qual ocupan-
do uma cadeira, e cada cadeira com um 
patrono de destaque, já falecido. 

DIREITOS - Como se procederá 
a sucessão dos membros da 
ACADEMIA GRAPIÚNA DE 
LETRAS?

JCO - Como ocorre na Aca-
demia Francesa e nas demais 
academias de letras, o cargo de 
acadêmico é vitalício. Assim a 
sucessão dar-se-á-se apenas pela 

morte do ocupante da cadeira. Uma vez for-
malizadas as candidaturas à cadeira vazia, 
os acadêmicos, em sessão ordinária, mani-
festam a vontade de receber o novo confra-
de, elegendo-o através do voto secreto.

DIREITOS - Como é empossado o 
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novo confrade sucessor?
JCO - O eleito toma posse em ses-

são solene. Em seu discurso de posse é 
de praxe evocar seu antecessor e os de-
mais ocupantes da cadeira para a qual 
foi eleito. Em seguida assina o livro de 
posse e recebe das mãos de dois outros 
acadêmicos, seu colar, diploma e seu pe-
lerine.  Prossegue a cerimônia com um 
discurso de recepção ao novo imortal, 
proferido por um confrade,  com referên-
cia aos méritos do novo acadêmico. 

DIREITOS - Por que o título de 
imortal ao membro da Academia de 
Letras?

JCO - Porque, desde a criação da 
Academia Francesa, que suas quarenta 
cadeiras, numeradas sequencialmente 
e sem grau diferenciador entre si, con-
têm a inscrição “À l’immortalité” (“para 
a imortalidade”).

DIREITOS - A AGRAL já está com 
se quadro de acadêmicos completo?

JCO - Não. Tomarão posse cerca de 
35 acadêmicos, eleitos por sua Diretoria.  
Os demais também tomarão posse pos-
teriormente, em quantas sessões solenes 
forem necessárias, até completar-se o 
número de 40.

DIREITOS – Quem é o patrono da 
AGRAL?

JCO – O escolhido em eleição demo-
crática e secreta o escritor itabunense 
Jorge Amado, que neste ano está se co-
memorando o ano do centenário de seu 
nascimento.

DIREITOS – Para quando está 
marcada a solenidade de posse da 
primeira Academia de Letras de Ita-
buna, Agral?

JCO – Está marcada para o próximo 
dia 27/03, às 19h no Salão nobre da Loja 
Maçônica 28 de julho, centro de Itabu-
na. Nesta noite teremos o acadêmico-
fundador Vercil Rodrigues, ocupante da 
cadeira número 1, proferindo uma pales-
tra sobre vida e obra do escritor baiano 
Jorge Amado, bem como o jornalista Ra-
miro com a mensagem de saudação aos 
imortais.

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS é o ad-
vogado José Carlos Oliveira um fundadores e atual Te-
soureiro da Academia Grapiúna de Letras, primeira do 

gênero na cidade.
Ele cursou Direito na faculdade de Direito da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA), advogado atuante e que no período de 
1976 - 1994 trabalhou no Ministério do Trabalho e Emprego 
como Inspetor do Trabalho, Subdelegado do Trabalho em Itabu-
na, sendo aposentado como Auditor Fiscal.
É Membro-fundador da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
onde foi eleito pelos seus pares para a função de Tesoureiro; fun-
dou as Academias Maçônica de Letras Ciências e Artes da Re-
gião Grapiúna (AMALCARG) e da Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA).

Buscamos  o saber 
pelo questionamento 
e pelo debate

“A AGRAL compõe-se 
de 40 membros efetivos e 
perpétuos. Este número é 
adotado por todas as academias 
de letras, que se espelham 
na Academia Francesa”

Entrevista com 

José Carlos oliveira  
– Fundador e tesoureiro da Academia 
Grapiúna de Letras - AGRAL
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Será instalada oficialmente na 
próxima terça-feira, 27, a Academia 
Grapiúna de Letras, a primeira do 
gênero a ser criada em Itabuna, e 
que tem na presidência o acadêmi-
co Ivann Krebs Montenegro (foto). A 
solenidade de posse vai acontecer às 
19 horas no salão de festas da Loja 
Maçônica 28 de Julho.  

A AGRAL reúne um grupo de 
personalidades não somente da lite-
ratura, mas também das letras em 
geral, artes e ciências e objetiva o 
cultivo da língua e da literatura bra-
sileira, a preservação da memória 
cultural nacional, especialmente de 
Itabuna e da região, além de ampa-
rar e estimular todas as manifesta-
ções afins. 

Tendo como patrono o escritor 
itabunense Jorge Amado a Acade-
mia Grapiúna de Letras, além do 
presidente Ivann Montenegro, conta 
em sua diretoria com os acadêmicos 

fundadores Vercil Rodrigues (Vice-
presidente), Washington Cerqueira 
e José Carlos Oliveira (Secretários), 
Antonio Costa e Jorge Carrilho (Te-

soureiros) e Ramiro Aquino (Diretor 
de Eventos). Por ocasião da posse se-
rão ocupadas ainda as diretorias de 
relações públicas, arquivo, biblioteca 
e revista. 

Eventos - Segundo informa 
o presidente Ivann Montenegro a 
AGRAL pretende participar dos 
grandes eventos culturais do mu-
nicípio, sendo o principal deles este 
ano o do centenário de Jorge Amado, 
em agosto, juntando-se às manifes-
tações que estão sendo preparadas 
pela Prefeitura e por entidades cul-
turais. 

Na cerimônia de instalação e 
posse o acadêmico Vercil Rodrigues, 
cujo patrono é o mesmo da Acade-
mia, Jorge Amado, ficará responsá-
vel pela palestra em torno de vida e 
obra do escritor baiano, cabendo ao 
jornalista Ramiro Aquino saudar os 
acadêmicos. Haverá ainda manifes-
tações culturais.

O ministro do Esporte, Aldo Re-
belo (foto), acredita que até o fim de 
abril o Congresso Nacional conclui-
rá as votações sobre o projeto da Lei 
Geral da Copa para que a presidente 
Dilma Rousseff possa sancionar a lei. 
Apesar dos entraves que têm impedi-
do a votação na Câmara dos Deputa-
dos, o ministro acha que as questões 
mais polêmicas já estão resolvidas e 
a Casa não tardará a colocar em vota-
ção, aprovar a matéria e encaminhá-
la ao Senado. “Não há necessidade de 
ninguém dar o braço a torcer, porque 

não há problema de mérito a ser re-
solvido”, disse o ministro confiante 
de que a matéria terá resolução rá-
pida. Para ele, assim que a for resol-
vido o impasse a respeito da votação 
do Código Florestal, o projeto da Lei 
Geral da Copa será votado. “Há um 
problema de prioridades sobre o que 
será votado”, disse Rebelo. As decla-
rações do ministro foram dadas hoje, 
no Senado, onde participou de sessão 
solene em homenagem aos 90 anos 
do Partido Comunista do Brasil, do 
qual faz parte.

Como vimos no artigo 
anterior, há dois métodos 
para prevenir as doenças 
infecto-contagiosas: a so-
roterapia e a vacinotera-
pia. No primeiro caso, o 
antígeno é introduzido 
num animal que respon-
de formando anticorpos. 
Estes, após filtrados, 
são injetados no homem, 
conferindo-lhe uma imu-
nidade imediata, porém 
fugaz, não ultrapas-
sando os 15 dias. Já na 
vacinação, o antígeno 
(veneno, substâncias 
produzidas por bacté-
rias, vírus etc.) é injeta-
do no homem, dando-lhe 
uma imunidade que não 
é imediata, porém é du-
radoura, geralmente de 
10 anos. Depreende-se, 
então, que na sorotera-
pia a proteção é automá-
tica, mas na vacinotera-
pia é necessário esperar 
alguns dias e até meses 
para ocorrer a proteção 
vacinal.

Edward Jenner, um 
médico inglês, no século 
XVlll, observando que as 
ordenhadoras de vacas 
tinham nas mãos pús-
tulas e que jamais adoe-
ciam de varíola, concluiu 
que elas desenvolviam 
uma varíola benigna, 
diferenciando da huma-
na, que apresentava alta 
mortalidade.   Jenner, 
pegando o líquido retira-

do das pústulas de uma 
ordenhadora, inoculou-o 
no braço de um garoto, 
que não adoeceu. Estava 
descoberta uma impor-
tante arma terapêutica.

Muitos anos depois, 
Louis Pasteur, atenu-
ando (enfraquecendo) o 
vírus da raiva obtido da 
saliva de um cão raivoso, 
teve êxito em preparar 
a vacina antirrábica. A 
vacina, que é uma sus-
pensão de bactérias ou 
vírus atenuados, ao ser 
injetada no indivíduo vai 
provocar-lhe a formação 
de anticorpos que o pro-
tegerá quando ele entrar 
em contato com o germe. 
Este não causará doen-
ça, pois os anticorpos vão 
destruí-lo.

Após os trabalhos de 
Jenner e Pasteur, vários 
pesquisadores desenvol-
veram outras vacinas. 
Assim, há a BCG contra 
a tuberculose; a SABIN 
contra a poliomielite; a 
DPT contra difteria, co-
queluche e tétano; a an-
timalárica contra a ma-
lária etc.

Já estão longe os dias 
em que o homem estava 
indefeso contra as doen-
ças infecto-contagiosas. 
A varíola foi erradicada 
do planeta e brevemente 
será a poliomielite.
*Médico em Itabuna – Bahia.

jairo.novaes@hotmail.com 

Vacinação

Por Jairo Santiago Novaes*

AGRAL

POLÍTICA

Posse e instalação da 
Academia Grapiúna de Letras

Ministro do Esporte diz que Lei Geral
da Copa deverá ser aprovada até abril
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Ao passar no jardim entre as plan-
tas, o quintal de sua casa como consi-
derava Julia, se deparou esta com um 
vaso quebrado e uma raiz seca e fora 
da terra, nenhum sinal de vida. A cena 
mexeu muito com ela, que aparenta ser 
uma mulher de pouca sensibilidade, es-
tressada com os afazeres diário, e ego-
ísta uma vez que tudo o que se dispõe a 
fazer é para ela e por ela.

Entretanto, após observar aquele 
quadro, Julia passou dias com a imagem 
em sua mente. Foi tocada como que por 

impacto e resolveu tentar mudar a cena 
começando a ter maior atenção e cuidar 
mais da planta, regando-a pelo menos 
três vezes por dia. A planta permanecia 
no local, mas agora sendo cuidada como 
se fosse um filho.

Era sabido que a esperança era mí-
nima, pois Julia apesar de todo esforço 
não possuía muita paciência e o verão 
castigava forte com o calor. Todavia, 
nem momento algum ela pensou em 
desistir de tentar reanimar a planta, 
aquele era o seu desafio. 

De repente, meios a tantas raízes, 
uma surpresa, uma alegria, uma espe-
rança surgia. Era um verde que Julia 
admirava e alegrava sua alma. A plan-
ta bem cuidada logo ficou forte e bonita 
e foi levada imediatamente a um lindo 
vaso.

Uma nova cena na mete de Julia que 
a levou a refletir como a planta ficou bo-
nita apenas com um pouco de cuidado, 
carinho. Imagina o que não se faz com 
o amor! Verdade é que com amor pode-
mos mudar e resolver muitas coisas que 

aos nossos olhos estão perdidas, mas há 
sempre vida e vida em abundância com 
o amor, pois ele tudo pode e tudo trans-
forma.

Julia ao transformou apenas a plan-
ta, transformou e renovou a si. Tornou-
se uma mulher com vida, com esperan-
ça, bonita. Aprendeu a amar, a doar-se. 
Descobriu que como o amor tudo se es-
pera, tudo se suporta  e tudo se pode.

 
*Cronista. Ilhéus – Bahia.

E-mail: liuhygino@gmail.com 

VAMOS MEDITAR
O amor traz vida

Site: www.jornaldireitos.com.br
E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br



A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna con-
ta com dois Centros Cirúrgicos em funcionamento 
no Hospital Calixto Midlej de Filho e no Hospital 
Manoel Novaes. No Calixto, o Centro Cirúrgico 
unidade Alicio Peltier de Queiroz, assim chamado 
em homenagem ao grande médico regional, possui 
estrutura ampla e moderna, contendo equipamen-
tos de ponta, além de ser todo climatizado e com 
capacidade para receber até cinco cirurgias simul-
tâneas. 

Assim, no HCMF são cinco salas cirúrgicas, 
sendo duas salas baritadas garantindo condições 
ideais para atender procedimentos cirúrgicos com-
plexos, como as intervenções cardíacas, neurológi-
cas e ortopédicas que necessite do arco cirúrgico. 
Cada sala é equipada com carro de anestesia, to-
dos com o know-how da empresa Drager e monito-

rização multiparametro Dixtal.
O Centro Cirúrgico do Hospital Calixto Midlej 

Filho tem capacidade para receber cerca de 30 ci-
rurgias por dia, entre os procedimentos eletivos e 
urgências. Além das salas de cirurgias, a unidade 
conta ainda com sala de recuperação aparelhada 
com suporte básico para vida e procedimentos de 
reanimação. Único com tamanha capacidade de 
serviço em todo Sul e Extremo Sul da Bahia, o 
Centro Cirúrgico do HCMF é hoje referência para 
cirurgias como as referentes às especialidades de 
Urologia, Oncologia, Cirurgia Cardiáca, Ortope-
dia, entre outras. 

Outro diferencial conquistado pela Santa Casa 
de Itabuna foi a aquisição de uma autoclave a va-
por de formoaldeído, com condições de esterilizar 
materiais termossensíveis. 

O Albergue Bezerra de Me-
nezes inicia agora no mês de 
Março um canal de comuni-
cação que deverá aproximar o 
Albergue de Itabuna á comuni-
dade. Através de uma central 
de Doações, iremos divulgar o 
indispensável trabalho que o 
Albergue desenvolve para seus 
assistidos e convidar a socieda-
de para ajudar e manter esses 
atendimentos através de um 
simples ato de amor e carinho, 

fazendo uma doação. Essa doa-
ção será feita através de contato 
da operadora de telemarketing 
de nossa Central de Doação com 
o contribuinte, proporcionando 
facilidade e agilidade no proces-
so de encaminhamento de recur-
sos que deverão ser utilizados 
nas benfeitorias e obras para o 
desenvolvimento e melhor con-
dição de vida dos assistidos do 
Albergue de Itabuna.

Por isso quando nossa Cen-

tral de Doações entrar em con-
tato com você, não desperdice a 
chance de fazer o bem a alguém 
- diga SIM ao Albergue Bezerra 
de Menezes! Juntos nós pode-
mos mais, é só querer!

A Central de doação estará 
sempre a sua disposição. Para 
maiores informações, ligue através 
do telefone: (73) 3215-1511. Sua do-
ação é muito importante para nós!

Albergue Bezerra de Mene-
zes – presente em sua vida!

SANTA CASA DE MISERICÓRIDIA

SOLIDARIEDADE

Alta Tecnologia equipa 
Centro Cirúrgico do HCMF

Albergue Bezerra de Menezes - 
Atendendo com dignidade e respeito
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CULTURA

Por José Carlos Oliveira

O amor
“O amor é paciente, o amor é prestável, não é invejo-
so, não é arrogante nem orgulhoso, nada faz de incon-
veniente, não procura o seu próprio interesse, não se 
irrita nem guarda ressentimento. Não se alegra com a 
injustiça mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, 
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais 
passará. “  -  Apóstolo Paulo   

O mais sublime sentimento acessível à humanidade,
A maior e  mais linda de todas as conquistas do indivíduo,
O amor também, envolve  encantador sentimento de reciprocidade.
Entre amantes,  para existir plenamente,  tem que ser permitido

Vital  como o ar para a vida, o amor é da alma seu  primordial alimento.
É o eficaz sustentáculo  da paz  em todos os sentidos que ela encerra.
É   fator do necessário equilíbrio  para viver-se bem a cada momento.
É o indispensável ingrediente para uma louvável vida na terra.  

Fundamental para  desenvoltura da ensejada  ideal interação 
O amor, em qualquer das suas formas possíveis de se imaginar, 
Como  físico, platônico, materno, fraterno,  teologal ou de emoçao,
Nasce, vive e se manifesta, nos exatos limites do coração. 

O amor é especial mas a  liberdade de amar a todos se oferece.
Por que não usufruir desta dádiva  que preenche o corpo e a alma? 
Que faz  o vento cantar, a chuva tamborilar,  e, quando o sol esmaece
Ainda promove campos floridos,  núvens reluzindo e o mar em calma?. 

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

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

E-mail: josecarlosoliveiraadv@hotmail.com 

O governo vai reabrir as ne-
gociações sobre o novo Código 
Florestal na Câmara dos Depu-
tados, admitiu terça-feira (26), a 
ministra de Relações Institucio-
nais, Ideli Salvatti. Ela esteve 
no Senado para uma sessão de 
homenagem aos 90 anos do Par-
tido Comunista do Brasil (PCB). 
Segundo Ideli, o governo já en-
tendeu que o acordo firmado com 
os ruralistas, quando o projeto 
estava no Senado, não está sen-
do cumprido na Câmara e que 
novas negociações serão neces-

sárias. “O Código Florestal tem 
questões de fundo que são bas-
tante complexas e que precisam 
ser aprofundadas. Nós tínhamos 
a convicção de que tudo que havia 
sido feito de negociação e de acor-
do no Senado poderia ser apro-
vada pela Câmara. Infelizmente 
parece que isso não corresponde 
à realidade”, disse a ministra. As 
novas negociações, no entanto, 
dependem do parecer que será 
apresentado pelo relator da ma-
téria na Câmara, deputado Pau-
lo Piau (PMDB-MG).
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Como é bom vivermos sem as teias 
complicadas criadas por nós mesmos e 
que nos amarram em labirintos incomen-
suráveis das ilusões.

Como é surpreendente sentirmos a 
paixão palpitando em nós sem a necessi-
dade de decodificações que um único sor-
riso no rosto amado não resolva.

Como é fantástico fazer o que que-
remos, sem lamentar o que deixamos de 
fazer, além da idade que se avança e não 
podemos fazer mais por nos faltar força.

Como é bom vivermos em liberdade a 
escrita da existência, sem metalinguagem 
que não seja o próprio bem-estar! Apenas 
escrevendo nas linhas do horizonte o que 
vem à cabeça sem veleidade ou pretensão 
alguma.

Como é inebriante vivermos sem ar-
rependimentos insossos, mas com o cora-
ção sempre aberto ao perdão das mazelas 
cometidas.

Como é incrível amarmos! Como é 
extasiante vivermos amando! Como é 
bom amarmos levemente sem precisar de 
adjetivos pomposos e complexos. A cura 
para todos os males mundiais e íntimos 
do ser humano, e nem ao menos sabemos 
o que é definitivamente o amor, não te-
mos a exatidão das suas significações, 
apenas o seu farol brilhando na corren-
teza dos dias.

Como é delicioso vivermos superfi-
cialmente quando a profundidade está 
mergulhada em traumas, egoísmos e vi-
lanias. Esquecermos um pouco da triste 
realidade, da verdade única, da mentira 
sensata.

Como é bom sermos simples e hori-
zontais nos ramos do conhecimento, es-
quecendo a neurose dos que ambicionam 
a qualquer preço, a qualquer sacrifício, 
passando por cima de tudo e de todos.

Melhor ainda é quando temos a pro-
fundidade de um orvalho que umedece a 
terra crua trazendo a fertilidade sem ao 
menos percebermos.

Melhor ainda é sermos verticalizados 
na sensibilidade que a Natureza, criada e 
criadora, nos proporciona e nos dá a todo 
instante.

Como é delicioso não possuirmos as 
chaves que abrem as portas de todos os 
mistérios, deixando com que a busca se 
intensifique a todo instante.

Como é gratificante ao espírito viver-
mos no mundo, fazermos parte do mundo 

e não sermos do mundo! É urgente desco-
brirmos a estrada certa e eterna, para a 
percorrermos com tranqüilidade, na cer-
teza de um futuro grandioso e gentil.

Como é encantador sermos felizes 
com o que temos: nós mesmos! Nossa 
maior riqueza, nosso maior aprendizado: 
conhecer-se! Descortinar-se! Perceber-se 
limitado! Mas tendo na cabeça que as es-
trelas são o objetivo final, que a montanha 
das nossas imperfeições pode ser movida, 
desde que se tenha a fé do tamanho do 
grão de mostarda e a grandeza espiritual 
da boa vontade. 

Ah, como são boas as lições... Como 
são necessárias ao aprendizado humano! 
Como é bom aprender com os próprios 
erros, com a própria experiência, para 
não errar mais e viver sem equívocos! Po-
rém, como é escandalosamente benéfico 
aprendermos com os outros! Mestres que 
se cruzam com a gente, deixando um lân-
guido e luminoso rastro de saudade, de 
exemplo, de persistência!

Como é gostoso desejarmos e sermos 
desejados! Como é gostoso querermos e 
sermos querido!

Como é fantástico podermos educar 
com exemplos em vez de ensinar com pa-
lavras vazias.

Como é esplendoroso trabalharmos 
naquilo que gostamos; fazermos o que de-
sejamos fazer a vida toda, nem que seja 
no último suspirar, no último degrau da 
nossa subida.

Quanto gratificante é termos a casa 
que sonhamos, o carro que contamos, as 
roupas que mais gostamos, os bens que 
contemplamos... E mais gratificante ain-
da é ter a família que temos: com dores 
ou alegrias, com vícios ou harmonizada, 
com brigas ou carinhosa, com problemas 
ou unida.

Como é bom termos ombros amigos 
onde possamos enxugar nossas lágrimas; 
ombros para todos os instantes; amigos 
para o que der e vier.

A maior grandeza: sentirmos Deus 
dentro de nós em sentimentos & emoções 
nobres, imbatíveis & dignificantes sem 
nos perdermos nas máculas endiabradas 
da vida enfim...

Ah, engraçado tudo isso...
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

Ah, é 
engraçado Por Gustavo atallah Haun*

BALAIO 
CULTURAL

Inclusão social das pessoas 
com deficiência – luta por 

igualdade de oportunidades
Dia 03 de dezembro é o dia internacio-

nal das pessoas com deficiência que foi cria-
do em 14 de outubro de 1992 durante a 37ª 
Sessão Plenária Especial sobre Deficiência 
da Assembléia Geral da Organização das 
Nações Unidas – ONU, com o objetivo de 
promover maior compreensão dos assuntos 
que dizem respeito à deficiência e para mo-
bilizar a defesa dos direitos, da dignidade e 
do bem estar das pessoas com deficiência.

 A “Convenção Interamericana para 
a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação contra as Pessoas Portadoras 
de Deficiência” define assim Deficiência: 
uma restrição física, mental ou sensorial, 
de natureza permanente ou transitória, 
que limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida di-
ária, causada ou agravada pelo ambiente 
econômico e social.  Diz respeito a biologia 
da pessoa. Em outras palavras, podemos 
considerar como deficiência física quando 
alguma parte do corpo humano não apre-
senta um funcionamento perfeito, porém 
isso não pode ser considerado como dife-
rença, pois existem várias pessoas com os 
mesmos tipos de limitações que as tornam 
normais dentro de suas possibilidades.

Muito se tem falado e feito com o ob-
jetivo de promover a inclusão social das 
pessoas com deficiência na vida política, 
econômica e social. Embora estejam ocor-
rendo grandes avanços neste sentido, ain-
da é grande o preconceito, o qual dificulta 
a inclusão das pessoas com deficiência, so-
bretudo no mercado de trabalho, mesmo 
existindo leis que vão contra a exclusão.

Nos últimos anos, observamos muitos 
setores da sociedade se mobilizando e pro-
curando aos poucos adaptar-se às necessi-
dades específicas das pessoas com algum 
tipo de deficiência e isso vai desde progra-
mas de acessibilidade até a valorização das 
habilidades e o potencial das pessoas com 
deficiência, com isso, a sociedade passa a 
ser mais inclusiva e solidária com esta sig-
nificativa parcela da população, uma vez 
que existem no Brasil aproximadamente 
27 milhões de pessoas com algum tipo de 
deficiência. Cerca de 10 mil pessoas por 
mês nascem com alguma deficiência ou 
adquirem algum tipo de deficiência, seja 
por acidentes de trânsito,acidentes de tra-
balho e acidentes com armas de fogo.

Recentemente foi lançado pelo gover-
no federal brasileiro o plano Viver sem 
limite, que buscará ampliar a integração 
da pessoa com deficiência na sociedade. As 
ações do Viver sem Limite, nome dado ao 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, estão distribuídas em quatro 
áreas: educação, saúde, inclusão social e 
acessibilidade. Esse plano vai oferecer até 
150 mil vagas para a qualificação profis-
sional das pessoas com deficiência.

No lançamento do plano Viver sem 
limite, a presidenta Dilma Rousseff dis-
se que no Brasil o desafio para construir 
uma sociedade inclusiva é imenso. Segun-
do ela, o mais importante é acabar com o 
preconceito.

Na atualidade observamos um número 
cada vez maior de crianças com deficiência 
que vão à escola, jovens ingressam na uni-
versidade, adultos integrados no trabalho, 
atletas com deficiências que vencem o pre-
conceito e se superam; enfim, são pessoas 

que mesmo possuindo alguma deficiência, 
superam os inúmeros obstáculos que lhes 
são impostos e vão se integrando na socie-
dade, passando a ter seus direitos (ou pelo 
menos parte de seus direitos) de cidadãos 
respeitados.

ATITUDES QUE FAZEM 
DIFERENÇA NA INCLUSÃO 

DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:
LEIS E POLÍTICA PÚBLICA – 

diversas são as leis que dizem respeito 
à inclusão das pessoas com deficiência. 
Entre elas está o Decreto 3.298/99, em 
complemento à Lei 8.213, que garante a 
adequação e a igualdade de oportunidades 
no acesso ao trabalho, bem como o cum-
primento da cota de vagas para empresas 
com mais de cem funcionários.

ACESSIBILIDADE - ambientes aces-
síveis garantem às pessoas com deficiência 
o direito de ir e vir e faz com que elas se 
sintam parte da comunidade. A adequação 
de espaços públicos, meios de transportes, 
acessos a edifícios, acesso à informação, à 
escola, tudo isso é assegurado em lei e aos 
poucos está sendo integrado ao cotidiano 
da sociedade.

ACESSO À SAÚDE – a reabilitação 
em clinicas especializadas ( com o objetivo 
de promover a independência da pessoa no 
seu dia a dia) e a assistência à saúde, são 
necessárias para promover a melhoria na 
qualidade de vida e a inclusão das pessoas 
com deficiência na sociedade.

CIDADANIA – para que a inclusão 
das pessoas com deficiência saia das leis 
e das palavras e seja uma realidade, é ne-
cessário que a sociedade dialogue sobre 
o tema e tenha atitudes que contribuam 
para amenizar qualquer tipo de precon-
ceito, construindo assim uma sociedade 
inclusiva, onde a limitação de uma pessoa  
não diminua seus direitos.

MERCADO DE TRABALHO – em-
bora a inclusão de pessoas com deficiência 
tenha aumentado nos últimos anos, princi-
palmente por causa da Lei de Cotas, ainda 
temos um grande caminho a percorrer. Per-
cebemos que há muitas dificuldades para 
a inclusão das pessoas com deficiência no 
mercado de trabalho. As empresas precisam 
se estruturar para poder contratar pessoas 
com deficiência e estas, precisam de capa-
citação para ocupar as vagas disponíveis.
Também é necessário que haja mudança de 
mentalidade por parte dos empregadores e 
dos colegas de trabalho, que precisam ade-
quar-se à nova realidade, aceitando e res-
peitando a pessoa em sua totalidade.

É preciso lutar por igualdade de opor-
tunidades e uma maior conscientização da 
sociedade sobre o potencial das pessoas com 
deficiência, pois elas estão cada vez mais 
próximas da igualdade em termos de capa-
citação, competência e pró-atividade. Feliz-
mente muita coisa está mudando, cresce a 
consciência de que a inclusão das pessoas 
com deficiência é uma questão de ética, ci-
dadania e redução da desigualdade social. 
Porém, esse processo exige a superação de 
barreiras e preconceitos arraigados.
*Formada em Letras e em Teologia para Leigos. Autora 

dos livros “Uma mensagem por dia, o ano todo” e 
“Mensagens e orações para diversas situações do dia a 

dia” (Paulinas Editora). 
Pato Branco – Paraná.

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

                                                            Por Rosemary de Ross*
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A noite chega
Sinto frio, sinto medo,
Por que sinto medo?
Tão linda noite,
Tão calma noite,
Tão longa noite.

E no silêncio da noite,
Na solidão da noite,
No cintilar da noite,
Sinto-me assim...
Na imensidão, na sofreguidão,
Na escuridão.

Noite, misteriosa companheira,
Também traiçoeira,
Trazendo lembranças,
Que se diziam esquecidas,
Mas ainda tão aquecidas
Sofridas...
A estrela maior a brilhar,
Solidão a lamentar,
Questões a levantar,
Cigarros a fumar,
Na noite dos mistérios,
Dos castelos, dos choros, dos luares...
 
E quando a brisa penetra,
Pela fresta da janela entreaberta,
Subtraindo a angústia febril do 
inocultável desejo,
Adormeço ....
Na cálida noite,
Também dos amantes,
Dos amores, das dores.

Amiúde encontro-me,
No refúgio dos insones,
No recolhimento,
Na cumplicidade,
Dos solitários noturnos.

Quem é esse homem
Da cor de âmbar
Que me faz suspirar
Nas noites de luar?

Eu o amo profundamente
Como uma delicada flor
Que me faz relembrar
Os dias dourados
Em que nele pensava.

Na margens dos rios
Flores mil, tapetes formavam
Um amor ardente, sonhava
Meu coração palpitava
Quisera eu concretize-se
Antes que se desfaça.

Quem é esse Homem?
Que não gosta de amarras,
Ama silenciosamente,
Oculta emoções,
Disfarça sentimentos,
que em seu coração forte
habitam.

De corpo atlético,
Ofegante, valente,
Vitalizante como touro
Gladiador em suas lutas
Vencedor em suas batalhas,
Lobo em seus desejos,
Notável em suas conquistas.

Quem é esse homem?

Poesias
NOITE

QUEM É ESSE HOMEM?

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 
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Está confirmada para o mês 
de junho, em Ilhéus, a mega 
produção A Bela e a Fera assi-
nada pela M21/MVU Eventos, 
a versão de maior sucesso da 
obra assistida por mais de um 
milhão de espectadores em cida-
des brasileiras e outras tantas 
na Espanha, Argentina, Chile e 
Peru. Inspirado nos musicais da 
Broadway e na obra baseada no 
livro original de Jeanne Le Prin-
ce, o espetáculo tem a direção do 
italiano Billy Bond, considerado 
o maior diretor de musicais em 
atividade no Brasil, responsável 
por trabalhos como O Mágico de 
Oz, sucesso de público e crítica no 
ano passado, em Ilhéus. Trata-
se de mais uma superprodução 
que conta com a participação de 
200 profissionais, entre eles 22 atores que 
interpretam 40 personagens em cena. O 
espetáculo apresenta ainda mais de 180 
figurinos, 04  cenários  principais, 10 to-
neladas de equipamentos, muita pirotec-

nia e efeitos visuais deslumbrantes.
Devido ao sucesso desta mesma com-

panhia na apresentação do Mágico de 
Oz, a organização resolveu antecipar 
as vendas. O primeiro lote de ingressos 
para este novo espetáculo já começou a 

ser vendido, através do sis-
tema online, apenas pelo 
facebook, pelo link : www.
facebook.com/mvueventos, 
podendo ser dividido em 
12 parcelas pelo cartão de 
crédito. Os preços são os 
seguintes: R$40 (meia), 
R$80 (inteira) e R$100 
(área vip). Nas próximas 
semanas, os ingressos tam-
bém poderão ser encontra-
dos no Stand do Karioka 
(Ilhéus), Bicho Festeiro, 
Central de Ingressos (Ita-
buna) e Encantur (Ilhéus e 
Itabuna).

O super musical tem 
os diálogos e as músicas 
cantadas em português, 
além de muitos efeitos es-

peciais e de iluminação. A Bela e a Fera 
tem ainda recursos de gelo seco, telões 
em 3D e equipamentos que fazem a pla-
téia se encantar. O espetáculo tem a du-
ração de 120 minutos.

O Tribunal Regional Federal da 
1ªRegião, com sede em Brasília, repre-
sentado pelo Desembargador Federal Dr. 
Olindo Herculano de Menezes, e a Facul-
dade de Ilhéus, representada pelo Centro 
de Ensino Superior de Ilhéus, através do 
diretor-geral, Almir Milanesi, celebraram 
convênio de cooperação técnica e científica 
visando a instalação do Núcleo de Prática 
Jurídica da instituição de ensino superior 
no Juizado Especial Federal Adjunto da 
Subseção Judiciária de Ilhéus. 

A finalidade do convênio é promover o 
desenvolvimento de atividades práticas, 
que possam contribuir para a formação 
profissional dos futuros operadores do 
Direito, possibilitando a complementação 
educacional dos estudantes do Curso de 
Direito da Faculdade de Ilhéus, além de 
fornecer meios para instrumentalizar e 
tornar ágil a atividade jurisdicional, me-
diante estágios supervisionados e, ainda, 
fomentar a melhoria e o incremento nos 
serviços prestados pela Subseção Judici-
ária na Vara Federal de Ilhéus à popula-
ção regional. 

O serviço já está sendo disponibiliza-
do nos mesmos dias e horários de funcio-
namento do Juizado Especial Federal, 
localizado no centro da cidade. O acordo 
foi assinado no último mês de janeiro de 
2012 e terá vigência de cinco anos. Nesse 
sentido, o convênio viabiliza mais uma 
área de prática jurídica para os alunos 
da Faculdade de Ilhéus. A professora 
monitora é Stella Carillo, sob a supervi-
são geral do Núcleo de Prática Jurídica 
da Faculdade de Ilhéus, coordenado pela 
professora Silvana Lins. A coordenação 
de Direito da Faculdade de Ilhéus é feita 
pelo professor PhD Paulo Bezerra. 

O diretor da Vara da Justiça Federal, 
juiz Pedro Holliday, explica que o Juizado 
Adjunto Especial é um serviço destacado, 
criado para julgar causas de pequeno 
valor e menor complexidade (ações pre-
videnciárias, de auxílio-doença, aposen-

tadorias, entre outras de caráter social 
relevante), que, por sua vez, precisam de 
maior agilidade. Como ele foi instalado 
sem a nomeação de juízes e servidores, 
tem sido necessário o auxilio de servido-
res municipais e de estagiários para o seu 
funcionamento. 

Hoje, segundo informa, a demanda 
do Juizado Federal Adjunto cresceu tan-

to que já ultrapassa em volume de pro-
cessos o Juizado Federal Comum. Nesse 
sentido, “o convênio com a Faculdade de 
Ilhéus assume grande importância por-
que oferece recursos humanos especial-
mente para isso, e vamos conseguir dar 
um avanço muito grande na celeridade 
dos processos aqui existentes”, acrescen-
ta o juiz.

ESPETÁCULO

UNIVERSIDADE

Confirmada para junho “A Bela e a Fera”,
dos mesmos produtores de “O Mágico de Oz”

Justiça Federal assina convênio
com a Faculdade de Ilhéus
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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

O Acadêmico Pawlo Cida-
de foi responsável pela perfor-
mance sobre a vida e obra do 
poeta Castro Alves, em parce-
ria com o ator e contador de 
histórias grapiúnas, Zé Del-
mo, numa noite concorrida 
com a entrega do Título de 
Benfeitor - Troféu Castro Al-
ves, onde o presidente Arléo 
Barbosa, com humor afirmou 
se tratar do “Oscar da Acade-
mia de Letras de Ilhéus.

O mestre de cerimônias, 
Valério de Magalhães, condu-
ziu com maestria toda a pro-
gramação que contou ainda 
com o lançamento do livro do 

acadêmico Hans Schaeppi: 
“O Velho Adholfo - a história 
de uma tocaia”, apresentado 
pela confreira Baísa Nora.

Diversas autoridades civis 
e militares também prestigia-
ram a abertura dos trabalhos 
na noite do último dia 14/03. 
Entre elas, o presidente da 
Fundação Cultural de Ilhéus, 
Maurício Corso e o Chefe de 
Gabinete, José Nazal que, 
além de receber o Título de 
Benfeitor, representou o pre-
feito no evento.

Texto: Pawlo Cidade e 
Fotos: Angélica Rodrigues 

e Julay fotos
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A Academia de Letras 
de Ilhéus abre seus 
trabalhos de 2012

Hans 
Schaeppi, 
Neide 
Silveira e 
Josevandro 
Nascimento

Vercil 
Rodrigues e 
Ivann Mon-

tenegro, 
Vice -presi-

dente e Pre-
sidente  da 

Academia 
de Grapiuna 

de Letras, 
respectiva-

mente

A solene mesa

O acadêmico Pawlo Cidade em 
homenagem  ao poeta Castro Alves

Os presidentes Ivann Montenegro da Academia 
Grapíuna de Letras (AGRAL) e Arléo Barbosa da 

Academia de Letras de Ilhéus (AL)

Os acadêmicos Hans Schaeppi e 
Maria Luiza Nora (Baísa)

A eficiente secretária de Atendimentos 
da ALI e Angélica Rodrigues
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A sociedade brasileira pre-
cisa amenizar a hipocrisia. É 
cheia de não-me-toques, pudo-
res exagerados, tremeliques e 
arrepios em relação a certas 
manifestações de racismo, 
mas tolera as cracolândias, os 
moradores de rua, os catado-
res de lixo para sobreviver, as 
crianças abandonadas, a cata-
dupa de homicídios.

A mídia gosta de exibir, 
nos casos de crimes atrozes e 
catástrofes, o pronto das famí-
lias enlutadas, E cedo se pas-
sa a outro programa, ninguém 
ousa sugerir prisão perpétua 
ou pena de morte para homi-
cidas cruéis, numa possível 
reforma do código. Aí, porém, 
de quem fere os melindres de 
um negro, mesmo por acaso.

As agressões, voluntárias 
ou supostas, originaram pro-
cessos judiciais atrelados a 
indenizações vultosas. Está 
em curso a indústria de repa-
rações pecuniárias. Há pouco, 
chegou ao fim a longa deman-
da em que o repórter Heraldo 
Pereira foi chamado pelo an-
cora Paulo Henrique Amorim 
de “nego de alma branca”.

A expressão tem, decerto, 
conteúdo racista. O acusado 
veiculou-a automaticamente, 
sem pensar, levado pelo cacoete 
cultural. Talvez pudesse nela, 
quem sabe, uma dose de afeto 

– mas acabou punido, mesmo 
que a indenização por danos 
morais baixasse de 300 para 30 
mil reais, ou algo em torno.

Agora o Ministério Público 
de Minas Gerais quer tirar de 
situação o conceituado dicio-
nário Houaiss, sob alegação 
de que dá guarida a termos 
racistas, entre estes o sentido 
pejorativo de vocábulo “ciga-
no”. Dicionários agasalham a 
um tempo a língua culta e a 
linguagem popular, sinalizan-
do, na ocorrência de corrupte-
las e semânticas abastardas, 
o conteúdo oral, chulo ou pe-
jorativo. De modo que prati-
cará preconceito racial quem 
quiser.

Não tardará muito e do di-
cionário Aurélio, igualmente 
ou mais famoso, será expur-
gado o verbete “judiar” (com 
sentido de maltratar). Como se 
a culpa coubesse aos léxicos e 
não ao baixo índice de educa-
ção e cultura. Muitos processos 
refletem, do lado dos autores, 
um complexo de inferiorida-
de persistente, e da parte dos 
réus, abstraídos resíduos de 
arrogância, um estribilho his-
toricamente racista.

           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

Dicionários racistas

Os confrades

Angélica Rodrigues recebendo das mãos 
do esposo Vercil Rodrigues o Troféu 
Castro Alves, de benfeitora da ALI

Angélica Rodrigues ladeada 
pelos jornalistas Zecarlinhos 

e Valério Magalhães
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As tecnologias contemporâneas pro-
movem novas formas de aprendizagem e 
de comunicação, nesse sentido, as aulas 
de LP devem oportunizar a construção 
da autonomia dos discentes nas socieda-
des atuais – tecnologicamente complexas 
e globalizadas – sem apartá-los de sua 
cultura e das demandas de suas comu-
nidades. Isso significa dizer que a escola 
que se pretende efetivamente inclusiva 
e aberta à diversidade não pode ater-se 
ao letramento da letra, mas deve, sim, 
abrir-se para os múltiplos letramentos, 
que, envolvendo uma enorme variação 
de mídias, constroem-se de forma mul-
tissemiótica e híbrida – por exemplo, nos 
hipertextos na imprensa ou na internet, 
por vídeos e filmes, etc. 

Barthes (2006), na sua conceituação 
semiológica sobre língua, chama a aten-
ção para o fato de que ela se modifica ao 
longo do tempo, por uma ação coletiva 
dos indivíduos que integram o corpo so-
cial. Assim, a língua sofre um processo 
natural de se modificar, mudar, evoluir, 
até para efeito de existência. Evoluindo, 
a língua em uso propicia variações lin-
guísticas por certo tempo, em virtude das 
constantes mudanças da própria vida 
social. Nesse contexto, deve-se ressaltar 
a importância das novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TICs) para 
garantir os múltiplos letramentos. Para 
Suanno (2003), as TICs são os recursos 
tecnológicos que permitem a troca de in-
formações, que podem ser feitas usando 
diferentes meios de comunicação, seja 
rádio, televisão, jornal, revista, livros, 
fotografia, computadores, gravação de 
áudio e vídeo, redes telemáticas, robó-
tica, sistemas multimídias, e muitos 
outros. A característica mais sedutora 
dessas tecnologias multimidiáticas é 
a interatividade, isto é, a participação 
ativa do usuário e a possibilidade de 
controlar o conteúdo da informação, ao 
contrário do ambiente escolar marcado 
pela disciplina.

Para Pedro Demo (2008), as TICs 
poderiam oferecer aos educadores ho-
rizontes tais como: novos modos de 
alfabetizar (multialfabetizações) mais 
envolventes, situados, atualizados, 
capazes de abrir para as crianças as 
habilidades do século XXI; nova forma 
de autoria individual e coletiva, mais 
flexíveis, transparentes; impulsos per-
tinentes em favor de autoridade do 
argumento, contra o argumento de au-
toridade; promoção de esferas públicas 
nas quais se pode desenvolver um tipo 
mais cosmopolita de cidadania; novas 
oportunidades de pesquisa, em espe-
cial na internet, transformando este 
mundo infinito de informação em ma-

terial de pesquisa, não de cópia; ma-
neiras diferenciadas de tratar o aluno, 
como alguém que pode construir a au-
tonomia e autoria com apoio tecnológi-
co e orientação maiêutica; modos mais 
situados de aprender, tipicamente re-
construtivos e envolventes.

Nesse contexto, é importante que o 
professor crie oportunidades para que 
seja possível trabalhar novas formas 
de linguagem ao mesmo tempo em que 
estejam também acessíveis padrões 
cultos da língua, padrões de qualida-
de de comportamento, de socialização, 
de respeito mútuo e de cidadania. É 
necessário que se conheça o mundo 
digital que embaralhou os padrões de 
escrita em ferramentas como blogs, 
wikis, facebook, Myspace, Twitter, 
Messengers. Na visão de Pedro Demo 
(2008), tais ofertas tecnológicas podem 
contribuir para a autoria, principal-
mente para crianças, as quais podem 
produzir textos próprios e discutirem 
on-line, alfabetizando-se de modo an-
tecipado e alternativo. Na internet, há 
uma sensação de liberdade, pois tudo é 
discutível, tudo se pode refazer, à von-
tade, sem a presença do tutor, pode-se 
copiar tudo como também pesquisar 
habitualmente, assim o aprendizado 
torna-se mais prazeroso e autônomo. 
Para os jovens, o mundo da escrita e 
da produção também é fecundo, uma 
vez que para interagir na internet, é 
necessária a produção do próprio tex-
to. Duas ferramentas poderosas que 
podem atender a essa necessidade são 
o Blog e a Wiki. E, apesar de apresen-
tar textos mesquinhos, o Blog auxilia 
na construção de argumentos e contra-
argumentos, à medida que o dono do 
mesmo precisa argumentar de manei-
ra aceitável e contrapor aos comentá-
rios dos blogueiros. Ocorre algo similar 
nas Wikis, ao permitirem a feitura 
de textos coletivos, sempre abertos, a 
exemplo da Wikipédia, que apesar de 
certos problemas e confrontos próprios 
da produção coletiva, possui tessitura 
flexível da plataforma, fomentando 
modos inteligentes de resolver tais 
questões. Essas ferramentas, portan-
to, favorecem a produção textual, bem 
como novas formas de se expressar, 
discutir, interagir, produzir e distri-
buir conhecimento.

Por Rita Lírio.
Professora de Língua Portuguesa e Teoria da 

Argumentação Jurídica da UNIME; Mestra em 
Letras - UESC; Membro do Grupo de Pesquisa 
Identidade Cultural e Expressões Regionais – 

ICER (UESC); Professora de Língua Portuguesa 
das redes estadual e municipal de ensino. 

Itabuna – Bahia
E-mail: rita_lyrio@hotmail.com

Por rita lírio*

Língua Portuguesa 
& reflexões

Novas tecnologias e o ensino 
de língua portuguesa

“Que o mundo foi e será uma porcaria, eu 
já sei, em 510 e no ano 2.000 também...”, mas a 
atual circunstância é inteiramente nebulosa e, 
como diz o outro, nada a se enxergar, senão a 
“cruz no fim do túnel”. Ninguém sabe quem con-
trola os bordões dos nossos atos, que mãos nos 
movem em sentidos estranhos às nossas querên-
cias mais nobres. Ninguém sabe quem é o ven-
tríloquo que nos faz bonecos, ditando nossa fala. 
Quem é o redator invisível que escreve o nosso 
texto, a nossa construção sintática. Um tempo 
sem pensamento autônomo. Vivemos a maior 
ditadura da história do Brasil. Da história da 
Terra. Se antes certas proposições eram proibi-
das de ser manifestas, nos governos militares, 
não era proibido formulá-las em pensamento. 
Hoje, quando hipoteticamente tudo se pode di-
zer, o que se diz é exata e exclusivamente o que 
os programadores mentais querem que se diga. 
E tudo parece muito asséptico, muito correto. Al-
guém no Canadá sopra um chavão e os macacos 
daqui se põem a imitar. Inventaram o “bullyng”, 
o “sistema de cotas”, “a parada do orgulho gay”, 
a “consciência negra”, o “dia do meio ambiente” 
etc. Foram introjetando justificativas para tais 
atitudes. Em nossos dias, não há um único uni-
versitário, sobretudo os das ciências humanas, 
que não seja um bonequinho de moldar, um se-
guidor de tais máximas. 

Ser gay virou um luxo, quem gosta de pessoas 
do mesmo sexo é hoje considerado um cidadão es-
pecial, cheio de vantagens legais e de certo respei-
to das elites. Mas, de verdade, que orgulho há em 
ser gay? Quantos desses que defendem os gays 
querem ter um filho gay? Podem até aceitá-lo, a 
posteriori, mas fosse dada a escolha certamente 
ninguém quereria. Por trás dessa história toda, 
é óbvio, está o dinheiro (como diziam os antigos, 
“siga sempre o dinheiro e descobrirá quem está 
controlando a história”). Engraçado é que esse go-
verno invisível faz parecer que tal situação é fruto 
de conquistas, de lutas de classe. Faz parecer que 
o mundo está evoluindo, quando em verdade há 
uma enorme involução em curso. As decadências 
da velha Roma, da Mesopotâmia ou do antigo 
Egito, foram períodos muito parecidos com o atu-
al. Contemporaneamente viramos sujeito/objeto 
de mercadoria. Fomenta-se a criação de tribos 
urbanas justamente por que isso favorece à lógica 
de um mercado que funciona melhor na segmen-
tação de produtos, simbólicos ou não. 

A mesma lógica serve para a ilusão da “cons-
ciência negra”. Na prática, os negros são brasilei-
ros, na lei, eles são “vítimas”. O mesmo se apli-
ca às mulheres, nesse rol de condicionamentos 
operantes. De uma hora para outra os homens 
viraram estupradores ou, no mínimo, machis-
tas. Somente alguém completamente cego não 
percebe a estratégia que há por trás disso, que 
é criar um estado de caos entre os gêneros. Isso 
é feito para que se gere conflito, violência, mor-
te, consumo de drogas, de remédios controlados, 
de álcool, pois tudo isso é lucrativo aos autores 
do projeto. Historicamente, homem e mulher 
sempre souberam resolver suas demandas entre 
quatro paredes. Em casos raros ou raríssimos 
havia abusos, porque sempre há exceções. Mas 

eram exceções. As relações, sem a influência 
desses ideólogos cruéis, eram muito simples. O 
marido saía, trazia o sustento, a mulher cuidava 
dos filhos. À noite, no terreiro, todos se senta-
vam e havia caboclos, negros, efeminados, e tudo 
era normal, de repente, ficamos todos “intligen-
tes” e inimigos uns dos outros, e pensamos saber 
o que é correto e o que é errado, e pousamos de 
defensores disso ou daquilo, sem que ninguém 
solicite nossa defesa. Uma coisa é certa, somos 
muito mais infelizes que nossos avós!

Sempre houve traições, ali e acolá, mas hoje 
elas são fomentadas e quem não transgride é 
tido como anacrônico. Quantas vezes fui chama-
do de “careta” por não usar drogas ou não tomar 
álcool. Porque o esquema faz o seguidor pensar 
que é evoluído, que seu ato é “revolucionário”, 
que o máximo da vida é experimentar vários 
parceiros sexuais, quebrar regras, entrar e sair 
de aventuras, fazer política, enfim, ter fé apenas 
na dimensão material da vida. Os “Homens de 
Cinza”, como os chamou Michael Ende, roubam 
nossas almas e nos tormanos escravos das suas 
ofertas hedônicas. Esse é o jogo. Ao final, ven-
de-nos os últimos insumos, os da farmácia, da 
indústria médica e do campo santo. E sempre 
eternamente outros imbecis nascem para ser te-
leguiados, contaminados por tais vírus mentais.

A crueldade maior, entretanto, é praticada 
contra a juventude e conta com o maciço apoio 
de professores, pedagogos e governos. Trata-se 
da estratégia de manter marginais em salas de 
aula. Claro, antes eles fomentam a marginali-
dade nas crianças, afinal, esse bicho que somos 
é tanto lobo quanto cordeiro, depende para onde 
apontemos a seta. As escolas são hoje um lugar 
para se fazer qualquer coisa, menos estudar. Os 
professores, a imensa maioria alienada, preo-
cupam-se com festinhas, com decoração de 7 de 
setembro, e se sentam com alunos para tomar 
cerveja, e dormem com alunos. Escola é ponto de 
droga, de prostituição, de crimes. Fico pensan-
do quando teremos um governo de verdade que 
aprisione os marginais? Contudo, para o nosso 
desespero, esses assassinos, traficantes etc, são 
tidos como “vítimas sociais”. E quem lucra com 
tal circunstância? Siga o dinheiro. O lucro das 
drogas, da cerveja, dos remédios de tarja preta, 
das armas, do jeans, da grife, da chapinha, do 
automóvel, das eleições, do axé, da lascívia, do 
rock’n’roll, etc etc, vai para os mesmo senhores. 

Todos os projetos de vida que temos nos foram 
impostos de forma sutil, quando dormíamos, le-
tárgicos, defronte a uma TV ou a um computador, 
ou quando bêbados gastávamos nosso hormônio 
com vagabundas e vagabundos. Em nossos dias, 
estar vivo equivale a seguir essa cartilha, como 
uma lâmpada que depende do gerador, mas que 
nada é para além do gerador. Estar vivo equivale 
a estar morto. Somos robôs que passeiam inutil-
mente. Como diz o belo romance de Ende, “As coi-
sas mais perigosas na vida são os sonhos realiza-
dos… Não tenho mais com o que sonhar”.

Por Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor, Poeta, Escritor, Professor e 

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

Quando Estar 
Vivo Equivale 
à Estar Morto Por Fernando Caldas*
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Continuando nossa odisseia pela 
grandes corporações e seus deslizes pe-
caminosos do mundo administrativos, 
vamos a quinta parte do nosso artigo. 
Em parte IV encerramos o comentário 
sugerindo retornar ao núcleo de negó-
cios e avançar globalmente, além de 
terceirizar as áreas-fim para nos tornar 
mais criativos e, quem sabe, erradicar a 
COMPLACÊNCIA.

O IV Pecado corporativo é a Mio-
pia Competitiva: acontece quando 
identificamos os competidores apenas a 
nossa frente. A ausência de uma visão 
periférica para identificar rivais menos 
óbvios, mas que representam perigo é 
o primeiro sinal autodestrutivo chama-
do miopia competitiva. Um dos pecados 
mais recheados de exemplos: um deles 
é o da GM, FORD e Chrysler que com-
petiam entre si, enquanto os japoneses 
conquistavam o mercado americano 
e mundial. Algo semelhante também 
ocorre na competição entre nações. Por 
décadas os EUA se concentraram no 
conflito com a União Soviética. Com a 
queda do comunismo, foram surpreen-
didos por uma ameaça que crescera si-
lenciosamente no Oriente Médio.

O caso Hertz – pioneira americana 
na locação de automóveis e líder por 
muito tempo. Fundada em 1918, ela já 
havia introduzido um cartão de crédito 
para aluguel de automóveis em 1926, e 
se estabeleceram no aeroporto de Mi-
dway de Chicago em 1932 concentrando 
todas as suas forças nesse perfil de aten-
dimento. Iniciou o primeiro plano “alu-
gue aqui, deixe ali”. Quando a concor-
rente Avis chegou, três décadas depois, 
o que poderia fazer além de esforçar-se 
mais? Ambas, Hetz e Avis competiam 
pelo negócio do executivo que viajava 
de avião. Não deram, porém atenção a 
emergente Budget, que tentou algo di-
ferente. Ela focou seu atendimento em 
família em férias ou para turistas que 
desejam uma variedade de destinos, 
percebeu que o mercado de lazer pode-
ria ser maior que o nicho corporativo. 

Hoje em termos de operações finan-
ceiras e receita, a Budget está empa-
tada com Avis, mas não é um empate 
de terceiro lugar e sim de segundo lu-
gar, surpreendentemente a Hertz não 
é mais a primeira. Havia ainda outro 
mercado que todas falharam. Enquan-
to a Hertz, a Aviz e a Budget se engal-
finhavam na disputa pelo mercado de 
aluguel de automóveis, a Enterprise 
invadiu o interior com uma estratégia 
tão brilhante que, em pouco mais de 40 
anos, atropelou as rivais e se tornou a 
“number one” americana em receita no 
mercado. 

No que consiste tal estratégia? Pro-

porcionar um automóvel adicional para 
a família. Se o carro pifou ou se precisa 
ficar na oficina, o consumidor certamen-
te estará nas mãos da Enterprise. Em 
vez de concentrar sua frota nos aero-
portos, a companhia abriu lojas baratas 
em distritos. Se as equipes da Enter-
prise não estão atrás das suas mesas, é 
provável que estejam fazendo amizades 
com proprietários de garagens locais, 
operadores de guincho e revendedores 
de automóveis e o boca-a-boca tornou-
se, para ela, um apoio importante. Em 
2005 sua frota ultrapassou os 600 mil 
veículos, quase o dobro da Hertz. Des-
de 2000, 400 novos pontos são abertos 
a cada ano.

E a Avis? Ela pode ter se esforça-
do mais que a Hertz, mas também so-
freu da mesma miopia corporativa e 
deu vaga a um intruso que certamente 
estudou todas as possibilidades de en-
frentar os gigantes e preferiu a técnica 
do mercado auspicioso e casto. 

Você esteve focado em seus compe-
tidores diretos, ignorou os periféricos 
e agora está perdendo participação no 
mercado e competitividade. Como abrir 
os olhos e enxergar todo o cenário? 

►►► Redefina o panorama com-
petitivo. Você finalmente entendeu, 
talvez após a repentina erosão de sua 
posição, que é preciso ampliar a defi-
nição de competição. Você deve checar 
todo o perímetro e descobrir a onde está 
vulnerável. 

►►► Amplie o escopo de seu pro-
duto ou mercado, quando você mantém 
o seu produto no mercado existente, 
sua estratégica básica é defender-se. 
Mas vencer a competição exigirá uma 
estratégia mais agressiva. Você pode 
expandir o mercado dos produtos, ou 
inversamente, expandir sua linha de 
produção nos mercado que opera. A op-
ção final é diversificar – oferecer produ-
tos nunca vendidos em mercados onde 
você nunca esteve. 

Moral da história: se o problema 
é a miopia, a solução é corrigir a visão. 
Focar na concorrência mais forte e mais 
direta é – como muito dos hábitos au-
todestrutivos – uma forte tentação. Da 
mesma forma, desempenhar bem  ben-
chmarks (testes padronizados para me-
dir performance) da indústria é gratifi-
cante – faz com que você se sinta bem. 

JAGDISH N, SHETH. Matéria da 
Revista Época Negócios ED. 10 dezem-
bro de 2007 

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.
E-mail: adm@costhafera.com 
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     A propaganda política já come-
çou há tempo e, todo mundo vê. Menos 
o Ministério Público, que no conforto do 
condicionador de ar, vê a banda passar 
esperando que algum cidadão apresen-
te uma representação ou algo seme-
lhante. O exemplo recentemente da Lei 
do Pai Nosso, em Ilhéus, totalmente 
inconstitucional, é um precedente clás-
sico. Foi preciso que este articulador se 
manifestasse de tal irregularidade ju-
rídica e, acertadamente o Tribunal de 
Justiça do Estado acompanhou a nossa 
fundamentação. Se assim não fosse, a 
imposição da lei vingaria.

O Ministério Público deve e preci-
sa ser uma instituição permanente e 
essencial para o cumprimento das leis 
e, tem a responsabilidade de defender 
a ordem jurídica e fiscalizar a constitu-
cionalidade das leis, independente de 
provocação ou não.

Hoje, quase na sua totalidade, os 
prefeituráveis da região, já se apre-
sentam como salvadores da pátria, 
homens justos e corretos que amam 
a cidade e o seu povo. São adesivos, 
outdoors, calendários, patrocínios e, 
tantos outros caminhos de visibilida-
de. Os milhares de pré-candidatos a 
vereadores não ficam atrás. Na sua 
maioria, fazem propaganda descara-
damente, diante das narinas do judi-
ciário. Fazer o que?

    Vamos apenas, neste pequeno ar-
tigo, orientar e sinalizar o que é ou não 
é legal, politicamente, com fulcro na lei 
eleitoral vigente:

>Propaganda política somente é 
permitida a partir de quarenta e cinco 
dias anteriores à antevéspera das elei-
ções;

> Não é permitido propaganda em 
bens públicos ou de uso comum; 

>Não pode fazer propaganda em ár-
vores da praça; 

>Não pode fazer propaganda em 
taxi. Para fins eleitorais, os taxis, ainda 
que bens particulares são considerados 
de uso comum; 

>Propaganda nos bens particulares 
é permitido, desde que se tenha autori-
zação dos proprietários; 

>A distribuição dos santinhos é per-
mitido, desde que seja no período per-
mitido por lei; 

>Por decisão do TSE, qualquer can-
didato pode ter uma página na internet; 

>É permitido o uso de alto-falantes, 
desde que se respeite o prazo, horário 
e distancia de uso do instrumento com 
referências à algumas instituições e ór-
gãos públicos; 

>É permitida a propaganda paga 
em jornais, inclusive no dia das elei-
ções. Precisa atentar apenas para o 
tamanho padrão em jornais comuns ou 
tablóide; 

>Não é permitido propaganda paga 
no rádio ou na televisão. Somente nos 
horários gratuitos. Deve-se observar 
que, neste período, as emissoras não 
podem transmitir entrevistas, realizar 
pesquisas simuladas com identificação 
dos pesquisados, usar textos que ridicu-
larizem algum candidato, partido ou co-
ligação ou dar tratamento privilegiado; 

>Se um candidato for apresentador 
ou comentarista de programa, seja de 
rádio ou televisão, a lei não obriga que 
se afaste de suas atividades com an-
tecedência de sessenta dias antes das 
eleições, mas, orienta, para que a em-
presa de radiodifusão evite, pois, será 
prejudicada com multas altíssimas; 

>O candidato que tenha um pro-
grama de rádio ou televisão com o seu 
nome, precisa suspender imediatamen-
te, sob pena de seu registro ser cancela-
do e, torna-se inelegível.

A lei deixa muitas brechas e lacu-
nas que, de forma que quase todos os 
candidatos sabidinhos aproveitam. 
Apoio a torneios de futebol, muitos co-
locam faixas entre postes. É errado! 
Apoio a encontro de religiosos e suas 
ovelhas, muitos estampam também em 
faixas as suas caras. É errado! Nos seus 
aniversários, aqueles que têm recurso, 
espalham outdoors pelas vias públicas. 
É errado! Sem falar, que mesmo fora do 
prazo legal (Propaganda antecipada), 
surgem botonns, camisas de patrocínio, 
chaveiros, abadas de carnaval com lo-
gomarcas de candidatos. É errado!

A coisa é tão a migué nas terras de 
Jorge Amado, que até Juiz tem adesi-
vos de candidato a vereador em seus 
carrões. Pode?

     Tudo isso sem falar nos candida-
tos (executivo e legislativo) que sempre 
apareceram e continuarão aparecendo 
nas inaugurações de obras municipais, 
sempre ao lado do gestor. Verdadeiros 
papagaios de pirata!

Por elias reis.
Presidente do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus e 

graduando em Direito.
E-mail: sindicato.radio.tv.ilheus@gmail.com

Propaganda política antecipada

Por elias reis*

OPINIÃO



2º Caderno
10 www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 38 - SUL DA BAHIA - De 20 de março a 

20 de abril de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Ao analisarmos a educação bra-
sileira ouvimos freqüentemente a 
expressão “crise da educação”. Nu-
merosos estudiosos procuraram diag-
nosticar essa crise, sendo que, hoje, 
existe um certo consenso ao se afir-
mar que essa crise é devida, princi-
palmente, à qualidade da educação.  
As “tecnologias informo-comunicacio-
nais”, segundo Ciro Marcondes Filho 
e Pierre Lévy, seriam os responsáveis 
por minar a cultura clássica, que era 
a base da cultura ocidental. Isso leva 
o crítico Harold Bloom a questionar: 
“nos dias de hoje, a informação é fa-
cilmente encontrada, mas onde está a 
sabedoria?” 

Com efeito, Richard Rorty afirma 
que a Filosofia é importante porque: 
1) as decisões de política educativa re-
tomam questões polemicas da filosofia 
que as pode clarificar; 2) nos leva a co-
nhecer e investigar as implicações pe-
dagógicas das teorias filosóficas. Logo 
não existe Educação sem Filosofia, 
manifestada através da nossa visão de 
vida, dos nossos valores e dos nossos 
processos hermenêuticos, de atribuir 
e descobrir significados. Ademais, os 
artigos 35 e 36 da Lei 9.394/96, (Lei 
das Diretrizes e Bases da Educação), 
se afirma a importância da Filosofia 
para a busca do Verdadeiro, do Belo 
e do Bom, além de fazer nascer a in-

terdisciplinaridade, intencionando 
compreender a sociedade e seus me-
canismos.

Em conseqüência pode-se concluir 
que a relação entre Filosofia e Educa-
ção se justifica, a saber: 1) a necessi-
dade de uma visão aprofundada acer-
ca da Educação, levando em conta as 
concepções filosóficas em relação às 
quais podem e devem estar fundamen-
tadas.; 2) fazer com que os professores 
se inteirem dos problemas filosóficos, 
propriamente ditos; 3) desenvolver o 
senso crítico afim de ser uma alavan-
cagem para todo o processo pedagógi-
co e de formação dos educandos.

Fazemos nossas as palavras de 
Merleau-Ponty, para quem o papel da 
Filosofia na Educação é o de estabele-
cer a situação do dialogo, através do 
que ele chama de uma mediação infi-
nita, em que o educando toma consci-
ência, dentro do tempo, dentro do es-
paço e dentro da sociedade, para que, 
como afirma Husserl, se estabeleça 
uma última subjetividade, aquilo que 
os filósofos chamam de “subjetividade 
transcendental” que é, em si, a própria 
intersubjetividade.

*Vicente Formigli.
Licenciado em Filosofia pela UESC e 

pós-graduando em Psicopedagogia e 
Desenvolvimento Humano pela UNIME. 

Itabuna – Bahia.
E-mail: vicenteformigli@hotmail.com 

Sistemas Construtivos de Edificações 
é a mais nova opção dentre os cursos de 
pós-graduação oferecidos pela Faculdade 
de Tecnologia e Ciências (FTC), no campus 
de Itabuna. Inédito na Região, o curso vem 
atraindo o interesse de engenheiros, arqui-
tetos, urbanistas e de outros profissionais 
que buscam conhecimento em tecnologia e 
gestão da produção de sistemas no setor da 
Engenharia Civil.

Segundo o coordenador de Pós-Gra-
duação e Extensão da FTC Itabuna, pro-
fessor Antonio Fontes Filho, a nova opção 
de especialização visa capacitar profissio-
nais para atuarem nos diversos campos 
da Construção Civil, particularmente 
no setor de edificações, para a adoção de 
procedimentos gerenciais mais eficientes 
e para o emprego de técnicas construti-
vas devidamente racionalizadas e sus-
tentáveis. O início das aulas do novo está 

programado para a próxima sexta-feira 
(30|03).

Concepção do programa - Com du-
ração de 15 meses e com aulas a cada 30 
dias, a concepção do programa do curso de 
especialização em Sistemas Construtivos de 
Edificações tem uma proposta que ultrapas-
sa os limites do canteiro de obras e inclui 
uma busca constante por novas tecnologias 
e processos mais atuais de edificação. 

Ao todo, estão sendo disponibilizadas 
vagas em 10 cursos: Saúde Coletiva com 
Habilitação Sanitarista, Enfermagem na 
UTI Adulto, Saúde do Trabalhador e En-
fermagem do Trabalho, Gestão Pública 
(novo), Controladoria e Finanças, Audito-
ria e Perícia Ambiental, Sistemas Constru-
tivos de Edificações (novo), Engenharia de 
Segurança do Trabalho, Docência do En-
sino Superior (novo) e Direito Material e 
Processual do Trabalho.

Filosofia 
e Educação: 
da antítese a síntese

FTC oferece pós-graduação
na área de Engenharia Civil

Por vicente Formigli*

FILOSOFANDO

1- Trabalhei numa empresa 
por quase um ano e fui demitida sob 
alegação de ter furtado alguns ob-
jetos. Não verdade e não havia pro-
vas contra mim. Quando o patrão 
descobriu a faltas desses objetos 
e reuniu todos os empregados um 
deles, numa mentira absurda, disse 
que tinha sido eu, Fiquei arrasada e 
humilhada com esse fato, principal-
mente porque todos os colegas pas-
saram a me olhar como uma ladra. 

Nunca tive problemas desse tipo em 
meus empregos anteriores. O que 
posso fazer. Anônima.

Anônima, primeiro, reclame na Jus-
tiça do Trabalho, através de um advoga-
do,  reclamando tudo que você em direi-
to, caso o empregador não tenha pago. 
Se pagou, verifique se não falta alguma 
parcela a reclamar e reclame e aí inclua 
indenização por danos morais. Se estiver 
tudo pago, ainda assim você pode mover 

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

uma ação na Justiça do Trabalho, de in-
denização por danos, morais. 

2- Trabalho na Policia Civil do 
Estado da Bahia em regime de 12 X 
24 em regime de turno. Algumas ve-
zes, o meu substituto não compare-
ce e tenho que cobrir a escala, sem 
receber hora extra. Isto é certo? 
Queria saber ainda se tenho direi-
to a fazer exames periódicos anual-
mente como qualquer empregado. O 
Estado deve avaliar a minha Saúde? 
Bernardino.

Bernardino, você não esclareceu se é 
funcionário concursado (exerce um car-
go) regido pelo Estatuto do Funcionário 
Público, ou é empregado, regido pela 

CLT. De toda sorte, você tem direito a 
horas extras. Sendo empregado e não 
funcionário, trabalhando em turnos de 
revezamento, a jornada é de seis horas. 
Sendo funcionário, teremos que exami-
nar o Estatuto, mas com certeza você 
tem direito de receber as horas extras de 
substituição do seu colega.

Além disso, quanto aos exames peri-
ódicos, volto à questão de saber se você é 
empregado ou funcionário. Como empre-
gado, você tem direito, como funcionário 
temos que consultar o Estatuto.

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

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

– Salvador – Bahia.
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A beleza presente 
no plano do Pai

Que maravilha! Eu e você somos o presente do Pai 
para Jesus, o Filho de Deus! Ele é o Senhor desta hu-
manidade. Este foi, desde o início, o plano do Pai: um 
presente para Seu Filho.

E criou todas as outras coisas: esta terra com tudo 
aquilo que nela existe – céus, mares, rios, montanhas, 
plantas, flores. Depois, vieram os animais. Tudo foi cria-
do por Ele e para Ele. Desde sempre, o objetivo do Pai 
foi este: que o Seu Filho viesse e renascesse nesta terra. 
Aqui é o lugar do Reino do Filho de Deus. 

O Pai queria que Cristo viesse para ser o Senhor, o 
Rei, o Governador de tudo e de todos nós. Ele é o prin-
cípio e Deus colocou toda a plenitude n’Ele. Aí está a 
beleza!

(Trecho do livro “Maria, a mulher do Gênesis ao 
Apocalipse” de monsenhor Jonas Abib

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

A necessidade 
de valorização e 
reconhecimento

Por esses dias estava refletin-
do sobre o avanço da criminali-
dade, o uso exagerado de álcool e 
drogas, o aumento no emprego da 
violência para solução dos confli-
tos. Sem dúvida parecemos expe-
rimentar uma volta ao tempo em 
que se usava mais o instinto que a 
razão. Por quê? O que tem levado a 
humanidade a esse retrocesso mo-
ral? O que leva pessoas civilizadas 
a se relacionarem como animais 
irracionais? Além dos inúmeros 
fatores já elencados e conhecidos, 
arrisco um palpite: a carência. Os 
seres humanos estão carentes de 
valorização e reconhecimento. A 
ideologia capitalista nos transfor-
mou em mercadorias, desprovidas 
se sentimentos e sensações, pois 
precisa de consumidores para so-
breviver.

Para vender cremes de beleza 
nos fez acreditar na feiúra. Para 
vender felicidade nos fez infelizes. 
Para criar consumidores vorazes 
minimizou o valor de tudo o que 
somos. Instaurou-se a sensação 
de carência generalizada. Preci-
samos ter para sermos felizes. Ter 

o carro, o celular, o computador, a 
televisão de plasma, as várias rou-
pas e calçados. Se não temos tudo 
isso, não valemos nada, não temos 
valor algum. E se não temos nada, 
ficamos com muita raiva de quem 
tem. Tomamos à força o que a vida 
não nos deu. E se temos tudo, im-
pressionantemente não ficamos 
satisfeitos, queremos mais. Nada 
parece aplacar a fúria do nosso va-
zio existencial.

A necessidade de amor e acei-
tação é imperiosa. E ai de quem 
não nos amar. Ficamos tão irados 
com a desatenção que preferimos 
assassinar quem que se recusa a 
reatar o convívio. Estamos dema-
siado carentes. A busca por mo-
mentos prazerosos é quase que in-
voluntária. Bebemos, e isso nos faz 
esquecer pequenos e grandes abor-
recimentos. Usamos substâncias 
entorpecentes e experimentamos 
sensações de prazer que nos grati-
ficam por alguns momentos. Que-
remos ser felizes ainda que seja 
por pouco tempo. Já que nada te-
mos, e não possuímos valor algum 
pelo que somos, vamos esquecer 

que somos gente por instantes.
Para que bebemos, usamos dro-

gas, furtamos ou agredimos, senão 
para desfrutarmos de sensações 
prazerosas que subtraímos de nós 
mesmos? Subtraímos a importân-
cia de nosso “ser” e convencionamos 
que seria melhor “ter”. No entanto, 
frente à ganância humana não há 
como todos terem o suficiente. Al-
guém sempre fica sem nada. Parti-
lhar implica ver o outro como seme-
lhante, e digno do igual direito de 
ser feliz. Se atentarmos para isso, 
teremos a chance de diminuir a cri-
minalidade e o consumo de álcool e 
drogas. As pessoas não podem con-
tinuar sendo aquilatadas pelo que 
possuem ao invés do que pelo que 
são. Se insistirmos em valorizar 
os demais pelo que possuem e não 
pelo que são, muitas mortes ainda 
vão acontecer em busca da valori-
zação e do reconhecimento.

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 

Por vez quem conhece 
pouco da Ordem Demolay 
pode ficar pensando; o que 
esporte e o lazer têm a ver 
com a Ordem? Toda via o 
esporte tem grandes im-
portâncias e relações para 
com a instituição e conse-
quentemente para com a 
sociedade. 

A secretária de Espor-
te e Lazer de cada capí-
tulo, como muitos podem 
imaginar, tem no exercí-
cio de suas funções, orga-
nizar esse lazer para os 
membros, no qual, podem 
ser realizados de diversas 
formas, como uma partida 
de futebol, ou uma piscina 
e etc.

Essas atividades sim-
ples têm uma proeminen-
te importância de criar 
uma interação ou entre-
tenimento maior entre os 
membros, fortalecer mais 
o companheirismo entre os 
mesmos, virtude essa pre-

gada pela Ordem. Possi-
bilitando assim,um irmão 
poder conhecer melhor ou-
tro. Já no aspecto saúde, 
as atividades esportivas 
são muito importantes, 
para manter a saúde físi-
ca, psíquica e psicológica. 

Por fim, para mostrar 
que o esporte na Ordem 
Demolay, tem um papel 
muito importante para 
o capitulo e para a socie-
dade, é que através dessa 
recreação, também são re-
alizadas indispensáveis fi-
lantropias, como forma de 
divulgar o capitulo para 
a sociedade, e o mais im-
portante é a ajuda para a 
mesma. Mostrando tam-
bém que o esporte é uma 
forma de transformação 
social. 

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

O esporte na 
Ordem Demolay
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Vimos que o primeiro degrau 
para você chegar à excelência é 
você acreditar em você mesmo. 
Sim ou Não?

Claro!.. Se você não acreditar em 
você mesmo, não tem quem ajude 
você. Não há quem possa motivá-lo. 
Na realidade, não existe, a meu ver, 
motivação. O que existe, segundo 
creio, é auto-motivação.  Ninguém 
conseguirá motivar você, a não ser 
que você queira. Se você não quiser 
subir os degraus da sua escada, nin-
guém poderá ajudá-lo. Sua subida 
acontecerá somente se você quiser. 
Você..., apenas você, será capaz de 
fazer-se subir na sua escada. Por-
tanto, somente você será capaz de 
ajudar-se na sua subida. Somente 
você pode ajudar-se. Você precisa 
acreditar no seu potencial. Você pre-
cisa acreditar  em você e ser apaixo-
nado por você próprio. Você tem que 
amar você. É imprescindível que 
você goste de você. Assim você con-
seguirá vencer o primeiro degrau da 
sua escada. Você deve gostar de você 
e acreditar em você.

O segundo degrau da fórmula 
que descobrimos e que estamos 
transmitindo a você é você acredi-
tar no seu trabalho e gostar do que 
você faz. Você precisa  ser apaixo-
nado por tudo o que você faz. Se 
você ama o que você faz, você terá 
facilidade em fazer o de que você 
gosta. Se você ama o que você faz, 
você fá-lo-á bem e você será o me-
lhor na sua arte. Entretanto, se 
você está no seu trabalho só por-
que ele é “legalzinho”, só porque 
ganha bem, só porque é simpático, 
não funciona mais. Você precisa 
ser literalmente apaixonado pelo 

que você faz, porque daí seu cé-
rebro começa a liberar recursos, 
fortificar sua vontade e seu espí-
rito. Dar-lhe-á novos conhecimen-
tos. Começa a abrir novas portas, 
janelas e oportunidades; novos 
caminhos e novos horizontes. Ain-
da que você seja apaixonado pelo 
seu atual trabalho, você pode sair 
dele um  dia e amar outro, mas 
enquanto você estiver neste, você 
tem que estar plenamente apaixo-
nado. Sim ou não? Claro que sim. 
Se você é apaixonado pelo seu tra-
balho, pelo que você faz, você pode 
considerar-se um vitorioso.

O terceiro degrau da vitória é 
você acreditar e gostar do seu mu-
nicípio, ou estado, ou país. Você 
precisa, também, ser apaixonado 
pelo chão que abriga você, porque 
se você vive num lugar e não acre-
dita nele e não gosta dele, o seu 
cérebro começa a dizer que não 
vale a pena e, então, você  deve  
urgentemente apaixonar-se por 
este lugar, seja município, estado 
ou nação, porque não existe pes-
soa bem sucedida numa localida-
de na qual não acredita. No caso, 
você precisa urgentemente gostar 
de Itabuna, por extensão da Bahia 
e consequentemente do Brasil.

O penúltimo degrau é você 
acreditar na sua equipe. Você pre-
cisa entender que não adianta você 
ser melhor sozinho. Você precisa 
de uma equipe. A gente não precisa 
mais de uma estrela. A gente preci-
sa de uma constelação. Todo mun-
do precisa ser bom. Não adianta o 
chefe ser ótimo se o rapaz ou moça 
da portaria ou recepção não ser. 
Todos precisam ser bons. Precisam 

corresponder com a expectativa do 
conjunto. Todo mundo precisa  bri-
lhar! Sim ou não? Claro que sim!

O quinto, último e mais impor-
tante degrau é acreditar em Deus. 
Parece coisa de velho, coisa de reli-
gioso fanático, coisa de crente, mas 
cientificamente falando, as pessoas 
que acreditam em Deus, elas sobem 
mais fácil. Elas chegam mais fácil 
ao topo, por incrível que pareça. E 
mais, as pessoas que acreditam em 
Deus, quando elas sobem, elas sen-
tem que tem mais coisas a fazer, 
porque Deus mostra novos hori-
zontes. As pessoas que acreditam 
em Deus, elas chegam ao topo da 
escada e elas vão além do topo. Aí 
você vai dizer: poxa, mas quem não 
acredita em Deus também sobe. 
Lógico que sobe! Claro que sobe, só 
que as pessoas que não acreditam 
em Deus, quando chegam aqui em 
cima, aqui no topo, elas se perdem, 
porque elas não sabem para onde 
ir. Elas se perdem na arrogância, 
na vaidade, na auto-suficiência, 
bebida, droga, etc. etc., e tendem a 
cair e o tombo é feio.

Então se você quiser ter suces-
so crescente e duradouro, se você 
deseja ser o vencedor ou vencedo-
ra do amanhã, você precisa, tam-
bém, acreditar em Deus.

Eis aí os cinco mínimos  de-
graus principais para o alcance do 
sucesso. É uma fórmula que mu-
dou a minha vida. Imagine o que 
pode fazer por você. Experimente!.

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

membro-fundador e presidente da Academia 
Grapíuna de Letras (AGRAL). Itabuna - Bahia
E-mail: ivannmontenegro@yahoo.com.br

Degraus do sucesso 
(parte final)

MOTIVAÇÃO

Por ivann Krebs Montenegro*
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Continuamos a apresentar os acadêmicos que compõem a Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Cadeira nº 01- Ocupante: Vercil Rodrigues e Patrono: Francolino 
Gonçalves de Queiroz Neto; Cadeira nº 02 – Ocupante: José Carlos 

Oliveira e Patrono: Ruy Barbosa de Oliveira; Cadeira nº 03 – Ocupante: 
Leandro Alves Coelho e Patrono: José Joaquim Calmon de Passos.

Paulo Sérgio 
dos Santos Bomfim – 
Cadeira 4

Cosme José Reis –  
Cadeira 5

Deusdete Machado de 
Sena Filho – Cadeira 6

ACADEMIA DE LETRAS 
JURÍDICAS DO SUL DA BAHIA

Funcionário aposentado do Banco do Brasil 
e advogado atuante no Sul da Bahia, Graduado 
em Filosofia; Especialista em Direito Processual 
Civil e Psicopedagogia; Mestre em Cultura pela 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e 
Professor do Curso de Direito da disciplina Direi-
to Civil da Faculdade de Tecnologia e Ciências 
(FTC) em Itabuna – Bahia. Autor do Prefácio 
do livro  Análises Cotidianas (Direitos Editora, 
2010) do bacharel em Ciências Jurídicas e ideali-
zador-fundador da ALJUSBA, Vercil Rodrigues. 
Paulo Bomfim é membro-fundador e secretário-
geral 2010/2012, ocupa a Cadeira nº 4 que tem 
como Patrono João Mangabeira. 

Nascido no dia 13 de maio de 1954, no povoado 
de Mutuns (Itabuna – Bahia), onde se fixava o clã 
dos Almeida (Emídio Pereira de Almeida e Vitalina 
Santana de Almeida), filho de Osvaldo Reis e Wal-
temir Conceição de Almeida.

Em 20 de julho de 1995 graduou-se com o título 
de Bacharel em Direito pela UESC e passa atuar 
como advogado criminalista.

Exerceu o magistério superior como Professor 
de Direito Penal e Processual Penal na Unime/Fac-
sul unidade de Itabuna e no Tribunal do Júri já re-
alizou mais de 100 júris, tendo atuado nos últimos 
15 anos na condição de advogado, em mais de 3.000 
mil processos.

Cosme Reis é membro-fundador e Diretor de Biblio-
teca e Arquivos 2010/2012, ocupa a Cadeira nº 5 que tem 
como Patrono: Djalma Eutímio de Carvalho Neto.

Deusdete Machado de Sena Filho graduou-se em 
Direito pela FESPI – Federação das Escolas Superio-
res de Ilhéus e Itabuna, atual Universidade Estadual 
de Santa Cruz – UESC, 1983 a 1987.

Cursou Pós-Graduação Latu Sensu – Especializa-
ção em Direito do Trabalho e Direito Processual do 
Trabalho pela FTC – Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cia, em Itabuna – Bahia.

Participa de Congressos de Direito, Seminários 
de Estudos Jurídicos, Seminários de Direito do Tra-
balho, palestras e Encontros Baianos de Advogados 
ao longo da carreira.

É o atual presidente da OAB – Ordem dos Advo-
gados do Brasil, Subseção de Ilhéus, para o triênio 
2009/2012. Ele ocupa a Cadeira nº 6 que tem como 
Patrono Wally de Oliveira Lima.

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues


