
Jornal Direitos - No último dia 28 
de abril, comemoramos o dia mun-
dial da educação. No contexto da 
educação superior, como o senhor 
ver as atuais formas de acesso à fa-
culdade?

Alfredo Omena - Nos últimos anos 
contemplamos uma série de políticas 
públicas que têm contribuído para a de-
mocratização da educação, em especial o 
acesso ao ensino superior de estudantes 
de classes socioeconômicas menos favo-
recidas. Programas do governo federal 
têm ampliado o número de faculdades 
públicas, dobrou o número de vagas, 
criou o PROUNI e o NOVO FIES. Este 
último, um programa de financiamento 
com juros de 3,4% ao ano, está autoriza-
do para faculdades cujo índice de qua-
lidade tenha sido aprovado pelo MEC. 
Alunos que sonhavam em um dia fazer 
um curso superior e não tinham chan-
ces nas faculdades públicas, em função 
da alta concorrência ou, nas faculdades 
privadas, pelos valores ditados pelo mer-
cado, agora o podem. Nós nos sentimos 
felizes por poder propiciar a realização 
desses sonhos.

JD – Dentre os propósitos de uma 
Instituição de Ensino Superior se 
destacam, a promoção do desenvol-
vimento educacional e a busca pelo 
atingimento de determinados cam-

pos profissionais em consonância 
com as necessidades e expectativas 
gerais da sociedade. Na prática, de 
que forma a UNIME tem demonstra-
do essas ações?

AO – Penso que posso sintetizar a 
atuação da UNIME na comunidade re-
gional destacando três aspectos: a- Pos-
sui um excelente Projeto Pedagógico de 
Cursos e um Corpo Docente invejável. 
Nosso projeto pedagógico não ficou no 
nível filosófico; buscou, em suas ações, 
resgatar nos educadores o valor do pla-
nejamento, da busca de novas metodo-
logias mais condizentes com o perfil 
dos ingressantes na atualidade. Pro-
curamos, através dele, utilizar os co-
nhecimentos adquiridos na prática 
para “re-significar” a ação de todos 
os envolvidos na instituição, buscan-
do em cada curso ofertado decifrar as 
competências necessárias para que o 
egresso consiga obter uma boa em-
pregabilidade, e fundamentalmente 
a preparação para o exercício da cidada-
nia. Sua metodologia evidencia o desejo 
de proporcionar aos alunos uma forma-
ção prática, realista, cidadã e solidária 
com as necessidades do meio, através 
de currículos flexíveis que permitem 
eleger, reformular e ampliar as modali-
dades de formação. As ações acadêmico-
pedagógicas são regidas por um grupo 

de Coordenadores e Professores com 
excelente qualificação (especialistas, 
mestres e doutores) que trazem consigo 
a paixão de Ser Educador como um prin-
cípio fundamental no exercício de suas 
atividades. b- Nossos cursos atuam di-
retamente junto às comunidades. Como, 
por exemplo, o curso de Arquitetura que 
tem, dentre os seus projetos, o intitulado 
“A cor dessa cidade sou eu”, que numa 
busca do perfil do morador, através de 
análise psicológica, traz para a faixada 
da casa cores e design que se pareçam 
com a personalidade dele; O curso de 

Administração promove a Semana do 
Empreendedor, que funciona como uma 
espécie de feira de negócio dentro da 
própria faculdade. Os alunos têm a opor-
tunidade de criar sua própria empresa 
e comercializar seus produtos durante a 
feira; O curso de Ciências Contábeis dá 
suporte à comunidade externa na decla-
ração de Imposto de Renda de pessoa fí-
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sica; O curso de Direito tem o Núcleo de 
Práticas Jurídicas (NPJ) que, através do 
Balcão de justiça e Cidadania, permite 
que os alunos tenham mais contatos com 
os processos cíveis através das audiên-
cias de conciliação que são promovidas; 
além disso, possui Clínica de Psicologia 
que atende em média 400 pacientes por 
mês, Centro de Prevenção e Recuperação 
em saúde, formado pela Farmácia Esco-
la, Clínica de Fisioterapia, com cerca de 
1000 atendimentos para a população e 
Educação Física, tudo isso com atendi-
mento gratuito. Os cursos também têm 
participação em mutirões promovidos 
por entidades sociais dando suporte na 
área de saúde e cidadania; c- Formação 
de um grupo de pesquisa visando acele-
rar os impactos de nossas ações na so-
ciedade. Temos hoje o primeiro grupo de 
pesquisa com a linha mestra “Inovação 
Sustentável e Desenvolvimento Social”, 
aprovado pelo CNPQ/CAPES, com parti-
cipação em bolsas de pesquisa, projetos 
sociais, patentes, pesquisa e outras ati-
vidades. O projeto ultrapassou barreiras, 
tornando-se internacional e hoje conta 
com pesquisadores da Universidade de 
Sevilha-Espanha, Universidade Pablo 
de Olavide-Espanha, Universidade Car-
los III de Madri-Espanha, Universidade 
Católica do Chile-Chile, Universidade 
de Neuchâtel na Suíça e a empresa mul-
tinacional Brasil España - IES Global, 
dedicada a consultoria empresarial e 
científica. Esse é mais um diferencial 
para quem faz UNIME em Itabuna.

JD – Itabuna está se 
encaminhando para se 
tornar o principal pólo 
educacional da região. 
Há algum novo projeto 
da UNIME que venha 
convergir com essa ex-
pectativa?

AO – A expectativa é de 
que acompanhemos esse 
crescimento. Para isso es-

tamos trabalhando para a implantação 
de novos cursos como os de Engenharia 
Civil, Engenharia de Produção, Enge-
nharia Ambiental e Radiologia. Também 
já estão sendo construídos novos labora-
tórios e a Clínica de Enfermagem, que 
aumentarão o suporte para os alunos e 
serviços para a comunidade da região.

“Nós nos sentimos 
felizes por poder 
propiciar a realização 
desses sonhos”

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS é o Diretor-
Geral da UNIME – União Metropolitana de Educação e Cul-
tura. Ele é formado em engenharia elétrica e pós graduado em 

Administração de Empresas, Marketing e Qualidade. O entrevistado 
falará, entre outras coisas, sobre o acesso ao ensino superior e o novo 
projeto da UNIME para a nossa região.

“Hoje nós contemplamos 
uma série de políticas públicas 
que têm contribuído para a 
democratização da educação”

Entrevista  ALFREDO OmEnA Diretor-Geral da UNIME
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O mês de maio no Brasil marca 
a Semana da Enfermagem, quando é 
comemorado no dia 12, o Dia do En-
fermeiro, e no dia 20 o Dia do Técni-
co em Enfermagem. Em Itabuna, a 
Santa Casa de Misericórdia realiza a 
9ª edição da Semana de Enfermagem, 
evento de reflexão ética e atualização 
científica sobre o cotidiano da enfer-
magem dentro dos hospitais da insti-
tuição. O evento será realizado entre 
os dias 14 e 16, com palestras e mini-
cursos voltados para profissionais da 
casa e de outras instituições, além de 
estudantes da área. 

Organizada pelas gerências de En-
fermagem do Hospital Calixto Midlej 
Filho, Hospital Manoel Novaes e Hos-
pital São Lucas, a Semana de Enfer-
magem 2012 terá como tema central 
a Assistência de Enfermagem: Um 
olhar diferenciado para a superação 
de desafios no mundo contemporâneo. 
As palestras serão realizadas na se-
gunda e terça-feira (14 e 15), sempre 
às 19 horas, no auditório do HCMF. 
Sobre os minicursos, agendados para 
a quarta-feira (16), na Escola Técnica 
de Enfermagem no Novaes, serão ofe-
recidos dois temas de aprimoramento 
de técnicas de enfermagem.

Entre os subtemas abordados nas 
palestras, o primeiro dia de evento 
trará o psicólogo Hiromi Isozaki mi-
nistrando Stress excessivo no am-
biente hospitalar; seguida da tam-
bém psicóloga Josimara Araújo com 
a palestra Cuidando de cuidadores. 
Para a segunda noite de palestras, 
o primeiro tema será Abordagem da 
Enfermagem em Cuidados Paliativos, 
ministrado pela médica geriatra Aline 
Guimarães; finalizando com a pales-
tra O paciente no final da vida?, com 
o médico clínico Tárcyo Bonfim. Sobre 

os minicursos, serão disponibilizadas 
quatro turmas com os dois temas: De-
bridamento e Oficina de Aspiração.      

As inscrições para a Semana de 
Enfermagem estão sendo realizadas 
nas próprias gerências de enferma-
gem dos hospitais, com vagas limita-

das, e certificação dos participantes. 
A 9ª Semana de Enfermagem tem o 
apoio da Provedoria da Santa Casa de 
Misericórdia de Itabuna e do Plansul, 
com patrocínio da Fundação Centro 
de Estudos Professor Edgard Santos, 
dentre outros.

O livro “Pedra por pedra”, do 
professor de História e Membro 
da Academia Grapíuna de Le-
tras (AGRAL) Cláudio Zumae-
ta, é o mais novo lançamento da 
Mondrongo Livros. A obra será 
lançada no próximo dia 19 de 
maio às 19h na Casa dos Artis-
tas na cidade de Ilhéus.

Com o nome de gastrenterites, infecções 
intestinais, disenterias, diarréias, etc. se en-
tendem as doenças, os distúrbios que ocorrem 
no tubo digestivo devido a várias etiologias. 
Esses distúrbios ocorrem graças ao aumento 
do peristaltismo, ou seja, o aumento dos mo-
vimentos das alças intestinais causando dor 
e perda de água para o exterior.  As gastren-
terites podem ser acompanhadas por febre, 
enjôos, vômitos, indisposição, cansaço, falta 
de apetite.

Essas doenças são causadas por diversas 
etiologias tais como: vírus, bactérias, proto-
zoários, vermes, alergenos. Na infância é co-
mum as gastrenterites provocadas por vírus, 
muito comuns no verão.

Diarréias recorrentes, que vão e voltam, 
acompanhadas de febre ou não, podem ser 
uma giardíase ou amebíase. As comidas que 
fazem mal com episódios de evacuações fre-
qüentes com náuseas, vômitos são causadas 
por salmoneloses, shigeloses etc. Há uma in-
fecção, oriunda de alimentos contaminados, 
muito grave denominada de botulismo, causa-
da por uma bactéria que pode levar ao óbito.

Igualmente, existe uma gastrenterite li-
gada ao consumo de glúten, substância exis-
tente no trigo. As pessoas que não têm certa 
enzima não conseguem metabolizar produtos 
que têm como matéria-prima o trigo. Essas 
pessoas dever abster-se de ingerir alimentos 
fabricados com aquele cereal.

Caberá ao médico, ouvindo as queixas do 
paciente, fazer o diagnóstico a fim de estabe-
lecer a origem da gastrenterite e prescrever 
o tratamento adequado. Ao lado dos medica-
mentos, a ingestão de líquidos é importante, 
principalmente para as crianças, para corri-
gir a desidratação originada pelas constantes 
evacuações e vômitos.

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

As gastrenterites

Por Jairo Santiago novaes*

SAnTA CASA DE mISERICÓRDIA

Santa Casa de Itabuna realiza 
Semana de Enfermagem
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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

O Ministério da Saúde lançou um cartão iden-
tificação que facilitará o acesso dos índios a atendi-
mento hospitalar e ainda oferecerá ao médico infor-
mação individual sobre o histórico do paciente, O 
Cartão Nacional de Saúde, também conhecido por 
SUS indígena, ainda fornecerá informações e indi-
cadores para a elaboração de políticas destinadas 
às populações indígenas. A novidade foi apresen-
tada pelo ministro Alexandre Padilha aos partici-
pantes da Oficina de Organização dos Processos de 
Trabalho de Edificações e Saneamento Ambiental 
de Saúde Indígena, em Brasília: “Muitos indígenas 
não possuem nem CPF”.  

ministério lança 
SUS indígena



O presidente da Associação dos Mu-
nicípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste 
Baiano (Amurc), Cláudio Dourado (foto)
estará participando, a partir desta ter-
ça-feira (15) até quinta-feira (17) da XV 
Marcha à Brasília em Defesa dos Municí-
pios com o intuito de sensibilizar o Gover-
no Federal para uma reforma tributária, 
capaz de atender os projetos elaborados 
pelos municípios em prol da sociedade.

O evento representa um marco defi-
nitivo sobre o empoderamento do Municí-
pio diante da Federação Brasileira. Nesse 
contexto, entre as solicitações destacam-
se o aumento do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb), tendo em vista que mui-
tos municípios não conseguiram efetivar 

o aumento de 22 % para a classe educa-
cional.

“A ideia é sensibilizar a União para 
promover a reforma tributária e con-
templar todos os municípios para as re-
alizações nos setores da educação, saúde, 
infraestrutura, segurança, drogas entre 
outras áreas que necessitam de uma atu-
ação enérgica para o seu desenvolvimen-
to”, declarou Cláudio Dourado. 

Programação
O primeiro dia será marcado pelo en-

contro da Presidenta da República Dilma 
Rousseff com os municípios, seguido pelo 
Seminário Nacional: Os municípios como 
protagonistas no enfrentamento ao Cra-
ck, e por fim, será encerrado com uma 
solenidade de premiação nacional da VII 
Edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empre-

endedor.
Na quarta-feira (15), a discussão vai 

girar em torno da temática: O Poder Lo-
cal na construção de uma nova realidade 
e as propostas em tramitação que visam 
redistribuir os Royalties de petróleo e 
gás natural. O presidente da Confede-
ração Nacional de Municípios (CNM), 

Paulo Ziulkoski realizará a apresentação 
da Pauta Municipalista para o Congres-
so Nacional. No último dia do encontro, 
Ministra da Secretaria de Relações Ins-
titucionais, Ideli Salvatti e a Ministra 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
Miriam Belchior realizarão uma Mesa do 
Governo Federal.

Visto por mais de 18 milhões de pes-
soas em todo mundo, o espetáculo “A Bela 
e a Fera” será apresentado em Ilhéus nos 
dias 09 e 10 de Junho, no Centro de Con-
venções, às 19 horas e às 17 horas, res-
pectivamente, em mais uma produção de 
sucesso da MVU Eventos, uma empresa 
do Grupo M21.

Com180 figurinos e 40 personagens, a 
história é contada com o uso de projeções 
de animações com tecnologia de cinema 
3D, que cumprem o papel de narrar o 
enredo entre as cenas cantadas durante 
a apresentação. O público acompanhará 

tudo com o uso de óculos especiais. “Fize-
mos algo no modelo dos grandes musicais 
da Broadway, misturando essa projeção 
de cinema para ajudar a contar a histó-
ria de uma maneira mais vibrante. Além 
do filme 3D, há movimentos de cenário 
controlados por computador, iluminação 
de última geração, som digital e outros 
recursos de ilusionismo que deixam o 
espetáculo mais rico”, conta Billy Bond, 
diretor do musical.

Não é a primeira vez que o diretor 
passa pela cidade de Ilhéus. Em 2011, 
a produção de Billy Bond, também pro-

duzido pela MVU, foi aclamada com o 
sucesso de crítica e público do musical 
“O Mágico de OZ”. Em 2012, “A Bela e 
a Fera” promete encantar ainda mais o 
público, numa montagem com qualidade 
nunca antes vista na região.

O espetáculo é mais um da série de 
“familiares” que a produtora Black & Red 
desenvolve em homenagem aos grandes 
clássicos da literatura infanto-juvenil. 
Billy Bond, diretor a frente da compa-
nhia, é considerado o maior diretor de 
musicais em atividade no Brasil.

Os primeiros ingressos para o espe-

táculo já estão à venda, através do siste-
ma online, apenas pelo facebook, no link: 
www.facebook.com/mvueventos, podendo 
ser dividido em 12 parcelas no cartão de 
crédito. Os preços para ingressos anteci-
pados são R$80 (auditório inteira), R$40 
(auditório meia), R$100 (área vip) e R$50 
(área vip infantil). Os mesmo também po-
dem ser adquiridos na loja Mulekada, En-
cantur (Ilhéus e Itabuna), Stand do Kario-
ka, Bicho Festeiro e Central de Ingressos. 

Maiores informações através do nú-
mero 73 3231-2100 ou e-mail eventos@
m21.com.br.

AmURC

ESPETÁCULO

Amurc defende investimentos 
na marcha à Brasília 

A bela e a fera

2º Caderno
03www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 40 - SUL DA BAHIA - De 20 de maio 

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



2º Caderno
04

Era uma vez uma menina chamada 
Katrina. Ela morava em uma cidadezi-
nha pacata e interiorana, onde as pesso-
as se divertiam usando drogas e fazendo 
festas de arrocha, na falta de algo mais 
edificante para fazer. 

Katrina, dócil e meiga, era uma 
criatura servil dentro de casa, uma bor-
ralheira dos tempos modernos. Filha 
caçula, os seus pais, sujeitos carrascos 
e rudes, abusavam da criança frágil 
escravizando-a nos afazeres domésticos: 
passava montes de roupas, lavava ou-
tros tantos, cozinhava para toda família, 
faxinava todo o pequeno palacete e ain-
da era incumbida de fazer a feira da se-
mana. Tudo isso porque falavam que ela 
nada colaborava em casa, não estudava, 
nem trabalhava fora.

Ela nunca tinha tempo para se cui-
dar, saborear uma boa refeição, pintar 
as unhas, depilar-se ou se vestir elegan-
temente, como seus irmãos. Aliás, o ir-
mão e a irmã mais velhos tinham toda 
a atenção e todo o amor dos genitores. 
Estudavam em boas escolas, tinham as 
melhores vestimentas, usufruíam a vida 
sem dores maiores que não fossem ins-
tantaneamente solucionadas. Ela, Ka-
trina, era a coitadinha relegada, o pati-
nho feio. 

Certo dia, cansada da existência tris-
te e sofrida que tinha, fugiu para a cida-
de grande vizinha, que distava 18 quilô-
metros da sua. Começou a vender bala 
e rolete de cana nos sinais de trânsito e 
logo juntou um dinheirinho para poder 
estudar. Era o seu sonho, apesar de ser 
uma pessoa lenta no raciocínio. Queria 
estudar. Labutava de sol a sol todos os 
dias pensando em seu caderninho das 
Super-Poderosas, suas canetinhas da 
Hello Kit, sua borracha do Bob Esponja.

Assim fez. E quando chegou o seu 

primeiro dia de aula na escola noturna 
em que se matriculou, quase desmaiou 
ao ver adentrar em sala aquele que seria 
o homem mais bonito e mais inteligente 
que ela havia conhecido, o homem que 
seria o seu eterno príncipe encantado: o 
seu professor! Foi amor à primeira vista. 
E para os abismados ou conservadores, 
uma única resposta: o amor está ironica-
mente onde menos se espera!

A sua visão ficou turva, as suas mãos 
começaram a tremer. Ao ouvir o seu nome 
na chamada que o mestre fazia, não teve 
forças para responder de tão grande que 
era a sua fantasia, a sua paixão. 

O docente, compadecendo-se da in-
feliz, perguntou se ela estava com fome, 
visto que aparentava estar fraquinha, 
magricela, não respondia. A calça e a 
blusa folgadas, obviamente emprestadas 
ou dadas por algum transeunte caridoso, 
destoavam do corpinho espetado, raquí-
tico. Deu, então, uns trocados para ela ir 
à cantina fazer um lanchinho. 

Quando a pobrezinha chegou, o ca-
tedrático sorriu para ela, desejando-lhe 
melhor sorte. Não sabia ele que também 
estava ligado para sempre com aquela 
alma, lastimável alma!

Para encurtar a história, três anos 
depois, de tantos lanches, acarajés, ta-
piocas e caldos, o atarefado professor 
se apaixonou perdidamente pela pobre-
zinha e carregou aquele espírito ao léu 
para a sua humilde residência, fazendo-
lhe sua esposa e dando-lhe uma vida 
mais digna, mais uniforme com a decên-
cia e a boa cristandade. Enfim, foram fe-
lizes para sempre. Ou não.

Conto 
de fadas 
atualizado                    Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

A expansão
das redes
sociais no Brasil
e no mundo

As redes sociais estão em contínua 
expansão no Brasil e no mundo. Atual-
mente elas constituem uma das estra-
tégias mais utilizadas pela sociedade 
para o compartilhamento da informa-
ção e do conhecimento. Hoje, é comum 
ouvirmos falar em “posts” (mensagem 
dentro de um tópico) “tweets” (mensa-
gens enviadas pelo Twitter) e “scraps” 
(mesma coisa que recado ou bilheti-
nho). E logo nos perguntamos: Mas 
o que são as redes sociais e para que 
servem? 

De modo simples podemos dizer 
que as redes sociais são meios que as 
pessoas usam para se conectarem atra-
vés da internet com pessoas de várias 
partes do mundo, criando grupos que 
compartilham os mesmos interesses e 
gostos de forma rápida e prática. Ge-
ralmente as redes sociais funcionam 
com base em perfis de usuário, onde as 

pessoas mostram seus interesses, gos-
tos, hobbies, escolaridade, profissão, e 
ainda postam fotos, textos e vídeos.

Em questão de redes sociais, o Bra-
sil é considerado um dos países mais 
sociáveis do mundo. Segundo pesqui-
sas, cerca de 80% dos internautas bra-
sileiros participam de redes sociais e 
as classes menos favorecidas utilizam 
lan houses para se manterem conecta-
das. As redes sociais mais utilizadas 
no país são o  Facebook, Orkut, Soni-
co, MySpace, Linkedin, Via6, Twitter, 
Hi5, e Habbo. Elas são utilizadas de 
formas diferentes pelas pessoas: al-
guns usam as redes sociais para fazer 
novas amizades e marcar encontros, 
outros para interagir com amigos e 
localizar parentes, outros ainda, para 
espionar e saber sobre a vida alheia, 
e há os que as usam exclusivamente 
para contatos profissionais.

Muitas escolas usam as redes so-
ciais e até criam sites próprios para 
conectar alunos e professores. No 
mundo corporativo grande parte das 
empresas utiliza as redes sociais como 
ferramenta de comunicação com clien-

tes. A rede social mais utilizada neste 
meio é o Twitter, por ser uma ferra-
menta que demanda menos esforço de 
atualização. As redes sociais são vistas 
por muitas empresas como um canal 
complementar ou um meio de comu-
nicação muito importante, mas não 
fundamental. Isso acontece porque a 
utilização destas ferramentas ainda é 
uma estratégia de testes e as empre-
sas buscam entender como elas podem 
agregar valor ao seu negócio. Igrejas, 
artistas, ONGs dentre tantos outros, 
também estão fazendo uso desta tec-
nologia, e nos seus sites são divulga-
das suas páginas de redes sociais, que 
visam a divulgação de seus trabalhos.

As redes sociais trouxeram gran-
des benefícios para a humanidade, mas 
por outro lado, vemos que a exposição 
das pessoas nas redes sociais não para 
de crescer e por isso alguns cuidados 

são fundamentais ao 
usá-las: 

• Cuidado ao 
postar fotos. As fotos 
podem ser coladas, 
modificadas e utili-
zadas por pessoas ir-
responsáveis, vindo a 
acarretar prejuízos à 
sua imagem;

• Todo cuidado é 
pouco ao abrir links e 
mensagens, pois elas 
podem conter vírus;

• Evite colocar muitas informações 
pessoais, sobretudo endereços, nú-
meros de telefones, conta bancária, 
local de trabalho, local de estudo, 
há muitos golpistas que podem uti-
lizar seus dados para tentar roubá-
lo ou enganá-lo.

• Se você participar de grupos, verifi-
que se os tópicos em discussão não 
ferem a lei e se for necessário de-
nuncie.

No mundo virtual, como no mun-
do real, é necessário preservar a pró-
pria privacidade. A maioria das redes 
sociais oferece acesso restrito para as 
publicações. Este é um bom caminho 
para usá-las com liberdade e sem ex-
posição do que deveria ser privativo.

* Por Rosemary de Ross. 
Formada em Letras e em Teologia para Leigos. Autora dos 

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

(Paulinas Editora). 
Pato Branco – Paraná.

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

Ponto 
de Vista

                                            Por Rosemary de Ross*
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Agora com Guincho 24 horas

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

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
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Hoje,
Olhando o sol que um dia brilhou por ti,
Olhando as nuvens,
Onde um dia teu rosto vi,
Olhando o mar, onde um dia chorei por ti,
Olhando tua foto, onde um dia, 
sabor do silêncio, senti,
Ouvindo o vento, que um dia me levou a ti,
Ouvindo o pássaro, que um dia cantou por nós,
Tenho a certeza!
Lembranças são cores que não se apagam!
Em desvão guardadas estão
E como o vai-e-vem das ondas
Refloridas voltam!
murmurando maviosos cantos
Carimbando eternamente
O amoroso coração.

A água doce
não é doce,
pois água não
tem sabor.
É laranja
a caixa-preta
do avião lá 
do Timor.
Laranja também
é a camisa
da Holanda
tricolor.
O quadro-negro
já não é negro
é feito de
outra cor.
Já não entendo
mais de nada.
Eta, mundo doido,sô!

Poesias
Lembranças

Mundo doido

Wagner Alberttson
 Poeta Itabunense

                             E-mail: 
wagner-albertsson@hotmail.com

CRÔNICADom Quixotes 
modernos

Sempre gostei de Dom Quixote, o ca-
valeiro de triste figura e seu fiel escudei-
ro Sancho Pança. Cheguei à conclusão 
que não existe personagem maior para 
dar direcionamento a nossa vida.

Com o passar dos anos, quer queira 
quer não, vamos todos ficando alijados 
da importância que um dia achamos que 
tínhamos e passamos a ser um nada, 
só vivendo do passado, com lembran-
ças que não têm o menor significado, a 
não ser para nós mesmos. O que passou, 
passou e ninguém está interessado em 
nossa história. Amores acabam, filhos 
nos esquecem e sempre se aborrecem 
conosco. Os mais jovens só estão mesmo 
preocupados com si próprios e com mais 
ninguém, assim como fomos um dia.

E o que acontece com os que têm a 
ventura ou a desgraça de terem se torna-
do velhos? Ninguém os quer, se tornam 
na grande maioria estorvos para a famí-
lia, sociedade e governo. Alguns, por te-
rem dinheiro, ainda são lembrados prin-

cipalmente pelos que são seus herdeiros 
e que o tempo todo lamentam a “saúde 
irritante” do velho. Aqueles que acha-
vam que a aposentadoria seria a solu-
ção financeira para o resto dos seus dias 
percebem hoje que foram mais uma vez 
enganados e que seus merecidos proven-
tos na última fase da vida só diminuem, 
em função da política implantada por 
nossos dirigentes que relega a maioria 
dos velhos à miséria. E o que lhes resta? 
Muito pouco além da penúria, solidão e 
das dores, tão comuns nessa idade.

E como vencer essa última batalha, 
como tornar esse período da vida mais 
útil, prazeroso e digno? Acho que, assim 
como Dom Quixote, é preciso descobrir 
novos desafios a serem vencidos, defen-
der alguns sonhos e quimeras e acredi-
tar em algumas causas, mesmo as que 
possam ser somente moinhos de vento.

É tempo de se preparar para os últi-
mos obstáculos que a vida nos impinge. 
É hora de dom e damas Quixotes irem 

mais uma vez à luta, como sempre fize-
ram. É hora de reivindicar nossos direi-
tos e se formos mais de um, nem que seja 
só um Sancho Pança, não importa, temos 
de ir à luta. A primeira batalha já se avi-
zinha, que é a ”Revolução das Bengalas”, 
para exigir dos nossos governantes que 
devolvam o que nos foi roubado de nos-
sas aposentadorias. As eleições estarão 
aí no próximo ano e o nosso voto será a 
arma de um exército de quase 25 milhões 
de combatentes que ainda mantêm seus 
sonhos e a esperança até o fim.

Somos todos cavalheiro e damas de 
triste figura, mas ainda temos força para 
exigir somente o que nos é de direito. 
Precisamos nos engajar em todos os mo-
vimentos que nos defendam, pois se nos 
acomodarmos, ninguém estará nem um 
pouco preocupado com a nossa sorte.

* Por Sylvia Romano. 
Advogada trabalhista, responsável pelo Sylvia Romano 

Consultores Associados. São Paulo - Capital. 
E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

                                                   Por Sylvia Romano*
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Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Os sentidos do homem fornecem in-
formações deficientes, de modo que não é 
aconselhável confiar excessivamente na-
quilo que se ouve e que se vê. Não raro, 
ouvido e olho pregam pelas naqueles que 
os levam a sério.

De fato, certos povos falam se gesticu-
lando muito. Um sujeito que não entenda 
adequadamente a língua poderá ser le-
vado a uma conclusão inexata: verá uma 
briga onde existe apenas uma conversa 
sobre uma partida de futebol ou sobre um 
filme que está fazendo sucesso.

A percepção será igualmente falsa 
na hipótese de pessoas xingarem-se du-
rante com um sorriso  nos lábios e com 
gestos aparentemente afáveis, como só 
acontece nas festas de camada dita cul-
ta. Os que estiverem distantes tenderão 
a imaginar que, na verdade, aquelas 
pessoas se adoram. A ideia de agressão 
verbal parecerá absurda.

Já linguagem adotada por parte dos 
nossos políticos tem sido a mansidão 
acompanhada da barganha. Utilizam-se 
apenas de dois dedos para negociações, 
o polegar e o indicador. Para com o povo 
simplesmente o dedo médio.

De fato, pessoas que tem um lado pú-
blico, real ou fabricado, conhecem bem 
o valor da aparência como substituta do 
real. A linguagem e/ou gestos serão sem-
pre importantes.

Ora, as versões podem ser consumi-
das por todos, uma vez que servem para 
todos os gostos e ocasiões. Pouco im-
portando que alguém mais xereta ouse 
verificar se aquela mensagem foi efeti-
vamente transmitida por Alá ou se foi 
produzida por um assessor de imprensa 
mercenário. Sempre haverá possibilida-
de de liquidar o inimigo em nome da coe-
são e do interesse financeiro e material.

Portanto, o conhecimento, na maio-
ria das vezes, já nasce de acordo com as 
ordens ditadas pelo poder formal. A face 
mais interessante desse fenômeno - a su-
premacia do aparente sobre o real - re-
side no comportamento de membros do 
poder formal.

Certos indivíduos parecem ser espe-
cialistas na arte de negar aquilo que, por 
si só, é evidente. Utilizam-se, por exem-
plo, de canais de informações para expli-
car o inexplicável. 

É incompreensível a situação dos po-

deres. O Judiciário continua moroso; o 
Ministério Público andando a passos de 
Jabuti; O Executivo inoperante, sem cre-
dibilidade e um Legislativo fraquíssimo, 
subserviente ao poder das negociatas. 

Cadê o natimorto CDL; o elefante 
branco das Associações comerciais; Cadê 
os sindicatos, associações; cadê as lideran-
ças progressistas? Cadê a imprensa livre? 
Estão (quase) todos no bolso do poder!

É visível e notório e só os idiotas não 
percebem que para os políticos desta 
região, o que importa, verdadeiramen-
te, é que os poderes sejam mágicos e 
tenham um espírito joanista.  Também 
produzem cargos capazes de sustentar 
um animado circo em que mãos hábeis 
vão tricotando agasalhos - para si e para 
seus protegidos. 

Será que tudo isso é uma versão ou 
são fatos?

Viva a paciência e a capacidade de so-
brevivência deste povo pacato, tupiniquim 
e cordeirinho, que é surdo, mudo e cego.

* Por Elias Reis. 
Presidente do Sindicato dos Radialistas 

de Ilhéus e Discente do curso de 
Direito da Faculdade De Ilhéus.

Verdades e versões

OPINIÃO
sindicato.radio.tv.ilheus@gmail.com e eliasreis.ilheus@gmail.com
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Por Angelica Rodrigues
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Tarik Fontes participa da Convenção 
de franqueados do Damásio de Jesus

Dr. José Rebouças comemora
aniversário com ação social
Nos últimos quatros anos Dr. 

José Rebouças Souza, que faz ani-
versário no dia 1º de maio, comemo-
ra seu aniversário de forma inusi-
tada, reunindo amigos, familiares, 
irmãos maçônicos e funcionários de 
sua clínica e de hospitais onde atua 
como médico, em uma harmoniosa 
confraternização. Neste ano, o even-
to aconteceu dia 06/05, nas depen-

dências da Loja Maçônica 28 de Ju-
lho, onde cada convidado levou três 
quilos de alimentos, que serão doa-
dos às instituições que desenvolvem 
ações sociais em nossa cidade. 

Segundo Dr. Rebouças: “o ato é 
uma forma de celebrar a vida, apro-
ximar a irmandade e arrecadar ali-
mentos em uma ‘corrente do bem’ 
para ajudar quem precisa”.

Tarik Fontes e Damásio de Jesus - fundador CEDJ

Tarik Fontes 
e Darlan 

Barroso - 
Coordenador 

Pedagógico 
do CEDJ

Tarik Fontes 
e marco 
Antônio - 
Diretor
Pedagógico 
CEDJ

O anfitrião-aniversariante Dr. José Rebouças
O casal Antônio e Clemilda Costa 
foram prestigiar o aniversariante

Nos dias 21 e 22 de abril aconte-
ceu a 1ª Convenção de Franqueados 
do Complexo Educacional Damá-
sio de Jesus (CEDJ) em São Paulo. 
O evento teve objetivo alinhar as 
ideias, compartilhar expectativas 
e experiências, esclarecer dúvidas, 
estreitar relações e discutir novas 
oportunidades, produtos e soluções. 

Durante os dois dias da conven-
ção, ocorreram dinâmicas em grupo, 
mesa para debate de soluções, de-
monstração de resultados e planeja-
mento, palestras sobre os produtos 
e setores, além de alguns momentos 
mais descontraídos. 

E quem esteve presente ao impor-
tante evento foi o advogado e empre-
sário Tarik Vervloet Fontes franque-
ado do Damásio de Jesus em Itabuna 
e Vitória da Conquista.
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Desde o tempo do Dnocs 
(Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas), o que 
vale dizer, desde o Governo 
Vargas, a União repassa ver-
bas ao Nordeste no pico das se-
cas. E até hoje o sertanejo con-
tinua desassistido no que lhe 
é mais essencial durante o fla-
gelo: água. Tem de disputá-la, 
barrenta, salobra e minguada, 
quase reduzida a lama, com os 
porcos.

O semiárido baiano e de ou-
tras plagas nordestinas padece 
mais uma vez a reincidência da 
seca, prevista já no início des-
te século. O governante, como 
acaba de fazer a presidente 
Dilma, empunha a caneta e 
libera R$ 2,7 bilhões, segundo 
leio nos jornais. Será que par-
te desse dinheiro, ao menos, 
chegará de fato às calcinadas? 
Duvida-se.

A experiência ensinou 
que, paralelamente à seca, há 
uma “indústria” da seca, de 
natureza sociopolítica. Além 
dos notórios “malfeitos”, fal-
ta planejamento do que fa-
zer e como fazer, no bojo de 
uma estratégia de medidas 
emergenciais, já que não é 
impossível impedir o advento 
da calamidade, caberá uma 
cesta básica de providências 
miúdas, mas eficazes, para 
minorar o sofrimento das po-
pulações.

Em comentário ilustrati-
vo ao meu artigo de domingo 
passado, sobre o assunto, o 
engenheiro e produtor rural 
Paulo Cesar Bastos, antes de 
tudo um sertanejo orgulhoso 
da cidadania, concordou com 
a necessidade prioritária de 
captação e reserva de água, 
ao longo do ano. Sugere ater-
ros-barragens, transforma-
ção de córregos em pequenos 
açudes, nas estradas vicinais, 
e naturalmente abertura de 
poços.

Vai mais além, ao evocar 
exemplo da Austrália: aprovei-
tamento da capa asfáltica de 
estradas no semiárido, como 
implúvios. A água da chuva é 
retida e desviada para reserva-
tórios às margens. Meio simples 
e engenhoso de garantir a irri-
gação de lavouras e famílias.

Aqui, no extenso rol dos 
“malfeitos”, há desvios de ver-
bas públicas para forró junino. 
Bandas são pagas regiamente 
por prefeitos de cidades cas-
tigadas pela seca. Desta vez, 
o Tribunal de Contas parece 
atento. Veremos se conseguirá 
mesmo atropelar a desfaçatez 
do foguetório enquanto a terra 
racha em volta.

           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

Seca, política e sanfona

Tarik Fontes participa da Convenção 
de franqueados do Damásio de Jesus

AGRAL empossa 
novos acadêmicos

Em cerimônia das mais concorridas e com 
manifestações poéticas que encantaram o públi-
co, a AGRAL - Academia Grapiúna de Letras, 
recepcionou na terça, 24/04, no auditório do Ro-
tary Sul em Itabuna, 10 novos acadêmicos que se 
incorporaram à instituição cultural. 

A sessão foi presidida por Ivann Montenegro 
e os novos imortais, após receberem o pelerine, 
o broche, o diploma e prestarem o juramento de 
praxe, foram saudados pelo Acadêmico José Car-
los Oliveira, que enalteceu o livro, a leitura e to-
das as manifestações culturais, como pilares da 
trajetória acadêmica.

Foram empossados José Augusto Carvalho 
para a cadeira 17, do patrono Djalma Eutímio de 
Carvalho, Laurindo Lopes da Silva Neto, cadeira 
22, cujo patrono é Ildásio Tavares, Jasmínea Be-
nício Midlej, cadeira 24, do patrono Jorge Emi-
lio Medauar, Odilon Pinto, cadeira 27, de Luiz 
Gama, Luiz Cláudio Zumaeta, para a cadeira 28, 
do patrono Manoel Lins, Paulo Sérgio Bonfim, 
na cadeira 29, cujo patrono é Manoel Simeão, 
Samuel Macedo Guimarães, cadeira 32, patrono 
Nestor Passos, Antonio Paulo Lima, cadeira 33, 
do patrono Orlando Gomes, Eglê Machado, na 
cadeira 39, cujo patrono é Waly Lima e Geraldo 

Quadros, na cadeira 40, do patrono Wilson Lins.
Um dos pontos altos da solenidade foram as 

manifestações artísticas produzidas pelo Clube 
do Poeta, com os seus artistas da palavra e do 
texto e pela nova acadêmica Eglê Machado, que 
leu texto da autoria do patrono de sua cadeira, o 
promotor Waly Lima.

Após a cerimônia os acadêmicos e seus con-
vidados participaram de uma confraternização 
seguida de um coquetel.     

Dr. José Carlos, Drª Ana Amélia e Drª Flávia Falcão

Os novos imortais da AGRAL

Cleber moreira e Antônio Costa Ivann montenegro da AGRAL, neide 
Silveira da ALI e Janete Ruiz da ALITA
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A Prefeitura de Ilhéus protocolou, 
na tarde da última quinta-feira (10), 
na Câmara Municipal, o projeto de 
lei que concede isenção ou redução no 
pagamento dos impostos e taxas mu-
nicipais, de forma percentual e pro-
gressiva, e incentivos econômicos às 
empresas que promoverem a instala-
ção, reativação, ampliação ou moder-
nização de empreendimentos indus-
triais nas áreas de nanotecnologia, 
robótica, informática, comunicação, 
telecomunicação, naval, mecânica e 
mecatrônica. O projeto, fruto de dis-
cussões entre os diversos segmentos 
empresariais e técnicos da Prefeitu-
ra de Ilhéus, será agora apresentado 
no Plenário da Câmara e em seguida 
encaminhado para as comissões de 
Constituição e Justiça e Finanças, 
para depois ser colocado em discus-
são e votação.

O projeto, assinado pelo prefeito 
Newton Lima, garante ainda benefí-
cios para as empresas que promovam 
projetos de pesquisa em inovação cien-
tífica e tecnológica, as empresas de 
prestação de serviços nos setores de 
transporte de carga, logística, hotela-
ria, telemarketing e call center, desde 
que o beneficiário atenda aos requisi-
tos e obrigações impostas pela lei. 

De acordo com o secretário de In-
dústria, Comércio e Planejamento, 
Jorge Bahia, o projeto de lei faz par-
te de um trabalho conjunto realizado 
entre a Prefeitura, Associação Co-
mercial de Ilhéus (ACI), Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL) e Sindicado 
das Indústrias do Polo de Informáti-
ca (Sinec), com o objetivo de criar in-
centivos para atrair novas empresas 
para o município. Ele explicou que ao 
realizar esse estudo conjunto, onde 
todos os segmentos puderam propor, 
opinar e colaborar, o município de 
Ilhéus sai na frente na criação desses 
atrativos que certamente garantirão 
ainda mais o desenvolvimento para a 
cidade, gerando muito mais emprego, 
renda e melhorando a arrecadação 
municipal. Já o secretário de Finan-
ças, Antônio Batista, fez questão de 
complementar que com o aumento da 
arrecadação municipal a Prefeitura 
de Ilhéus terá muito mais condições 

de atender a outras demandas como 
nas áreas de saúde, educação, segu-
rança e assistência social.

Defensora do projeto que concede 
incentivos fiscais para fortalecer as 
empresas instaladas em Ilhéus e a 
atração de novos empreendimentos, a 
vereadora Professora Carmelita (PT) 
informou que a Câmara de Vereado-
res não terá qualquer dificuldade de 
aprovar a proposta, tendo em vista os 
benefícios que traz para a cidade. Ela 
assegurou que solicitará ainda mais 
agilidade nas discussões, contribui-
ções e aprovação do projeto, para que 
seja aprovado o mais rápido possível. 

Mais Benefícios - Ainda de 
acordo com o projeto de lei, poderão 
ser concedidos, no todo ou em parte, 
os incentivos fiscais no Imposto sobre 
a Transmissão de Bens Inter-Vivos 
(ITIV), incidente sobre a aquisição 
do imóvel onde será implantado o 
empreendimento; no Imposto Predial 
Territorial Urbano (IPTU), incidente 
sobre os imóveis onde será implan-
tado o empreendimento; no Imposto 
Sobre Serviços de Qualquer Nature-
za (ISSQN), incidente sobre as ati-
vidades das empresas, respeitada a 
alíquota mínima e nas taxas cobra-
das pelo exercício do poder de polícia 
municipal.

O projeto também prevê incenti-
vos econômicos concedidos na execu-
ção, no todo ou em parte, dos serviços 
de terraplenagem, arruamento, sa-

neamento e outras obras de infraes-
trutura necessárias à instalação ou 
execução pretendida; na permuta de 
bens imóveis públicos, em atendimen-
to a solicitação de empresas, para sua 
instalação ou execução de empreendi-
mento econômico, desde que enqua-
drados nas demais exigências desta 
lei e na cessão de uso de áreas per-
tencentes ao poder público municipal 
pelo prazo de até cinco anos, podendo 
ser renovado, não excedendo o prazo 
total de dez anos, para a instalação 
de novas empresas no município, em 
se tratando de interesse público, ou 
social, ou de aproveitamento econô-
mico de interesse local que mereça 
tal favor.

As empresas beneficiadas com es-
ses incentivos econômicos terão ainda 
que adotar todas as medidas necessá-
rias a fim de evitar qualquer tipo de 
poluição ambiental, nos termos esti-
pulados por regulamento expedido 
pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e deverão constar em todos 
os produtos a inscrição “Produzido 
no Pólo de Informática de Ilhéus”, 
quando for o caso. Para a obtenção de 
incentivos fiscais ou econômicos, as 
empresas e empreendimentos deve-
rão comprovar regularidade perante 
a Fazenda Pública Municipal, Esta-
dual e Federal, o Instituto Nacional 
do Seguro Social (INSS) e o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

Projeto de incentivos fiscais para 
empresas foi protocolado na Câmara

ILHÉUS

Estava lendo a crôni-
ca de Marta Medeiros “O 
Café do Próximo” relatan-
do o feito de uma livraria 
no Rio de Janeiro que tem 
a prática de um cliente, 
que queira, deixar pago 
o café do próximo cliente. 
A autora conclui dizendo: 
“Mas de uma coisa não 
tenho dúvida: esse exem-
plo pequeníssimo de boa 
vontade terá que um dia 
ser ampliado por todos 
nós. Vai ter uma hora em 
que a gente vai ter que 
parar de blá, blá, blá e fa-
zer alguma coisa de fato. 
Ou a gente estende a mão 
pro tal do próximo, ou o 
próximo vai continuar 
exigindo o dele com uma 
faca apontada pra nossa 
garganta”.

Ao ler isso fiquei pen-
sando: Será, de fato, que 
estamos na era da solida-
riedade? Será que as pes-
soas compreenderam qual 
é o papel delas no contex-
to social? Creio que não.

Vivemos em uma so-
ciedade que se acostumou 
com os benefícios verti-
cais, com isso o Estado 
tornou-se o braço forte 
que vai me sustentar e 
tem a obrigação de mudar 
a realidade em que vivo.

Mas, quem é esse Es-
tado? Ora, esse Estado 
sou eu na minha forma 
institucional, fui eu quem 
o criou, sou eu que o ad-
ministro, sou eu que o co-
mando, sou eu que digo o 
que deve fazer. Então por-
que eu também não faço 
a minha parte? Porque 
sempre estamos esperan-
do que alguém faça algu-

ma coisa. Onde está nosso 
espírito de solidariedade? 
Porque sempre repetimos 
os mesmos erros e elege-
mos os membros sociais 
que nada fazem ou fazem 
errado?

A nossa constituição 
diz em várias passagens 
“É dever do Estado e da 
Sociedade...” Então cadê 
essa sociedade que não 
realiza, mas critica?  

O Estado não é o res-
ponsável, exclusivo, pe-
las mazelas sociais, pois 
nós, como membros so-
ciais, somos responsáveis 
quando não mudamos 
essa realidade. Quando 
não usamos de pequenos 
gestos como o do cafezi-
nho para ajudar alguém. 
O processo de mudança 
não acontece, apenas, 
com grandes feitos, mas 
as pequenas ações são 
capazes de alterar para  
melhor a nossa vida e dos 
nossos pares.

O mundo pede mais 
alteridade para com o pró-
ximo, pois cada um de nós 
é responsável pelo bem-
estar do outro. Podemos 
sim, alcançar um mundo 
possível, um mundo no 
qual a riqueza do plane-
ta não esteja concentrada 
nas mãos de, somente, 
400 famílias e que um dia 
a faca que é empunhada 
para nos agredir, seja 
uma mão amiga para nos 
levantar.

Por Valéria Ettinger.
Professora do Curso de Direito da Fa-
culdade de Tecnologia e Ciências – FTC 
e Mestranda em Desenvolvimento e 

Gestão Social CIAGS/UFBA. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Somos Solidários?

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

DIREITO - ADMINISTRAÇÃO - ECONOMIA - CONTABILIDADE

Funcionamento: das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas
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Em parte VI dizíamos que de 
nada adianta subir os preços para 
cobrir os gastos da OBSESSÃO 
POR VOLUME. A tarefa é certi-
ficar-se dos custos desde o início e 
mantê-los, ou reduzi-los, para ga-
rantir o retorno. Agora vamos ao 
pecado de nº 6 “DEFESA DE TER-
RITÓRIO”.

Na medida em que crescem, 
as empresas tendem a se organi-
zar em feudos departamentais. 
Com a expansão, elas adicionam 
feudos geográficos. O estilo sem 
regra funciona durante a infância 
da empresa. Mas o crescimento 
exige políticas e procedimentos. O 
que resulta em consequências im-
previstas que, por sua vez, nutrem 
hábitos autodestrutivos. As várias 
unidades que compõe uma em-
presa nem sempre se comunicam 
bem, elas podem acabar procuran-
do sua própria autonomia, e traba-
lhar com propósitos distintos. Um 
departamento de tecnologia, por 
exemplo, a pesquisa pode despre-
zar o marketing. Na ausência de 
um líder a empresa desperdiçará 
tempo e recursos para medir con-
flitos. 

Caso Motorola: desde seus 
primeiros rádios transmissores, 
passando pelos circuitos integra-
dos e satélites, seus êxitos têm 
sido extraordinário. No início 
dos anos 90, a Motorola era a gi-
gante que conduzia o mundo aos 
celulares, pagers e microchips. 
Em meados dos anos 90 detinha 
33% de participação no mercado 
global de telefonia celular. Cinco 
anos depois, sua fatia caiu para 
14%. Enquanto isso a participa-
ção da Nokia crescia de 22 para 
35%. Desde então a companhia 
finlandesa passou a dominar o 
mercado. A Nokia compreendeu 
que nem tudo é uma questão de 
engenharia: vendas, design e 
satisfação dos clientes também 
são funções essenciais. Enquan-
to a Motorola desempenhava o 
papel do “fornecedor sabe tudo”, 
inclusive dizendo as operadoras 
como expor os telefones, a Nokia 
construía alianças mutuamente 
vantajosas, com empresa como a 
Verizon e a Cingular. 

O importante nesse mercado 
de mudanças velozes é o design 
moderno, um marketing poderoso 
e sensibilidade para os gostos dos 
consumidores – funções não re-

lacionadas à engenharia, para as 
quais a Motorola deixou de prestar 
a atenção. A Nokia transformou o 
ato de ouvir e responder os clientes 
em uma arte. Quando os riscos de 
falar ao telefone celular enquanto 
dirigia se tornou um problema, a 
SBC (hoje Cingular) pediu que seus 
fornecedores criassem uma linha de 
telefones que exibissem “seguran-
ça: essa é a sua chamada mais im-
portante” logo quando ligado pela 
primeira vez. A Nokia respondeu 
em 24 horas, a Motorola, em duas 
semanas. Demonstrando conheci-
mento em Marketing a Nokia criou 
uma espécie de capas protetoras 
para os telefones que vendeu à All-
tel, com cores e logotipos de equipes 
esportivas de universidades em sua 
área de cobertura. A venda desses 
telefones subiu mais de 20%. A All-
tel nem se quer abordou a Motorola 
com um pedido semelhante, pois 
conforme um porta-voz da Alltel, 
“sabíamos que eles não tinham ca-
pacidade para tal”. 

Como evitar o hábito do instinto 
territorial que vitimou a Motorola?

- Em primeiro lugar, envolva-se 
em um eficaz marketing interno. O 
líder deve fazer com que a lealdade 
à sua visão seja mais forte do que a 
função: harmonizar a engenharia e 
a produção com o marketing, o ser-
viço e as vendas. 

- Retire seus gerentes das torres 
de marfim: uma forma é revezar o 
pessoal em diferentes feudos. Não 
há melhor forma de compreender 
os problemas dos outros do que ser 
compelido a resolvê-los. 

- Crie equipes multifuncionais 
a ideia é acabar com a competição 
e a guarda de territórios no topo da 
organização. É natural ser egoísta, 
protetor do que “é nosso”. O com-
portamento corporativo nem sem-
pre é o que deveria ser. Os CEOs 
são tão falíveis, quanto os nossos 
pais. Por vezes, são lentos a per-
ceber os hábitos autodestrutivos 
desenvolvendo-se na família cor-
porativa. Por vezes, não têm poder 
para corrigi-los. 

Referência: JAGDISH N, She-
th. Sete pecados das grandes em-
presas: São Paulo, nº 10, dez. p. 66, 
2007.

*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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Preocupado com o acele-
rado registro de casos sus-
peitos de dengue em Itabu-
na, onde já foi registrada 
uma morte, o deputado esta-
dual Augusto Castro (PSDB) 
acusou o governo do Estado 
de descaso com a população 
do município. Em discurso 
indignado na tarde de hoje, 
o parlamentar conclamou a 
Bancada de Oposição a en-
trar com uma representação 
contra a Secretaria de Saúde 
do Estado por omissão e ne-
gligência.       Segundo bole-
tim da Vigilância Epidemio-
lógica do Estado, o número 
de casos atual, comparado ao 
mesmo período de 2011, cor-
responde a um aumento de 
1592.43%. “Nós de Itabuna 
estamos indignados com a 
negligência do governo com 
a saúde no nosso município”, 
declarou Augusto Castro.

Incomodado, o líder do 
governo, deputado Zé Neto 
(PT), tentou argumentar 
que o governo do Estado 
tentou ajudar Itabuna, mas 
não conseguiu. O parlamen-
tar responsabilizou a admi-
nistração municipal pelo 
aumento de notificações de 
dengue. O deputado Augusto 
Castro rebateu o governista, 
lembrando que em dezembro 
passado o prefeito de Itabu-
na, Nilton Azevedo (DEM), 
decretou estado de Epide-
mia que, entretanto, não foi 
homologado pela Sesab sob 
argumento de que, em 2011, 
tinham sido registrados ape-
nas 625 casos de dengue. “Se 
a Secretaria de Saúde tives-
se ajudado nosso município 

não teríamos tanta gente 
doente por causa do mosqui-
to da dengue”, declarou Au-
gusto. Sem um suporte mais 
eficaz da Sesab, o número de 
casos suspeitos de dengue, 
até hoje, é de quase 3.200.

A indignação de Augusto 
Castro ganhou a solidarieda-
de do deputado Elmar Nas-
cimento (PR), que disse em 
discurso que o líder gover-
nista não poderia contestar 
os números apresentados por 
Augusto Castro porque eles 
são oficiais. São de boletim da 
Vigilância Epidemiológica. 
“O governo tem abandona-
do Itabuna e Ilhéus. Nessas 
duas cidades não tem uma 
obra sequer do Estado”, cri-
ticou Elmar. Para o deputa-
do Augusto Castro, medidas 
urgentes devem ser adotadas 
para evitar que cresça o nú-
mero de pessoas contamina-
das e mortas pela dengue. 

Ele ressaltou, ainda, que o 
Estado tem sido negligente 
com a Saúde no município; 
não apenas com a dengue.

Boletim Oficial – De 
acordo com o boletim da Vi-
gilância Epidemiológica da 
Sesab, atualizado em tempo 
real, estão registrados 3.131 
casos suspeitos de Dengue 
em Itabuna, sendo 515 Den-
gue Clássico, 1 Dengue com 
complicação, 4 Febre Hemor-
rágica do Dengue, 0 Síndro-
me do Choque da Dengue, 
79 descartados e 2532 casos 
não classificados. No mesmo 
período de 2011 foram notifi-
cados 185 casos de Dengue. 
Itabuna está atrás apenas 
de Salvador em número 
de casos. “Se levarmos em 
conta a população das duas 
cidades, Itabuna está em si-
tuação muito mais grave e 
precisa ser levada a sério”, 
alerta Augusto Castro

Deputado Augusto Castro 
responsabiliza Sesab por descaso 

com epidemia de dengue em Itabuna 

POLÍTICA

A produção da indústria 
brasileira registrou queda em 
cinco das 14 regiões pesquisa-
das pelo IBGE em março. A 
Bahia foi a região que apresen-
tou o pior desempenho, uma 
queda de 1,3% comparado com 
fevereiro. Em relação a março 
de 2011, a indústria baiana re-
cuou 0,7%. No acumulado dos 
últimos 12 meses, o índice na 

Bahia registra uma baixa de 
0,2%. No indicador acumulado 
para o primeiro trimestre de 
2012, a queda na produção in-
dustrial ocorreu em oito dos 14 
locais pesquisados pelo IBGE. 
Na média nacional, houve 
uma perda de 3%, mas quatro 
estados ficaram acima dessa 
taxa: Rio de Janeiro (-6,8%); 
São Paulo (-6,2%); Santa Ca-

tarina (-5,9%) e Ceará (-4,3%). 
Já os resultados positivos mais 
acentuados no período foram 
em Goiás (18,8%), na Bahia 
(8%) e no Paraná (7,4%). Se-
gundo o IBGE, isso ocorreu de-
vido, respectivamente, à maior 
produção de medicamentos, 
resinas termoplásticas e livros 
e impressos didáticos. 

(Correio)

Indústria cai 1,3% em março,
mas tem alta de 8% no 1º trimestre



1- Trabalhei numa empresa 
como promotora de vendas, de 
25/6/2008 a 13/12/2008. Só recebi os 
dias trabalhados e me mandaram 
embora. Tenho algum direito? Pa-
trícia Oliveira. 

Sim, tem. O seu contrato foi um 
contrato por tempo indeterminado e 
nesta hipótese você direito a aviso pré-

vio de 30 dias, 13o. salário proporcio-
nal, (6/12 de 2008). Tem direito mais 
a 6/12 de férias acrescidas de 1/3 em 
razão do que determina a Constituição 
Federal. Mais aos depósitos do FGTS 
com o acréscimo de 40% (se não foi fei-
to o depósito na Caixa, o empregador 
passará diretamente). Em resumo, 
você tem todos os direitos referentes 

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

ao cumprimento e ao rompimento do 
contrato, inclusive o repouso semanal 
remunerado, que deverá ser pago, se 
você não teve o repouso.

 
2- Trabalho em uma empresa 

como impressor serigráfico, com 
tintas inflamáveis, e ganho R$ 
600,00 por mês. Pedi o adicional de 
insalubridade e a empresa disse 
que estava tudo incluso. Mandou 
que eu procurasse o sindicato. Te-
nho direito? Paulo de Almeida. 

O que você fala se chama salá-
rio complessivo, situação legalmente 

proibida. Os adicionais, assim como 
horas extras, por exemplo, devem ser 
pagos em coluna ou título específico, 
não podem ser “emboladas” com o sa-
lário. Resultado: você tem direito de 
receber o adicional  e que poderá ser 
de periculosidade se houver risco de 
surgir fogo, mas, na maior hipótese, 
o adicional de insalubridade no rau 
máximo. 

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 maioria dos inscritos no vestibular 
2012.2 da Faculdade de Ilhéus, realizado 
no domingo (13), escolheu o tema “Qual 
o papel da Internet na Educação?”, como 
preferido para a prova de redação, segui-
do do tema sobre “o crescimento da vio-
lência nas cidades”. O terceiro enunciado 
da redação abordou o “conflito entre a po-
pulação indígena e fazendeiros pela posse 
de terra no sul da Bahia”. 

A prova do vestibular foi realizada 
das 8 horas até o meio dia, com a parti-
cipação de centenas de pessoas. Nenhum 
incidente foi registrado durante o even-
to. O exame seleciona candidatos a vagas 
nos cursos de graduação em Administra-
ção, Ciências Contábeis, Direito, Enfer-
magem e Nutrição. 

Gilbernildes Bomfim de Almeida, que 
já cursou cinco semestres de Enferma-
gem em outra instituição, resolveu voltar 
ao curso de Administração na Faculdade 
de Ilhéus. Escolheu o tema Internet na 
educação porque “hoje em dia é o que se 

fala. Sou adepta da Internet, trabalho 
com Internet. Estou com celular e na In-
ternet, portanto, fica mais fácil falar des-
se tema”, admitiu. Sara Lopes, 26 anos, 
tenta uma vaga no curso de Nutrição 
porque seu foco é a gastronomia, Raissa 
Ferraz disse que foi aprovada no vesti-
bular do início do ano para Direito, mas 
não pôde cursar e que desta vez será pra 
valer, e Diego Pereira Guimarães tenta 
uma vaga em  Enfermagem, pois é téc-
nico da área. Eles também escolheram o 
tema Internet. 

O dentista Alexandre Almeida, 37 
anos, prestou vestibular para Direito. Ele 
escolheu como tema da redação a violência 
nas cidades. Segundo afirmou, “o enuncia-
do tentava fazer um link da teoria darwi-
nista com a violência urbana. Eu expus 
o que é a violência na teoria darwinista 
na sobrevivência dos mais aptos e morte 
dos mais fracos e desvinculei a violência 
darwinista, evolucionista, da violência no 
seio da comunidade”. No enunciado da re-

dação foi citado o mapa da violência 2012, 
divulgado pelo Instituto Sangari com o 
apoio do Ministério da Justiça, onde Ita-
buna ocupa o 8º lugar entre os municípios 
mais violentos do País.  

Quem também dissertou sobre o tema 
foi Michelle Possidônio de Souza, 25 anos, 
que busca uma vaga para o curso de Di-
reito. Para ela, a solução da violência nas 
cidades passa por investimentos do gover-
no na área de Educação. O jovem Fabrício 
Rocha Sá, 21 anos, fez seu primeiro ves-
tibular e tenta uma vaga no curso de Ad-
ministração. Escolheu o tema da Violên-
cia nas cidades e, para ele, “só a sociedade 
unida pode mudar essa questão.”

Conflito - O ex-vereador Valdineck 
Dantas, 44 anos, busca uma vaga no curso 
de Ciências Contábeis. O tema de redação 
escolhido por ele foi o conflito entre indíge-
nas e fazendeiros no Sul da Bahia. “Ape-
nas relatei que é um conflito existente há 
muitos anos e por causa desse conflito 
muitas vidas foram ceifadas, e que ago-

ra, finalmente, o governo resolveu colocar 
ponto final nessa questão. A incompetên-
cia fez com que isso chegasse a tal ponto. 
Fui muito irônico e perverso com o tema. 
Tenho raízes indígenas. Meu pai, meus 
avós moravam em fazendas dos outros.”

O cadeirante Tiago Silva Santos, 28 
anos, natural de Itagibá, declarou que 
busca uma vaga em Direito para conquis-
tar mais direitos que são negados. Ele 
quer defender futuramente outras pes-
soas vítimas de preconceito.  Presidente 
do CVI (Centro de Vida Independente de 
Ipiaú), Tiago pretende se estabelecer em 
Ilhéus e  fez opção pelo tema que trata do 
conflito entre índios e fazendeiros, “que 
colide com meu grau de pensamento. Há 
mais de 500 anos, índios foram saqueados 
e hoje a justiça pôde ser feita, devolvendo-
lhes a igualdade de Direitos”. Quase todos 
os entrevistados disseram que escolheram 
a Faculdade de Ilhéus porque têm paren-
tes ou amigos que estudam na Faculdade 
e falam muito bem dos cursos. 

na redação do vestibular na Faculdade de Ilhéus, 
“Papel da internet na educação” é tema preferido

EDUCAÇÃO

Vestibular 2012.2 da Faculdade de Ilhéus Diego Pereira Guimarães Gilbernildes Bomfim 
de Almeida

O cadeirante Tiago 
Silva Santos

Raissa Ferraz
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Seja adorador!
Além de recebermos Je-

sus Eucarístico, é preciso 
adorá-Lo no Santíssimo Sa-
cramento. Seja adorador! Se, 
por vários motivos, você não 
puder permanecer por muito 
tempo em adoração, passe 
pelo menos cinco minutos por 
dia diante de Jesus presente 
no sacrário.

 Não somos capazes de 
imaginar os benefícios que 
recebemos quando estamos 
em adoração diante do San-
tíssimo Sacramento. Nessa 
hora, estamos diante do Se-
nhor, apesar de não vê-Lo e 
senti-Lo. Os nossos sentidos 
não captam, mas Cristo está 
ali e está nos vendo com olhos 
humanos, sorrindo ou cho-
rando conosco.

 Da mesma forma que 
nos unimos ao sofrimento de 
alguém que amamos quando 
essa pessoa está com proble-
mas ou doente, Jesus une-se 
a nós. No momento em que 
estamos diante do Santíssi-
mo Sacramento, Jesus está 
diante de nós. Não fazemos 
favor nenhum a Ele em estar 
na Sua presença, pelo contrá-
rio, é Ele quem nos faz um 
enorme favor. O Senhor, na 
Eucaristia, deseja ardente-
mente esse encontro e, como 

ovelhas machucadas, preci-
samos nos encontrar com Ele 
para a nossa cura. 

Assim como os raios vie-
ram do ostensório que Clara 
de Assis apresentou diante 
daqueles homens, raios do 
poder de Deus virão e perma-
necerão sobre nós. Nos pou-
cos minutos que passamos 
diante do Santíssimo Sacra-
mento, tomamos um banho 
de luz, de poder, de divindade 
e voltamos para as nossas ati-
vidades, para o nosso serviço, 
nossa casa, impregnados da 
presença de Deus.

Se você tem a oportuni-
dade de fazer adoração ao 
Santíssimo pelo espaço de 
meia hora, uma hora, ou até 
ficar em vigília, faça! Isso 
trará inúmeros benefícios 
para você e para sua família. 
Se não pode ficar um longo 
tempo com Jesus na Eucaris-
tia, procure fazer pequenas 
visitas. Ao passar por uma 
igreja, entre, ajoelhe-se e por 
alguns instantes diga pala-
vras de amor a Nosso Senhor 
Jesus.

Deus o abençoe!

(‘Trecho do livro “Euca-
ristia, nosso tesouro” de Mon-
senhor Jonas Abib)

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

A necessidade 
de valorização e 
reconhecimento

Por esses dias estava refle-
tindo sobre o avanço da crimi-
nalidade, o uso exagerado de 
álcool e drogas, o aumento no 
emprego da violência para so-
lução dos conflitos. Sem dúvida 
parecemos experimentar uma 
volta ao tempo em que se usa-
va mais o instinto que a razão. 
Por quê? O que tem levado a 
humanidade a esse retrocesso 
moral? O que leva pessoas civi-
lizadas 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 transformou em 
mercadorias, desprovidas se 
sentimentos e sensações, pois 
precisa de consumidores para 
sobreviver.

Para vender cremes de be-
leza nos fez acreditar na feiúra. 
Para vender felicidade nos fez 
infelizes. Para criar consumido-
res vorazes minimizou o valor 
de tudo o que somos. Instaurou-
se a sensação de carência gene-
ralizada. Precisamos ter para 
sermos felizes. Ter o carro, o 

celular, o computador, a televi-
são de plasma, as várias roupas 
e calçados. Se não temos tudo 
isso, não valemos nada, não te-
mos valor algum. E se não te-
mos nada, ficamos com muita 
raiva de quem tem. Tomamos à 
força o que a vida não nos deu. 
E se temos tudo, impressionan-
temente não ficamos satisfeitos, 
queremos mais. Nada parece 
aplacar a fúria do nosso vazio 
existencial.

A necessidade de amor e 
aceitação 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 demasiado carentes. 
A busca por momentos praze-
rosos é quase que involuntária. 
Bebemos, e isso nos faz esque-
cer pequenos e grandes aborre-
cimentos. Usamos substâncias 
entorpecentes e experimenta-
mos sensações de prazer que 
nos gratificam por alguns mo-
mentos. Queremos ser felizes 
ainda que seja por pouco tempo. 
Já que nada temos, e não pos-
suímos valor algum pelo que so-
mos, vamos esquecer que somos 

gente por instantes.
Para que bebemos, usamos 

drogas, furtamos ou agredi-
mos, senão para desfrutarmos 
de sensações prazerosas que 
subtraímos de nós mesmos? 
Subtraímos a importância de 
nosso “ser” e convencionamos 
que seria melhor “ter”. No en-
tanto, frente à ganância huma-
na não há como todos terem o 
suficiente. Alguém sempre fica 
sem nada. Partilhar implica 
ver o outro como semelhante, 
e digno do igual direito de ser 
feliz. Se atentarmos para isso, 
teremos a chance de diminuir 
a criminalidade e o consumo de 
álcool e drogas. As pessoas não 
podem continuar sendo aquila-
tadas pelo que possuem ao invés 
do que pelo que são. Se insistir-
mos em valorizar os demais pelo 
que possuem e não pelo que são, 
muitas mortes ainda vão acon-
tecer em busca da valorização 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: contato@mariaregina.com.br 

A capital paulista foi o ponto 
de partida escolhido pelo músico 
Marcelo Ganem para dar início 
à turnê de lançamento do seu 
novo CD – Amoroso Chocolate, o 
quinto da celebrada carreira de 
27 anos que o projetou como um 
ícone cultural do Sul da Bahia. 
Ele é convidado especial do Pro-
grama Alto da Serra, veiculado 
pelo Canal Rural, onde apre-
sentará o trabalho que sinteti-
za sua identidade de gente da 
mata e acentua sua reverência 
pelo mundo do cacau cultivado 
há mais de um século nas terras 
que o cercam.

Amoroso Chocolate é, em 
tudo, como um delicioso tablete 
do mais genuíno “manjar dos 
deuses” que lhe dá nome. As 
14 canções que compõem o CD 
traduzem o espírito ao mes-
mo tempo simples e refinado 
de Marcelo Ganem e os demais 
componentes da obra confirmam 
a excelência desse artista que se 
coloca diante da vida e da arte 
como um bom vinho: cada dia 
melhor. Durante meia hora de 
programa, o músico mostrará 
ao Brasil um pedaço do Sul da 
Bahia que seu coração carrega e 
o violão transforma em melodias 

inconfundíveis.
Em junho, o artista segue 

para o Rio de Janeiro, convida-
do pelo Instituto Cabruca para 
participar da Rio+20, conferên-
cia da que reunirá líderes do 
mundo todo para discutir meios 

de transformar o planeta em 
um lugar melhor para se viver. 
Marcelo Ganem também já con-
firmou participação no Salão 
Internacional do Chocolate de 
Paris, que este ano acontecerá 
em Salvador.

marcelo Ganem lança CD Amoroso
Chocolate em São Paulo
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Com a chegada do São João, 
chega também uma banda que 
já nasce sucesso: Baladeira do 
Forró. O forró da Baladeira é 
moderno, um “vaneirão” mais 
estilizado, não deixando de 
lado, claro, as raízes do forró 
difundidas pelo grande Luiz 
Gonzaga. A banda é formada 
por músicos que acreditam em 
seu trabalho e, acima de tudo, 
veneram a música, em especial 
o velho e bom forró nordestino.

A banda foi criada no sul 
da Bahia, na cidade de Ilhéus, 
em novembro de 2011. Nasceu 
a partir de um desejo do líder 
e baixista da banda Kleber 
Melgaço de voltar às suas ra-
ízes tocando forró. Kleber co-
meçou sua carreira integran-
do bandas famosas da região 
como Mel de Forró, Stampa do 
Forró, Cacau com Leite, entre 
muitas outras. Ultimamente 
tocava em bandas de axé mu-
sic, reggae e black music. A 
ideia de voltar a tocar forró 
partiu do empresário e pro-
dutor executivo Marcos Paulo 
Oliveira, o Marcão.

Com direção bem definida, 

a Baladeira provoca impacto já 
em sua chegada com um projeto 
ousado, lançando um CD com 
músicas exclusivamente inédi-
tas e um formato de show que 
é um espetáculo à parte, com 
tudo o que de melhor se espera 
em alta: alta qualidade musi-
cal de repertório, alto astral e 
a alta performance de lindas 
bailarinas, corpo de baile de en-
louquecer qualquer um.

A banda é formada por 
músicos reconhecidos no meio 
artístico, detentores de uma 
bagagem musical adquirida ao 
longo de anos de experiência 
em grandes bandas. E mais: 
com o suporte de uma estrutu-
ra tecnológica de última gera-
ção como moovies, laser, pai-
nel de LED, hi-techno sound 
table, e-motions expander, lu-
nar night e stroboscopic light.

Some-se tudo isso à musi-
calidade envolvente da ban-
da mais um repertório que 
agrada a todos e o resultado 
vai ser um só: um show que 
todo mundo curte com prazer 
e dança sem parar do começo 
até o fim.

Baladeira: nova banda 
do velho e bom forró
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Continuamos a apresentar os acadê-
micos que compõem a Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Cadeira nº 01- Ocupante: Vercil Ro-
drigues e Patrono: Francolino Gonçalves 
de Queiroz Neto; Cadeira nº 02 – Ocu-
pante: José Carlos Oliveira e Patrono: 
Ruy Barbosa de Oliveira; Cadeira nº 03 
– Ocupante: Leandro Alves Coelho e Pa-
trono: José Joaquim Calmon de Passos; 
Cadeira nº 04 – Ocupante: Paulo Sér-
gio dos Santos Bomfim e Patrono: João 

Mangabeira; Cadeira nº 05 – Ocupante: 
Cosme José Reis e Patrono: Djalma Eu-
tímio de Carvalho Neto e Cadeira nº 06 – 
Ocupante: Deusdete Machado e Patrono: 
Wally de Oliveira Lima, Cadeira nº 07 
– Ocupante: Walter Nunes Fonseca Jú-
nior e Patrono: Wilde Oliveira de Lima; 
Cadeira nº 08 – Ocupante: Ary Quadros 
Teixeira e Patrono: Raimundo Lima e 
Cadeira nº 09 – Ocupante: Juraci Mar-
tins Santana e Patrono: Pedro Calmon 
Moniz de Bittencourt.

Por conta das celebrações do Centenário 
de Jorge Amado, seu patrono, e com a finali-
dade de incentivar os jovens a criar, a  Aca-
demia Grapiúna de Letras – AGRAL, presi-
didia por Ivann Krebs Montenegro (foto) em 
reunião da diretoria realizada no último dia 
08/05, instituiu concurso literário para es-
tudantes do 9º ano do Ensino Fundamental 
das escolas públicas de Itabuna.

Com o tema “Jorge, O Amado Filho de Ita-
buna” o participante deverá produzir um texto 
em forma de poema. Os autores dos três pri-
meiros trabalhos escolhidos receberão Prêmios 
e Certificado de  Participação da Academia.     

A comissão do concurso, já começou a 

elaborar o regulamento e visitará escolas pú-
blicas do Município de Itabuna, convidando 
e incentivando diretores, professores e alu-
nos a participarem. A premiação acontecerá 
nos primeiros dias do mês de agosto. 

A Academia segue firme na programa-
ção de Maio. No último dia 04, o Dr. Gusta-
vo Cunha lançou o livro: “Chácara das Tor-
mentas”, às 18h30 (Veja as fotos abaixo). 

Dia 05 aconteceu o lançamento do li-
vro “Todos os passos da prótese sobre im-
plante: do planejamento ao controle pos-
terior”, de Dr. Paulo Rocha.

Professor Dorival 
de Freitas falou 
sobre o autor 
e o Professor 
Josevandro 
nascimento 
presidiu a sessão

Segunda-feira, dia 14 de 
maio, teve mais um Sara Literá-
rio, sob a organização dos acadê-
micos professor Dorival de Frei-
tas e o poeta Gerson dos Anjos.

No período de 21 a 25, a Aca-
demia de Letras estará visitan-
do escolas públicas para proferir 
palestras sobre a vida e obra de 
Jorge Amado. 

A Academia funciona das 9h 
às 12h, 14h às 17h30. Telefone: 
(73) 3084 0302.

Dr. Gustavo Cunha e família

 O Confrade 
Hans Schaeppi 

aguardando 
autógrafo

Tarik Vervloet Fontes 
Cadeira 12

Academia de Letras Jurídicas
do Sul da Bahia (ALJUSBA)

AGRAL promove concurso literário

Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

Tarik Vervloet Fontes, advogado e empresário no ramo de 
Cursos Jurídicos (franqueado do Complexo Educacional Damá-
sio de Jesus nas cidades de Itabuna e Vitória da Conquista). 
Pós-graduado em Direito Civil. Obras “A admissibilidade das 
provas ilícitas no processo penal” e, “Os embargos à execução 
de título extrajudicial a partir das reformas implementadas 
pela Lei 11.382/2006” (monografia de especialização em Direito 
Processual Civil pela PUC-SP). A Cadeira que ele ocupa tem 
como Patrono: Antônio Garcia de Medeiros Neto.

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Antônio Raimundo 
Pereira Neto
Cadeira 10

Antônio Raimundo Pereira Neto, advogado e professor de 
Direito do Trabalho e Direito Civil do grupo na IUNI Educacio-
nal Ltda (Unime/Itabuna), além de professor de cursos de pós-
graduação da mesma instituição. Advogado militante nas áreas 
de Direito do Trabalho, Direito Civil e Direito do Consumidor. 
Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz (2008), pós – graduado em Direito Material e Pro-
cessual do Trabalho pela UNIDERP / LFG (2010), Doutorando 
em Ciências Jurídicas e Sociais pela UMSA (Buenos Aires, Ar-
gentina), palestrante e conferencista em congressos jurídicos e educacionais, autor de diver-
sos artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais. A Cadeira que ele ocupa tem 
como Patrono: Paulo Cardoso Pinto.

Geraldo Borges Santos  
Cadeira 11

Geraldo Borges Santos, advogado militante, Bacharel em 
Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas de Itabuna, 
turma de 1970. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direi-
to de Ilhéus da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e 
Itabuna – FESPI, em 1990. Mestre em Administração Pública 
pela Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação 
Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, em 1979. Especialização em 
Processo Civil pela UESC – Universidade Estadual de Santa 
Cruz, 1999.

Professor Assistente concursado do Curso de Direito da 
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, na disciplina 

Direito Administrativo, também no Curso de Direito da UNIME. Servidor aposentado da 
CEPLAC. Foi Procurador Jurídico do Município de Itabuna-Bahia, de 2001 a 2004. A Ca-
deira que ele ocupa tem como Patrono Germano Lopes da Silva.
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*Advogado, professor e jornalista. 
Autor dos livros Breves “Análises 
Jurídicas” e “Análises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro-fundador 
da Academia Grapiúna de Letras 
(AGRAL), Membro-Idealizador-
fundador e Vice-Presidente da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia (ALJUSBA) e Membro da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI)


