
DIREITOS - O Senhor já foi ve-
reador por quatro mandatos num 
total de 16 (dezesseis) anos, porque 
o desejo de retornar a Câmara Mu-
nicipal?

Carlito do Sarinha - Para continu-
ar o trabalho em defesa do povo de mi-
nha cidade. Sou filho desta terra e dese-
jo cada vez mais ajudar para melhorar 
a qualidade de vida do nosso povo.

DIREITOS – Então o Senhor está 
nos afirmando que o seu retorno à 
Câmara Municipal é para dar con-
tinuidade às ações que foram in-
terrompidas no ano de 2004?

CS - Certamente. Tenho andado nos 
diversos bairros de nossa cidade e sinto 
que o povo deseja o meu retorno, jus-
tamente porque sempre coloquei o meu 
mandato como Vereador a serviço do 
povo. Tenho sido recebido com muito 
carinho.

DIREITOS - Faça um balanço 
de sua atuação como parlamentar 
municipal?

CS – Fui autor, dentre outros dos 
Projetos que culminaram nas Leis que 
reconheceu como de utilidade pública 
municipal a Associação de Morado-
res do Bairro Sarinha Alcântara; que 
alterou o perímetro urbano de nosso 
município, incluindo Ferradas como 
Bairro; que autorizou o Prefeito a 
doar aos Servidores do Município Ita-
buna os imóveis em que eles residiam 
há mais de 25 anos; que denominou de 
Luís Eduardo Magalhães o Hospital 
de Base de Itabuna; que criou o Bairro 

Novo São Caetano. Além das constru-
ções de uma ponte nas ruas Olívia Tor-
res no São Caetano e outra que liga a 
rua Paraíso à travessa Santa Rita  no 
Bairro Sarinha Alcântara; construção 

de uma passarela sobre o canal entre 
a rua Santa Luzia  e José Bonifácio, 
no Bairro São Caetano. Construções 
de duas quadras poliesportivas nos 
Bairros de Fátima e Jardim Primave-
ra; construção de um Parque Infantil 
no Bairro Sarinha Alcântara; restau-
rações e coberturas das feiras livres 
dos Bairros Califórnia e São Caeta-
no, dentre outros. Posso afirmar com 
certeza que 80% do que solicitei foi 
atendido, porque nunca me conformei 
só em fazer pedido de providência, a 

indicação ou projeto 
sem lutar para que 
os mesmos fossem 
concretizados.

DIREITOS – O 
senhor participou 
de alguma comis-
são durante a sua 

edilidade?
 CS – Sim. Fui relator das comissões 

Técnicas de Agricultura; de Finanças, 
Orçamento, Tributos e Contas; de Le-
gislação, Justiça e Redação de Leis; e 
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de Educação.
A Vice-presidência e depois a Pre-

sidência da Comissão de Finanças, 
Orçamento, Tributos e Contas. Ocupei 
também a Vice-presidência da Câmara, 
bem como participei diversas Comis-
sões Especiais de Inquérito e Comis-
sões Processantes.

DIREITOS - Por sua atuação 
na Câmara no mandato (de 2001 a 
2004), estava praticamente com a 
sua reeleição garantida, mas sur-
giu um problema de ordem edu-
cacional-judicial, que anos depois 
foi desfeita o mal entendido, o Se-
nhor se sente injustiçado por esse 
episódio?

CS - Não gostaria de lembrar-se 
deste episódio, apenas digo se for 
da vontade de DEUS e do POVO 
de Itabuna, serei novamente Vere-
ador com a mesma disposição para 
trabalhar para o povo, mantendo a 
mesma seriedade e honestidade que 
exerci nos quatros mandatos que 
tive, sempre honrando os votos dos 
meus eleitores.

DIREITOS – Qual prefeito con-
tará nesta eleição com o apoio de 
Carlito do Sarinha e por quê?

CS - Capitão AZEVEDO. Porque em 
4 (quatro) anos não é possível realizar 
todas as obras necessárias para Itabu-
na, então precisa de mais uma oportu-
nidade para concluir as obras iniciadas 
por ele (prefeito) e com certeza realizar 
outras em bairros que ainda não foram 
atendidos.

DIREITOS – Por que essa opção 
de colocar sempre seus mandatos 
em prol da população menos favo-
recida economicamente?

CS - Sou filho desta terra, e por 
ter vindo de família humilde sempre 
reconheci a necessidade de ajudar as 
pessoas, isto faz parte de minha per-
sonalidade, de minha formação fami-
liar e religiosa. O que sou na minha 
vida de cidadão comum, sou na polí-
tica, porque não existe o político sem 
o cidadão.

O entrevistado dessa edição do Jornal 
Direitos é Carlos Alves de Oliveira, 

mais conhecido na cidade de Itabuna 
como Carlito do Sarinha. Ele nasceu na 
cidade de Itabuna a 59 anos, é Mestre 
de Obras da Construção Civil, filho de 
Dona Helena Alves dos Reis, com mais 
oito irmãos. Perdeu o pai muito cedo e 
ainda criança teve que trabalhar para 
ajudar no sustento da família. Cresceu 
acompanhando os políticos de Itabuna e 
ajudando o povo em vários assuntos.

Carlito do Sarinha trabalhou como 
mestre de obras do Colégio IMEAM na 
época de sua construção, na prefeitu-
ra Municipal de Itabuna, na função de 

Fiscal de Bairros, de 1981 a 1983, na 
Prefeitura Municipal de Buerarema, 
na função de Fiscal de Obras, no ano de 
1983, na Companhia Viação Sul Bahia-
no, na Função de Auxiliar de Escritório 
de 1984 a 1987.

Ainda foi eleito Presidente da Asso-
ciação de Moradores do Bairro Sarinha 
Alcântara. Exerceu a vereança por qua-
tro mandatos consecutivos (1989 a 1992; 
1993 a 1996; 1997 a 2000 e 2001 a 2004). 
Como vereador participou no seu 1º 
ano de mandato em 1989 da elabo-
ração da Lei Orgânica do Município 
de Itabuna, quando foi denominado 
Constituinte Municipal.

“Quero voltar para continuar a
ajudar o povo da minha cidade”

Entrevista com  CARLITO DO SARINHA

“Fiz muito 
pelo meu bairro 
e quero fazer 
muito mais”

- Candidato a Vereador na Cidade de itabuna 
pelo ptn – partido trabalhista naCional.
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O Banco de Sangue da Santa Casa 
de Misericórdia de Itabuna participou 
no último sábado (14) do projeto Mãos 
que Ajudam, desenvolvido pela Igreja 
de Jesus Cristo dos Últimos Dias no 
bairro de Fátima, em Itabuna. Durante 
todo o dia, um posto de coleta de sangue 
foi instalado na sede da Igreja onde se 
pretendia alcançar a meta de 100 bolsas 
doadas. O trabalho de coleta itinerante 
do Banco de Sangue está integrado ao 
calendário de atividades da unidade e 
recebe propostas para novas parcerias.

A instalação do posto itinerante 
de coleta de sangue integra a progra-
mação do Projeto Mãos que Ajudam e 
objetiva a difusão do serviço e da im-
portância da doação de sangue, bem 
como reforçar o estoque do Banco de 
Sangue com arrecadação de novas 
bolsas. “O posto funcionou das 9 às 16 
horas e ficamos felizes em colaborar 
com o Banco de Sangue para salvar vi-
das”, declarou o Bispo Albert. Dentro 
do Projeto, que tem caráter nacional, 
será realizado um dia inteiro de arre-
cadação de alimentos e com oficinas 
de armazenamento destes alimentos. 
Todo material arrecadação será doado 
para o Albergue Bezerra de Menezes e 
outras instituições da cidade.

Coleta itinerante - Como par-
te integrante do calendário de ati-
vidades Anual do Banco de Sangue 
da Santa Casa de Misericórdia de 
Itabuna, os sábados são dedicados 

especialmente às coletas externas. 
O deslocamento da equipe e de toda 
estrutura de coleta com instalação 
das máquinas do Banco de Sangue 
depende de uma solicitação externa 
e da avaliação técnica que observa 
entidade ou pessoa responsável e o 
nível de mobilização. 

“Para as parcerias realizadas em 
outras cidades, habitualmente solici-
tamos que tenha uma previsão média 
de 60 bolsas doadas para deslocamen-
to de até 100 quilômetros. Para cole-
tas com distância entre 100 e 150 qui-
lômetros, solicitamos mínimo de 100 
bolsas. Ainda não podemos atender 
com a Coleta Itinerante cidades que 

estejam a mais de 150 quilômetros de 
distância”, explicou a Coordenadora 
do Banco de Sangue, Lígia Natalino. 

Entre as coletas itinerantes reali-
zadas em 2012, destaque para as ci-
dades de Pau Brasil, Barro Preto, São 
José da Vitória, Buerarema, Ibicaraí 
e Ubatã, além daquelas ocorridas em 
parceria com entidades como o Rota-
ry Club de Ubaitaba, Lions Club de 
Camacã e Igreja Adventista do bair-
ro Santo Antônio, em Itabuna. Nes-
te mês de julho, ainda no sábado (7), 
a coleta itinerante foi realizada em 
Gandu, com previsão de nova coleta 
em São João do Panelinha, no próxi-
mo sábado (21)

Hoje, lavar as mãos é um hábito integrado 
ao nosso cotidiano. Quando nos ferimos, lava-
mos o ferimento e a seguir, usamos um antis-
séptico. Contudo, nem sempre foi assim. No 
passado, a antissepsia era pouco utilizada.

Na metade do século dezenove, era muito 
frequente a mortalidade por febre puerperal, 
uma doença causada por bactérias logo após o 
parto. Havia, nessa época, em Viena, Áustria, 
duas maternidades. Na segunda maternida-
de, as mortes de puérperas era superior do 
que na primeira maternidade. Também nas 
mulheres que pariam em casa, ajudadas por 
parteiras, a incidência de febre puerperal era 
menor do que na segunda maternidade. Esses 
dados chamaram a atenção do médico Ignaz 
Phillipe Semmelweis. Igualmente, verificou 
Semmelweis que a segunda maternidade era 
anexa à sala de anatomia, onde os acadêmicos 
de medicina, após dissecarem cadáveres, iam, 
sem lavar as mãos, à sala de parto partejar. 
Semmelweis pensou que os acadêmicos trans-
portavam em suas mãos “algo” existente nos 
cadáveres da sala de anatomia para a sala de 
parto, adoecendo as parturientes. Hoje, sa-
bemos que aquele “algo” se chama bactérias. 
Semmelweis começou a aconselhar os acadê-
micos e os obstetras a lavar as mãos com uma 
solução de hipoclorito de sódio. O resultado 
foi a redução drástica da mortalidade das mu-
lheres por febre puerperal.

Apesar da queda da mortalidade das puér-
peras, muitos médicos não apoiaram Semme-
lweis e alguns deles se sentiram ofendidos por 
ter de lavar as mãos antes de fazer um parto 
(!) A chuva de críticas sobre Semmelweis foi 
intensa e terminaram por interná-lo num asi-
lo, onde viria a falecer duas semanas após a 
internação. Somente tempos depois, com os 
trabalhos de Louis Pasteur sobre a transmis-
são das doenças infecto-contagiosas, Semme-
lweis foi reconhecido e seu conselho de que os 
médicos, antes das cirurgias, deveriam lavar 
as mãos, foi admitido pela comunidade cien-
tífica.

A ciência, o conhecimento humano se de-
senvolvem passo a passo. A seguir, ao uso dos 
desinfetantes, vieram as sulfas e posterior-
mente os antibióticos, aliviando a Humanida-
de de muitos sofrimentos.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em itabuna – bahia.
jairo.novaes@hotmail.com 

Antissepsia

por Jairo Santiago Novaes*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

Banco de Sangue
tem coleta itinerante
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A bibliotecária e poetisa itabunen-
se e colaboradora do Jornal Direitos 
onde escreve a coluna Artes: Poesias, 
Lucrécia Rocha é a autora do livro Con-
fissões em Versos, editado pela Cogito 
Editora.

Sobre a obra e a autora declarou 
Luís Guilherme Pontes Tavares jorna-
lista e produtor editorial: “Há poetas, 
suponho, que recolhem quando se des-

cobrem poetas. A conversa consigo a 
construção dos versos, a auscultação in-
terior dos rimas... enfim, ficam “diferen-
tes”. Com Lucrécia Rocha aconteceu di-
ferente. A poetisa a expôs, a trouxe para 
mais perto quando ela compartilha com 
um ou outro a estrofe em construção”.

Confissões em Versos está sendo 
vendido a R$ 10,00 na livraria do Sho-
pping Jequitibá.

Poetisa Itabunense lança Confissões em versos



Durante esta semana, o 
candidato a prefeito de Ilhéus, 
Jabes Ribeiro (PP) e o can-
didato a vice-prefeito, Cacá 
Colchões (PMDB), visitaram 
entidades sociais e veículos 
de comunicação, convidando 
a sociedade ilheense a partici-
par da construção do plano de 
governo, encerrando o roteiro 
quinta-feira, 12, à noite na a 
Loja Maçônica Regeneração 
Sul Baiana. Recebido pelo ve-
nerável Ivanilton Silva Lima, 
Jabes expôs as linhas mestras 
do seu plano e saudou velhos 
amigos, parabenizando a insti-
tuição pelos seus 90 anos. 

Mais cedo, estiveram no 
Sindicato dos Comerciários de 
Ilhéus, recepcionados pela pre-
sidente Crismélia Moreira da 
Silva. Jabes ressaltou a impor-
tância dos comerciários para a 
economia de Ilhéus, como agen-
tes ativos, sugerindo que a ca-
tegoria conheça as propostas de 
governo de cada candidato, para 
assim fazer uma escolha cons-
ciente. Cacá relatou as dificul-
dades enfrentadas pelo setor nos 
últimos anos, lembrando que 
o maior empregador de Ilhéus 
ainda é o comércio. “Precisamos 

fortalecer o comércio, promove-
remos mais empregos”.

Na quarta-feira, 12, Jabes 
e Cacá reuniram-se com a dire-
toria do Abrigo São Vicente de 
Paulo, reafirmando o compro-
misso de continuar, fortalecer e 
ampliar a colaboração e parce-
ria, visando suprir as demandas 
fundamentais do abrigo. “Como 
é que a prefeitura de Ilhéus po-
deria contribuir de uma forma 
mais decisiva com essa institui-
ção?”, questionou Jabes.

Gestão democrática - exer-
citar a cidadania, por meio da 
verificação das demandas e res-
ponsabilidades fundamentais da 
cidade é a meta principal do tra-
balho comunitário de elaboração 
do plano de governo. “Ilhéus en-

frenta hoje um quadro altíssimo 
de necessidades prementes, uma 
realidade muito difícil, é preciso 
ter uma ação bem articulada e 
amadurecida para que a gente 
possa trabalhar”, afirma Jabes 
Ribeiro, expondo sua experiência 
política e a comprovação do seu 
amor por Ilhéus.

Com três décadas de vida 
pública, três mandatos de pre-
feito, um de deputado federal 
e uma passagem pelo governo 
da Bahia como secretário do 
Trabalho, Jabes elegeu a ges-
tão democrática e participativa 
como uma das marcas do seu 
quarto mandato de prefeito. Os 
espaços de mídias e os encon-
tros com a população terão to-
tal relevância na discussão dos 
problemas enfrentados pelos 
cidadãos Ilheenses como saú-
de, emprego, educação, meio 
ambiente, transporte coletivo 
e problemas relacionados à in-
fraestrutura urbana. “Prefiro 
este modelo de interação entre 
o poder público e a sociedade 
civil participativa à política 
embasada em ofensas que ser-
ve mesmo é para desviar aten-
ção para a falta de propostas”.

ILHÉUS

Jabes constroi plano de governo
participativo com a sociedade ilheense
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Na corte, em contato com 
a fina flor da plutocracia, qual-
quer plebeu mediano bronco 
fadado a apurar o gosto. Pas-
sa facilmente dos aperitivos 
fortes – as aguardentes que 
descem queimando a gargan-
ta – aos eflúvios dos vinhos 
raros. E uma vez viciado, toca 
a sorver com estalos na língua 
o que há de mais agradável ao 
paladar edulcorado.

O Romanée-Conti é digno 
dos deuses. Esta sempre na 
mesa das orgias do Olimpo. 
Aqui em baixo, neste vale de lá-
grimas, fica somente ao alcance 
dos multimilionários incluídos 
na relação da revista Forbes. 
Ora, os brasileiros da classe mé-
dia e arredores sonham com o 
luxo, o requinte. É natural que 
agora, nesse arremedo de abas-
tança do país, queiram enterrar 
recalques e complexos.

Está na hora de degustar 

um vinho soberbo. O Roma-
née-Conti foi apresentado ao 
ex-presidente Lula, segundo 
se diz, pelo marqueteiro Duda 
Mendonça, e de imediato con-
sagrado, tanto assim que, ao 
completar o segundo mandato, 
o novo enólogo procurou abas-
tecer-se com algumas caixas, 
para as vigílias cívicas do o PT 
no ABC paulista.

O vinho subiu-lhe à cabe-
ça, pois ao reaproximar-se de 
um antigo desafeto político, o 
Paulo Maluf caçado pela In-
terpol, logo o teria chamado 
ás falas, da seguinte maneira: 
“Ô Maluf, quando você vai me 
servir um Romanée-Conti”?

Se o caro leitor ainda não 
conseguiu provar do vinho fa-
moso, como eu, por força da 
nossa pobreza burra, certa-
mente viu A Lista de Schind-
ler, filme de Steven Spielberg 
sobre o industrial nazista que 

conseguiu salvar 1.100 judeus 
dos fornos crematórios, graças 
as malas de dinheiro, relógios, 
ouro e outros meios de suborno, 
entre os quais Romanée-Conti.

Vinho não somente ale-
gra o coração de um homem, 
segundo um ditado italiano; 
também poupa vidas. Maluf 
deve ter um bom estoque no 
seu palacete paulistano, ha-
bituado que está ao que há 
de bom e melhor. Só lhe falta 
liberdade para gastar no exte-
rior os juros das contas secre-
tas. A propósito de viagens, há 
governantes e parlamentares 
que passam até um terço do 
mandato em viagens de traba-
lho. O Brasil vai ao mundo, o 
Brasil vai á forra.

           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*

EXPRESSANDOUm vinho 
dos deuses

Como já foi discutido no artigo 
Formação da Competência Leito-
ra – I, publicado no mês de junho, 
faz-se imprescindível promover 
em todas as áreas de ensino, não 
somente na área de Língua Portu-
guesa, a formação e o desenvolvi-
mento da competência leitora, tão 
necessária nos dias hodiernos, a 
fim de que o educando possa ler, 
estabelecendo sentido e relações 
intertextuais, a partir do repertó-
rio de conhecimentos prévios. 

Nessa perspectiva, conforme 
Fiorin e Savioli (2003), no livro 
Para entender o texto: leitura e 
redação, a recorrência de traços 
semânticos estabelece a leitura 
que deve ser feita do texto. Essa 
leitura não provém dos delírios 
interpretativos do leitor, mas está 
inscrita como virtualidade (pos-
sibilidade) no texto.Segundo os 
autores, há várias possibilidades 
de interpretar um texto, mas há 
limites. Certas interpretações se 
tornarão inaceitáveis se for levada 
em conta a conexão, a coerência 
entre seus vários elementos. 

Essa coerência é garantida, en-
tre outros fatores, pela reiteração, 
a redundância, a repetição, a recor-
rência de traços semânticos ao lon-
go do discurso. Para que o leitor per-
ceba essa reiteração, deve percorrer 
o texto inteiro, tentando localizar 
todas as recorrências, isto é, todas 
as figuras e temas que conduzem 
a um mesmo bloco de significação. 
Dizer que um texto pode permi-
tir várias leituras não implica, de 
modo algum, admitir que qualquer 

interpretação seja correta nem que 
o leitor possa dar ao texto o senti-
do que lhe aprouver. Assim, o leitor 
cauteloso deve abandonar as inter-
pretações que não encontrem apoio 
em elementos do texto.

Nessa mesma perspectiva, as 
Orientações Curriculares para o 
Ensino Médio (2008) propõem que 
as atividades de leitura de tex-
tos devem focalizar não apenas a 
formação ou consolidação do gos-
to pela atividade de ler, mas sim 
o desenvolvimento da capacidade 
de compreensão e produção do tex-
to escrito, seja aquele oriundo de 
esferas privadas, seja aquele que 
circula em esferas públicas. 

Sendo assim, é importante 
que os educadores desenvolvam 
a competência leitora,tendo como 
compromisso possibilitar letra-
mentos múltiplos, o que pressupõe 
conceber a leitura e a escrita como 
ferramentas de empoderamento e 
inclusão social, além de procurar, 
também, resgatar o contexto das 
comunidades em que a escola está 
inserida, as práticas de linguagem 
e os respectivos textos que melhor 
representam sua realidade, a fim 
de que os alunos-leitores estabe-
leçam sentido, ampliando e redi-
mensionando sua visão de mundo. 

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

Formação da Competência 
Leitora – II
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Quando realmente desejar se entregar a 
alguém, deixe que a embriaguez das sensa-
ções tome conta deste instante; sinta que o 
torpor dessas emoções devora todo o corpo.

Permita que essas mesmas sensações te 
faça cavalgar por prados inebriantes do desco-
nhecido e que, além disso, elas têm o poder de 
te fazer cegar, emudecer, não deixar mais es-
cutar coisa alguma desnecessária à sua alma 
fortuita... apenas gozar do seu livre-arbítrio!

Mas não se esqueça que um dia as sen-
sações vão embora, e nada pode nos restar se 
o que fizermos não tiver sentimentos profun-
dos envolvidos, essa raiz que nos faz voltar 
sempre ao amálgama das coisas. 

O oco do vazio se apodera dos que não se 
prepararam para o cálice das paixões. Não se 
esqueça que um dia o torpor pode dar lugar 
ao cansaço; a embriaguez momentânea será 
sucedida pela sobriedade; a cegueira pode 
dar vazão à clarividência; a mudez aos fala-
tórios e a surdez às palavras frias e ásperas.

As sensações materiais não são o fim, 
mas o ínfimo princípio. O iniciar de uma lon-
ga caminhada ou de uma complicada cons-
trução, em que o amadurecimento vem com 
cada passo ou com cada tijolo cuidadosamen-
te escolhido e elaborado para aquela fresta. 

Delas, das sensações, deriva-se o deleite 
da conquista, da sedução – flor orvalhada de 

odores afetivos -, entretanto, apenas as sensa-
ções não nos permitem atracar ao porto segu-
ro aonde pulsam dois corações enamorados. 

Os sentimentos, esses sim, são a chave 
que nos abrem a porta para o mundo mági-
co do doar-se aos relacionamentos conjugais. 
Os bons sentimentos, os sentimentos puros, 
são o meio, o combustível, a chama, do ver-
dadeiro elo entre os espíritos.

E quando isso acontece, quando duas 
almas são tocadas por esse fluido inexpli-
cável, miticamente separadas nas histórias 
antigas, para se encontrarem na Terra ou no 
Espaço, felicidade maior não há. 

No momento em que realmente desejar 
se entregar, não apenas exploda de corpo 
em sensações desvairantes, cores inefáveis 
e arrepios intermitentes, mas sucumba de 
todas as formas nos espirituais labirintos 
dos sentimentos verdadeiros, sem medo e 
sem demora, pois essa pode ser a sua meta-
de gêmea que vagava entre montes e outros 
lábios, mas agora está ali, tão próxima e tão 
real, tão viva e tão simples, que podemos não 
enxergar. 

Duas almas                    Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL
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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

Estão abertas até o próximo dia 
20 novas inscrições para o Vestibular 
2012.3 da Faculdade Madre Thaís, de 
Ilhéus. Os interessados podem efetuar 
suas inscrições presenciais na entrada 
principal do Shopping It´Art, no centro, 
ou pela internet, no endereço www.fa-
culdademadrethais.com.br.  No ato da 
inscrição presencial, o candidato deverá 
preencher o Requerimento de Inscrição 
e o questionário sociocultural e entregá-
los ao atendente, estando desobrigado 
da apresentação de qualquer documen-
tação nesse momento. No caso da inscri-
ção Não presencial, o candidato deverá 
preencher o Requerimento de Inscrição 
e o questionário sociocultural e enviá-
los por e-mail.

De acordo com o edital publicado, as 
provas, sob a responsabilidade da Con-
sultec, vão acontecer no dia 22 de julho, 
na sede da FMT, das 9 às 13 horas. Es-
tão sendo disponibilizadas vagas para os 
cursos de Administração, Enfermagem, 
Biomedicina, Direito e Logística. A ex-
pectativa por uma grande procura, se-
gundo a direção, fica por conta da avalia-

ção do Exame Nacional de Desempenho 
dos Estudantes (Enade), que posicionou 
a FMT como a melhor entre as institui-
ções privadas no sul da Bahia, com nota 
3, em uma avaliação cuja nota máxima 
é 5. A FMT teve desempenho igual à 
Universidade Estadual de Santa Cruz 
(Uesc), principal instituição pública de 
ensino superior da região e ficou apenas 
um ponto atrás do melhor desempenho 
estadual, as Universidades Federal da 
Bahia (UFBa) e Federal do Recôncavo 
(UFRB).

Em todo Brasil, 1.828 instituições  
foram avaliadas, 683, ou 37,3% ficaram 
abaixo da média no IGC. Na Bahia, 46 
instituições de ensino superior foram 
reprovadas pelo MEC e nenhuma ins-
tituição alcançou a nota máxima. O re-
sultado divulgado pelo MEC é baseado 
em indicadores de cursos de faculdades, 
universidades e centros universitários, 
segundo informou o Inep. Foram leva-
dos em conta na avaliação, pontos como 
condições de ensino, instalações físicas,  
projeto pedagógico e o resultado dos 
alunos no Enade.

FMT abre novas inscrições 
para vestibular

EDUCAÇÃO

Decorrentes acontecimentos vêem man-
chando o nosso país e o provocando o surgi-
mento de questionamentos, sobre o real re-
gime político presente dentro das jurisdições 
brasileiras. Inquirições como essa visam es-
clarecer dúvidas, se está sendo exercida a de-
mocracia no Brasil ou não. Se a democracia 
está sendo respeitada e como ela está funcio-
nando etc..

Arbitrariedades por parte do governo; a 
falta de acesso às informações e acessibilida-
de; a desigualdade, e a existência de casos 
referentes a desrespeito a cidadania huma-
na ou até “iuslibertatis“, demostram uma 
falta do cumprimento desta e uma dispari-
dade da etimologia da palavra que vem do 
grego, onde “demo” significa povo e “Kratia”, 
de “Krátos” significa governo, poder, autori-
dade. Ou seja, democracia significa governo 
do povo, poder do povo, onde a oficialização 
do poder estatal vem da vontade do povo e do 
consenso dessa maioria. 

Demagogia essa, que já existe desde seu 
surgimento aqui no Brasil, pois escravos, 
mulheres e estrangeiros eram marginali-
zados, excluídos dos verdadeiros direitos 
de cidadãos. Deixando que uma minoria 
possuísse efetivamente o poder e utiliza-se 
em nome da maioria, impossibilitando que 
interesses e objetivos dessa minoria fossem 
considerados universais em nome da “demo-
cracia”.

No entanto, e para o bem da sociedade, 

podemos contar com os remédios constitucio-
nais, grupos e instituições públicas e priva-
das, de forma direta ou indiretamente, como 
é o caso da Ordem Demolay, Maçonaria e 
outros grupos paramaçônicos. Nas quais têm 
como um dos seus baluartes a democracia 
em suas diversas áreas. A liberdade religio-
sa e intelectual, além da formação de seus 
dirigentes, que são eleitos a partir de uma 
forma liberal e democrática, são exemplos 
desta prática. 

Enfim, seria um tanto utópico, dizer 
que o Brasil vive uma real democracia vis-
ta a situação vivenciada atual, tornado um 
pouco tanto complicado imaginar que haja 
uma conscientização em uma grande maio-
ria, provavelmente devida uma passividade 
e hábitos individuais. Dessa maneira, cabe 
ao cidadão reavaliar os ideais democráticos 
do nosso país e pensar em democracia de for-
ma não pronta e sim, em uma forma a ser 
construída, fazendo que todos nós tornemos 
pessoas atuantes em nossa sociedade e que 
se façam presente na vida política desta. 
Lembrando que essa responsabilidade não 
cabe apenas a um grupo ou uma parcela da 
população, e sim de todos nós!

Por Tales Almeida Andrade.
Estudante, estagiário de nível médio da 13ª Promotoria 

Regional de Itabuna - MPBA, 2º Conselheiro e Presidente 
Adjunto do Capítulo Itabuna da Ordem Demolay n 40 

– Mater da Bahia.
Email: talesalmeidadm@hotmail.com

Por tales almeida andrade*

ORDEM
DEMOLAY

Democracia 
demagoga
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Meu pai já velho, olhos atentos e bem azuis,
Que com saudade lembra os tempos de outrora,
Sempre me fala de seus dias de alegria,
Foram bons tempos, tempos de grande glória!

A sua terra, os seus pais, os seus irmãos,
Boas lembranças da sua tenra idade,
Os belos campos e amigos daquelas horas,
Quando lembra, enche o peito de saudade...

E as algazarras de quando ainda mocinho,
Quando criança, todo mundo já foi rei!
Sua morada era um castelo encantado,
“Vi belas coisas”, diz meu pai, “onde passei”.

“Quando deito, lembro do meu carro de boi”,
Que pela estrada cantava uma canção,
“São boas coisas que com o tempo já se foi”,
Misto de paz, saudade em meu coração!

- Hoje estou velho, mas saudável, tenho porte,
Não temo a morte, é Deus quem cuida de mim!
- Quando me vou? Só Deus sabe da minha sorte,
Só sabe Deus, pra onde vou, e de onde eu vim.

Poesias
Meu pai

POLÍTICA

Cassação histórica
O dia 11 de julho de 2012 vai ficar para 

sempre na história do Brasil, quando o Sena-
do Federal, atendeu aos ditames do seu regi-
mento interno e das leis que regem seu pro-
vimento, sem olvidar as aspirações do povo 
brasileiro, cassando o senador da República 
Demóstenes Torres, do Partido Democratas 
e procurador do Ministério Público do estado 
de Goiás, nascido em Anicuns, município do 
interior goiano, por 56 votos a favor, apenas 
19 contra, e 5 abstenções, devido à relação 
com “máfia dos caça-níqueis”. 

Torres foi descoberto numa relação di-
reta com o contraventor Carlinhos Cacho-
eira, em que foram flagradas, pela Polícia 
Federal, 298 ligações telefônicas, corrupção, 
enriquecimento ilícito, quebra de decoro par-
lamentar e favorecimento à empresa Delta, 
acreditando a Procuradoria do Ministério 
Público Federal que o ex-senador seja sócio 
oculto, o qual ficará inelegível ate 2027, de-
núncia apresentada em todo território nacio-
nal, através da mídia, em março de 2012. 

Essa proclamação histórica, de vere-

dicto dos mais esperado, refletiu em cada 
semblante de velhos, adultos e jovens bra-
sileiro, que, enfim, a prática de corrupção e 
de escândalos foi punida e o vale-tudo dos 
políticos inescrupulosos não teve um final 
em pizza, como ocorria ao longo dos anos. 

Magnânimo, o Senado da República não 
se curvou a pressão dos advogados de defesa e 
suas brilhantes teses. Estamos perto da carta 
de alforria para libertarmos das excrescên-
cias do cabresto em que vive o povo brasileiro, 
escravo da impunidade e da venda que cobre 
os olhos dos seus julgadores. Hoje, nossos fi-
lhos, nossos netos sentirão orgulho do Senado 
Federal que cumpriu com sua missão de lisu-
ra e ética, dando exemplo de novos rumos de 
governo e respeito aos eleitores brasileiros. 

Em resumo, os senadores mostraram 
que são capazes de julgar corretamente 
e acreditar que os fins não justificam os 
meios sujos, que a corrupção e o enriqueci-
mento ilícito, carregando dinheiro nas cue-
cas, são crimes, humilham o trabalhador 
que ganha a vida com o suor do seu rosto.

Difícil era acreditar na segunda cassa-
ção de um senador (o primeiro foi Luis Este-
vão). Imaginávamos que haveria mais uma 
armadilha para mantê-lo no poder, como 
alguns correligionários queriam. Excelente 
a reflexão dos senhores senadores, que a opi-
nião pública, sobretudo por meio das redes 
sociais, iria cobrar muito alto, caso não agis-
sem com consciência, dignidade e respeito ao 
povo brasileiro. Fica o bom exemplo para o 
mundo, que não nos ignora, que o país não 
é mais aquele descrito na obra Brasil: 500 
Anos de Corrupção, do ilustre criminalista 
Sergio Habib, publicada pela Editora SAFE.

É gratificante saber que existem polí-
ticos criteriosos, que dedicam a vida públi-
ca sem fisiologismo, mantendo suas fichas 
limpas. Espera-se que o Senado Federal 
continue exercendo sua jornada em defesa 
da ética, a favor da Democracia, que é o 
papel do Parlamento.

* Por Sione Porto. 
Delegada de Polícia, graduada em Direito, com especialização 

em Direito Penal e Processual Penal.

                                                              Por Sione Porto*
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Partiste. Ficou comigo 
Uma saudade infinita 
Do teu olhar tão suave, 
Da tua boca bonita, 
De todos os gestos teus 
Que vibraram minha dita. 
A lembrança dos teus beijos 
No meu coração se aninha, 
Vai-se o dia, vem a noite 
E eu continuo sozinha 
Por teu carinho suspirando, 
Ao pulsar da vida minha. 
Teu retrato da moldura 
Docemente me sorri 
Com teu olhar enleante, 
Doirado de frenesi... 
Oh! Como é doce viver 
Saudosa, pensando em ti! 
Ontem sonhei que te via 
A abraçar-me contente. 
Num encontro abrasador, 
Deleitoso e envolvente. 
Que eu tive um despertar 
Intenso, fremente, ardente... 
A distância lancinante 
Que te separa de mim 
Jamais consegue apagar 
Minha esperança sem fim: 
Se o langor diz que não 
O meu amor diz que sim. 
É sublime como o céu, 
Tem a candidez da flor, 
Sereno como o luar, 
Como o sol, encantador 
E somente a ti pertence 
Todo o meu imenso amor!

“CARTA”

Por eglê santos Machado.
 Poetisa e Membro da Academia Grapi-
úna de Letras (AGRAL). Itabuna - Bahia

E-mail: egle.sm@hotmail.com 

Por Maria da trindade almeida.
Compositora e Poetisa. 

Belo Horizonte – Minas Gerais.

O aumento expressivo dos níveis de 
criminalidade em nossa cidade tem sido 
motivo de desassossego e muita preocupa-
ção junto às pessoas de bem que por aqui 
residem. De todos os lados, em todos os jor-
nais da cidade, ouvimos e lemos: “Itabuna 
tornou-se uma Cidade violenta”.

Alguns menos avisados colocam logo a 
culpa na polícia, esquecendo-se do que nos 
disse Rui Barbosa: “A força não constrói, 
não une, não pacifica... Onde as instituições 
civis não logram estabelecer a paz median-
te a justiça, as armas só estabelecem a paz 
da servidão”. 

A cadeia pública, a penitenciária de Ita-
buna encontra-se cheia, está superlotada.

Conterrâneos, não podemos nos limitar 
a pedir mais policiais nas ruas e mais re-
pressão. Isso é importante, num primeiro 
momento, é necessário mais não é suficien-
te. Desta forma estamos atacando o efeito e 
abandonando a causa, o cerne da questão. 

Precisamos sim, reivindicar, gritar 
aos quatro cantos da cidade com todas as 
nossas forças, por ações mais eficazes dos 
Poderes Públicos, em todos os níveis, (Fe-
deral, Estadual e Municipal) voltadas à 
prevenção da criminalidade.

Precisamos de programas sociais que 
se ocupem principalmente da adolescência 

desassistida, programas de prevenção e 
tratamento voluntário ou compulsório da 
dependência química de jovens; precisamos 
de postos de saúde e hospitais atendendo 
a todos, escolas com ensino de qualidade 
ocupando os jovens nos dois turnos, esco-
las com atividades esportivas, literárias e 
lúdicas nos finais de semana, praças públi-
cas bem cuidadas, saneamento básico, ilu-
minação de qualidade em todos os bairros 
da cidade, praças esportivas de qualidade 
com programas acompanhados por profis-
sionais, maior oferta de emprego, reduzir o 
custo político municipal, e, sobretudo, im-
plantar uma cultura exemplar de ética a 
ser seguido por todos os cidadãos.

Ainda é o grande Rui Barbosa, o Águia 
de Haia quem nos ensina: “Não há nada 
mais relevante para a vida social que a for-
mação do sentimento de justiça”. 

A paz é fruto da justiça, e o sentimento 
de justiça depende, sobretudo, da razoável 
distribuição de oportunidades, bens e direi-
tos entre todos os membros da comunida-
de. O vazio da falta de Políticas Públicas 
ou a insuficiência das ações comunitárias 
na prevenção da criminalidade, com o sen-
timento de impunidade que parece está se 
instalando em nosso País, em nossa região 
favorecem o caminho da transgressão e a 

arregimentação de adolescentes e jovens 
para o crime.

Queremos para nossa terra a PAZ dura-
doura, a PAZ do BEM. O que será preciso?

A nosso ver, é preciso que haja a dispo-
sição dos GOVERNOS e o engajamento da 
SOCIEDADE. Cada um precisa fazer a sua 
parte de forma sincronizada e ordenada.

Não há PAZ sem JUSTIÇA SOCIAL – 
educação, saúde, cidadania para todos, sem 
distinção.

Não há PAZ sem JUSTIÇA SOCIAL 
– o primeiro passo cabe a cada um de nós. 
Cada instituição, cada homem, cada mu-
lher, cada jovem. 

A PAZ é produto de Ações e Processos 
Administrativos de ordem preventiva, re-
pressiva, jurídicas (legislativa), judiciais, 
saúde e sociais. É uma construção coletiva, 
todos os segmentos da sociedade devem 
participar com ações concretas. Somente 
construiremos a PAZ, erradicando a vio-
lência e reconstruindo os valores éticos, 
morais, familiares e espirituais perdidos 
pelos seres humanos.

* Por antônio da silva Costa. 
Engº Agrº MsC Adm. Empresas. Membro-fundador das 

Academias Grapiuna de Letras de Itabuna (AGRAL), Maçônica 
de Letras e Ciências e Artes da Região Cacaueira (AMALCARG) 
e Coordenador Grupo de Ação Comunitária de Itabuna (GAC). 

Itabuna - Bahia 

A paz duradoura

OPINIÃO
ansico@uol.com.br
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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
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Parque Municipal de Belo Horizonte

O casal Vercil e Angélica Rodrigues 
em visitação a mais um museu

Visitação ao Palácio das ArtesCasa do Baile no Complexo da PampulhaO casal no Museu das Minas e do MetalVisitação a Exposição na Rodoviária de BH

O casal anfitrião mineiro Ricardo e 
Brenda e sua mãe Maria da Trindade

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

O casal Brenda e Ricardo e Vercil e Angelica 
no fim de tarde na Lagoa da Pampulha

Aréa da Savassi -  point gastronômico 
e de compras de BHMercado Central de Belo Horizonte

Esta colunista em visitações 
aos antiquários de Lourdes

A Igreja da Pampulha que foi projetada por Oscar Niemeyer e inaugurada 
em 1943 e faz  parte do Conjunto Arquitetônico da Pampulha

Belo 
Horizonte, 
uma cidade 
encantadora

Aproveitamos as curtas férias 
de junho para visitarmos a bela, 
planejada e culturalmente orga-
nizada capital mineira de Belo 
Horizonte. Saímos de lá encan-
tados e com a promessa de que 
retornaremos em breve.

Aproveitamos a viagem para visitarmos museus, parques 
públicos e privados, shows, museus, antiquários, exposições, 
pontos turísticos como o complexo de lazer da Pampulha – com 
sua a famosa Igreja da Pampulha e a Casa de Baile. Além da 
visitação ao Mercado Central (ex-estádio do América Mineiro), 
Museu das Minas e do Metal, Palácio das Artes, Conservatório 
de Música, a área sofisticada da Savassi centro gastrômico e de 
compras, e vários shoppings. É realmente a Belô é encantadora, 
bem como o seu povo. 

Praça da Estação
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Essa moça bonita é 
Elaine Pena – agente da 
empresa Gol do aeroporto 
de Confins na grande BH. 
Ela honra a sua profissão, 
ou seja, faz o seu trabalho 
com prazer e competência. 
Obrigado Elaine por aten-
der tão bem as pessoas 
que viajam pela Gol.

 Quem também estará trocando de 
idade no próximo dia 26/07, é o meu 
cunhado maçônico Irmão Cardoso, pro-
prietário das Óticas Cardoso. Cardoso é 
uma pessoa do bem e que tem o dom de 
cativar todas as pessoas que o conhece. 
Pedimos ao Grande Arquiteto do Univer-
so que lhe proporcione toda felicidade do 
mundo.

Quem estará aniversariando no próximo dia 21/07 é o mineiro 
boa gente Ricardo José Nunes - que na foto aparece ao lado de sua 
musa inspiradora e esposa Brenda Valentina. O casal foi um grato 
presente que Deus nos deu na nossa ida a Belo Horizonte. Deseja-
mos ao amigo Ricardo que Deus continue abençoando-o, bem com a 
sua maravilhosa família.

No dia 24 de julho que aniver-
saria é o professor Antonio Costa 
- Coordenador do Grupo de Ação 
Comunitária (GAC) e Mestre 
Maçom e uma das pessoas mais 
íntegra dessa cidade. Costa como 
é chamado pelos amigos pautou 
toda sua vida a servir ao próximo 
e a sua comunidade. A direção 
desse jornal (Vercil e Angélica) 
deseja ao amigo toda felicidade e 
paz do mundo.

A pequena Bianca Oliveira Pinheiro come-
morou em Salvador onde mora em grande es-
tilo com seus familiares e amigos no dia 07/06 
seus três aninhos de idade. Bianca é neta do 
nosso amigo José Carlos Oliveira. 

O avô José 
Carlos, os 
pais Cris-
tiano Lucas 
Pereira e Mô-
nica Oliveira 
Pinheiro e 
a aniversa-
riante Bianca 
Oliveira 
Pinheiro.

Bianca 
Oliveira 
e a farta 
mesa de 
doces

Bianca Oliveira em momento 
de descontração

Mônica Oliveira e Bianca Oliveira

Niver de Bianca 
Oliveira

Agradecimento
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A dois meses que acontece 
na Praça da Liberdade em Belo 
Horizonte o projeto Piquenique 
Cultural. Esse evento é uma for-
ma de oportunizar a população 
ao contato direto e prazeroso da 
leitura e é realizado por um gru-
po de amigos Paulo Fernandes, 
Beatriz Myrrha, Virgínia Cân-
dido, Flávia Gama e Alessandro 
Vicentin, que não tem ajuda ne-
nhuma governamental. 

Piquenique 
Cultural

CULTURA 

Meu primo Luiz Tinoco escre-
veu a seguinte frase no facebook: 
“o problema dos que não gostam de 
política, é que são governados pe-
los que gostam! Mas, será Luizinho 
que o povo sabe o que é política?

Política no seu sentido lato é 
a busca do consenso como meio 
para viver harmonicamente em 
coletividade. Então, exercitamos 
a política em todos os seguimen-
tos de nossas vidas, por sermos 
seres sociais. E somos os respon-
sáveis pela máquina que promo-
ve o consenso, tanto na condição 
de representantes quanto na 
condição de representados que é 
o exercício pleno da democracia. 
Assim, política só existe no regi-
me democrático.

Todavia, a sociedade apren-
deu que a política foi feita para 
os políticos e só a eles foi dado a 
obrigação de exercê-la. Mas, os 
nossos políticos ao serem alçados 
a condição de representantes es-
quecem que são procuradores de 
interesse alheio e passam a se-
guir os ensinamentos de Maquia-
vel, pois exercem a política para 
a realização de interesse próprio, 
bem como para a manutenção no 
poder. E, o distanciamento dos 
cidadãos da esfera pública forta-
lece a monopolização da política 
e os desmandos decorrentes dos 

acessos que ela proporciona.
A partir daí começa o jogo do 

vale tudo. Nada é proibido para 
manter-se invicto. Como alianças 
de supostos inimigos, benefícios, 
honras e dignidades aos mais for-
tes, promessas futuras e acessos fa-
cilitados. E o jogo da política deixa 
de ser a busca pela harmonia cole-
tiva para transformar-se no melhor 
caminho para eu ter poder.

É triste saber que a política se 
transformou no meio mais sórdido 
do homem exercer o seu egoísmo 
e sua ambição, enquanto os desti-
natários da política ficam alijados 
dos seus direitos e impedidos de 
serem de fato os verdadeiros titu-
lares do poder. E o mais triste é 
ler a conclusão que chegou o ar-
quiteto Oscar Niemeyer: “Proje-
tar Brasília para os políticos que 
vocês colocaram lá, foi como criar 
um lindo vaso de flores para vocês 
usarem como pinico. Hoje eu vejo, 
tristemente, que Brasília nun-
ca deveria ter sido projetada em 
forma de Avião e sim de Cambu-
rão...” Só discordo de uma coisa: 
o pronome deveria ser nós e não 
vocês caro mestre.

Por Valéria ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de 
Tecnologia e Ciências – FTC e Mestranda em De-

senvolvimento e Gestão Social CIAGS/UFBA. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Qual o problema da política?

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

O prefeito Capitão Azeve-
do, candidato à reeleição pela 
coligação “Trabalho e Amor 
por Itabuna”, participou de 
um corpo a corpo sábado (14), 
na Avenida do Cinquentená-
rio, centro da cidade. A con-
centração foi em frente à In-
diana Veículos.

Azevedo estava acompa-
nhado pelo seu vice, o médico 
e ex-deputado estadual por 
dois mandatos Renato Costa 
(foto), além de candidatos a 
vereador e militantes. Segun-
do o prefeito, “foi uma oportu-
nidade de conversar com os 
comerciantes e as milhares de 
pessoas que transitam diaria-
mente pela principal avenida 
de Itabuna”.

Azevedo lembra que a Cin-
quentenário foi o local onde 
ele realizou uma das primei-
ras grandes obras de sua pri-
meira gestão, revitalizando a 
avenida e contribuindo para 
reaquecer o comércio. “Hoje o 
comércio é forte na avenida, 
de ponta a ponta, diferente-

mente de antes, quando a 
atividade só era mais intensa 
entre a Praça Otávio Manga-
beira e o cruzamento com a 
rua Adolfo Maron”, observa.

A coligação “Trabalho e 
Amor por Itabuna” é formada 
por 11 partidos (DEM, PMDB, 
PSDB, PTN, PTB, PR, PMN, 
PTC, PRTB, PSDC e PSL). 
Mais de 200 candidatos a ve-
reador compõem a chapa pro-
porcional

ITABUNA

Azevedo e Renato 
fizeram corpo a corpo 

na Cinquentenário

Angélica Rodrigues, Beatriz Mirrha, Virgínia Cândido, Paulo Fernandes, 
Flávia Gama, Alessandra Vicentin, Luide, Vercil Rodrigues e Ricardo José.

Aniversário de 2 
meses do Piquenique 

Cultural em BH 

Brenda Valentina em momento de leitura com o filho Luide

Vercil Rodrigues e a 
turma responsável 
pelo Piquenique 

Cultural
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A festa do TicoMia come-
morou 25 anos de história, no 
sábado, 23 de junho, em Ibicuí, 
numa explosão de alegria, com-
provando que continua sendo um 
dos ícones do São João da Bahia. 
Com um público recorde, formado 
por baianos e de outros estados, o 
TicoMia festejou ao som das ban-
das Mastruz com Leite, Lordão, 
Aviões do Forró, César Menotti 
e Fabiano, Dorgival Dantas, e 
a dupla sertaneja João Bosco e 
Vinicius. Este ano, as homena-
gens foram para o centenário dos 
nordestinos Jorge Amado e Luiz 
Gonzaga, e para o cinquentená-
rio da banda Lordão. 

Alegria, muita animação e 
tranquilidade são características 
da festa do TicoMia, onde também 
há espaço para a irreverência de 
muitos participantes. O evento, or-
ganizado pelos produtores Sara e 
Lourival Dourado Filho, teve início 
com show de Mastruz com Leite, 
que há muitos anos participa da 
festa. Em seguida, a banda Lordão 
fez o chão da Fazenda El Dorado 
tremer cantando velhos e novos 
sucessos do grupo, que já iniciou as 
comemorações pelos seus 50 anos. 

“Isto aqui sempre foi uma ci-
dade forrozeira. Quando cheguei 

em 72 ao Lordão - já que tenho 40 
anos de Ibicuí, o Lordão já toca-
va aqui no Clube. As pessoas da 
cidade faziam o São João tão tra-
dicional, tão lindo, que as coisas 
foram crescendo e empolgando. 
O próprio TicoMia com 25 anos, 
a gente lembra daquele barra-
cão, a gente aqui entronchando, 
tocando de duas da tarde às sete 
da noite. Hoje, tá aí na parceria 
com essas bandas lindas Aviões 
do Forró, que não deixa de vir; 
César Menotti, agora, que é fã; 
Mastruz com Leite, que é raiz; 
Dorgival, que é outro parceiro do 
xote; Ítalo & Renno e o Lordão, 
que é a banda do coração. É im-
portante ver esse valor, assim, 
retribuído”, declarou Kocó, voca-
lista do Lordão, em meio à festa. 

A banda Aviões do Forró tam-
bém já é uma atração nacional 
aguardada no TicoMia. O vocalis-
ta Xand considera a festa nota 10. 
“Dos anos que a gente participou 
pra cá, muita coisa mudou, mas 
pra melhor. A festa está crescen-
do a cada ano, os camarins estão 
aqui gigantes, que antigamente 
não tinha esse luxo todo. Mas a 
festa nunca perdeu o brilho, a fes-
ta em si está lá na frente, tá no 
público. O pessoal chega cedo, no 

início da tarde, o sol quente, mas 
o pessoal todo aí. Parabéns para 
toda a organização, o Douradinho 
que faz esta festa maravilhosa e 
eu espero que a gente venha mui-
tos e muitos anos pra frente”, dis-
se o cantor. 

Sertanejo – Uma das novi-
dades do TicoMia é a harmonia 
entre o ritmo do forró e a música 
sertaneja. A dupla César Menot-
ti & Fabiano se apresentou na 
festa pela segunda vez consecu-
tiva e fez o público cantar seus 
maiores sucessos. “Estamos hon-
rados de termos sido convidados 
novamente. No ano passado, fo-
mos a primeira dupla sertaneja a 
cantar aqui no forró do TicoMia, 
em 24 anos de história, e poder 
voltar é porque a galera gostou. 
A gente fica muito honrado com 
esse convite e estamos aí, juntos, 
comemorando os 25 anos do Tico 
Mia”, afirmou o cantor Fabiano.

 O grande público presente no 
TicoMia demonstrou também o 
carinho pelo sanfoneiro Dorgival 
Dantas, que demorou para dei-
xar o palco diante dos insistentes 
pedidos de bis. A dupla sertaneja 
João Bosco e Vinícius, um grande 
sucesso do momento, fez a estréia 
na festa com grande sucesso. 

O Sindicato dos Produtores 
Rurais de Eunapólis homenageou 
pelos relevantes serviços presta-
dos aquela entidade sindical, o en-
genheiro civil soteropolitano, mas 
itabunense de coração Jorge Car-
rilho, que também foi o primeiro 
presidente daquela instituição do 

extremo sul.
Além do troféu como reco-

nhecimento de sua dedicação, 
Jorge Carrilho passa a ser 
também o nome de uma das sa-
las do sindicato que tem como 
presidente Eliane Meneses de 
Oliveira.

No ano de 2010, Jorge Car-
rilho recebeu também homena-
gem quando da celebração da 
formatura da primeira turma de 
Engenharia Civil da Faculdade 
de Tecnologia e Ciências (FTC/
Itabuna), por sua contribuição à 
engenharia regional.

Foi bastante prestigiada 
a solenidade de posse das no-
vas diretorias do Rotary Club 
de Itabuna e do Rotary Club 
de Itabuna Sul, Distrito 4550, 
que ocorreu no último dia 5/7, 
na Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB) em Itabuna.

No Rotary Club de Itabuna 
assume o professor universitá-
rio Aurélio Farias de Macedo 

que substitui o advogado Tar-
so Soares. E no Rotary Club de 
Itabuna Sul Jaime Navarro é 
substituído por Juarez Correia 
Ribeiro para o ano rotariano 
2012-2013. Na oportunidade 
os dois clubes que tem como 
lema “Dar de si antes de pen-
sar em si”, premiaram os seus 
sócios 100% de freqüência do 
ano 2011-2012

TicoMia explode de alegria
no São João de Ibicuí

Jorge Carrilho é homenageado em Eunapólis 

Rotary Club de Itabuna 
e Itabuna Sul empossam 

seus novos dirigentes

COMEMORAÇÃO

HOMENAGEM

POSSE

A solene mesa de posse

José Carlos Oliveira e Marilúcio Dantas Ramos – da diretoria do Rotary 
Club Itabuna Sul e Celeste Aida Seara Souza – do Lar Fabiano de Cristo

Aurélio Macedo e Juarez Correia – respectivamente presidentes 
Rotary Club de Itabuna e Rotary Club Itabuna Sul.

O Clube da Fraternidade entidade ligada a Loja Maçônica Areópago 
Itabunense foi prestigiar a posse rotariana.

Os irmãos maçônicos: Washington Farias, João Luiz, 
Cleber Moreira e Eraldo Bussolar.

Jorge 
Carrilho, 

Luiz Eduar-
do Carrilho 

e Eliane 
Meneses de 

Oliveira.

O engenheiro 
Jorge Carrilho 
e o Diretor 
Geral da FTC 
Cristiano 
Lôbo



1- Trabalho no Conselho de Fisiote-
rapia e Terapia Ocupacional, tendo in-
gressado mediante concurso público. Fui 
demitido sumariamente após cerca de 
quatro anos de trabalho, sem processo ad-
ministrativo ou prova de justa causa. Isto 
é certo? Anônimo.

Os Conselhos profissionais, criados por lei, 
como o Conselho da Ordem dos Advogados, o 
de Medicina, etc., têm a natureza jurídica de 
Autarquia Federal. Situação que deve ser a 
mesma do Conselho de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional, tanto que você  foi admitido me-
diante concurso Público. Então, você não pode 
ser despedido sumariamente, ou seja, a resci-
são do seu vínculo com o Conselho só  pode ser 
rompido por este mediante processo no qual 
seja apurada uma causa justa, e com a garantia 
de ampla defesa. Como não, houve nada disso, a 
demissão de que você fala, não pode prevalecer. 
Você deve procurar um advogado para obter 

sua reintegração.
 
2- Tenho colaboradora que labora em 

minha casa há quase 90 dias. Não fiz o re-
gistro em sua carteira de trabalho. Quero 
saber o que é lhe devido, o que recolher 
de contribuição previdenciária e qual é a 
parte dela. Lia Carmen.

Senhora Carmem, a CTPS deve ser anotada 
no prazo de 48 horas contadas  da  admissão. 
O não cumprimento desta obrigação sujeitará 
o empregador ao pagamento de multa admi-
nistrativas (não em favor do empregado), cujo 
valor está previsto administrativamente. Além 
disso,  devem logo ser  feitos os descontos  e re-
colhimentos do INSS e recolhimento do FGTS, 
também sob pena de multa. O valor a descontar 
em favor do INSS é de 11%  do salário. Aconse-
lho a procurar o INSS  coma CTPS anotada e 
pedir o cálculo dos valores (tem multa, juros e 
correção) e fazer os recolhimentos. 

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
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Por razões de ordem técnica 
a Câmara Municipal de Itabuna 
transferiu a data de entrega de 
títulos de Cidadão Itabunense 
de 28 para o dia 31 de julho. A 
transferência da data obedeceu 
aos trâmites previstos no Regi-
mento Interno e foi aprovada em 
votação durante a sessão plená-
ria de quarta-feira, dia 11. Se-
gundo o presidente do Legislati-
vo, Ruy Machado, cada vereador 
tem direito a indicar dois nomes 
prá receber o Título ou então 
optar por diplomas de Honra 
ao Mérito. Esse é um momento 
muito importante não só para 
o homenageado como também 
para a cidade porque contempla 
aqueles que têm serviços presta-
dos à comunidade tanto na área 
social, como na política ou eco-
nômica, disse Ruy. A solenidade 
de entrega dos títulos será rea-
lizada no próximo dia 31 (terça-
feira), na AABB, às 19 horas.

Com nove votos a favor do parecer do re-
lator Milton Gramacho e apenas dois contra, 
a Câmara Municipal de Itabuna aprovou as 
contas do ex-prefeito Fernando Gomes, re-
ferentes ao ano de 2007.  Dos onze   verea-
dores presente apenas Claudevane Leite e 
Wenceslau Júnior ficaram a favor do pare-
cer do TCM e contra o decreto legislativo que 
acompanhou o voto favorável do relator.

Ao justificar o seu voto contrário Wen-
ceslau falou sobre o desrespeito do Execu-
tivo com a Câmara. “O prefeito Fernando 
Gomes executou a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias sem aprovação do Legislativo. 

Além disso, o Executivo é acusado de apli-
car menos de 25% dos investimentos na 
educação pública”, esclarece o vereador.

Já para o relator, todas as irregulari-
dades citadas foram justificadas, pois na 
época a lei orçamentária do município foi 
alvo de uma acirrada disputa entre o po-
der Executivo e o Legislativo, conseqüen-
temente gerando dificuldades. “Na época, 
a Lei nº 043/2006 foi apreciada e aprovada 
com emendas pelo Legislativo em 18 de de-
zembro de 2006, mas somente encaminha-
da á sanção do Executivo, em 10 de janeiro 
de 2007”, considera Gramacho.

O Legislativo Municipal aprovou  nesta 
quarta-feira (11), a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias (LDO).  Na primeira discussão 
aberta na ultima terça-feira (10), o parecer 
apresentado pelo  relator Milton Grama-
cho,  aprova o projeto que sofreu alterações 
no artigo 27   e acréscimo de mais dois arti-
gos, a qual prevê  revisão anual de salário 
dos servidores do município.

Na emenda de nº 001 modificativa , o 
artigo 27  determinava  o prazo de até 31 de 

julho para o envio da Proposta Orçamentá-
ria da Câmara Municipal ao Legislativo  . 
“ Agora este prazo passa para o dia 10 de 
agosto, uma vez que a equipe de contabili-
dade necessita de ao menos dez dias depois 
de encerrado o mês anterior para verificar 
arrecadação dos sete meses do ano. Com 
base nesse prazo deverá ser aplicado o per-
centual constitucional de 6%”, segundo ex-
plica o relator da matéria, vereador Milton 
Gramacho. 

Câmara entrega título de
Cidadão Itabunense no dia 31

APROVADAS CONTAS DE
EX-PREFEITO FERNANDO GOMES

EMENDAS DA LDO SÃO
APROVADAS PELO LEGISLATIVO

CÂMARA EM AÇÃO

A resposta 
de Deus

O Senhor derrama sobre nós 
o Seu Espírito Santo, sem medi-
da, justamente em decorrência 
das tarefas que precisam ser re-
alizadas. Por causa das situações 
que vivemos, tanto em termos re-
ligiosos como sociais e políticos, 
o Senhor derrama o Seu Espírito 
de maneira nova, extraordinária, 
sobre os nossos bispos, padres, 
grupos, comunidades, casas reli-
giosas, seminários; enfim, sobre 
todos, porque é a Igreja por com-
pleto que está vivendo hoje uma 
extraordinária ação profética.

Quando tantos querem decre-
tar a falência de Deus e de Sua Igre-
ja, diante das seitas, diante da situ-
ação de racionalismo e de descrença, 
o Senhor vem dar Sua resposta. A 
resposta de Deus é o derramamento 
do Espírito Santo. É assim que Ele 
reage diante de toda situação: der-
ramando uma nova e extraordiná-

ria efusão do Espírito Santo.
Não imaginamos o que Deus 

pode fazer porque, como o anjo dis-
se a Virgem Maria: “[...], pois para 
Deus nada é impossível” (cf. Lc 
1,37). O Senhor está constantemen-
te renovando a Igreja. Precisamos 
ser dóceis e acolher essa renovação. 
O Senhor está colocando Sua Igreja 
numa nova marcha, Ele a está le-
vando a ser plenamente carismáti-
ca, evangelizadora e profética, e por 
isso derrama sobre ela o Seu Espí-
rito. É preciso acolhê-lo!

Deus o abençoe!

Trecho do livro 
“O Espírito sopra onde quer”

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

Ruy destaca a importância do título de cidadão 
que será entregue no dia 31 de julho
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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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Vamos 
acordar!

Ando sem tempo para escrever, pois 
as atividades do judiciário estão realmen-
te sugando toda a minha energia e dispo-
sição. Não me queixo do tipo de trabalho, 
mas das condições que amargamos, com 
pouquíssimo pessoal. Hoje entendo por-
que a maioria das pessoas que lá se en-
contram espera ansiosamente pela apo-
sentadoria. Às vezes, o inferno pode não 
ser tão longe quanto muitos imaginam. 
A propósito, mencionando o inferno, que-
ria ressaltar que a cada dia me convenço 
mais que alguns tinham razão quando 
diziam que os homens se servem de Deus 
e não servem a Deus. É impressionante! 
Testemunho dia a dia que muitos dão ao 
Senhor a roupagem que lhes parece me-
lhor. A quem convém é um Deus castiga-
dor ou Pai misericordioso ou uma Fonte 
inesgotável de riquezas e bênçãos. Há 
quem pense que Deus seja um negociador 
ou um camaleão que troca de princípios 
dependendo dos fiéis que deseja arreba-
nhar. Percebo com pesar que, hoje em dia, 
cada qual cria a religião de seu interesse, 
e isso já começa no título que se dá à igre-
ja. Encontramos todas as denominações 
possíveis e imagináveis. Temos um Deus 
realmente eclético e popular.

Enquanto isso, cada qual vai fazendo 
o que bem entende, pois, em última ins-
tância, Deus sempre perdoa. Continua a 
exploração do pobre pelo afortunado, a 
dominação do fraco pelo forte, o massa-
cre de milhares de inocentes pela ganân-
cia de alguns. Vejo que o tempo passa e 
pouca coisa muda, porque o ser humano 
resiste a uma transformação essencial. 
A sede de poder e a ambição desmedida 
continuam a guiar os passos da maioria 
das pessoas. Se quem está embaixo tem a 
chance de se elevar, pronto, começa tudo 

de novo. Quem antes era tiranizado ago-
ra tiraniza, num evidente circulo vicioso. 
Isso acontece porque ainda estamos dor-
mindo. Não acordamos para a realidade 
da existência, segundo a qual as obras 
espirituais são superiores às materiais, 
ainda que estas sejam mais visíveis e 
palpáveis.

Como disse Santo Agostinho em cer-
to trecho de sua obra Confissões: “A co-
mida que se toma em sonhos, não obs-
tante ser muito semelhante à do estado 
de vigília, não alimenta os que dormem, 
porque estão dormindo”. Sim, estamos 
dormindo. Não conseguimos enxergar o 
que é real; tão imersos estamos em nos-
sos sonhos de autossuficiência. O amor 
é real, mas infelizmente não amamos. 
Nós matamos a cada dia as possibilida-
des de amor, toda vez que subtraímos do 
próximo a sua oportunidade de ser feliz, 
negando-lhe o reconhecimento de sua 
importância neste mundo simplesmente 
por ignorá-lo, assim como às suas neces-
sidades mais básicas. 

Precisamos acordar! Deus é para to-
dos e não somente para alguns. As leis 
são para todos, os recursos naturais são 
para todos. Por que muitos agonizam 
enquanto outros se empanturram? Será 
justo isso? O verdadeiro Deus não serve a 
conveniências, mas tudo observa; tudo vê, 
pois não está dormindo como nós. Quem 
tiver ouvidos, ouça! Quem tiver olhos, 
veja! Ainda há tempo de uma profunda 
conversão para aqueles que realmente a 
desejam.

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 
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O músico e compositor Marcelo 
Ganem lançou seu novo disco, Amo-
roso Chocolate, em Salvador, no do-
mingo (08), durante o encerramento 
do SalonduChocolat de Paris, evento 
que começou na sexta-feira (06), reu-
nindo representantes mundiais de 
todos os segmentos relacionados ao 
cacau, chocolate e derivados. A apre-
sentação do artista grapiúna aconte-
ceu no Salão Iemanjá do Centro de 
Convenções.

Amoroso Chocolate é o quinto disco 
da notável carreira de Marcelo Ganem, 
um ícone da cultura sulbaiana. As 14 
músicas que compõem o CD transpa-
recem a essência da sua criatividade, 
consolidando a trajetória fiel à escola de 
mestres como João Gilberto e Tom Jo-
bim. E ainda assinalam mais uma ação 
em defesa incondicional da riqueza na-
tural do lugar onde ele vive – a mata 
atlântica, com suas cachoeiras e árvores 
centenárias, e as belas praias banhadas 
pelo Oceano Atlântico.

Desde o início, Marcelo Ganem jun-
tou-se aos bons da música brasileira. 
No primeiro disco, Serra do Jequitibá, 
de 1985, levou para o estúdio o também 

iniciante Carlinhos Brown, com sua per-
cussão já inconfundível. O trabalho até 
hoje é referência na Bahia. Em Tribu-
to à Mata Atlântica, de 2001, o artista 
catalisou seu profundo amor e respeito 
pelo ecossistema preservado para som-
brear os cacaueiros cultivados no sul da 

Bahia.
Marcelo Ganem caminhou em dire-

ção ao mundo do chocolate como a água 
corre para o mar: naturalmente, cons-
cientemente, espontaneamente. Em 
2010, foi convidado pelo então presiden-
te da Associação dos Produtores de Ca-

cau (APC), Henrique Almeida, para in-
tegrar a comitiva brasileira presente no 
SalonduChocolat de Paris. Encantou os 
chocolateiros reunidos na capital fran-
cesa e abriu as portas para este seleto 
e refinado grupo da cadeia produtiva do 
cacau. Desta vez, chega a Salvador com 
o convite do presidente do Instituto Ca-
bruca, Durval Libâneo.

Marcelo Ganem diz-se feliz e hon-
rado por participar deste salão de Sal-
vador, na primeira edição do evento 
fora de Paris. “Este disco que mostra-
rei lá é a síntese das referências que 
inspiram meu trabalho: Jorge Amado, 
cravo, canela, mata, silêncio, harmo-
nia, canto dos pássaros, burburinho do 
riacho correndo sobre as folhas secas 
da roça, assobio do vento, enfim, meu 
mundo universal e particular”, pontua 
o artista. 

Além dele, sobiram ao palco do Sa-
lão Iemanjá para apresentar Amoroso 
Chocolate, os músicos itabunenses Da-
mião (bateria) e Carlinhos Dórea (con-
trabaixo). A direção artística do show é 
assinada pelo premiado Gideon Rosa, 
com produção de Clarice Bartilotti e re-
alização de Arteiros Associados.

  Marcelo Ganem lança CD em Salvador
  durante Salão Internacional do Chocolate

Estou, hoje (27.6.12), em momento 
de muitas alegrias. E por que tanto isto? 
Porque a Comissão Especial da Câmara 
dos Deputados aprovou, ontem, dia 26 
de junho, o texto do Plano Nacional de 
Educação, com algumas emendas aditi-
vas insertas mediante relatório do de-
putado Ângelo Vanhoni, do PT/PR.

 O ponto mais polêmico decorreu das 
solicitações para que o PNE contem-
plasse com 10% do produto interno bru-
to (PIB) os investimentos em educação 
pública. 

Recordamos que o Brasil, no plano 
anterior, investiu nessa rubrica apenas 
5%. O PNE propunha uma elevação 
para 7%. A maçonaria, após análise do 
projeto, divulgou documento (Carta) e 
o encaminhou ao Congresso Nacional, 
entregando-o a seu Presidente, em que 
externava o entendimento de que era ne-
cessário elevar esses investimentos para 
10% e até sugeria a inclusão de recursos 
decorrentes dos lucros do Pré-Sal. 

 O Relator teve a iniciativa de au-
mentar esses valores para 8% e até che-
gar a 10%, seguindo os caminhos do Pré-
Sal, como entendera a maçonaria.

 Ontem, em aprovação simbólica, 
“sob intensa pressão de 300 manifestan-
tes, na maioria estudantes, que lotaram 
3 salas da Comissão para acompanhar 
a votação dos destaques, o governo acei-
tou incluir no projeto do Plano Nacional 
de Educação (PNE) a aplicação de 10% 
do Produto Interno Bruto (PIB) em po-
lítica de educação em até dez anos”. (JC 
edição de 27.06.2012).

 Desejo que os maçons não esqueçam 
de que a luta da Ordem é permanente 
no combate à IGNORÂNCIA por ser ela 
“a mãe de todos os vícios”. Por isto, ja-
mais descansaremos enquanto houver 
um analfabeto em nosso País e enquan-

to não virmos em grau da maior respei-
tabilidade e conceito internacional a 
educação pública no Brasil.

 Todos são chamados a testemunhar 
o nosso esforço pela discussão e aprova-
ção do PNE desde que ele foi protoco-
lado na Câmara dos Deputados. Neste 
sentido fizemos Assembléias Gerais de 
seus Grão-Mestres em quase todas as 
Capitais dos Estados da União, e em En-
contros Nacionais da Cultura Maçônica 
realizados em Recife, Londrina, Cuiabá, 
Brasília, São Paulo e São Luiz, discutin-
do o assunto, não só com os maçons, mas 
com o povo em geral, especialmente, a 
porção ligada à educação pública, desses 
Encontros emitindo Cartas, denuncian-
do as mazelas do ensino, as suas carên-
cias e sugerindo idéias para a melhoria 
da qualidade educacional.

 O projeto de lei, se as forças do obs-
curantismo não inibirem a caminhada, 
estará em breve no Senado e, daí, seguirá 
para a sanção presidencial. Mas não se 
encerrará aí a atenção da maçonaria, pois 
se iniciará o tempo do “olho do fazendei-
ro”, isto é, a luta pela aprovação da lei da 
responsabilidade educacional, sem o que 
o PNE será apenas uma carta de inten-
ções, e os 10% do PIB, capim verde para 
engordar os monstros da corrupção. 

 Sugiro uma visita ao endereço http://
www.domcarmo.blogspot.com. Nesse 
blog, o leitor encontrará algumas infor-
mações, colocadas em artigos quinze-
nais, sobre  feitos da maçonaria, durante 
essa tramitação do PNE (2011/2020) ou 
se desejar poderá ler “Educação & Ma-
çonaria”, pela Editora A Trolha Ltda.

 Paguem-me as alvíssaras. O PNE 
foi aprovado. Aleluia!

Por antônio do Carmo Ferreira.
Fundador e Presidente da ABIM – Associação Brasileira de 

Imprensa Maçônica. Recife – Pernambuco

Aleluia! 
O PNE foi 
aprovado

EDUCAÇÃO

                     Por antônio do Carmo Ferreira

Email: domcarmo@yahoo.com.br*
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Continuamos a apre-
sentar os acadêmicos que 
compõem a Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA). 

 A Academia de Letras de 
Ilhéus terá um stand na Feira 
Literária Ler Amado, parte in-
tegrante das comemorações do 
Centenário do escritor Jorge 

Amado, durante o período de 05 
a 11 de agosto, no Centro de Con-
venções Luís Eduardo Magalhães 
em Ilhéus. No espaço haverá um 
Cabaré Literário, um Terreiro de 

poesia e vários stands com a par-
ticipação de editoras regionais, 
estaduais e nacionais. Haverá 
ainda apresentações musicais, 
grupos de dança e de teatro.

No último dia 10/07, a Academia 
Grapiúna de Letras (Agral) promoveu 
reunião ordinária de seus imortais na 
sede provisória da entidade na Rua La-
fayette Borborema, centro, Itabuna.

A reunião foi presidida pelo Vice-
presidente Vercil Rodrigues que na 
oportunidade parabenizou os acadê-
micos por a cada dia tornar a Egrégia 
Casa ainda mais pujante e vigorosa. 

Nesta reunião ficou decido que o 
concurso de poesias cujo tema é “Jor-
ge, o amado Filho de Itabuna”, que 

reuniria a princípio algumas esco-
las municipais foi ampliado também 
para a rede estadual. A assembleia 
deliberou também que o concurso 
será iniciado no dia 10/08 e a entre-
ga da premiação será no dia 08/11, 
possivelmente no Centro de Cultura 
Adonias Filho.

A noite contou ainda com a pa-
lestra do acadêmico e jornalista Cle-
ber Torres que falou sobre a vida e a 
obra do patrono da Academia Jorge 
Amado.

ACADEMIA 
DE LETRAS 
JURÍDICAS 

DO SUL 
DA BAHIA 
(ALJUSBA)

ACADEMIA GRAPIÚNA 
DE LETRAS (AGRAL)

Agral promove reunião ordinária

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)
ALI participa do de Feira Literária

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

*Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros 
Breves “Análises Jurídicas” e “Análises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro-fundador e Vice-presidente 
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)

A mesa que conduziu a reunião da Agral

Os acadêmicos 
aniversariantes do mês 
de Julho: Antônio Costa 

(24/07), Jailton Alves 
(25/07), Antônio Teobaldo 

(1º/07) e Ari Rodrigues 
(05/07). A equipe dos 
jornais Direitos e O 

Compasso através da 
sua diretoria parabeniza 

os aniversariantes e roga 
ao Pai Celestial que os 

cubram de bênçãos. 

Wilma Alves Santos Vivas 
Cadeira 17

Wilma Alves Santos Vivas, Advogada. Juíza de Direito e professora do Depar-
tamento de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Doutora e 
Mestranda em Direito. Mestranda em Educação. 

A Cadeira que ele ocupa tem como patrono: Josaphat Marinho

Josevandro 
Nascimento  
Cadeira 16

Josevandro Nascimento. Advogado, Mes-
tre em Direito, Professor da Universidade Es-
tadual de Santa Cruz (UESC) e da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia de Itabuna (FTC). 
Coordenador do Curso de Direito da Facul-
dade Madre Thais (FMT). Jornalista militan-
te. Membro da Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), ocupando a cadeira nº 14, que pertenceu 
ao poeta Haikaista Abel Pereira e Membro da 
Loja Maçônica Vigilância e Resistência

A Cadeira que ele ocupa tem como patro-
no: Aurelino Leal

Clodovil 
Moreira 
Soares

Cadeira 19
 Clodovil Moreira So-

ares, advogado. Delegado 
de Policia Civil. Especia-
lização em Direito Penal. 
Professor das faculdades 
de Direito da Faculdade 
de Tecnologia e Ciências 
(FTC) e Unime – Unidades 
de Itabuna.

A Cadeira que ele ocu-
pa tem como patrono: Ivan 
Americano da Costa.

Uma homenagem ao Aniversário de Itabuna.

Fizemos questão de dar uma 
passadinha para comemorar.

Encomendas: (73) 2102.5301   |   Aluguel de ônibus: (73) 2102.5316


