
Direitos - Como você chegou a Ita-
buna?

Jorge Antônio Braga - Eu cheguei a 
Itabuna e disso me orgulho muito, porque 
fui parido aqui, no Hospital Santa Cruz, 
hoje Hospital Calixto Midlej Filho.

Da maternidade, fui para a casa dos 
meus pais, na Rua da Jaqueira, nº 234 atu-
al Av. Fernando Cordier, onde cresci e fi-
quei até me casar e para onde voltei no ano 
de 2005, para estabelecer meu comércio.

Direitos - Fale um pouco sobre a 
sua história em Itabuna.

JAB - Nascido e criado em Itabuna, 
estudei no Colégio Divina providência e 
no Colégio Estadual de Itabuna, onde fiz 
o curso de técnico de enfermagem.

Estudei na FESPI, hoje UESC e, por 
exigência da empresa onde trabalhava a 
época, a GM do Brasil, me transferir para 
Salvador, passando a estudar na Univer-
sidade Católica (UCSAL).

Ainda em Salvador, fui convidado pelo 
Senhor José da Silveira Mota, para ge-
renciar a sua empresa, a SILVEIRA S/A, 
em Itabuna, onde trabalhei até o lamen-

tável encerramento das suas atividades.
Posteriormente fui trabalhar na em-

presa Aliança, do grupo Brasileiro da 
qual participamos desde a sua instalação 
nesta cidade.

Alguns anos depois, fui convidado a 
trabalhar com o grupo do Sr. Edmundo 
Cardoso, (Cambuí Veículos) tendo sido o 
responsável pela instalação da empresa 
Ville Veículos, revendedora de veículos 
da marca Peugeot.

Desde o ano de 2005 passei a traba-

lhar somente de forma autônoma, (Bra-
ga Veículos), vendendo veículo de todas 
as marcas, novos e usados, trabalhando 
também com financiamento e, agora, 
também com consórcio de motos, veícu-

los, móveis, tratores, eventos pelo grupo 
RODOBENS e consignado INSS, Estado, 
Município e Federal.

Direitos - Como você chegou à 
Presidência da CDL? 

JAB - Desde que retornei a Itabuna-, 
ainda como gerente de vendas da empre-
sa SILVEIRA S/A, passei a integrar o 
quadro de diretoria da CDL, exercendo 
diversos cargos, a exemplo de secretário, 
conselho fiscal. E, finalmente o de Presi-

dente

Direitos - Qual a função da CDL e 
o que ela representa para o Comér-
cio de Itabuna?
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JAB - Promover e integrar o comércio 
de Itabuna, buscando meios de desenvol-
vê-lo, de fazê-lo crescer, realizando cam-
panhas promocionais, buscando junto aos 
poderes públicos meios de incentivar as 
vendas, divulgando amplamente o nosso 
comércio que é um dos maiores e melhor 
do nosso Estado. 

Além disso, a CDL participa ativa-
mente de todas as ações que visam o 
bem estar da comunidade e, não, ape-
nas do comércio, tendo como exemplos 
recentes a questão da revitalização do 
vídeo monitoramento nas ruas centrais 
da cidade e também do calçadão da Ruy 
Barbosa.

Dessa forma, a CDL é a representante 
dos lojistas itabunenses, sempre na defe-
sa dos seus direitos e interesses, priori-
zando a comunidade como um todo, que é 
a mantenedora do comércio.

Direitos - O Senhor ocupa cargo 
na Federação da CDL. O que isso sig-
nifica e representa para os lojistas 
de Itabuna?

JAB - Entendo que esta função (Di-
retor Distrital) seja oriunda do poder da 
nossa CDL e isso dá representatividade 
tanto na FCDL quanto na CNDL. Ou 
seja, temos representatividade e visibili-
dade em âmbito Nacional.

Direitos - Quais os projetos para o 
futuro da CDL?

JAB - Buscar conscientizar maior nú-
mero de lojistas acerca da importância do 
associativismo, da união, para fortaleci-
mento maior do nosso comércio. “Comer-
ciante unido, comércio fortalecido”.

Buscaremos também, através do Po-
der Público, o ordenamento do trânsito 
e alocação digna dos camelôs, sem que 
estes interfiram no comércio legalmente 
estabelecido.

Direitos - Quando finda o seu 
mandato?

JAB - O mandato da atual diretoria foi 
prorrogado até 31.12.2014, em função do OF. 
CIRCULAR. CNDL/ASSERJU N. 223/11.

Direitos - Vai disputar a reeleição?
JAB - No momento não tenho essa 

pretensão, estou focado em fazer uma boa 
administração.

O entrevistado desta edição do Direitos é Jorge Antônio Braga, 
presidente da CDL/Itabuna desde janeiro de 2010.

Braguinha como é mais conhecido nasceu em Itabuna, é formado em 
Direito e sempre atuou no ramo de comercialização de automóveis. Atu-
almente é proprietário da Braga Veículos. Ele ingressou na CDL 1988, 
e ocupou diversos cargos na diretoria dessa entidade lojista nas gestões 
de Rolemberg Macedo e Carlos Veloso Leahy, a quem substituiu.

Tem grande participação na vida social da cidade sendo mem-
bro efetivo do Lions Clube Itabuna Sul, onde ocupou várias funções 
inclusive a presidência em duas gestões. É também Mestre Ma-
çom da Loja Areópago Itabunense e Vice-Coordenador do Grupo de 
Ação Comunitária (GAC). 

“A CDL é a representante dos lojistas 
itabunenses, sempre na defesa dos seus 
direitos e interesses, priorizando a 
comunidade como um todo”

Entrevista com JORGE AntônIO BRAGA - Presidente 
da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Itabuna (CDL)

“nossa maior missão 
é promover e integrar o 
comércio de Itabuna”
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Os distúrbios do Aparelho Di-
gestivo estão cada vez mais levando 
pacientes a procurarem tratamento 
especializado, com destaque para as 
grastrites e os refluxos, patologias po-
tencializadas por hábitos alimentares 
inadequados e por estilo de vida estres-
sante, típicos da contemporaneidade. 
Uma das especialidades médicas que 
atua no diagnóstico e tratamento das 
doenças do aparelho digestivo é a Gas-
troenterologia concentrada na Santa 
Casa de Misericórdia de Itabuna no 
Serviço de Endoscopia Digestiva, ins-
talado no Ambulatório de Especialida-

des do Hospital Manoel Novaes. 
Voltado para o público do Sistema 

Único de Saúde (SUS), particular e con-
veniado, o Serviço de Endoscopia dispõe 
de variados exames para diagnóstico e 
métodos modernos de intervenção en-
doscópica para tratamento de distúrbios 
do aparelho digestivo. Ali são realizados 
exames de endoscopia, colonoscopia e 
retosignoidoscopia, além de videoen-
doscopia digestiva, videocolonoscopia, 
entre outros procedimentos. 

O Serviço de Endoscopia também 
proporciona a realização de procedi-
mentos intervencionistas. “Consegui-

mos hoje intervir em pacientes com 
sangramento, evitando assim a reali-
zação de cirurgias, além da possibili-
dade de retirada de corpos estranhos”, 
relatou o chefe do Serviço, o médico 
endocrinologista Augusto Lins. 

Ainda integram a equipe do Ser-
viço de Endoscopia da Santa Casa de 
Itabuna os médicos Rodrigo Matos, 
Sueli Cristina Pereira Rommel, Ruy 
Oliveira de Souza, Rommel Santos 
Pires e Roberto Paulo Filho. O atendi-
mento é realizado de segunda a sexta-
feira, das 7 às 12 horas. Mais informa-
ções pelo telefone (73) 3214-4353.  

As parasitoses intestinais são muito 
comuns em nosso meio. Calor e umidade 
são requisitos para a disseminação dessas 
doenças que causam grandes malefícios à 
comunidade. Usualmente, são chamados 
de vermes, independente de seu tamanho, 
os parasitos que causam as parasitoses in-
testinais. Os vermes podem ter alguns mi-
límetros como os causadores da ancilosto-
míase ou amarelão quanto alguns metros 
de comprimento como o verme causador da 
teníase

O hospedeiro é o homem, vivendo o pa-
rasita nos intestinos, de onde retira os nu-
trientes para o seu metabolismo e, ainda 
causando doenças. Através do solo e da água 
contaminados por cistos, forma embrioná-
ria dos helmintos, o homem infecta suas 
mãos e levando-as à boca, introduzem-nos 
no corpo, especificadamente nos intestinos. 
Os dejetos não tratados e lançados no solo 
e havendo umidade vão proporcionar novas 
infestações. 

Há duas espécies de tênias: a saginata 
e a Sólon. A primeira infesta o boi e a se-
gunda, o porco. O homem, comendo carnes 
contaminadas de origem bovina e porcina 
sem o devido cozimento, vai adoecer. A te-
níase bovina fica restrita aos intestinos, 
mas a do porco, além dos intestinos, pode 
o verme migrar para o cérebro causando a 
neurocisticercose, parasitose de difícil tra-
tamento.

A esquistossomose, ou popularmente 
chistose, ocorre quando o homem se banha 
em rios, lagoas etc. onde prolifera o cara-
mujo que alberga o Esquistossoma man-
soni, causador daquela enfermidade. O 
verme se localizando no fígado vai causar 
ascite ou barriga d´agua. 

Há outras parasitoses não causadas por 
vermes ou helmintos, que são as amebíases 
e giardíases. Existem várias espécies de 
amebas, porém a única que provoca doença 
é a Entamoeba Histolytica. Esses parasitos 
só podem ser vistos ao microscópico.

Quanto ao tratamento, baseando-se 
no exame parasitológico de fezes, o médi-
co fará a prescrição. Lembro-me, quando 
criança, nos anos cinqüenta, era acordado 
ao amanhecer para beber um vermífugo de 
gosto intragável.  Um irmão meu tem uma 
leve cicatriz no lábio inferior provocada por 
um ferimento causado por um copo, onde 
estava o anti-helmíntico, como lembran-
ça de sua rejeição ao remédio nauseante. 
Hoje, as crianças não precisam mais temer 
beber remédio de verme. Além do sabor 
agradável, os anti-helmínticos são poliva-
lentes, servindo para diversas espécies de 
parasitos.

Andar calçado, lavar frutas antes de 
consumi-las, lavar as mãos antes das re-
feições, lavar as mãos ao sair do sanitário, 
cortar as unhas são algumas recomenda-
ções para evitar as infestações. Também, é 
oportuno, evitar levar cachorros às praias 
a fim de evitar a larva migrans, doença 
provocada pelo S. stercoralis que ataca os 
pés dos banhistas. 

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

Parasitoses
intestinais

Por Jairo Santiago novaes*

SAntA CASA DE MISERICÓRDIA

Serviço de Endoscopia é destaque 
na Santa Casa de Itabuna
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Atendendo convite da As-
sociação Moradas Bosque de 
Ilhéus, Ambi, o candidato da 
coligação Por Amor a Ilhéus, 
Jabes (PP), reuniu-se com mo-
radores do condomínio no de-
correr da semana, reiterando 
o compromisso de reimplantar 
o projeto Prefeitura Cidadã, 
que visa a participação popu-
lar nas decisões e na avaliação 
da administração municipal. 
O síndico geral, Roberto Silva, 
entregou ao próximo prefeito 
de Ilhéus uma carta-compro-
misso elaborada pelos morado-
res, com as reivindicações que 
julgam prioritárias, e afirmou 
que é notória a expectativa dos 
ilheenses com o retorno de Ja-
bes ao comando da prefeitura.

Além da participação po-
pular, desenvolver uma gestão 
transparente será ação fun-
damental do próximo manda-
to. Jabes afirma ainda estar 
emprenhado na reconstrução 
cidade, diante do apoio cons-

tante dos ilheenses. “Tenho a 
imensa responsabilidade de 
recuperar a autoestima dos 
ilheenses, mas estou tranquilo 
porque me preparei para isso. 
A participação dos moradores 
será imprescindível, pois a for-
ma de organizar o governo é 
meu papel, no entanto as deci-
sões serão compartilhadas com 
a sociedade civil” garante.

Jabes expôs a dificuldade 
econômica da máquina muni-
cipal, fator relacionado à crise 
cacaueira, e afirmou que so-
mado à falta de articulação e 
experiência dos últimos gesto-
res, Valderico e Newton, Ilhéus 
passa por um “processo de de-
gradação geral”, em que nem 
os serviços básicos, como ma-
nutenção das ruas pavimenta-
das e iluminação são realiza-
dos. Também enfatizou que é 
preciso ter vocação para o de-
sempenho de qualquer cargo, 
ressaltando que a paixão pela 
política e o sentimento de in-

dignação com a atual situação 
da cidade foram os motivos que 
o levaram à disputa eleitoral.

A falta de emprego é outra 
preocupação, principalmente 
porque gera diversos problemas 
sociais, como a violência e a mar-
ginalidade. Nesse contexto, Ja-
bes garantiu que irá trabalhar 
intensivamente na articulação 
com o governo estadual e federal 
para tornar realidade o Comple-
xo Porto Sul e o Polo Chocolatei-
ro, pois além do turismo ecológico 
e cultural, é preciso desenvolver 
o turismo econômico. 

Para o próximo prefeito de 
Ilhéus, o município¬ não pode 
ser apenas um “corredor de ex-
portação” do Porto Sul, deven-
do fomentar ações para aumen-
tar as fontes de emprego. “Eu 
quero o Complexo Intermodal, 
mas baseado no respeito à na-
tureza, com as compensações 
ambientais e com a oportuni-
dade de alavancar a geração de 
empregos para os ilheenses”. 

ILHÉUS

Jabes defende a participação
popular na gestão pública
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Reunidos em João Pessoa, 
maio deste ano, juízes filiados 
à Associação Nacional dos Ma-
gistrados da Justiça do Traba-
lho (Anamatra) consideraram 
a corrupção crime hediondo. 
Para combatê-lo, propõem pe-
nas maiores no Código Penal, 
além de severa fiscalização de 
órgãos internos. Estas boas 
propostas foram protocoladas, 
segundo o noticiário, na Câ-
mara dos Deputados, dia 28 
último.

No entender desses juízes, 
punições consideradas brandas 
passam a ideia de que os cri-
mes de corrupção ativa e pas-
siva, concussão e peculato são 
insignificantes. Isso e mais a 
certeza de que ganhos ilícitos 
copiosos e rápidos estimulam 
a ilicitude. É preciso apertar 
a fiscalização, punir sem abrir 
brechas a processos prolonga-
dos e recursos malandros que 

suspendem o processo ou o le-
vam à prescrição. Do contrário, 
o ralo engolira tudo.

Resta saber se tão precio-
sos quesitos terão no Congresso 
o andamento veloz que mere-
cem. Ou se comporão mais um 
projeto engavetado. Ele mexe 
com o corporativismo reinante 
na instituição, na medida em 
que prevê um Conselho de Éti-
ca Pública, para acompanhar a 
fiscalização e inibir justamente 
o corporativismo.

O aspecto mais animador 
das propostas atinge em cheio 
a vergonha histórica das licita-
ções fraudadas. Mediante um 
sistema eletrônico de dados, a 
ser criado e monitorado pela 
Controladoria Geral da União 
(CGU), seria possível reduzir 
as dimensões da boca do ralo e 
conter a enxurrada de dinheiro 
para empreiteiros, políticos e 
servidores públicos.

Corrupção, crime hedion-
do. E por que não? À primei-
ra vista, salvo considerações 
de ordem familiar e pessoal, é 
tão chocante quanto o ato da 
mulher que mata esquarteja o 
marido, ou da filha envolvida 
em maquinação para matar os 
pais a machado, ou do indivi-
duo que estupra criancinha sob 
sua guarda.

Nos casos de desvio de ver-
bas públicas, as vítimas são 
amplos segmentos sociais pri-
vados de transportes, de hospi-
tais, de emergência, de escolas 
básicas bem equipadas. Crime 
hediondo, sim. No dia em que o 
País adotar reação mais dura, 
cessará a certeza dissimulada 
da impunidade.

           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*

EXPRESSANDOCorrupção: 
Crime hediondo

O trabalho com a leitura, 
compreensão e produção textu-
al em Língua Materna deve ter 
como meta primordial o desen-
volvimento no aluno de habili-
dades que o torne capaz de usar 
um número sempre maior de 
recursos da língua, produzindo 
efeitos de sentido de forma ade-
quada a cada situação específi-
ca de interação humana.

Nesse sentido, para o traba-
lho com textos em sala de aula, 
toma-se como base as aborda-
gens que versam sobre os gê-
neros textuais, difundidas por 
Marcuschi (2005) e pelos Parâ-
metros Curriculares Nacionais 
de Língua Portuguesa – PCN 
(2001), os quais enfatizam o tra-
balho com a tamanha varieda-
de de gêneros que circulam no 
meio sociocultural, a fim de tor-
nar os educandos bons leitores 
e produtores de textos, a partir 
de atividades interessantes e 
diversificadas.

Os textos, de um modo ge-
ral, são produzidos em situ-
ações e contextos diferentes 
e cada um deles cumpre uma 
finalidade específica, atenden-
do às demandas sociais. Essas 
diversas modalidades de texto 
constituem os chamados gêne-
ros textuais, entendidos como 
“textos materializados que en-
contramos em nossa vida diária 
e que apresentam característi-
cas sociocomunicativas defini-
das por conteúdos, propriedades 
funcionais, estilo e composições 
característicos” (MARCUSCHI, 
2005, p.22).

Historicamente, os gêne-
ros textuais foram criados pelo 
ser humano, a fim de atender a 
determinadas necessidades de 
interação verbal (fala/escrita). 
Assim, de acordo com o momen-
to histórico, pode nascer um 
gênero novo, da mesma forma 
que podem desaparecer gêneros 

de pouco uso ou, ainda, um gê-
nero pode sofrer mudanças, até 
transformar-se em um novo gê-
nero, razão pela qual, como bem 
preceitua Marcuschi: “[...] os 
gêneros textuais não se caracte-
rizam como formas estruturais 
estáticas e definidas de uma vez 
por todas” (MARCUSCHI, 2005, 
p. 29).

Os gêneros textuais tam-
bém se caracterizam por sua 
grande variedade, tais como: 
notícia jornalística, receita, 
carta, e-mail, bula de remé-
dios, cardápio, piada, roman-
ce, bilhete, resenha, lista de 
compras, cartazes, telefone-
mas e outros que circulam 
socialmente, ordenando e es-
tabilizando as atividades co-
municativas do dia a dia, já 
que os mesmos estão vincu-
lados à vida social e cultural 
dos seres humanos. Igualmen-
te, são maleáveis e dinâmicos, 
multiplicando-se com o tem-
po e com o avanço das tecno-
logias, a exemplo do e-mail, 
salas de bate-papo, apresen-
tações em slides, blogs, que 
geram aprendizagem signifi-
cativa, contribuindo para que 
o aluno – sujeito ativo – sinta-
se parte deste processo.

Portanto, entende-se que, 
na escola, uma prática de leitu-
ra (constante e emancipadora) 
deve priorizar os vários gêneros 
textuais, contribuindo para a 
construção de um leitor compe-
tente, capaz de inferir sobre o 
texto lido, atribuindo os vários 
sentidos dos textos, relacionan-
do-o com a realidade vivida.

 
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

O trabalho com gêneros 
textuais em sala de aula - I
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Eu vivo no alto de uma montanha 
com uma bela vista, rodeada de árvores 
frondosas, animais exuberantes e onde 
corre um riacho cristalino. Eu vivo num 
paraíso à parte do mundo.

Nesse lugar em que vivo o amor é 
real. Os moradores de lá acreditam que 
o amor é possível e está ao alcance de 
todos aqueles que lutam por ele.

Nesse ambiente em que vivo o sexo 
não é a base do re-
lacionamento hu-
mano. Lá o sexo faz 
bem, é uma troca 
de energia positiva 
entre almas e é fei-
to com sentimento 
e emoção entre os 
parceiros, não só 
com desejo.

Nesse mundo 
em que vivo a apa-
rência exterior não 
tem tanto valor 
quanto a beleza in-
terior. Os seres des-
se orbe valorizam a bondade, a honra, 
a cumplicidade e a amizade sincera 
entre elas.

Nesse local em que vivo a moeda cir-
culante é o sorriso e não o dinheiro jun-
to aos bens de consumo. Lá vale mais 
aquele que tem espírito comunitário e 
ajude o outro a superar os seus obstácu-
los sem esperar algo em troca.

Nesse castelo em que vivo todos 
idolatram a boa arte. A literatura 
faz parte do cotidiano das pessoas, 
assim como a música de qualidade 
e a arte plástica bem representada. 
Onde o cinema visceral é preferido 
ao cinema comercial e o teatro é cul-

tuado, assim como todas as outras 
linguagens artísticas.

Nesse espaço em que vivo não exis-
tem fome e miséria, sejam elas físicas 
ou espirituais. Espaço em que não há 
médicos, nem professores, pois não 
têm doenças, pestes, calamidades e to-
dos buscam seu próprio conhecimento, 
sem a necessidade de avaliações que 
não seja a própria prática.

Essa fortale-
za em que vivo foi 
construída à prova 
de violência. Não 
existem assassi-
natos, estupros e 
pedofilia. Os tran-
seuntes não cos-
pem no chão, não 
xingam a eles mes-
mos e nenhuma 
mulher aborta um 
filho.

Nessa casa em 
que vivo o espírito 
religioso está aci-

ma de qualquer religião e a intolerân-
cia religiosa não tem vez. Lá o cidadão 
sabe que o conceito fundamental é não 
ter preconceito, seja este de qual or-
dem for.

Enfim, eu vivo no alto de uma mon-
tanha com uma bela vista e que é um pa-
raíso à parte do planeta. Eu vivo nessa 
montanha afastado de tudo e de todos. 
Eu vivo solitário, nesse mundo surreal, 
erigido dentro da minha memória...

A água potável, antigamente em Itabu-
na chegava aos lares de forma precária, em 
um tipo de vasilhame, chamado de “carote” 
que era transportado em lombos de burros 
ou em carroças, através da tração animal. 

O produto era extraído de poços arte-
sianos denominados de cisternas, diâme-
tro de dois metros e profundidade de dez 
a trinta metros. A maioria das cisternas 
localizava-se, mais concentradas nos bair-
ros: Vila zara e no “Fuminho”, hoje o nosso 
grande bairro do São Caetano. 

Outra realidade - Itabuna que antes 
dos anos 70 contava com 50 mil habitan-
tes se desenvolveu e atualmente ao com-
pletar 102 anos de existência já conta com 
uma população estimada em cerca de 250 
mil habitantes. Por isso a luta para a am-
pliação do seu sistema de água tratada 
veio através de muita luta e esforços, tra-
balho que prossegue até os dias atuais e 
para suprir as deficiências os administra-
dores buscam o produto em outras regi-
ões. Ainda com sua rede de abastecimen-
to de água tratada em desenvolvimento 
para acompanhar o crescimento da po-
pulação, assim como a coleta de esgoto, 
reestruturada e ampliada vários projetos 
são desenvolvidos.

A água onde buscar? - Antes de chegar 
ao estágio que se encontra, a água potável 
passou por distintos momentos! No come-
ço foi criado o serviço autônomo de água e 
esgoto, onde apenas o centro da cidade e 
os bairros próximos do centro recebiam o 
benefício. Os moradores dos outros locais 
tinham que comprar caminhões pipas, em 
substituição de burros e carroças, naquela 
época a água Santa Clara.

Apenas em 1970 é que foi inaugurada 
a Estação de Tratamento de Água do São 
Lourenço, aumentando assim a oferta do 
produto da cidade, através do Governo do 
Estado (Embasa). No ano de 1989, devido 
a precariedade dos serviços prestados pela 
concessionária foi criada através da Lei 
Municipal n° 1.455, a EMASA, uma em-
presa de Itabuna, feita para os itabunen-
ses, numa ampla visão do então prefeito 
Fernando Gomes.

Após a instalação da EMASA, Empre-
sa Municipal de Águas e Saneamento, para 
reforçar e aumentar a vazão da água cap-
tada em Rio do Braço foi criada a Estação 
Intermediária de Mutuns, que aumentou a 
produção de água de 340 litros, para 570 
litros por segundo. A Emasa, nesta época, 
tinha como presidente Geraldo Bríglia. Em 
2007 foi instalada a Estação de Tratamen-
to de Águas de Ferradas. O presidente, da 
EMASA nessa época era o administrador 
Isaias Mendes Lima Filho e o prefeito era 

Fernando Gomes Ele ingressou na Justiça 
contra o município de Ilhéus para trazer 
mais água para a população itabunense.  
Assim, a exemplo da Estação de Mutuns 
à demanda da oferta aumentou mais 100 
litros de água por segundo, para abastecer 
toda a Zona Oeste da cidade. Esta estação 
atualmente gera 400 litros por segundo e 
em conjunto com a ampliação da Estação 
de Tratamento de Água do São Lourenço, 
através de uma adutora de 12 quilômetros, 
com diâmetro 700mm, a EMASA está com 
a capacidade de produzir até 1.000 litros 
de água por segundo. Ou seja, a evolução 
é visível.

Mais a luta não termina ai! A direto-
ria da EMASA vem melhorando os servi-
ços prestados, a cada dia visando maior a 
distribuição do produto que qualidade tem 
comprovada. São grandes os avanços. Por 
exemplo, a normalização do fornecimento 
de água por meio de válvulas de pressão 
com o objetivo de regularizar o abasteci-
mento nas partes mais altas do municí-
pio. Esse projeto está sendo desenvolvido 
pelo atual presidente engenheiro Geraldo 
Bríglia, pela terceira à frente da empresa, 
atendendo a um convite do prefeito Capi-
tão Azevedo.

Outra grande preocupação de Geral-
do Bríglia e do prefeito Capitão Azevedo, 
está voltada na área de saneamento em 
novas redes e na substituição das obso-
letas redes de esgotos codominais pelas 
de PVC, já atingindo cerca de 12 mil me-
tros em todo o município dentro do sis-
tema correto: o convencional! Essa ação 
conta com a participação da Prefeitura, 
por conta dos recursos disponíveis para o 
setor de saneamento.

Os 102 anos da cidade, podem ser co-
memorados, pois a qualidade de vida dos 
itabunenses vem evoluindo muito e a atual 
administração municipal, do Capitão Aze-
vedo vem olhando com mais atenção para 
as partes mais humildes da cidade e fazen-
do muitos investimentos no sentido de me-
lhorar o tratamento de água e esgoto.

Para 2013 já foi anunciado investimen-
tos neste setor de 120 milhões de reais, com 
a participação direta da Emasa para atin-
gir cem por centro de esgoto tratado dentro 
deste município, inclusive, retirando todos 
os dejetos que são jogados no Rio Cachoei-
ra, um sonho de todos os itabunenses que 
amam a sua cidade e querem ver o Rio, com 
suas águas cristalinas novamente.

Parabéns, Itabuna!   

O Mundo 
em que vivo

A História 
da Água 
em Itabuna                   Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

                   Por Joselito dos Reis*    

EXPRESSÃO 
ÚNICA
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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

Frase do mês:
““O tempo passa e todos pensam que é dono dele. Ledo 

engano! A realidade é outra!”

Por Joselito dos Reis.
Jornalista. Itabuna – Bahia.

E-mail: reislito@hotmail.com e  blog: expressaounica.
blogspot.com
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Aconteceu no dia 25 de agosto, em 
Ilhéus, o evento corporativo mais espe-
rado da região, Prêmio Qualidade Pro-
fissional Bahia 2012. Com show do reno-
mado músico Guilherme Arantes, os 400 
convidados e homenageados cantaram e 
se divertiram ao som de “Cheia de Char-
me” entre outros sucessos do cantor, no 
luxuoso Resort Cana Brava Hotel.

Naquela noite inesquecível, setenta e 
três troféus, exclusivos e personalizados, 

foram entregues a pessoas e marcas que 
mais se destacam na região por priorizar 
a qualidade em seus serviços.  Um jan-
tar com buffet internacional foi oferecido 
aos convidados que, também, puderam 
curtir o som, ao vivo, das cantoras Brena 
Gonçalves e Laís Marques. 

Idealizado pelo empresário Rodri-
go Santana, proprietário da Faze Pro-
dutora, o evento entrou para a história 
como um dos melhores em credibilidade 

e qualidade já que uniu grandes insti-
tuições como a Revista Folha da Praia, 
22 anos de credibilidade na imprensa e 
o centenário da Associação Comercial de 
Ilhéus, além da vinda, pela primeira vez 
em eventos desse porte, de um artista de 
renome nacional. Os troféus foram pro-
duzidos e criados pela Símbolo Arte, de 
São Paulo, uma das maiores do país, e o 
cerimonial contou com apresentação do 
jornalista Zé Carlinhos. 

FEStA DE HOMEnAGEnS EM
ILHÉUS SUPEROU AS ExPECtAtIVAS

EVENTOS
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Quem é esse homem?

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

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

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

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

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

Quem é esse homem?

Meus quatro anos

O sol surgia.
O dia amanhecia!
A brisa se escondia
Chegava o meio-dia.
Para escola eu ia, ia...
O dia fugia.
A tarde caia.
Para casa eu ia.
A noite surgia!
O para-casa eu fazia.
Com amor escrevia.
Meu nome aprendia.
Para ficar forte comia.
E muita água eu bebia.
Minha avó era a Maria.
A outra, já não existia.
Muito feliz eu me sentia.
Minha mãe comigo ria.
Meu pai, de bravo, fingia.
O vermelho irradia.
O abc eu sabia
Às vezes, algo carpia.
Mas, o vermelho irradia!

Alusão ao neto Luigi Lawrence

Poesias

Por Maria da Trindade Almeida.
Compositora e Poetisa. 

Belo Horizonte – Minas Gerais.

Por Lucrecia Rocha - Poetisa. 
Salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com
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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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Marino 
Moura 
reúne 
amigos de 
Carlito do 
Sarinha

Formatura 
de Victor 
Venâncio Costa

O empresário itabunense 
Marino Moura, reuniu no últi-
mo dia 08/09, em sua residência 
no loteamento Jardim Alamah, 
um grupo de amigos com o in-
tuito de celebrar a vida e recep-
cionar o seu amigo e candidato 
a vereador Carlito do Sarinha.

Em um ambiente climatiza-
do, com música de qualidade e 
com fortes depoimentos de apoio 
ao vereador Carlito do Sarinha, 
tinham empresários, professo-
res, médicos, advogados, donas-
de-casa e trabalhador em geral. 
Além de jornalistas, radialistas 
e blogueiros. 

Carlito do Sarinha emocio-
nadamente agradeceu a Mari-
no Moura e família, e estendeu 
agradecimentos aos demais 
amigos pelos belos depoimen-
tos. Ao final do encontro foi ser-
vido um jantar.

O casal Carlito do Sarinha e neide de Carlito

Carlito do Sarinha agradecendo aos amigos

Marino Moura, Carlito do Sarinha e neide de Carlito

O anfitrião Marino ladeado por Carlito e pelo radialista Gilvan Lima

Os amigos ouvindo atentamete Carlito do Sarinha

Uma parte dos amigos de Carlito do Sarinha
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Formatura 
de Victor 
Venâncio Costa

No último dia 28/07, em Salvador, Victor 
Venâncio Costa, 18 anos, neto e afilhado do 
advogado José Carlos Oliveira, se formou em 
Geologia – Nível Técnico pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 
(IFBA), antigo CEFET.

A colação de grau aconteceu no próprio 
IFBA e a festa no Espaço Tece e Acontece no 
Caminho da Arvores na capital do estado. 

Victor Venâncio Costa e sua mãe Mabel 
Venâncio Oliveira (filha de José Carlos)

Victor Venâncio e sua irmã Lara 
Venâncio Oliveira Costa

Dr. José Carlos Oliveira e o neto Victor Venâncio

Quem estará aniversariando no próximo dia 
28/09 é Soraya Alves do nascimento, esposa 
do meu cunhado maçônico Ailton Andrade. 
Desejamos a aniversariante paz, harmonia e 
felicidade. na foto o casal Soraya e Ailton.

Registramos o aniversário do jovem Leonardo Vieira 
Cruz, filho do casal Meire e Antônio Cruz, ocorrido no 
último dia 07/09. A equipe dos jornais O Compasso e 

Direitos deseja ao amigo-aniversariante toda felicidade 
do mundo e estende os votos aos seus país.
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Em janeiro de 2010 escrevi 
aqui nesta coluna sobre o valor 
da marca, destacando os concei-
tos sobre o branding e a impor-
tância do mesmo na manutenção 
e expansão das empresas. Hoje 
gostaria de ressaltar a Comuni-
cação Empresarial e o profissio-
nal de Comunicação no contexto 
da construção da boa imagem das 
instituições ou pessoas públicas.

 Com o crescimento desen-
freado de marcas, produtos e 
serviços, a formação de imagens 
positivas será, muito em breve, 
o divisor de águas para o con-
sumidor escolher esse em de-
trimento daquele produto. Será 
um novo modelo de fidelização 
ou retenção de clientes, será o 
novo Marketing. Observemos 
que, no mercado capitalista (1º; 
2º ou 3º setor), empreendimento 
grande ou pequeno tem um bem 
comum: a Marca. A identidade 
visual é o ponto de ruptura en-
tre a pessoa jurídica (firma) e o 
tão conhecido nome de fantasia. 
Fantasia remete a imaginação, 
espírito, pensamento, vontade, 
ficção, capricho etc. Uma forma 
inteligente de dizer que a mar-
ca é um patrimônio da empre-
sa: ela tem que ser valorizada, 
divulgada, tratada de maneira 
retocável para que o resultado 
eminente possa criar seguido-
res e advogados dela.

Para qualquer profissional 
da área de Comunicação, Ma-
rketing ou Propaganda, uma 
coisa o incomoda: a falta de cri-
tério que os empresários – ge-
ralmente – têm para julgar o 
valor da marca e da importância 
do trabalho que cerca esses pro-
fissionais. Quando aplicamos 
a palavra “valor”, embutimos 
nesta expressão não só o que 
foi investido (valor monetário) 
em comunicação para tornar a 
marca conhecida, mas também 
o sentimento (valor intangível) 
que foi criado na visão dos clien-
tes ao passar dos tempos. 

Os jargões, as frases pron-
tas, determinam uma dessas 
faltas de critério para se avaliar 
ou até mesmo comprar uma vei-
culação. Exercem um efeito no-
civo para mercado de comunica-

ção empresarial bordões como 
“Propaganda é a alma do ne-
gócio”. Pode ajudar a vender a 
mídia, mas atrapalha o perfeito 
entendimento e importância da 
propaganda no que tange à in-
fluência de toda a complexidade 
de se construir a marca desig-
nada. Dá ao empreendedor a vi-
são única de venda do produto. 
Mas e a marca? 

No trade publicitário existe 
uma verdadeira máquina de pro-
dução de clichês que passam a fa-
zer parte do cotidiano das pesso-
as, tirando ainda mais o mercado 
de quem defende a comunicação 
como ferramenta de manutenção 
e expansão das empresas.    

No livro Branding de José 
Roberto Martins (2006, p. 8) ele 
diz: “[...] ações que, tomadas com 
conhecimento e competência, 
levam as marcas além de sua 
natureza econômica, passando 
a fazer parte de sua cultura e 
influenciar a vida das pessoas 
[...]”. Empresas que compreen-
dem isso estão à frente dos con-
correntes, usam a comunicação 
como diferencial competitivo. 
Segundo Rafael Sampaio, em 
prefácio da obra de Martins 
(2006, p. 11), em 20 ou 30 anos 
a força das marcas irá aumen-
tar ainda mais “[...]. O resulta-
do disso é o esforço mútuo dos 
stakeholders em colocar a mar-
ca em 1º plano, criando um for-
mato de comunicação sistêmico, 
integrado. 

As empresas que quiserem 
alcançar esse nível de competi-
tividade terão que parar de agir 
de forma amadora e contratar 
profissionais que atuam na 
área de comunicação corpora-
tiva para desenvolver seguido-
res e se perpetuar no mercado, 
observando tudo à sua volta e 
fazendo por onde merecer cada 
cliente alcançado. Temos que 
entender que a empresa deve 
ser preparada para os cenários 
político, econômico, social e cul-
tural e sua relação com a socie-
dade depende disso. 

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.
E-mail: adm@costhafera.com 

Comunicação empresarial, 
um diferencial competitivo O mercado rádios comerciais FM cresceu 

36% nos últimos cinco anos. Em 2005, o total de 
emissoras outorgadas era de 1.915 e, em 2010, 
alcançou a marca de 2.602. No mesmo período, 
as receitas do rádio cresceram 18,5% em termos 
reais (crescimento total menos a taxa de inflação). 
A análise histórica do período de 10 anos revela 
números ainda mais expressivos: a quantidade 
de emissoras FM passou de 1.322 em 2000 para 
2.602 em 2010, um aumento de 97%. 

Entre 2009 e 2010 o aumento do setor comer-
cial de rádio FM foi de 7,3%. Já a quantidade 
de rádios comerciais AM cresceu de forma mais 
discreta nos últimos cinco anos. De 2005 a 2010 
foram outorgadas 79 emissoras. Somando as rá-
dios comunitárias (4.193) e as rádios educativas 
(465), o setor de rádio no Brasil alcança marca 
de 9.184 emissoras. 

O dado mais recente sobre a taxa de penetra-
ção do rádio no país (2009) mostra que 87,9% dos 
domicílios brasileiros têm rádio. Esse índice pode 
ser ainda maior por conta das novas mídias como 
Ipod’s e celulares que agregam o serviço.

Celulares e players fortalecem o meio - Para 
se ter ideia, em 2010, havia 202,9 milhões de 
aparelhos celulares nos país, dos quais 36% es-
tavam equipados com rádio, um total de quase 
75 milhões de receptores. Isso tudo sem consi-
derar Ipod’s, MP3, MP4, entre outros aparelhos. 
Vale ressaltar que, a partir de meados dos anos 
90, a indústria praticamente parou a fabricação 
de aparelhos de rádio. Entretanto, o setor con-
tinuou crescendo. Isso quer dizer que, ao con-

trário do que muitos pensam, o rádio continua 
pujante e as novas mídias agregaram valor ao 
serviço. 

O rádio e sua força nos veículos automotivos 
- Outra informação importante é a quantidade 
de carros que possuem rádio. A frota brasilei-
ra de automóveis em 2010, por exemplo, era 
de 29,9 milhões de veículos. Ao considerar que 
80% desse total possui aparelho de rádio, são 
incorporados mais 23,9 milhões de receptores 
de rádio à vida dos brasileiros.

Rádios menores é maioria - O estudo tam-
bém revela que as pequenas rádios são maio-
ria no país. As rádios de potência de 1KW, por 
exemplo, representam mais de 50% do total de 
rádios AM, em populações com até 150 mil habi-
tantes. A mesma tendência vale para as rádios 
FM. Somando rádios comerciais e comunitárias, 
as emissoras de potência menor ou igual a 10KW 
representam 96% do total das emissoras. 

As taxas de penetração do rádio por região 
mostram um índice mais elevado na Região Sul, 
com 93,4%, e o menor é da Região Norte, com 
75,6% de casas com aparelhos. Na área rural, 
17,7% dos municípios brasileiros não têm acesso 
ao serviço. Os dados revelam que algumas regiões 
do país sofrem uma realidade de exclusão social e 
que a radiodifusão continua com potencial para 
expandir e alcançar a população excluída. Com 
informações da ABERT.

Brasil: 9.184 
emissoras                                               Por Elias Reis*    

COMUNICAÇÃO

Por Elias Reis.
Presidente do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus, e Discente 

do curso de Direito da Faculdade de Ilhéus.

“O rádio continua sendo o veículo de maior
penetração nos lares e veículos brasileiros”. 

(Malthez de Athayde, Sistema Record de Rádio).
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Superar seus próprios limites, ainda 
que a vida lhe imponha sérias limitações. 
Acreditar que você é capaz de ultrapassar 
obstáculos, ainda que o dia a dia lhe reser-
ve barreiras que pareçam intransponíveis. 
Perseverar na conquista dos seus objeti-
vos, mesmo que o mundo a sua volta diga 
para você desistir. 

Foi com palavras assim que o contabi-
lista Cláudio Vieira de Oliveira palestrou 
para os estudantes ingressantes do 2º se-
mestre de 2012 da Faculdade de Tecnolo-
gia e Ciências (FTC) de Itabuna, na terça-
feira (31) e na quarta-feira (1º), como parte 
da programação da Semana de Integração 
de Calouros organizada pelas coordena-
ções de cursos.

Egresso da unidade FTC Feira de 
Santana, Cláudio Vieira, que é natural de 
Monte Santo, no sertão baiano, é portador 
de uma deficiência congênita rara e mesmo 
tendo sua coluna completamente vergada 
para trás e com braços e pernas atrofiados 

tem demonstrado que as restrições físicas 
jamais foram obstáculos para sua vida. 

“Desde a minha infância sempre fui 
obstinado por conquistar meus ideais. As-
sim foi quando conseguir concluir o ensino 
médio, bem como ao decidir ingressar na 
Faculdade para uma graduação superior. 
Portanto, eu não fiz das minhas limitações 
físicas e de mobilidade empecilhos na bus-
ca das minhas conquistas”, revelou.

Persistência - Cláudio aconselhou aos 
estudantes a persistirem naquilo que eles 
se propuseram a fazer, mesmo que o ca-
minho durante a graduação possa parecer 
muito obscuro. Citando o autor Sérgio Pi-
nheiro, ele enfatizou no final de sua pales-
tra que: “O impossível está a um passo da 
nossa superação. A partir do momento que 
nos superamos algo impossível se realiza”.

Após a palestra, muitos estudantes 
presentes no auditório da FTC fizeram 
questão de expressar quanto às palavras 
de Cláudio os encorajaram para esse pri-

meiro semestre de Faculdade. Um destes 
depoimentos foi do acadêmico Euzequias 
da Silva Santos, que após 35 anos fora 
sala de aula decidiu ingressar no curso de 
Direito.

“Dez anos após sofrer um AVC isquê-
mico, vendo esse exemplo vivo de supera-
ção e perseverança que é você, sou capaz 
de reconhecer que as minhas limitações e, 
acredito, que de muitos dos que aqui es-
tão nada são diante dessa grandeza que 
é sua vida. Obrigado por nos presentear 
com um testemunho tão enriquecedor e 
que, com certeza, fará grande diferença 
em nossas vidas a partir deste dia”, disse 
Euzequias.

Essa é a segunda vez que Cláudio Vieira 
vem à Itabuna para palestrar na FTC. Em 
abril último, ele foi convidado pelo diretor da 
Faculdade, professor Cristiano Lôbo, para 
falar também sobre superação e perseveran-
ça para estudantes, docentes e funcionários 
da Instituição de Ensino.

Compartilho do mesmo ódio de Grams-
ci quando dizia que odiava a indiferença.

Dizemos e pensamos que vivemos num 
País democrático de direito e de fato, mas o 
que vemos e assistimos é a derrocada total 
e absoluta da democracia nesse país onde 
muitos idealistas morreram torturados pe-
los tempos de chumbo para que as classes 
desprivilegiadas tivessem voz e vez.

O que assistimos com a greve dos pro-
fessores tanto no âmbito federal quanto 
estadual é a total inércia dos poderes pú-
blicos que deveriam nos proteger, mesmo 
porque recebem os seus altos e nobres sa-
lários para isso e nada fazem. Calam-se, se 
calam... e se silenciam.

Enoja-me essa indiferença.
Os professores tão sozinhos e abando-

nados são massacrados diariamente pela 
mídia, quando deveria instaurar através 
dos meios de comunicação de massa um 
debate sério sobre os problemas graves e 
o caos instalado na Educação brasileira, 
oferecem uma grade de programas pífios, 
ridículos e idiotizantes que anestesiam 
diariamente a população brasileira.

Que país é esse? Será que é por isso 
que nos chamam de (República das Bana-
nas)? Será que é por isso que tem estran-
geiro que afirma que a capital do Brasil é 
Argentina?

Isso aqui é uma piada mesmo e de pés-
simo gosto. A greve se arrasta por meses, 

professores sem salários, humilhados no 
seu direito mais essencial que é o direito 
à sobrevivência e o Ministério Público que 
tem por objetivo promover a defesa da or-
dem jurídica e do regime democrático, e 
obrigação de zelar pela paz social, devendo 
ser exemplo de retidão à sociedade, se cala 
com relação à luta dos professores.

Chego a questionar será que esses 
doutores da lei passaram pelas mãos dos 
políticos ou dos professores?

Um país que não protege e nem defende a 
classe de trabalhadores que deveria ser uma 
das mais respeitadas porque é o sustentáculo 
base da sociedade, não merece respeito.

Na verdade o Brasil chegou ao fundo 
do poço. O déficit de professores passa da 
casa do milhão. O exemplo disso veja o que 
esse trecho de um artigo diz:

RIO - O ano de 2012 começará com ve-
lhos problemas na rede pública de ensino. 
Estimativa da Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação aponta 
déficit de cerca de 300 mil professores no 
país — nas redes estaduais e municipais 
—, número que corresponde a 15% do total 
de educadores em salas de aula (2 milhões). 
Salários baixos, falta de educadores no mer-
cado, ausência de planos de carreira e mau 
gerenciamento do quadro de servidores — 
muitos estão desviados de função — são 
apontados como causas da carência. Para 
amenizar a crise, estados e municípios re-

correram a concursos e contratos temporá-
rios, e professores passaram a lecionar em 
áreas diferentes da sua formação.

Isso só no Rio de Janeiro a famosa cida-
de maravilhosa. Imagine o Brasil inteiro.

A Bahia está em greve porque os ges-
tores públicos não querem cumprir a lei de 
um piso nacional do magistério para 40 ho-
ras que é de R$ 1.187.

Faço a pergunta que não pode calar. 
Porque os políticos não trocam os seus sa-
lários pelos dos professores? 

Uma sociedade que se cala diante dos 
atos nazistas produzidos por um gestor 
que se diz democrático e tira da boca a co-
mida de milhares de pessoas não pode ser 
considerada normal.

Acredito que o silêncio da elite, da 
maioria do Ministério Público, dos pais dos 
alunos, dos alunos e da mídia é pior do que 
os que mataram milhões de pessoas inde-
fesas que morreram nos campos de concen-
tração. Isso me enoja. E gente indiferente 
para mim já está morta.

*Antonio Gramsci  foi um filósofo, polí-
tico, cientista político, comunista e antifas-
cista italiano.

Cláudio Vieira: um exemplo
de superação e perseverança

Vivemos numa 
Democracia?

PALEStRA

Há diferentes formas de se falar do líder 
contemporâneo. Em um cenário cada vez 
mais complexo do ponto de vista da econo-
mia, da cultura e da ética, as atenções natu-
ralmente se voltam para a identificação de 
lideranças capazes de nos conduzir diante de 
um cenário de incertezas. Isso vale – e como 
vale – para o universo da Educação.

A escola, como uma orquestra ou time, 
precisa de uma liderança clara, sem dúvida. 
Mas essa não é uma questão simples, uma 
vez que precisamos saber de que tipo de lide-
rança estamos falando.

No mundo atual, muito diferente do que 
em tempos passados, o líder não é necessa-
riamente uma “mão de ferro”, que decide uni-
lateralmente os rumos a serem tomados. A 
complexidade das decisões é tamanha que os 
especialistas em administração têm chama-
do a atenção para uma face até então pouco 
evidente do líder: a sua capacidade de servir. 
Sim, servir.

Cada vez mais, um bom líder é aquele que 
trabalha a serviço do seu time: é capaz de con-
vencer sem autoritarismo, de fazer assomar o 
talento de seus liderados, de reunir perfis dife-
rentes de pessoas em torno de um mesmo ide-
al e provocar um consenso produtivo e unifica-
dor. Ele está ali para que as pessoas consigam 
atingir o melhor de si, desempenhando suas 
funções da melhor maneira possível.

Nessa perspectiva, as relações humanas 
que se estabelecem entre líderes e subordi-
nados tornam-se menos verticais e mais ho-
rizontais. Os méritos são de todos, bem como 
os insucessos (o que não significa dizer que as 
responsabilidades são sempre coletivas). Mas 
a palavra de ordem deixa de ser a “competi-
ção”, muitas vezes autofágica, para ser a “co-
laboração” – ou seja, o trabalho em equipe.

É preciso que se diga que esse conceito 
não é de fácil assimilação no ambiente esco-
lar, até porque as práticas de gestão das ins-
tituições de ensino tendem a se arraigar no 
passado, sendo, em geral, conservadoras. A 
ideia de “serviço” é algo que tradicionalmente 
se volta para o empregado, não para quem 
está no topo da cadeia hierárquica.

É ao menos saudável começar a refletir 
sobre isso. Afinal, acima de tudo está o su-
cesso do empreendimento e da sua missão. A 
função das equipes – e do líder – não é obede-
cer a regras e ordens cegamente, mas, sobre-
tudo, pensar no desenvolvimento global da 
organização. E, para isso, é preciso mais do 
que uma boa cabeça: mãos, braços, pernas, 
coração e mente devem andar juntos.

Saber servir, o
diferencial de um líder 

                               Por Francisca Paris*    

                               Por Jailton Alves*    

LIDERANÇA

LIDERANÇA

Por Francisca Paris.
Pedagoga, mestra em Educação e diretora de serviços edu-
cacionais do Ético Sistema de Ensino (www.sejaetico.com.

br), da Editora Saraiva. São Paulo – São Paulo

Por Jailton Alves.
Graduado em Letras e Pós graduado em Leitura e Produ-
ção textual pela UESC, pós graduado em Literatura pela 

UFMG, pós graduado em História Africana pelo Instituto 
Pró Saber, Mestrando em Educação e membro da Acade-

mia Grapiúna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.

‘’Eu Odeio a indiferença, quem é indiferente já está morto .’’  *Gramsci.



1- Fiquei afastado por motivo de 
doença e o meu médico me deu dez 
dias de licença. O médico da empre-
sa em que trabalho disse que basta-
riam cinco dias. Ele pode se sobrepor 
a uma determinação do especialista 
dessa forma? Anônimo

Prezado o benefício da licença enfer-
midade é fornecido por atestado médico 
do INSS ou por serviço médic0o convenia-
do, até mesmo da empresa desde que haja 
convênio com o INSS para tanto. Se não 
houver o convênio, nem o atestado do seu 
médico nem o da empresa, tem valor.

2- Trabalho como motorista numa 
construtora. Gostaria de saber se te-
nho direito às vantagens concedidas 
pela convenção coletiva dos traba-
lhadores na construção civil da mi-
nha cidade. Carlos Santos.

Carlos, na qualidade de motorista, 
você integra uma categoria diferenciada, 
por isso não tem direito às vantagens dos 
empregados da construção civil.

Aconselho você a consultar seu sin-
dicato e  examinar os  acordos coletivos  

que existam, porque lá devem estar os 
direitos dos motoristas, além da previ-
são da CLT. 

 
3- Estagiei como técnico em se-

gurança do trabalho de 07/06/11 a 
09/09/11. Passada essa data, fui man-
tido na mesmo função, mas a empre-
sa não assinou a minha CTPS. Em 
30/03/2012 fui dispensado sem rece-
ber nenhum direito. Não fiz exame 
admissional, mas, no final, fiz o de-
missional, que acusou surdez mode-
rada no ouvido esquerdo e surdez se-
vera no ouvido direito. Que direitos 
eu tenho por esse tempo de trabalho? 
Ramon Matos.

Ramon, primeiro, você tem direito de 
ter sua CTPS anotada com o seu contrato 
de emprego. Admissão, despedida, salá-
rio, função, etc..

Tem direito mais a indenização pelos 
danos morais resultantes da surdez e, se 
permanente, também à estabilidade de 
um ano. Se houver incapacidade para o 
trabalho, tem direito ainda a indenização 
por danos materiais.

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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Vigie esperando 
a aurora

Uma coisa impressionante, que nos 
toca, é ver como aqueles homens, doutores 
da Lei, escribas e fariseus não perceberam 
que o povo de Deus existiu para preparar 
a vinda do Salvador. O Senhor escolheu 
este povo, mas quando o Messias chegou, 
eles não O aceitaram. Eles faziam pergun-
tas só para atrapalhar Jesus naquilo que 
Ele estava fazendo. 

Jesus fala do noivo, que será tirado, 
que é justamente Ele. O noivo sempre 
significou o Messias, aquele que traria o 
Reino. O próprio Jesus diz que um dia o 
noivo lhes seria arrancado. Você sabe que 
toda a ira deles caiu sobre Jesus, queriam 
que o Senhor fosse condenado à morte – e 
morte de cruz. Depois de fazer tudo o que 
fizeram, passados aqueles quarenta dias, 
Jesus foi elevado aos céus. “Esse Jesus 
que acaba de vos ser arrebatado para o 
céu voltará do mesmo modo que o vistes 
subir para o céu” (cf. Atos 1, 11ss).

Por trás de todos aqueles homens, 
que fizeram todo o mal que poderiam fa-
zer com Jesus, estava o inimigo. É claro 

que o inferno nunca vencerá. No entan-
to, quando vemos tudo o que fizeram com 
Jesus – e hoje ainda continuam fazendo 
aos indefesos –, a impressão que temos é a 
de que o inferno está vencendo. Mas não, 
isso não é verdade. A Igreja vai passar por 
tudo aquilo que Jesus passou. Estamos só 
no começo. Eles vão nos perseguir muito 
mais, como fizeram com Jesus.

 Não se assuste, pois o próprio Catecis-
mo da Igreja Católica, quando fala do fim 
dos tempos, diz que o caminho da via-sacra 
vai acontecer com a Igreja. Embora pare-
ça um escândalo para muitos aceitar isso 
[que está no catecismo], o que não podemos 
e não devemos nos esquecer é de que Je-
sus também passou pela Ressurreição. De 
forma que assim como Ele ressuscitou, ela 
[Igreja] também ressuscitará. Prepare-se 
para isso: Vigie esperando a aurora! 

Deus o abençoe!

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

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.

Estava lendo o artigo de Thomaz Wood 
Jr na revista Carta Capital que relata dois 
casos que não encontro um adjetivo para 
classificá-los.

Primeiro retrata o caso de uma mãe na 
Indonésia que denunciou à mídia local que 
“seu filho, durante um exame nacional, fora 
forçado por seus próprios professores a pas-
sar suas respostas para colegas menos ca-
pazes”. Essa mãe fez a denúncia porque a 
escola não aceitou a sua reclamação. Após 
a divulgação da mídia os professores justi-
ficaram seu comportamento com base nas 
pressões que as escolas sofrem para conse-
guir bons resultados nos exames nacionais 
para obter recursos do governo.

Do outro lado do planeta, na cidade de 
Atlanta nos EUA, foi descoberto que profes-
sores forneciam as respostas aos estudantes 
e permitiam que alunos com baixo desem-
penho escolar copiassem dos colegas mais 
capazes e até preenchiam eles mesmos as 
folhas de respostas. Isso tudo ocorreu para a 
obtenção de premiações e recursos governa-
mentais relacionados a resultados excepcio-
nais alcançados pelos estudantes.

Esse quadro não é diferente no Brasil, 
pois considera-se uma boa educação aque-
la que mais aprova em exames nacionais e 
concursos públicos, resultando, a meu ver, 
uma educação mecanicista voltada aos re-
sultados. 

Esse modelo de educação poderá, até, 
promover uma seleção das melhores ins-
tituições de ensino, mas jamais poderá 
promover: o pleno desenvolvimento da 
pessoa, o seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o traba-
lho, como diz a Constituição Federal de 
1988 em seu art. 205.

O caminho ao pleno desenvolvimento 
humano através da educação segue cami-
nho inverso de uma educação conteudista, 
voltada para os índices, pois nesse modelo 
de educação o estudante é um mero repro-
dutor de uma linguagem já sedimentada, de 
um conteúdo já construído e de uma orien-
tação apenas aos resultados e não prepara 
o homem conforme suas habilidades e com-
petências.

Como desenvolver um homem se ele é 
tratado de forma singular sendo um ser di-
ferente? Como desenvolver um homem se 
a educação não produz autonomia? Como 
desenvolver um homem se o conhecimento 
é apenas um meio para a obtenção de uma 
carreira ou de um salário?

Nesse modelo de educação o homem não 
é o objeto principal, mas é o meio para a ob-
tenção de resultados. Esse modelo de educa-
ção gera uma padronização de desempenho. 
Nesse modelo de educação não se valoriza 
as habilidades. Esse modelo de educação 
está criando uma sociedade de estressados 
e depressivos. E por fim, esse modelo de 
educação não produz a libertação como diz o 
prof. Paulo Freire, mas expõe o homem a um 
padrão de sucesso, que longe estará de ser o 
caminho ao seu pleno desenvolvimento.

Por Valéria Ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de Tecnologia 
e Ciências – FTC e Mestranda em Desenvolvimento e Gestão 

Social CIAGS/UFBA. Itabuna – Bahia.
E-mail: lelaettinger@hotmail.com

É lamentável dizer, mas, pesquisa IBO-
PE revela que em pleno século XXI a barga-
nha de votos por dinheiro e favores pessoais 
ou o suborno direto de eleitores é prática 
corrente em todo o País. A compra de votos 
por mais que se queira esconder, ainda que 
de forma camuflada, sem grandes dificulda-
des, consegue-se perceber intensa negocia-
ção de bens materiais, favores administra-
tivos e promessas de cargos. 

Neste particular torna-se visível a 
participação da própria máquina de cam-
panha dos candidatos, dos correligioná-
rios independentes ou dos cabos eleitorais 
profissionais na negociação de votos. Esses 
profissionais quase sempre ligados a um re-
presentante político municipal atuam como 
intermediários permanentes de serviços 
públicos e outros favores, existindo aqueles 
que se tornam funcionários tendo como fun-
ção precípua a intermediação desses “servi-
ços” mesmo em anos não eleitorais. 

A cidade de Itabuna não foge à regra de 
outras cidades brasileiras.

Conterrâneos! É chegado o momento. Che-
gou a hora de combatermos o avanço da degra-

dação social e moral que infecta o organismo 
político, social e administrativo do Poder. Voto 
não tem preço, tem consciência! Vamos resga-
tar os valores éticos.

Vamos dar um basta na corrupção 
eleitoral em nossa terra. Vamos continuar 
sonhando e acreditando naqueles que nos 
prometem um futuro melhor, com mais em-
pregos, menos marginalidade e violência e 
mais progresso, oportunidades ou em quem 
possa reduzir as injustiças sociais ou solu-
cionar os problemas considerados impor-
tantes, e que mais nos incomodam.

Vamos juntos, dar um basta na corrupção 
eleitoral, denunciando às autoridades compe-
tentes; vamos dizer NÃO a Violência acompa-
nhar e cobrar o desempenho e promessas de 
campanha. Este é nosso dever e nossa obriga-
ção. Em assim fazendo estamos contribuindo 
para redução das desigualdades sociais e a 
criação de uma cultura de PAZ em nossa cida-
de.  A PAZ é fruto da Justiça Social.

Por Antonio da Silva Costa.
Coordenador do Grupo de Ação Comunitária de Itabuna 

(GAC). Itabuna – Bahia
E-mail: ansico@uol.com.br 

Educação: um 
mero índice

Voto não
tem preço

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

OPINIÃO

                            Por Antonio da Silva Costa*
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Violência 
sexual

Numa iniciativa da Coordenadoria 
da Infância e Juventude do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, em par-
ceria com a Escola Paulista de Magistra-
tura, com o Núcleo de Estudos em Bioé-
tica–USP, e com o Centro de Estudos e 
Atendimento Relativos ao Abuso Sexual, 
aconteceu em 30 de agosto último, o se-
minário “Abuso Sexual: Bioética, Saúde 
e Justiça”, que teve como público alvo os 
operadores do direito e, em especial, pro-
fissionais das equipes interprofissionais 
que atuam nas Varas de Família e da In-
fância e Juventude, bem como profissio-
nais que atuam nas equipes psicossociais 
hospitalares do Estado de São Paulo. 

O seminário todo foi bastante interes-
sante e contou com a participação do De-
sembargador Antonio Carlos Malheiros, 
do Juiz de Direito José Henrique Torres, 
do Ginecologista e Obstetra Prof. Dr. 
Jefferson Drezett, e da Psicóloga Prof.ª 
Dr.ª Gisele J. Gobbetti. De tudo o que foi 
falado, no entanto, alguns números me 
chamaram a atenção. Dr. José Henrique 
mostrou dados de pesquisas que apontam 
a ocorrência de 04 estupros por hora em 
São Paulo, enquanto que nos EUA esse 
número sobe para 78. Dr. Jefferson apre-
sentou dados semelhantes, mencionando 
42 mil estupros anuais em São Paulo e 
683 mil nos EUA. Além disso, confirmou 
a prevalência do sexo feminino como ví-
tima nos casos de violência sexual, num 
percentual de 85% a 90%.

Ora, talvez esse percentual não seja 
novidade para a maioria dos leitores, no 
entanto, o que me chamou a atenção foi a 

diferença entre o número de estupros em 
São Paulo e nos EUA, onde a liberdade 
sexual é muito maior que aqui. Esses da-
dos me fizeram refletir acerca do compor-
tamento humano. Suposições nos fazem 
crer que onde há maior liberdade sexual 
não haveria necessidade do emprego de 
violência para se obter tal satisfação; no 
entanto, o que percebemos com os resul-
tados apresentados é exatamente o con-
trário. Pergunto: por que essa violência 
contra a mulher? Dr. Jefferson apresen-
tou dados referentes a alguns países em 
que a violência sexual contra a mulher 
pelo próprio parceiro íntimo, no caso es-
poso ou companheiro, chega ao índice de 
60%. Que horror! Verificamos, então, que 
não é a liberação sexual que previne a 
violência, antes serve como estímulo para 
tais práticas.

Interessante pensar sobre esses nú-
meros num momento em que a sociedade 
brasileira passa por um relaxamento mo-
ral e acentuado aumento da promiscui-
dade entre as pessoas, com grande incen-
tivo da mídia televisiva, principalmente 
através de suas novelas que incitam ao 
homossexualismo, troca constante de 
parceiros e adultério, entre outros. Dian-
te desses dados não devemos nos surpre-
ender se os crimes sexuais começarem a 
aumentar em nosso país. Convém refletir 
sobre o tema!

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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Cerca de 5,3 milhões de jovens, 
entre 18 e 25 anos, estão fora da 
educação formal e do mercado de 
trabalho — quase a população da 
Dinamarca. Ou seja, não estão estu-
dando, tampouco trabalha e muito 
menos procura emprego. Um pro-
blema que atinge um em cada cinco 
jovens (ou 19,5% dos 27,3 milhões 
de pessoas dessa faixa etária), apon-
ta o estudo exclusivo “Juventude, 
desigualdades e o futuro do Rio de 
Janeiro”, coordenado pelo professor 
Adalberto Cardoso, do Instituto de 
Estudos Sociais e Políticos (Iesp), 
da Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (Uerj). Ele teve por base 
microdados do Censo Demográfico 
de 2010, do IBGE.

O número de candidaturas femininas 
alcançou 31,7%, superando pela primei-
ra vez o piso estabelecido pela Lei 9.504, 
sancionada em 1997. Dados do Tribunal 
Superior Eleitoral apontam que, desde 
que a lei entrou em vigor, esta é a pri-
meira eleição em que o piso de 30% foi 
ultrapassado.

No entanto, dos 190 candidatos a 
prefeito nas 26 capitais, apenas 28 (15%) 
são mulheres. A ministra da Secretaria 
de Políticas para as Mulheres da Presi-
dência da República, Eleonora Menicuc-
ci, disse que o percentual atingido este 
ano foi apenas um dos desafios que as 
mulheres devem enfrentar na luta por 
seus direitos. “Outro desafio  na reforma 
eleitoral é a questão do financiamento 
da campanha. Os partidos precisam con-
siderar que as candidaturas femininas 
são tão fundamentais quanto as dos ho-
mens e, portanto, [também] precisam de 
recursos”, afirmou.

Para a ministra, sem a mudança do 
comportamento feminino, a partir da dé-
cada de 70, quando as mulheres começa-
ram a ingressar no mercado de trabalho, 
o Brasil não elegeria Dilma Rousseff como 
presidente da República. Porém, segundo 
ela, essa mudança não é observada nos 
cargos executivos estaduais e municipais.

“Quando nós olhamos para os exe-
cutivos estaduais e municipais, isso não 
se repete, por mais que, nesta eleição, 
nós tenhamos mais mulheres do que há 
quatro anos concorrendo a cargos exe-
cutivos, ou seja, mais mulheres estão 
considerando a sua autonomia para se 
candidatar à política”, ressaltou.  

Segundo a pesquisadora da Fundação 
Casa Rui Barbosa e professora da Uni-
versidade Federal de Juiz de Fora, Cláu-
dia Maria Ribeiro Viscardi, apesar de as 
mulheres constituírem 52% do eleitorado 
feminino, somente 9% são eleitas. 

(Agência Brasil).

A peça A Bofetada, da Cia Baiana de Pati-
faria, volta ao Teatro Municipal de Ilhéus nos 
28 a 30, com venda de ingressos antecipado a 
R$ 40 no Standard do Karioka, Cooperbom e 
portaria do teatro, no centro de Ilhéus.

As Aventuras da Ga-
linha Pintadinha chegam 
ao Centro de Convenções 
de Ilhéus no próximo sá-
bado dia 22, às 17 horas. 
O ingresso custa R$ 25,00 
e 50,00, respectivamente 
crianças de 2 a 12 e ado-
lescentes e adultos.

No próximo sábado (22/09), às 19 horas, 
no Club Alternativo do Pontalzinho, na rua 
Bartolomeu Mariano, em Itabuna, quem es-
tará se apresentando será  a Banda Roma 
Negra, com a participação da Banda Caos.

Um quinto dos jovens nem estuda, 
nem trabalha, nem busca emprego

Candidaturas femininas
atingem piso pela primeira vez

A Bofetada

Banda Roma Negra

Galinha 
Pintadinha

 

PRESIDênCIA LAMEntA 
MORtE DE FLÁVIO SIMõES 

Flávio Simões teve uma passagem 
brilhante pelo Legislativo itabunense

REFORMA DO PLEnÁRIO 
DEVE FICAR PROntA 
AtÉ O FInAL DO AnO

Está previsto para dezembro 
a conclusão da reforma do ple-
nário da Câmara de Vereadores 
de Itabuna, que terá o seu espaço 
ampliado para receber os novos 
integrantes do Legislativo ita-
bunense. O aumento no núme-
ro de vereadores, de 13 para 21, 
para o próximo ano legislativo 
motivou a diretoria administra-
tiva a ampliar o espaço físico do 
plenário. Atualmente, o Plená-
rio Raymundo de Oliveira Lima 
dispõe de cem cadeiras, núme-

ro considerado insuficente para 
acomodar vereadores e público.  
Da mesma forma, deverão ser 
instalados mais oito gabinetes 
para acomodar os novos verea-
dores que estarão na Câmara a 
partir de janeiro de 2013. 

O diretor administrativo da 
Casa, Moacir Smith, já entrou em 
contato com técnicos da Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano 
que já estão estudando o espaço 
disponível para proceder os pri-
meiros trabalhos da reforma. 

A morte do prof. Flávio Simões causou uma grande 
consternação não só na comunidade acadêmica como 
também nos meios políticos, vez que ele foi vereador por 
dois mandatos e também ocupou a presidência do Le-
gislativo no período de 1979 a 1980. Para o presidente 
da Câmara de Itabuna, Ruy Machado, o prof. Flávio dei-
xou um legado de serviços prestados a Itabuna não só na 
área da Educação como também ao ocupar uma cadeira 
no Legislativo. Inteligente e polêmico foi uma figura pro-
eminente do nosso Legislativo, assinalou Ruy. Sociólogo 
e um dos fundadores da Faculdade de Filosofia de Itabu-
na, Flávio Simões também integrou o Departamento de 
Filosofia e Ciências Humanas da Uesc desde os tempos 
da antiga Fespi - Federação das Escolas Superiores de Ita-
buna/Ilhéus. Flavio foi chefe de gabinete do ex-prefeito 
Fernando Gomes e presidiu a Ficc na  gestão passada.

Itabuna, 14 de setembro de 2012.

CÂMARA EM AÇÃO
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Luís Carlos Souza Vasconcelos – Cadeira 23

Pedro Alberto 
Calmon Holliday 

– Cadeira 24

ACADEMIA DE LETRAS JURÍDICAS 
DO SUL DA BAHIA (ALJUSBA)

ACADEMIA GRAPIÚNA 
DE LETRAS (AGRAL)

ACADEMIA 
DE LETRAS
DE ILHÉUS 
(ALI)

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)

Inocêncio 
de Carvalho 
Santana 
– Cadeira 25

Dr. Hédel 
Andrade lança 
livro na ALI

AGRAL promove reunião

Continuamos a apresentar os acadêmicos que compõem a
Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Inocêncio de Carvalho Santa-
na, Advogado. Promotor Público 
do Estado da Bahia. Professor das 
Faculdades dos cursos de Direito 
da Unime e Faculdade de Ciências 
e Tecnologias (FTC) Unidades de 
Itabuna. A cadeira nº 25 tem como 
patrono Filinto Bastos.

A Academia de Letras de Ilhéus (ALI) abriu suas portas para o 
lançamento do livro “Tráfico de Mulheres – Exploração Sexual: Li-
berdade à venda” de Dr. Hédel de Andrade, no último dia 11/09, às 
19h, depois de ter apresentado o seu trabalho em outras instituições, 
na TV Justiça e até no Programa do Jô da Rede Globo. A obra já foi 
lançada em Brasília onde reside o autor.

Luís Carlos Souza Vasconce-
los nasceu em Jequié (BA), no dia 
02/06/1966, filho de Lourival Vas-
concelos Raimundi (in memoriam) 
e Maria Izabel Souza Vasconcelos. 
Funcionário do Banco do Brasil do 
ano de 1982 a 1997, quando se des-
ligou dos quadros, a pedido. Con-
cluiu o curso de Direito em 1996, 
na Universidade Estadual de San-
ta Cruz, em Ilhéus (BA). Exerceu a 
advocacia pelo período de 02 anos. 

Especialista em Direito Processual 
Civil e Direito Civil pela Universi-
dade Estácio de Sá (RJ), concluindo 
no ano de 2003. Mestrando em Di-
reito Público pela Universidade Fe-
deral da Bahia. Professor Universi-
tário no curso de Direito há 06 anos. 
Oficial da Justiça Federal na Bahia. 
Orientador de trabalhos científicos 
na área do Direito. A Cadeira nº 23 
tem como patrono Aloysio de Carva-
lho Filho.

Na última terça-feira (11/09), 
às 20h na Sala Zélia Lessa, no 
centro de Itabuna, com a presen-
ça da maioria dos confrades, acon-
teceu a reunião ordinária mensal 
da Academia Grapiuna de Letras 

(AGRAL), que tem na sua presi-
dência o acadêmico Ivann Krebs 
Montenegro. Na pauta os prepa-
rativos para a eleição de sua nova 
diretoria que acontecerá no mês 
de outubro do corrente ano.

Pedro Alberto Calmon Holliday 
nasceu em 26 de maio de 1962, na 
cidade de Florianópolis, Santa Ca-
tarina. Formou-se em Direito pela 
Universidade Federal do Espírito 
Santo em 1985. Exerceu advoca-
cia empresarial entre 1986 e 1992, 
ano em que ingressou por concurso 
no cargo de Procurador Federal do 
INSS, exercendo a função de Chefe 
do Contencioso Geral. Em 1998 foi 
aprovado no concurso de Juiz Fede-
ral Substituto do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, tendo atuado 
nas varas cíveis e criminais da Sub-
seção de Salvador. Em 2001 foi pro-

movido a Juiz titular da Vara Única 
a Subseção Judiciária de Ilhéus, 
exercendo desde então a função de 
Diretor do foro. A cadeira nº 24 tem 
como patrono Gilberto Valente.


