
DIREITOS - Qual será a prioridade da 
sua gestão?

Luiz Viana - Cumprir os compromissos 
assumidos na campanha. Todos. Nós vamos 
cumpri-los estabelecendo prioridades no di-
álogo com os advogados baianos. Eu destaco 
a defesa dos advogados e suas prerrogativas, 
a luta por um judiciário melhor, com uma 
melhor prestação jurisdicional, uma gestão 
transparente e participativa e uma comunica-
ção mais ágil, moderna e eficaz da OAB com 
os advogados baianos.

DIREITOS - O senhor assume no dia 
9 de janeiro na seccional aqui da Bahia. 
Será instaurada uma equipe de transição? 

Luiz Viana - Já estarmos conversando 
sobre isso. Na chapa Mais OAB nós temos na 
um conselheiro federal eleito que é atualmen-
te secretário adjunto, o André Godinho. Neste 
momento ele está fazendo a interlocução para 
fazer ao longo do mês de dezembro a transição.

DIREITOS - O senhor foi eleito por 
uma chapa de oposição. Podemos espe-
rar alguma quebra de paradigma na sua 
gestão?

Luiz Viana - A grande quebra de para-
digma será na própria gestão. Essa foi uma 
questão que eu abordei na campanha. Eu es-
tou determinado a fazer uma transformação 
na forma de gestão da OAB, uma mudança 
para uma gestão participativa e com transpa-
rência total. Formalmente, a OAB é uma enti-
dade que tem uma gestão de representação. O 
órgão máximo da OAB da Bahia é o Conselho 
Seccional, que representa os 30 mil advoga-
dos da Bahia. Eu vou reforçar politicamente 
o Conselho Seccional, tranformando-o efeti-
vamente em um órgão definidor de políticas 
da Ordem ao lado da diretoria, mas preten-
do também trazer a participação de todos os 
advogados através das novas tecnologias. Nós 
vamos montar uma rede, e sabemos que isso 
não se faz da noite para o dia, para conectar 
os advogados e trazê-los para a participação 
da gestão. Assim, quando falo de transparên-
cia total, não falo apenas dos recursos, mas de 
transparência total da gestão. Uma vez que 
todos os advogados baianos saibam quanto 
temos em caixa, poderemos definir juntos as 
prioridades. Eu quero abrir a possibilidade de 
os advogados contribuírem para definirmos 
essas prioridades, junto com a diretoria e o 

Conselho Seccional.

DIREITOS - Uma questão muito le-
vantada nesta campanha foi a defesa das 
prerrogativas. Mas Como vocês vão fazer 
pra efetivamente conseguir implantar 
essa defesa?

Luiz Viana - A defesa das prerrogativas 
foi a grande demanda dos advogados da Bahia 
em todos os lugares que eu estive durante a 
campanha. Os advogados se sentem menos-
prezados, injustiçados em sua atuação coti-
diana. Então nós vamos trabalhar duro para 
reverter esta situação.

E como nós vamos fazer isso? Primeiro 
com o diálogo com o Judiciário. Nós precisa-
mos dialogar com as entidades com as quais 
lidamos cotidianamente. Vamos fazer uma 
grande campanha convidando as entidades 
que compõem o Judiciário, os tribunais da 
Bahia, o sindicato dos serventuários, o Mi-
nistério Público e os advogados pra sentar e 
discutir o que são as prerrogativas e pra que 
servem, pois há muita confusão no entendi-
mento do que realmente são as prerrogativas. 
É preciso que todos saibam que as prerro-
gativas não são apenas direitos dos advoga-
dos; são direitos dos advogados para servir 
a cidadania. Em segundo lugar, e isso é um 
compromisso assumido na campanha, nós 
vamos profissionalizar a defesa das prerroga-
tivas com a criação de uma Procuradoria de 
Defesa das Prerrogativas. E nós já estamos 
inclusive, nessa fase de transição, estudando 
como isso pode ser feito no campo orçamentá-
rio, pois nós vamos precisar criar um cargo de 
procurador da OAB e teremos que fazer uma 
seleção pública para o cargo. Vamos avaliar 
também a necessidade de outros pelo interior. 
Nós vamos dar prioridade à constituição de 
um órgão na OAB que ficará responsável por 
isso. Já existe uma Comissão de Defesa das 
Prerrogativas, mas que não funciona de forma 
não satisfatória. Nós vamos ampliar e fortale-
cer essa comissão. Com um diálogo consisten-
te com as autoridades do Judiciário, com uma 
Comissão de Defesa das Prerrogativas forta-
lecida e com a criação da procuradoria, nós 
teremos os instrumentos para efetivamente 
fazer essa defesa.

DIREITOS - Quais serão as primeiras 
ações para os advogados do interior?

Luiz Viana - A primeira ação é chamar os 

advogados do interior para que eles possam 
definir as suas grandes questões, pois nosso 
estado é muito grande, existem questões que 
são comuns, mas existem outras que são par-
ticulares. Então a ideia é fazer com que as de-
mandas venham dos advogados, por meio dos 
novos presidentes das subseções, dos nossos 
conselheiros que são representantes do in-
terior, e dos próprios advogados mesmo. Eu 
quero trazer as demandas específicas, o que 
cada subseção do interior precisa, que é para 
nós podermos atender. E então nós vamos 
definir as prioridades. Algumas demandas 
nós já conhecemos, porque se manifestaram 
durante a campanha, outras nós iremos co-
nhecer ao longo do diálogo. Um exemplo de 
uma grande demanda é que em alguns luga-
res faltam juízes. Como o advogado vai tra-
balhar se na comarca dele não tem juízes? 
Nós vamos fazer esse levantamento conjunto 
com os advogados do interior e vamos levar 
suas demandas às autoridades responsáveis, 
ao Tribunal de Justiça, Tribunal do Traba-
lho, Tribunal Eleitoral, Governado do Esta-
do, Assembleia Legislativa. Enfim, eu penso 
que a OAB pode ser um elemento catalisador 
para encontrar soluções para os gargalos do 
Judiciário da Bahia. 

DIREITOS - Qual a posição da seccio-
nal baiana na eleição do novo presidente 
da OAB do Brasil?

Luiz Viana - Já temos dois pré-candidatos 
à sucessão do presidente Ophir Cavalcante: o 
vice-presidente Alberto de Paula Machado e o 
secretário geral, Marcos Vinicius Furtado Co-
elho. Ambos nomes respeitáveis e com perfil 
para serem presidentes da OAB. A seccional 
da Bahia vai participar deste processo e já 
manifestou o seu apoio. Os três conselheiros 
federais titulares e três conselheiros suplen-
tes já assinaram uma carta comigo manifes-
tando apoio total e irrestrito à candidatura do 
Marcos Vinicius Furtado Coelho, que assumiu 
compromissos importantes, como transparên-
cia total, fazer o plebiscito das eleições dire-
tas, além de questões referentes à limitação 
da entrada dos escritórios estrangeiros no 
país, questões ligadas aos direitos humanos e 
à proteção das minorias. Ademais, como con-
selheiro federal na Ordem eu acompanhei a 
atuação de Marcos Vinicius como secretário-
-geral e posso dizer que ele é um excelente 
quadro da Ordem.
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O entrevistado dessa edição do Direitos é o presidente eleito no último dia 22 
de novembro, para dirigir os destinos da Seccional Bahia da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB/Bahia), Luiz Viana Queiroz.

Ele tem 50 anos, é conselheiro federal, presidente da Comissão Especial de 
Direito Eleitoral e Reforma Política da OAB do Brasil, e procurador do Estado da 
Bahia. Advogado com atuação em diversos juízos e tribunais, inclusive na área 
de direito civil, tem especialização em Direito Eleitoral e mestrado em Direito 
Público. Também é professor de Direito da Universidade Católica do Salvador. A 
sua trajetória é de combatividade e de luta por mais democracia na OAB. Ele in-
tegrou a Comissão Nacional de Estudos Constitucionais e, entre outros projetos, 
defendeu o voto direto federativo para presidente nacional da OAB.  

“Minha gestão será participativa
e com transparência total”

Entrevista com  LUIz VIAnA QUEIROz
- presidente eleito para a Seccional Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil



O pequeno Pedro, sempre que bebia leite, 
sentia cólicas e diarréias até que o pediatra 
diagnosticou alergia ao leite de vaca. Algumas 
pessoas não possuem a lactase, uma enzima 
que possibilita o metabolismo do leite, dando 
condições para que o alimento seja absorvido. 
Jose receava a primavera, pois era a época do 
ano em que lhe aparecia a rinite, que tantos 
transtornos lhe traziam. Joaquim toda vez que 
comia chocolate inchava-lhe os lábios e surgia-
-lhe uma coceira no corpo. Esses são alguns 
exemplos de alergias que causam ausências ao 
trabalho ou à escola.

As alergias se apresentam de diversas fa-
ces tais como: cólicas abdominais, espirros, dor 
de garganta, tosse, dispnéia, manchas averme-
lhadas na pele, prurido etc. Quando o alérgico 
ou atópico entra em contato com o alérgeno – 
substância que provoca a alergia – o seu siste-
ma imunológico é ativado e lança na corrente 
sanguínea a histamina, a substância que vai 
causar um ou mais daqueles sintomas, poden-
do até ocorrer edema da glote e óbito. È o cho-
que anafilático.

Com a maior oferta de alimentos indus-
trializados, aumentou o número de pessoas 
alérgicas. Igualmente, muitos pacientes têm 
desenvolvido alergias com o uso de medica-
mentos. Os mais alergênicos são as penicili-
nas, a dipirona e a metoclopramida. Saber se 
um paciente é alérgico a um medicamento é 
difícil, pois não há um teste inócuo sem pôr a 
vida em risco. Pingar uma gota de solução do 
fármaco no olho ou escarificar a pele para tes-
tar alergia é contra-indicado.

O tratamento seria evitar entrar em con-
tato com o alérgeno.  Mas como evitar que o 
atópico não aspire o pólen das flores em ple-
na primavera? Na falta de ar ou dispnéia, se 
utilizaria broncodilatadores e corticoides, nas 
manifestações abdominais e da pele, usar an-
ti-histamínicos. Algumas mães, preocupadas 
pelo intenso prurido que lhe acomete o filho, 
retorna várias vezes ao consultório médico. 
Entretanto, é necessário dar tempo para que 
a medicação faça efeito e isso só se alcança nas 
primeiras 48 horas de iniciado o tratamento.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.

Email: jairo.novaes@hotmail.com 
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Não são assinalados com acento gráfico os ditongos 
ei e oi de palavras paroxítonas, ressalvados os casos  
em que a palavra se inclui na regra geral de acentuação 
tônica: gêiser, destróier, Méier etc.

Sem acentos: paranoia, giboia, tabloide, joia, lam-
bisgoia etc plateia, ideia, assembléia etc

Como diferenciar no texto o Da (preposição e arti-
go) do Dá (forma verbal) e Dar (infinitivo do verbo)?

Dar é o nome do verbo; é o infinitivo: Dar bons 
exemplos é dever de todos os educadores. Dá é a 3ª pes-

soa do singular do presente do indicativo do verbo dar: 
Aquele cidadão dá exemplos de comportamento ético. 
Da é a contração da preposição de com o artigo definido 
feminino singular a: O homem da zona rural dá exem-
plos de perseverança que só um sábio pode dar.

“Quanto se aglutinam os elementos?”

Nos casos em que o prefixo termina em vogal e o 
2º elemento começa por vogal diferente daquela, as 
duas formas aglutinam-se: antiaéreo, intraocular, hi-
droelétrica, autoescola, infraestrutura, autoinstrução, 
semiúmido etc. 

Alergias

Por Jairo Santiago novaes*

PORTUGUÊS nORMATIVO

“São acentuados ou não os ditongos ei e oi de palavras paroxítonas?”
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Estive no Centro de Cultura Ado-
nias Filho (07.11.11) para o lança-
mento do filme “Capitães da Areia” 
baseado no livro homônimo de Jorge 
Amado, com Direção de Cecília Ama-
do, neta do escritor. Entretanto, o que 
posso dizer sobre o que assisti é que, 
infelizmente, o filme não passa de 
uma razoável “Sessão da Tarde”. 

Mesmo considerando que o que se 
vê na tela é apenas um “recorte in-
terpretativo” de Cecília sobre o livro 
do avô, percebe-se o “tratamento as-
séptico” dado à película para torná-la 
“comercial”, “vendável” e, quem sabe, 
mais “palatável” aos ao gosto (e inte-
resses) dos patrocinadores. 

No filme, aquela Bahia dos “es-
quecidos”, dos “marginalizados”, dos 
“anônimos meninos de rua”, denun-
ciada por Jorge Amado “desapareceu” 
(Ainda que do lado de fora, do Centro 
de Cultura, alguns “capitães da areia” 
estivessem pedindo umas moedinhas 
às “autoridades” que chegavam ou 
saiam em seus carrões!).

Publicado originalmente em 1937, 
“Capitães da Areia”, denunciou a 
cruel realidade imposta aos “meninos 
de rua” na cidade de Salvador, que 
para sobreviver furtavam e apronta-
vam trapaças diversas, para “encher 
a barriga”. Eram garotos (com idade 
entre oito e dezesseis anos) que vi-
viam num trapiche abandonado, lide-
rados por Pedro Bala, uma das perso-
nagens-chave do livro. 

Para liderar os Capitães da Areia, 
Pedro Bala enfrentou Raimundo, que 
durante a luta, com uma navalhada 
na mão, fez “um talho que ficou para 
o resto da vida” (no rosto de Pedro 
Bala). Pedro Bala era filho de um co-
munista ‘agitador de greves’ nas docas 
de Salvador, e não chegou a conhecer 
a mãe. Era loiro, como fora também o 
pai. Tudo isso, no entanto, dissipou-

-se no filme: até o talho que ficou para 
o resto da vida, no rosto de Pedro 
Bala. Outros personagens marcantes 
ainda compõem o livro: “Professor”, 
“João Grande”; “Gato”; “Sem-Pernas”; 
“Pirulito”; Volta-Seca; “Dora” (única 
menina do grupo, que se envolve com 
Pedro Bala). Contudo, a vitalidade 
daqueles e de outros personagens, 
também se dissolveu dentro do filme 
com o propósito, talvez, quem sabe, de 
mostrar que a Bahia de hoje em nada 
lembra aquela Bahia de ontem. 

A Companhia das Letras vem re-
editando desde 2008 a obra de Jorge 
Amado. Essas reedições chegam com 
posfácios de nomes importantes da 
literatura como José Saramago, Ana 
Maria Machado, José Castello, Lygia 
Fagundes Telles, Milton Hatoum, Mo-
acyr Scliar, entre outros. E foi justa-
mente no posfácio de Milton Hatoum, 
no livro “Capitães da Areia” que li o 
seguinte: “... as questões sociais que o 
livro explora em profundidade são, em 
larga medida, os mesmos da “cidade 
da Bahia” e de muitas outras cidades, 
do Brasil e da América Latina. Lido 
hoje esse romance ainda comove e faz 
pensar nas crianças desvalidas, nas 
crianças de rua, nas crianças abando-
nadas, quase todas órfãs de pai e mãe, 
filhos da miséria e do abandono”. 

Para minha decepção, não vi no 
filme, especialmente, aquilo que tão 
bem destacou Hatoum: “as questões 
sociais que o livro explora em profun-
didade”. Não que isso fosse uma “obri-
gação” e tivesse, a todo custo, que ser 
retratada pela diretora. Mas, justa-
mente pelo fato do romance ter esse 
“peso” social, denunciador das maze-
las e injustiças cometidas contra as 
“crianças desvalidas”, “de rua”, “qua-
se todas órfãs de pai e mãe, filhos da 
miséria e do abandono” é que o filme 
de Cecília Amado decepcionou-me.

Milton Hatoum ainda naquele 
mesmo posfácio salientou: ““Capitães 
da Areia” continua a ser lido (...) como 
uma obra literária que habilmente 
soube evocar um drama humano que 
ainda perdura”. Está última constata-
ção de Hatoum, “que ainda perdura”, 
também foi “desaparecida” do filme de 
Cecília Amado. Não dá para perceber 
na telona essa situação de miséria 
“que ainda perdura”: o filme parece 
ter “filtrado a miséria” a fim de deixar 
tudo “arrumadinho para inglês ver”. 

E tem mais: nos anexos de “Ca-
pitães da Areia” podemos ver e ler 
no fac-símile do Jornal do Estado da 
Bahia de 17 de dezembro de 1937 
(em plena ditadura do Estado Novo 
getulista), a seguinte manchete: “In-
cinerados vários livros considerados 
propagandistas do credo vermelho: os 
livros de Jorge Amado e José Lins do 
Rêgo foram os mais attingidos(sic)”. 
Caramba! Esse Jorge era/é fogo! No 
filme, entretanto, o único “fogo” que 
queimou foi o da minha paciência 
que esperou, inutilmente, por algum 
momento tão impactante quanto os 
muitos momentos do livro, mas, isso 
também não aconteceu... Deu xabu... 

Após a exibição do filme foi ser-
vido um magnífico Buffet às autori-
dades de todos os escalões presentes 
naquele lançamento. 

Vixe, quase me esqueci! Há uma 
personagem muito especial no livro: o 
“Boa-Vida”, entretanto, essa é outra 
história que fica para outra hora, por-
que já me alonguei por demais. 

(Registre-se apenas que “Boas-
-Vidas” era o que mais havia naquele 
evento.)     

Por Claúdio zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/

UCSAL. Especialista em História do Brasil e Membro 
da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL). 

Itabuna – Bahia.
 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Por Claúdio Zumaeta*
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Capitães da teia
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A Santa Casa de Misericórdia de Itabuna 
foi contemplada com o “Troféu Amigo do Trans-
plante”. Em sua quinta edição, o troféu é uma 
homenagem da Secretaria da Saúde do Estado 
da Bahia (Sesab), através do Sistema Estadual 
de Transplante de Órgãos, às instituições e pes-
soas que contribuíram reconhecidamente para o 
incentivo à doação de órgãos e tecidos no Estado 
da Bahia. Através da Santa Casa, Itabuna con-
tabiliza 26 transplantes realizados pelo Serviço 
de Transplante Renal da instituição; além de 05 
captações de córneas (tecidos) realizadas pela 
Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos 
e Tecidos para Transplantes (Cihdott) da SCMI. 

A solenidade de entrega do troféu está agen-
dada para o dia 14 de dezembro, às 17 horas, 
no anfiteatro Alfredo Britto, da Faculdade de 
Medicina da Universidade Federal da Bahia 
(Ufba), no Terreiro de Jesus. Estão convidados 
para representar a SCMI na solenidade de en-
trega do Troféu o provedor Eric Ettinger, que 
será representado no evento pelo vice-provedor, 

o médico nefrologista, Almir Alexandrino, e a 
médica nefrologista e coordenadora do Serviço 
de Transplante da Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna, Neyde Pontes Vinhático. 

Sobre os transplantes renais realizados na 
instituição, 19 transplantes foram oriundos de 
doadores falecidos, além de sete entre pacien-
tes intervivos. A nova dinâmica de doação de 
órgãos na Santa Casa de Misericórdia de Itabu-
na está sendo potencializada pela firme atuação 
da Cihdott. Em parceria com a Organização de 
Procura de Órgãos (OPO) de Ilhéus e Itabuna e 
com a Central Estadual de Transplantes, da Se-
cretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a 
Cihdott é responsável pelo fluxo de informações 
de potencial doadores, bem como pelo esclareci-
mento junto aos familiares. “Ainda para este mês 
de dezembro estão agendados outros três trans-
plantes entre doadores intervivos”, comunicou a 
coordenadora da Cihdott, Jacqueline Ceo.  

Para mais informações, ligar para a Cidhott 
no telefone (73) 3214-9164.  

SCMI

Santa Casa de Itabuna recebe
Troféu Amigo do Transplante
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O movimento negro no 
Brasil, esteve vigiado de perto 
pelo Serviço Nacional de In-
formações (SNI), nos anos 70, 
período do Governo Ernesto 
Geisel. É o que revelam os 
arquivos da ditadura militar 
compulsados por dois repórte-
res do Correio Brasiliense.

Agentes infiltrados nos 
grupos Black Rio e Black São 
Paulo registraram em vários 
relatórios o que lhes pareceu 
indícios de condutas radicais 
– e de ‘racismo negro’, confor-
me diziam – nas entidades 
empenhadas em ações de in-
clusão racial e social.

O beijo na boca, pratica-
do por homens e mulheres 
como saudação, atoordou ao 
arapongas, que também se 
assustaram com os toques de 
mão, cumprimento dos pante-
ras negras (facção revolucio-
nária) americana que enfren-

tou a polícia, como mortes dos 
dois lados, no final dos anos 
60). Os agentes anotaram 
ainda amão cerrada e o bra-
ço erguido, saudação ao estilo 
comunista. O regime militar 
temia que que os programas 
culturais degenerassem mais 
adiante em luta armada, a 
isso levados pelo susposto 
ódio dos negros ao racismo da 
sociedade branca, ora disfar-
çado, ora evidente.

Embora se saiba hoje que 
o objetico supremo do movi-
mento era e é a recuperação 
de identidade culural, além 
de politicas de cidadania, o 
certo é que a que até a esquer-
da brasileira radical temia 
um possível alinhamento de 
causas com o movimento dos 
panteras negras e com o movi-
mento culto a Idi Amin Dada. 
Embora dos ativistas buscas-
sem, em essência, através de 

um socialismo vagamente de-
finido, a reabilitação social e 
econômica do negro. 

Tanto a esquerda quanto 
os militares temiam a “ten-
dência” do Black Rio em favor 
do “imperialismo americano”. 
A esquerda, em especial, re-
ceava uma possível revolução 
negra fora de seu controle.

De acordo com os relatos 
– e isso não tem graça, mas 
não deixa de ser curioso – a 
cooptação de simpatizantes 
ocorria em pista de dança de 
clubes de soul, ao embalo de 
ritmos de James Brown, Tony 
Tornado e Gerson King Com-
bo. Decerto os arapongas tive-
ram aulas de dança, vestiram 
roupas coloridas e adotaram 
cabelo Black Power..

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*

EXPRESSANDOArapongas no 
black Power

Preconceito no dicionário 
significa: é Conceito ou opinião 
formados antes de ter os conheci-
mentos adequados. 2 Opinião ou 
sentimento desfavorável, concebi-
do antecipadamente ou indepen-
dente de experiência ou razão. 
(http://michaelis.uol.com.br). 

Partindo do conceito acima, 
conclui-se que o preconceito é 
gerado pela falta de informação, 
pelo desconhecimento dos fatos, 
acontecimentos e atitudes. É co-
mum criarmos padrões a partir 
do que nos foi dito ou revelado, 
sem, antes, investigarmos e ana-
lisarmos se a opinião do outro 
ou, se o que o outro manifestou 
é verdadeiro. É raro recorrermos 
ao dicionário ou a própria histó-
ria para confirmarmos a verdade 
das palavras e dos comporta-
mentos sociais e, com isso, vamos 
repetindo atitudes e falas que ge-
ram um grave “apartheid” social.

Tenho como exemplo a 
“marcha das vadias” que ocor-
reu em Itabuna no último dia 
08/10/2011, ao caminhar pela 
avenida do cinqüentenário exi-
bindo faixas, cartazes que tra-
tavam de todos os tipos de vio-
lência contra mulher, via-se um 
povo nas calçadas atônitos sem 
entender o que estava ocorrendo. 
E muitos perguntavam o que é 
isso? O que querem? Mas, mui-
to poucos se juntaram ao bando 
de manifestantes. Ressalto que 
foram vistos poucos políticos por 
lá, mas com certeza esses mes-
mos que lá não estavam irão 
construir suas plataformas polí-
ticas como defensores da violên-
cia contra as mulheres. 

Como a passeata estava po-
voada por professores, sindica-
listas, jovens e a comunidade 
LGBT, alguns, inclusive, acredi-
taram que era um manifesto po-
lítico ou dos “gays” como se cha-
ma pejorativamente. No entanto, 
pouquíssimos perguntaram por 
que “marcha das vadias”? Mas, 
muitos em suas mentes, pensan-
tes, foram tirando conclusões a 
partir do que se via e do pouco 

que se sabia. 
Penso que a nossa sociedade 

está doente e produzindo mais 
doentes a partir dessa padroniza-
ção de comportamentos, vivemos 
um mundo onde as pessoas por 
absorverem os estereótipos se 
afastam das pessoas e se conec-
tam com formas pré-concebidas 
e mercadológicas, sem ao menos 
investigar sobre a verdade.

Não vejo preconceitos contra 
políticos corruptos, contra usur-
padores da nossa dignidade, con-
tra um padrão de beleza que gera 
meninas anorexas e depressivas, 
não vejo preconceitos contra a 
concentração de riquezas, contra 
os abusos do mercado financeiro 
que vem provocando a miséria 
no planeta, não vejo preconcei-
tos contra as imagens negativas 
veiculadas nos meios de comuni-
cação, contra programas do tipo 
BBB. Mas, vejo muito precon-
ceito contra aqueles que mani-
festam que 1305 mulheres em 
Itabuna no ano de 2011 foram 
violentadas, seja moralmente ou 
fisicamente, que manifestam a 
morte de homens e mulheres que 
querem ter o direito de escolhe-
rem a sua orientação sexual, que 
manifestam a liberdade de culto 
dos seus ancestrais a partir das 
energias da natureza, que mani-
festam o direito de ser criança ou 
de envelhecer. E ai eu pergunto: 
que mal essas pessoas estão fa-
zendo? O mal de quererem ser 
livres e serem tratadas como 
gente, dentro de suas diferentes 
condições?...

É necessário unirmos forças 
para acabarmos com os estere-
ótipos, pois só assim poderemos 
construir uma sociedade livre, 
justa, solidária e sem preconcei-
tos (art. 3º CF) e, como disse Raul 
Seixas: “Sonho que se sonha só é 
apenas um sonho, mas sonho que 
se sonha junto vira realidade”.

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

Pré – conceito

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*
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Ao amigo de sempre, Miguel Florindo

O meu encontro com o sobrenatural 
mundo das palavras se dá das formas 
mais inacreditáveis (isso quando se dão 
tais encontros!). Estranho mesmo só o 
meu medo, só a minha inocente prece. 

Ondas de silêncio me devoram por 
dias, semanas, e deixo de sentir o que an-
tes permanecia em mim dialeticamente 
constante entre a razão & a emoção.

Todos dizem que o poeta é um ser 
especial. O gozo do versejador não é um 
gozo comum. Não! É um gozo especial: 
sobrecarregado. O poeta tem os olhos es-
peciais. Vê o que comumente não se en-
xerga. Vê o gasto como se fosse novo. De 
tanto que os outros vêem, não vêem mais. 
Só ele enxerga. Só o poeta ouve. Coisas 
que ninguém mais ausculta, ele percebe 
longe... O poeta sente, ama, vive e morre 
de hora em hora! O poeta é um extrater-
restre. Por isso não me sinto poeta.

Na verdade, tenho perdido a força 
magnética do olhar de leopardo. O ouvido 
entupido para as vozes do além, para os 
laivos da paixão poética. Não me sinto as-
sim, como nunca me senti, pois estou me 
perdendo nos aços corroídos da verdade 
absurda, onde os adultos se trancam, se 
emudecem, se cegam...

A sensibilidade – marca ferroada da 
emoção maior de todo bom escritor – se es-
vai a cada dia que passa como doída ima-
gem que passa e deixa um sulco profun-
do de fumaça obscura. Ah! O que estará 
acontecendo com a sensibilidade que ou-
trora me movia? Arrastava-me com a for-
ça encômia dos elos dos quatro elementos?

Foram-se as almas. Deixaram-me os 
sugadores de sangue. Abandonaram-me 
os monstros tentadores da poesia. Exclu-
íram-me dos momentos sórdidos e nem 
mesmo ao acaso eles vêm...

Meu último demônio se deu numa 
certa manhã de ônibus lotado. Desses 
que a gente se inquieta quando vê uma 
senhora, uma criança, um senhor idoso, 

apertados entre braços e pernas multico-
res e egoístas.

Dei o meu lugar a uma senhora, coi-
tada, que segurava pela mão uma crian-
ça triste. Fiquei em pé. O ônibus prosse-
guia. Ao passar do tempo foi esvaziando, 
esvaziando, até que me vi único em pé. 
Todas as cadeiras da frente ocupadas. 
Olho para trás, e o que vejo? Uma pol-
trona vazia, lúgubre, olhando-me, dese-
jando-me. Sentei-me nela macia e de-
liciosamente. De repente, um estalo (o 
infeliz demônio!): a necessidade fortuita 
de olhar para trás, como na referida ca-
deira! Meu Deus! Feito cientista desco-
brindo a fórmula mágica com o seu “Eu-
reka!”, conclui entre um riso amarelado 
que nada seremos sem a necessidade de 
olharmos para trás! Resgatarmos a nossa 
história, para podermos viver outras tan-
tas... Não repetir os mesmos erros. Não 
esquecer das lições tidas e se preparar a 
todo instante para o porvir.

O ônibus continuava seu caminho. 
Desci no lugar pretendido: a porta de uma 
universidade. E em minha pandemônica 
miséria existencial, num rasgo de felici-
dade, continuei meus passos abafados, 
tendo a certeza de que até nos momentos 
de guerra interior, achando-se seco, duro 
e engessado, sem fantasias & cheiros, en-
tranhas & sorrisos, podemos receber men-
sagens dignas dos mais verticais exegéti-
cos conhecedores da alma humana.

Oxalá, voltem todas as sobrenaturais 
forças da natureza a me assediarem no-
vamente... Enquanto não chegam, fico 
sem a destreza do poeta, sem a mágica do 
amor insano, sem a inspiração do divino 
– fluxo e refluxo das consciências libertas 
em vôo suave e pleno; fico com a fraque-
za mental, com a razão dos surdos, com a 
teimosia dos incuráveis.

No dia de janeiro de janeiro na cidade 
de Ilhéus, acontecerá um dos shows mais 
esperado na região com a banda Chiclete 

com banana, que se apresentará no Nana 
Fest junto com a banda Oito 7 nove 4 e 
Psirico, às 20h, no Centro de Convenções.

No dia 19/12 o hospital Manoel No-
vaes, em Itabuna, promove o Natal dos 
Pacientes, a partir das 14h, com confra-

ternizações dos setores de Pediatria, Ma-
ternidade, Unidade de Terapia Especial 
(UTE) e Oncologia.

A sensibilidade 
de um poeta

Chiclete com banana

Hospital Manoel novaes

                   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

Na educação atual, informar-se é 
um componente central do processo de 
formação do aluno e do cidadão.

Daí a formação primordial da escola 
é ensinar. Se os alunos não aprendem a 
escola não é boa. Em outras palavras: a 
escola só é boa se os alunos aprendem.

O primeiro lugar de atuação pública 
da criança é a escola. É na escola que 
a criança deixa de manejar coisas par-
ticulares para manejar elementos cole-
tivos; de manejar símbolos familiares 
para manejar símbolos coletivos, sím-
bolos que pertenceram e pertencerão a 
outras gerações.

Há os que pensam que a escola 
não é boa porque os alunos são pobres, 
doentes, violentos e os pais são desin-
teressados. Há aqueles que ainda pen-
sam que a escola não pode fazer nada 
para ensinar melhor, tudo estava ou 
está pré – determinado pelas condições 
econômicas dos alunos. Consequência: 
afirmava-se ou ainda afirmam que o 
aluno não aprende por culpa dele ou da 
família.

O problema era ou é do aluno, da 
família ou da economia. Nunca era ou é 
um problema da escola.

As pesquisas sobre escolas eficazes 
a partir da década de noventa desmen-
tiram essas ideias.

Qualquer escola, mesmo nos am-
bientes mais pobres e difíceis, pode se 
tornar uma boa escola. Essas pesquisas 
indicaram que uma boa escola necessita:

 � Ter clareza sobre o que é e para quê 
serve a escola.

 � Reconhecer a responsabilidade da 
escola pela aprendizagem dos alu-
nos

 � Reconhecer e admitir que a eficácia 
da escola depende do que acontece 
dentro da escola, e não do que acon-
tece ou deixa de acontecer nas se-
cretarias da Educação.

O problema e a solução para a apren-
dizagem dos alunos estão na escola.

No jornal Folha de São Paulo o pro-
fessor Roberto Leal Lobo (ex- reitor da 

USP) no seu artigo do dia 23 de outubro 
de 2012. Publicou: “A escola hoje e os 
alunos que não aprendem”. Enumerou 
alguns paradigmas tão em moda no 
Brasil que, segundo ele, devem ser des-
truídos. Como:

 � “A qualidade inquestionável e uni-
versal do trabalho em grupo”.

 � “A frouxidão e a permissividade em 
vez de disciplina e cobrança”.

 � “A valorização dos pesquisadores 
de banalidades”.

Do seu texto original, concordamos 
em parte com o emérito professor Lobo, 
e aqui reforçamos quanto a estes para-
digmas. Para explicar isto veja a ana-
logia com o texto Bíblico: “Não se deita 
Vinho Novo em odres velhos; doutra 
sorte o Vinho Novo rompe os odres e 
entorna-se o vinho”.

Odre, um recipiente feito de couro e 
costurado a mão, não comporta o que é 
Novo nem muito menos o que é Inova-
dor, pois a inovação não é contemplada 
no interior da escola.  

Fazer de cada escola uma escola 
que aprende; um lugar onde agentes de 
mudança colaboram e aprendem uns 
com os outros, praticando uma peda-
gogia da autonomia; onde a aprendiza-
gem não ocorre apenas na sala de aula, 
mas em todos os espaços, no bairro e na 
cidade; onde o processo de ensino for-
mal articula-se à educação informal, 
interagindo-se às redes e relações que 
conectam as pessoas na escola, na co-
munidade, no mundo, com impacto na 
transformação da realidade. Essa visão 
de uma escola que se compromete com a 
mudança social. Portanto, se os alunos 
não aprendem, o problema está no Odre 
escola: na forma como ela funciona e na 
forma como ele se organiza.

Até a próxima...

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (AGRAL). 
Itabuna – Bahia.

E-mail: nildinh@hotmail.com 

Escolas que 
aprendem

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *
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Após a decisão do Tribunal de 
Justiça da Bahia que concluiu pelo 
retorno dos  vereadores afastados 
desde outubro, o juiz da 2ª Vara 
Crime de Itabuna, Anonio Carlos 
Moraes expediu ofício nesta sexta-
-feira (7) determinando a imediata 
reassunção aos cargos dos 13 edis 
titulares da Câmara de Vereadores 
de Itabuna. 

No acórdão emitido pelo Tribu-
nal de Justiça da Bahia, o desem-
bargador Nilson Castelo Branco 
deferiu pelo “retorno pleno dos 
pacientes as suas atividades parla-
mentares e extensão dos efeitos da 
decisão aos demais edis denuncia-
dos, com a declaração de nulidade 
da determinação de suspensão dos 
seus subsídios”. Dessa forma, os 
vereadores irão receber seus salá-
rios retroativos ao período de afas-
tamento. 

A secretária parlamentar Mar-
gareth Brandão concluiu os tra-
balhos de  reassunção ao cargo de 
doze vereadores que voltaram a 
assumir suas funções, inclusive os 
ocupantes da Mesa Diretora, à ex-
ceção de Claudevane (Vane) Morei-
ra Leite que se encontra viajando. 

Logo em seguida, sob a presi-
dência de Ruy Machado foi realiza-
da uma sessão, tendo ele ressaltado 
a satisfação de voltar às suas fun-
ções, parabenizando seus colegas 
pela postura e paciência excercidas 
durante o prolongado afastamento, 
convocando todos ao trabalho e já 
direcionando a pauta que estará 
sendo discutida a partir da próxi-

ma semana.  
Segundo Ruy, agora é reorgani-

zar a Casa , agilizar projetos pen-
dentes e concluir ações legislativas 
que já estavam em tramitação no 
Legislativo. Estão na pauta para 
serem analisadas as contas do ex-
-prefeito Azevedo relativas a 2009, 
bem como, as do ex-presidente da 
Câmara, Edson Dantas.  Também 
deverá ser discutida e votada a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) de 2013. Tudo isso deverá 
ser acelerado para ser votado até o 
final de dezembro.

Vereador denuncia
perseguição 
Ao falar durante a sessão na 

tarde dessa terça-feira (7) no ple-
nário da Câmara, o vereador Ro-
berto de Souza classificou essas 
idas e vindas dos vereadores, como 
“uma perseguição por parte do MI-
nistério Público, com várias ações 
de ingerência dentro do Poder Le-
gislativo”. Ele foi enfático ao dizer 
que o Legislativo foi desrespeitado 
até quando se criticou a posição de 
um vereador/suplente que se mani-
festou a favor de um determinado 
parecer. 

Já o vereador Ricardo Bacelar 
usou da palavra para parabenizar 
o prefeito eleito Vane do Renas-
cer pela escolha do seu secretaria-
do. Agora, é trabalhar, cooperar e 
ajudar o novo governo que tomará 
posse a partir de janeiro, porque 
a expectativa entre a população é 
muito grande, ressaltou. 

Vereadores titulares
reassumem e iniciam 
atividades legislativas

www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 47 - SUL DA BAHIA - De 10 de dez-2012 
a 20 de dez-2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 9198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

AmOR DE mãE

Oh minha mãe, fiz pra você notas suaves
Pra comparar o amor de seu coração.
Você é tudo para mim, minha mãezinha,
É minha música, meu canto, meu refrão.

Educou-me, me fez ser alguém honrado,
Ensinou-me a pedir a Deus a proteção,
Sei que magoei você, por muitas vezes,
E por isso que eu peço, de joelhos, seu perdão.

Agradeço-te muito, muito, minha mãe,
Também a Deus, que me deu esta riqueza,
Você foi brava, foi amor, foi ternura,
Por sua causa, eu sou uma fortaleza.

Antigamente não sabia, oh mãezinha,
O seu valor, a sua grandiosidade,
Eu me casei, eu me mudei, distanciei,
Agora, meu coração pena de saudade!

É uma dor que queima dentro do meu peito,
Dei-te valor, devia ter feito mais,
Você é minha jóia preciosa,
Que deu vida, proteção e muita paz.

Você foi brava, foi amor, foi ternura,
Por tua causa, eu sou uma fortaleza.
Agradeço-te muito, muito, minha mãe,
Também a Deus, que me deu essa riqueza.

É uma dor que queima no meu peito,
Dei-te valor, devia ter feito mais,
Você é doce, é mel, é todo bem que existe,
Oh, minha mãe, quanta falta você faz!

SOmOS NÓS   

Hà dias que somos alegria
Há dias que somos tristeza.

Há dias que somos sonhos,
Há dias que somos pesadelos.

Há dias que somos esperança
Hàdias que somos descrença.

Há dias que somos imbatíveis,
Hà dias que somos falíveis.

Há dias que somos certeza,
Há dias que somos dúvida,

Há dias que somos felicidade,
Há dias que somos mágoas.

Há dias que somos rosas,
Há dias que somos espinhos.

Há dias que somos multidão,
Há dias que somos solidão.

Há dias que até pensamos
Que tudo temos,
Que tudo somos,
Mas....
Há dias que nada temos
Há dias que nada somos.

Poesias

Por Lucrecia Rocha - Poetisa. 
Salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com

CÂMARA EM AÇÃO

Ruy Machado assume com a missão de agilizar
pendências e votar contas até o final desse mês

Por Maria da Trindade Almeida.
Compositora e Poetisa. 

Belo Horizonte – Minas Gerais.
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Por Angelica Rodrigues
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Academia Grapiúna 
de Letras premia

estudantes da 
rede pública

Dia 20 de novembro aconteceu a premiação do concurso 
de poesias “Jorge, o amado filho de Itabuna”, promovido 
pela Academia Grapíuna de Letras (Agral), que teve início 
no dia 10 de agosto. 

O trabalho da equipe foi coordenado pelos acadêmicos 
Cláudio Zumaeta e Zélia Possidônio e fez parte das come-
morações do Centenário de nascimento do escritor Itabu-
nense Jorge Amado, patrono da Agral.

Para apresentar o resultado do concurso, os acadêmicos 
Paulo Lima, Teobaldo Magalhães e Eva Lima interpreta-
ram as poesias selecionadas antes de chamar os vencedores 
causando uma surpresa geral, menos é claro, para os auto-
res que de pronto identificaram seus trabalhos e contive-
ram suas emoções até a hora de serem anunciados.

Leda Maria Santos, aluna do IMEAN, foi ganhadora do 
prêmio de 1º lugar com a poesia “Sempre Amado Jorge”. O 
2º lugar ficou com o aluno do CISO João Torquatro Nasci-
mento, com a poesia “Amado Jorge Amado”; e o 3º lugar 
ficou com a também aluna do IMEAN Daniele Santos Sou-
za, com a poesia “Jorge um escritor colossal!”. Os prêmios 
foram três televisores de LCD, de 25’, 32’ e 42’, respectiva-
mente para 3º, 2º e 1º lugar. A mãe de Leda Maria Santos 
e Daniele Santos Souza estava duplamente feliz, pois as 
duas são irmãs.
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Quem estará aniversariando ainda essa semana (15/12) é o advogado, 
escritor, professor-palestrante e membro honorário da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA), Dr. Eurípedes Brito Cunha, que tam-
bém é colunista do jornal e revista Direitos (assina as colunas Consulta Pro-
fissional e Contexto Jurídico) a mais de 3 anos. O Grupo Direitos através dos 
seus diretores-amigos Vercil e Angélica Rodrigues (que aparecem na foto ao 
lado do amigo), deseja toda paz, saúde e vida longa ao mestre-amigo.

Quem também estará aniversarian-
do em dezembro (28/12), será o advoga-
do, professor universitário e Coordena-
dor da Defensoria Pública Estadual, Dr. 
Walter Nunes Fonseca Júnior, que tam-
bém é membro da Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA), 
onde ocupa a Cadeira nº 07. Desejamos 
ao Dr. Walter paz e harmonia.

E fechando o ciclo de aniversariante de dezem-
bro e do ano, teremos dia 31/12, o aniversário da 
bela jovem soteropolitana Marina Brito (a 3ª a par-
tir da esquerda). Ela é filha do professor e advoga-
do Eurípedes Brito Cunha Júnior e de Ana Braga 
Cunha e neta do advogado Eurípedes Brito Cunha, 
sócio-fundador do escritório Brito Cunha Advoga-
dos. Desejamos a Marina Brito toda felicidade do 
mundo, bem como um futuro promissor.
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DIREITOS – Quais são os pro-
jetos desenvolvidos pela escola 
atualmente?

Rosemeire (Rose) Guerra – São 
inúmeros projetos: Projeto de leitura; 
Meio ambiente; É tempo de arte e cul-
tura; Nacionalidade afro brasileira; 
Consciência negra; Gestar: Português 
e Matemática; Paip; Mais educação; è 
tempo de traição: Cadê o nosso baião, 
forró com muita animação e SOS Co-
munidade: Todos contra a dengue. 
Reage Itabuna.

DIREITOS – Quais são os pro-
jetos que o colégio ainda preten-
de participar?

Rose Guerra – Em todos os pro-
jetos possíveis. Participar de proje-
tos, concursos é mostrar para todos 
a capacidade dos nossos estudantes. 
Quando participamos de eventos es-
tamos mostrando para a sociedade o 
quanto os alunos são capazes e o tanto 
que eles podem produzir.

DIREITOS – Como é a atuação 
do Colégio Félix Mendonça nes-
ses projetos

Rose Guerra – Com participação 
efetiva. Os projetos só acontecem por-
que há comprometimento da equipe 
como um todo.

DIREITOS – Para que serve o 
“Mais Educação”?

Rose Guerra – O programa Mais 
Educação veio para ajudar os alunos 
com necessidades de ensino e aprendi-
zado, mais o objetivo maior do progra-
ma é colocar os estudantes em tempo 
integral na escola para que eles não 
fiquem na rua e para que despertem 

suas habilidades artísticas.

DIREITOS – Qual é a meta do 
Colégio Félix Mendonça com rela-
ção ao processo de ensino-apren-
dizagem?

Rose Guerra – A meta do nos-
so colégio é oferecer um ensino cada 
vez mais qualificado com eficiência de 
aprendizagem, tornando assim um lu-
gar prazeroso, acolhedor e com muito 
amor.

DIREITOS – O time de futebol 
da escola já venceu algum campe-
onato?

Rose Guerra – Sim. Em 2010 
fomos vice-campeões com a catego-
ria infanto-juvenil, até 14 anos pelo 
JERP, em 2011 vice-campeões pelo 
JERP, com a categoria infanto-juvenil 
e vice-campeão com a categoria Sub-
17. Pelos jogos estudantis fomos vice-
-campeões com o time infantil. A final 
foi Félix Mendonça X CAIC, perdemos 
nos pênaltis. Em 2012, fomos campe-
ões com o time do infanto-juvenil, der-
rotando o Colégio Sesquicentenário 
(CISO).

DIREITOS – Qual é o atual ín-
dice do IDEB da escola? Houve 
alguma mudança em relação ao 
período anterior?

Rose Guerra – O nosso índi-
ce do IDEB (Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica) por dois 
anos consecutivos subiu uma casa 
decimal. Nenhuma outra escola teve 
um aumento tão significativo, o que 
demonstra a qualidade do trabalho 
desenvolvido. Fonte: CEFM – Mate-
mática é vida.

Um dos entrevistados dessa edição do jornal Direitos e a 
diretora do Colégio Estadual Félix Mendonça, na cidade de 
Itabuna, professora Rosemeire Guerra (Rose Guerra). 

Ela nasceu em Itabuna e é formada em Letras com Inglês 
pela Universidade Estadual Santa Cruz (UESC), pós-gradu-
ada em Metodologia de Língua Inglesa pela FTC/Salvador e 
Gestão Educacional pela UNB em parceria com a Faculdade 
Montenegro e  já está no seu segundo mandato como direto-
ra dessa unidade de ensino.

Rosemeire Guerra 
Professora e diretora do
Colégio Estadual Félix Mendonça

EnTREVISTAPerfil Profissional

“A meta do nosso 
colégio é oferecer 
um ensino cada vez 
mais qualificado”

Dinalva Melo do nascimento – 
Uma vida dedicada a educação

O jornal Direitos visando valori-
zar os profissionais que atuam nas di-
versas áreas profissionais da Bahia, e 
especialmente do Sul do Estado e seu 
entorno, traz a coluna perfil profissio-
nal. E a escolhida para estrear este 
espaço foi a educadora Dinalva Melo 
do Nascimento, ex-secretaria de Edu-
cação do Município de Ilhéus e futura 
Secretária de Educação da cidade de 
Itabuna na gestão do prefeito eleito 
Claudevane Leite.

Dinalva Melo do Nascimento é 
natural de Itabuna e casada com 
o jurista Carlos Valder do Nasci-
mento.

Vida Acadêmica/titulação
e Profissional:

 � Curso Primário (Ensino Funda-
mental I) na Escola Senhora;

 � Curso de Ginásio (Ensino Funda-
mental II) no Colégio Estadual de 
Itabuna (CEI);

 � Curso de Magistério no Colégio 
Estadual de Itabuna (CEI);

 � Graduada em Filosofia pela Fa-
culdade de Filosofia de Itabuna 
(FAFI) 1971;

 � Especialista em Gestão Universi-
tária pela Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) ano 1983;

 � Mestre em Planejamento Educa-
cional pela Universidade de Bra-
sília (UnB) ano 1982;

 � Aperfeiçoamento em Educação à 
Distância pela Universidade de 
Brasília (Unb) ano 1988;

 � Ex-professora da Escola de Ensino 
Fundamental Senhora Santana;

 � Ex-professora do Magistério Pú-
blico Estadual na Escola Rotary 
Club de Itabuna;

 � Professora de Metodologia do 
Trabalho Científico dos Cursos de 
Pós-graduação da União Metro-
politana de Educação e Cultura 
(UNIME), antiga FACSUL;

 � Professora do Curso de Pós-gra-
duação do Mestrado em Biologia 
e Botânica da Universidade Fe-
deral da Bahia (UFBA);

 � Professora Titular de Filosofia 
do Departamento de Filosofia e 
Ciências Humanas da Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC) – aposentada;

 � Ex-professora Assistente do De-
partamento de Educação da Uni-
versidade de Brasília (Unb);

 � Ex-pró Reitora de Planejamento 
da Universidade Federal do Re-

côncavo da Bahia (UFRB);
 � Secretária de Educação do Muni-

cípio de Ilhéus (1997 a 2004) na 
gestão de Jabes Ribeiro;

 � Representante da Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB) na Comissão de Implan-
tação da Universidade Federal do 
Sul da Bahia (UFESBA);

 � Estudante do Curso de Psica-
nálise do Centro de Estudos 
Especializados e Psicanalítico 
(CEEPE); 

Prêmios e Títulos:
 � Menção de Congratulação por 

entrevista concedida ao Jornal 
Agora, Câmara Municipal de Ita-
buna. (2002); 

 � Prêmio Jorge Amado de Cultu-
ra e Arte, Fundação Cultural de 
Ilhéus (2001);

 � Mulher Destaque 1999, Progra-
ma Fala Ilhéus (1999);

 � Inclusão no Colégio de Mestres 
e Doutores da Universidade Li-
vre do Mar e da Mata, Conselho 
Curador da Universidade Livre 
do Mar e da Mata (1999);

 � Homenagem do Diretório Central 
da UESC, pela contribuição na 
luta pela defesa do ensino público 
e gratuito, Diretório Central dos 
Estudantes da UESC (1998);

 � Homenagem intitulada O perfil 
da mulher no novo milênio, Pró 
Eventos Consultoria (1998);

 � Amiga da 18ª Circunscrição do 
Serviço Militar, Polícia Militar 
(1998);

 � Mulher que faz a História de Ita-
buna, Câmara Municipal de Ita-
buna (1995).

Livros publicados/
organizados ou edições 

 � NASCIMENTO, D. M. . Metodo-
logia do Trabalho Científico- Teo-
ria e Prática. Rio de Janeiro: Edi-
tora Forense, 2002. v. 1. 

 � NASCIMENTO, D. M. ; ANDRA-
DE, Soane Nazaré de ; ORG., D. 
M. N. . A Universidade de Santa 
Cruz em Porto Seguro. Sao Pau-
lo: GRD, 1984 (Organizadora do 
livro). 
Este é o perfil da educadora ita-

bunense Dinalva Melo do Nascimen-
to, Secretária de Educação escolhida 
pelo prefeito eleito, Claudevane Leite 
para dirigir o destino da educação de 
Itabuna.
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HOMEnAGEM

O advogado 
Francisco Catelino 
recebe a medalha 
‘Amigo da Marinha’ 

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema 
Direito Previdenciário para Dr. Marcos Conrado, 
encaminhar para direitos@jornaldireitos.com.br 

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

1 – Afastei-me do serviço du-
rante quatro meses no ano de 
2008 por conta de uma hérnia de 
disco. Na ocasião, recebi auxílio-
-doença acidentário. A minha 
empregadora, entretanto, não re-
colheu o FGTS correspondente a 
este período. Ele é devido? Carlos 
Castro

Resposta: Tendo o Sr. Carlos Cas-
tro se afastado por quatro meses do 
ano de 2008 do trabalho, para trata-
mento médico em razão de acidente 
do trabalho, são devidos os recolhi-
mentos das parcelas do FGTS, pois a 
Lei nº. 8.036/90, em seu artigo 15, pa-
rágrafo 5º, preconiza que o depósito de 
FGTS, correspondente a 8% (oito por 
cento) da remuneração paga ou devi-
da a cada trabalhador, é obrigatória, 
inclusive por licença por acidente do 
trabalho.

2 – Antes da definição de um 
recurso oposto à decisão que in-
deferiu meu pedido de aposen-
tadoria, eu solicitei novamente 
o benefício à Previdência Social, 
porque adquiri novos documen-

tos. Existe algum impedimento 
neste procedimento? Pedro Mar-
tins.

Resposta: Não existe nenhum im-
pedimento de novo requerimento ad-
ministrativo nestas condições, uma 
vez que este novo pedido estará instru-
ído com mais elementos probatórios 
que iram caracterizar os requisitos 
necessários para concessão do benefí-
cio pleiteado. Podendo, também, com 
a comunicação de decisão do primei-
ro requerimento, na via judicial com 
estes novos documentos ter êxito na 
concessão do benefício de aposentado-
ria. Entendo, ser este o melhor cami-
nho, pois o Sr. Pedro Martins poderá 
pleitear além da concessão do benefí-
cio de aposentadoria, o pagamento de 
todas as parcelas mensais vencidas 
acrescidas de atualização monetária 
e juros legais desde o dia do primeiro 
requerimento administrativo.

Por Marcos Conrado. 
Advogado, especialista em Direito Previdenciá-
rio; Diretor-Fundador da Conrado Advocacia e 

Membro da Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia (ALJUSBA). 

Itabuna – Bahia.

O advogado e professor soteropolita-
no Francisco de Assis Borges de Catelino, 
foi agraciado no último dia 6 de novem-
bro – Dia Nacional do Amigo da Marinha 
-, com a Medalha Amigo da Marinha, a 
premiação aconteceu no 2º Distrito Naval 
da Marinha do Brasil, na cidade baixa 
em Salvador.

Além de Francisco Catelino, também 
receberam a medalha Rafael Pinto Mar-
ques, Delegado e Presidente da Polícia 
Federal de Brasília, José Cassiano, Eri-
valdo Cruz e  Jarbas Meira, respectiva-
mente Superintendente, Diretor de Ma-
rketing e Assessor Regional Infraero.

A Medalha foi criada em 1966 para 
agraciar personalidades civis, sem víncu-
lo funcional com a Marinha, militante de 
outras forças, bem como instituições que 
tenham se distinguido no trabalho de di-

vulgar a mentalidade marítima ou no re-
lacionamento com a Marinha do Brasil. A 
comemoração, faz parte do calendário cí-
vico da Marinha, e é uma homenagem ao 
nascimento do Almirante-de-Esquadra 
Maximiano Eduardo da Silva Fonseca, 
insigne hidrógrafo e ex-Ministro da Ma-
rinha brasileira.

O Vice-Almirante Monteiro Dias, 
comandante do Distrito naval, o 
advogado Francisco Catelino e o 

vice-prefeito e vereador eleito de 
Salvador Edvaldo Brito

Itabuna/Bahia, Dezembro de 2012

Ilmº(ª) Sr.(Sr(ª)

Prezado Senhor,

O homem nasce para ser feliz, se realiza somente através do trabalho em prol da Família, da 
Pátria e da Humanidade.

O cidadão não é aquele que somente ama sua Pátria, respeita seus Símbolos Nacionais, ou 
procura no imobilismo sua acomodação, ou ainda transfere suas responsabilidades a terceiros ou 
ao povo. Um bom cidadão é aquele que além de amar sua Pátria, respeitar os Símbolos Nacionais, 
luta pelo progresso do seu País e/ou da Cidade em que mora, avança em criatividade e produz, pois 
somente assim estará beneficiando seu País e seu Povo.  O somatório de homens úteis, produtivos, 
eleva uma Pátria, uma Região, um Estado, um Município, enaltece seu governo e se faz ouvida.

Com esta convicção, há quase três décadas, nacionalistas com percepção de futuro e visão co-
letiva, apostando no efeito sinérgico do conjunto das Instituições Organizadas da Sociedade Civil 
de Itabuna, criam o GAC- GRUPO DE AÇÃO COMUNITÁRIA DE ITABUNA.

Historicamente, sem interferir no carisma de cada Instituição e tão somente, repito, buscan-
do explorar o efeito sinérgico do conjunto em suas reivindicações, o GAC tem como NEGÓCIO: 
o Desenvolvimento Econômico e Social de Itabuna e Região; como VISÃO: ser um grupo coeso 
incansável, sem conotação político-partidária, em defesa do desenvolvimento econômico, político 
e social do Município de Itabuna e Região, e como MISSÃO: Liderar e/ou realizar com efetividade 
o acompanhamento da execução das Políticas Públicas e outras demandas desenvolvimentistas e 
levar a comunidade civil organizada e comunidade em geral a reivindicá-las.

A única coisa que temos de certo neste mundo é a mudança e a morte, em relação à morte não 
temos o poder de interferir ou mudar. 

O ajustamento ao ambiente é uma necessidade contínua e ininterrupta. As regras que diri-
gem o comportamento das pessoas – os paradigmas – às vezes bitolam as pessoas e as mantêm 
amarradas aos velhos hábitos ou maneiras de pensar e agir. Mudar nos parece ser a palavra de 
ordem! Mudar culturas e comportamentos.

Podemos pensar Itabuna utilizando o carisma individual de cada Instituição (crescimento) e 
utilizar a força do conjunto em prol de Itabuna (desenvolvimento).

É com esta visão que no momento, buscamos atualizar o cadastro da Instituição GAC e tornar 
nossa comunicação mais eficiente, eficaz e efetiva solicitamos a V. Sa.,  nos informar, utilizando-
-se da mesma via, nome, endereço, telefone e e-mail do atual Presidente e/ou representante desta 
respeitada Instituição junto ao GAC.

Sua informação e participação serão de grande valia. Itabuna  muito espera de todos nós.

Saudações

ANTONIO DA SILVA COSTA
Coordenador GAC

A responsabilidade
pela formação
do homem

Antes mesmo do nascimento, especifi-
camente, na fecundação do embrião, este 
já é influenciado, e assim, vai até a con-
cretização da formação do ser humano, 
fato comprovado cientificamente, e res-
saltado pelo Mestre, professor universi-
tário, Dr. Marcus Renato de Carvalho em 
um dos seus artigos (Vida uterina: feto 
sofre influência do Estado emocional da 
grávida). Os valimentos da família, dos 
professores, líderes políticos, religiosos e 
intelectuais são expoentes na construção 
do indivíduo. 

Defronte a essa inquisição, a respon-
sabilidade pela formação do homem tam-
bém é parcialmente obrigação dos que 
estão ao seu redor, porém, a decisão de 
tornar-se um lhano resultado do meio ou 
se este vai ser um diferencial perante os 
demais, fica a encargo de cada um. Não 
menosprezando as profissões que, infeliz-
mente, são pouco reconhecidas no país, 
como a de pedreiro e dona-de-casa. Po-
demos citar como exemplo, o Ministro do 
STF, Ministro Joaquim Benedito Barbo-
sa Gomes, filho de pedreiro e de dona-de-
-casa, que nasceu no interior de Minas, 
primogênito de oito filhos, arrimo de fa-
mília após a separação dos seus pais. E 
que este não deixou de lutar pelo seu so-

nho, mesmo com as adversidades da vida.  
E hoje é um dos nomes mais importante 
do judiciário brasileiro. 

Todavia, não poderíamos deixar de 
aludir que existem casos em que as cir-
cunstâncias em que a fuga a realidade 
em que o sujeito esta é quase improvável, 
principalmente quando este não vê uma 
perspectiva de mudança e ninguém lhe 
mostra. Destarte, este passará a encon-
tra-se em risco, na qual as decisões preci-
pitadas, insipiente podem levar a um de-
trimento, em alguns casos irreparáveis.  

A responsabilidade é a entrada no 
jogo, ou seja, quando algo depende de 
mim, portanto a tomada de decisão é do 
próprio, ele encontra-se no centro da res-
ponsabilidade, mesmo com a influência 
externa. Pois, ninguém pode ser culpado 
por algo que a própria pessoa fez. Nes-
tes casos, não se trata de culpa e, assim, 
também não existe a culpa coletiva; dis-
cutível neste caso seria apenas a respon-
sabilidade legal.

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*

OPINIãO



O fim do 
casamento

De uns tempos para cá a igreja católi-
ca vem dando especial atenção aos casais 
em segunda união. O número de separa-
ções cresceu muito, evidenciando que as 
pessoas encontram dificuldade em man-
ter um relacionamento que perdure no 
tempo. As causas para isso são inúmeras, 
e acho complicado julgar quem quer que 
seja; tendo em vista que somente os en-
volvidos conseguem avaliar exatamente 
como se sentem em relação à situação con-
jugal, de que forma são tratados, e o quan-
to isso contribui para o crescimento mútuo 
ou para o empobrecimento da autoestima, 
surgimento da depressão ou outros trans-
tornos de ordem psicológica e emocional.

A cada fase do relacionamento afetivo 
temos desafios a enfrentar. Quando se é 
jovem, talvez uma das coisas mais difíceis 
seja romper os laços com a família anterior 
e sua influência, assumindo a vida de ca-
sados: “o homem deixa pai e mãe e se une 
à sua mulher” (Gn 2, 24a).  As primeiras 
adaptações são dolorosas porque cada qual 
tem o seu costume; foram criados em famí-
lias diferentes, com prioridades diversas. 
Passam a assumir muitas responsabilida-
des que aumentam cada vez mais, princi-
palmente após o nascimento dos filhos. Vai 
se delineando a forma como o casal prefe-
rencialmente se relaciona. Alguns “entre 
tapas e beijos”, outros “cedendo sempre”, 
muitos “abrindo mão de seus gostos e de-
sejos”. Aquele amor, aquela paixão inicial, 
vai dando lugar à acomodação. Passamos 
para outra fase do relacionamento.

Vencidos os desafios iniciais, no mo-
mento em que se encontram aparentemen-
te estabilizados, os filhos crescidos, a vida 
mais organizada; percebem que já não são 

marido e mulher há muito tempo. Viraram 
irmãos, mãe e filho, pai e filha, parentes. 
O calor que existia no início e aquecia as 
noites frias não existe mais. Existe apenas 
uma companhia (nem sempre agradável) 
que nos recorda sermos casados. 

Às vezes, a constatação dessa mudança, 
por incrível que pareça, é unilateral. Alguém 
está muito bem; comodamente desfrutando 
das benesses que acabou angariando com 
a estruturação do modelo conjugal adota-
do pelo casal ao longo dos anos. Enquanto 
isso, alguém está muito mal; sofrendo com a 
condição que acabou lhe sendo imposta pelo 
desgaste da relação a dois. Ora, algo precisa 
ser feito para que não aconteça o pior e so-
brevenha a ruptura.

Mas, e quando a voz de um não é ouvida 
pelo outro? Quando a irritação, a depressão 
e o abandono não são percebidos? Quando os 
sinais do desgaste não são notados porque 
está bom demais para um e ruim demais 
para o outro? Aí, infelizmente, é o fim do ca-
samento. E não adianta prantear querendo 
ressuscitar algo que se foi. Não queira jul-
gar ou arrumar culpados para um problema 
que nasceu no seio de um arranjo conjugal 
mal sucedido. Não dá para manter um rela-
cionamento em que apenas uma das partes 
vive com satisfação. Isso pode até acontecer, 
mas já não é matrimônio. Assemelha-se 
mais à prisão ou manicômio. Quem qui-
ser preservar seu casamento mantenha os 
olhos e ouvidos bem abertos, a sua conduta 
flexível e o seu coração apaixonado.

Por que te vais de mim alma que é só minha?
Por que te esquivas do id que tanto de repousou?
Fica. Retoma teu substrato, te aninha.
Não abandones a versátil mente que a vida moldou.

Sê placável com quem sempre foi o tempo.
Apiáda-te do cristão, morabito ou crédulo sem templo.
De quem firme acredita não sejas eterna.
De quem pelo angélico céu de Cristo não troca a vil terra.

Não desates tão cedo de mim.
Não vês que só existimos juntos?
Então, por que essa teimosa e desastrosa decisão?

Não quero que  tenhas um breve fim.
Quero é que vivas por anos muitos,
Nessa  louvável,  bendita e feliz junção.

Dia 11/12/12 - Projeto História Viva
Horário: 18h00
Ingresso: à confirmar

Dia 12/12/12 - Pintando o 7
Detalhes: Espetáculo apresentado pelos es-
tudantes da Escola Educandário Siqueira
Horário: 18h00
Ingresso: Fechado

Dia 13/12/12 - Show 
“No Sopro de Gonzagão”
Detalhes: Espetáculo musical 
do sanfoneiro Daniel Neto em 
homenagem ao Centenário de 
Luiz Gonzaga
Horário: 20 h
Ingresso: R$ 30,00 e R$ 15,00 
(meia)

Dia 15/12/12 - Show de Feli-
pe Valente
Detalhes: Apresentação Musical Gospel 
de Felipe Valente
Horário: 19h30
Ingresso: R$ 30,00 e R$ 15,00 (meia)

Dia 16/12/12 - TINKER BELL
Detalhes: Espetáculo de dança

Horário: 18h00
Ingresso: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia)

Dia 18/12/12 - Herval Lemos, 
Alunos e Convidados
Detalhes: Espetáculo musical
Horário: 20h00
Ingresso: R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia)

Dia 19/12/12 - Espetáculo 
de encerramento do ano 
letivo da Escola Munici-
pal Perpétua Marques
Detalhes: Espetáculo musi-
cal
Horário: 14h00
Ingresso: à confirmar

Dia 20/12/12 - Educar Pra 
Quê?
Detalhes: I Espetáculo 

da Escola de Dança GEPA
Horário: 19h00
Ingresso: à confirmar

Dia 21/12/12 - Show de Padre Cristo
Detalhes: Espetáculo Musical Católico
Horário: 20h00
Ingresso: à confirmar

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 

Por José Carlos Oliveira.
Advogado, Membro-fundador das Academia Grapiúna de Letras (Agral), de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (Aljusba) e 

da Maçônica de Letras Ciências e Artes da Região Grapiúna (Amalcarg). Itabuna – Bahia.
E-mail: jocaroli@bol.com.br 
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1- Comecei a trabalhar em janei-
ro de 2007 e nunca recebi repouso 
semanal remunerado. Fazia horas 
extras, por necessidade do serviço, 
e nunca as recebia. Além disso, em 
março fui reenquadrado para outra 
função, com aumento salarial. Em 
setembro foi celebrada convenção 
coletiva, que fixou reajuste do sa-
lário, mas a empresa disse que não 
tenho direito, pois já tive aumento. 
Faço jus ao RSR? Este se projeta no 
valor  das férias, 13º e FGTS? E as ho-
ras extras? Tenho direito ao reajuste 
salarial? Célio Silva.

Caro Célio, O direito ao repouso sema-
nal remunerado, que pode cair em qualquer 
dia da semana, mas, preferentemente aos 
domingos, e, obrigatoriamente pelo menos 
uma vez por mês num domingo, é direito de 
todo empregado e deve ser sempre cumpri-
do pelo empregador. Na hipótese de haver 
trabalho todos os dias, sem a folga semanal 
(RSR), o pagamento há de ser dobrado, pois 
representa a folga não concedida e mais o 
pagamento do trabalho executado, e este 
deve ser pago como extraordinário, com o 
acréscimo legalmente previsto.

O valor do trabalho extraordinário é 
salário e como tal, incide sobre os recolhi-
mentos do FGTS, INSS, férias e seu adicio-

nal. Mas a reclamação, mas deve ser feita 
judicialmente até 5 anos, enquanto estiver 
no trabalho e até dois anos, depois de sair, 
sob pena de prescrição.

 
2- Fui estagiário por dois anos e, 

ao concluir a faculdade, tive que abrir 
uma pessoa jurídica para continuar 
trabalhando na mesma empresa da 
época do estágio. O contrato diz que 
a contratante se exime de qualquer 
obrigação trabalhista. Ela também 
não me pagava o valor do transporte 
e tampouco a periculosidade do ramo 
petroquímico. Como posso receber 
todo o devido? Fernando Júnior.

Prezado Fernando Júnior, Primeiro, a 
imposição de ser aberta uma firma para a 
continuidade do trabalho, não pode preva-
lecer. É uma burla usada frequentemen-
te, mas sem valor jurídico, posto que você 
permanecerá no emprego cumprindo as 
ordens do patrão.

Pelo que sinto de sua questão, como 
posta, na verdade você já era empregado 
mesmo antes de se formar, pois a regula-
mentação do estágio impõe um limite ho-
rário rigoroso para permitir a freqüência à 
faculdade de mais uma autorização da pró-
pria faculdade endereçada à empresa onde 
o estágio vai ser cumprido.

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

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.

O poeta
agonizante                    Por José Carlos Oliveira*    

CULTURA

PROGRAMAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS DEZEMBRO DE 2012

Nossa linguagem deve ser 
de amor, louvor e adoração

O grande ensinamento de Jesus é o 
amor a Deus e ao próximo em todos os mo-
mentos, sejam eles tristes ou alegres. No 
entanto, quando passamos por problemas, 
infelizmente, a nossa linguagem é negati-
va, de aborrecimento, mal-estar e revolta, 
porque a boca fala daquilo de que está cheio 
o coração. Infelizmente, não assumimos a 
dor e o sofrimento. Nós não precisamos pro-
curar pelos problemas, mas eles acontecem.      
Nessa hora, um espírito de revolta vem até 
nós e a nossa linguagem corresponde a esse 
sentimento.

Mas a Palavra de Deus nos diz que nos 
momentos difíceis nossa linguagem também 
deve ser de amor, de louvor e de adoração. 
Pode parecer absurdo, mas é a realidade do 
Evangelho. É uma situação na qual o Evan-
gelho contrasta com aquilo que é humano em 
nós. Muitos de nós já estamos acostumados 
a uma linguagem de reclamação, de crítica, 

de mal-estar; parece que temos de mostrar 
(e falar) que estamos com problemas, pas-
sando por uma situação difícil. 

Não, meu irmão; não, minha irmã! Pre-
cisamos de palavras de louvor. Sempre! 

Essa linguagem de reclamação, não po-
demos e não queremos ter.

Ore comigo: “Espírito Santo, eu não 
quero continuar com esse mau hábito de re-
clamar. Eu quero aprender uma linguagem 
de louvor e continuar bendizendo tudo e to-
dos. Quero uma linguagem nova, um cora-
ção novo. Vem, Espírito Santo, e opera essa 
grande graça em mim. Amém”.

Deus o abençoe!

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)
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O cenário literário baiano ganhou mais uma 
contadora de estória, agora em papel, inclusive. 
Texto envolvente e muito bem ilustrado são res-
ponsáveis pela adesão facilmente dos leitores, e 
com uma bela apresentação da escritora, os pais 
e educadores são sensibilizados a valorizar esse 
novo título da literatura infantil.

Dedicado aos seus sobrinhos, outros leitores se 
identificam facilmente com a estória de Maricota e 
as formigas, porque Neila conta com envolvimento 
e sensibilidade, características de uma exímia con-
tadora de estórias.

Com o clímax anunciado – “A menina não tinha 
sossego”, a personagem principal ensina-nos como 
nos afastar do problema, com as mais diversas so-
luções inventivas. Mas as formigas não se fizeram 
vencidas, foram cada vez mais fortes, até canta-
vam alegremente.

Despertando na criança o sentimento de vin-
gança – “Hoje vocês não me escapam! Na hora de 
lavar a louça, vou afogá-las, uma a uma”. Nesse 
momento vemos como autora foi corajosa ao nos 
mostrar tão verdadeiramente a alma infantil. Não 
foi com meias palavras que ela exibiu esse senti-
mento, e isso torna a estória mais verdadeira. 

No momento posterior, a Maricota mostra-se ar-
rependida: “(...) sentiu no seu coração uma grande 
dó e resolveu salvá-la (as formigas) do afogamen-
to”. Reside aí o despertar do sentimento de compai-
xão, solidariedade, fraternidade, o que nos permite 
uma forte identificação com essa personagem.

O final feliz aparece nessa estória como uma 
conquista, uma descoberta dos valores humanos: 
“E, assim, a menina e a formiguinha se tornaram 
grandes amigas, cada uma desempenhando seu 
importante papel na natureza”.

Ao final dessa estória, a gente espera encontrar 
outros títulos dessa contadora de estória, para ex-
perimentar viver novas emoções. Além disso, ima-
ginamos que ela vai enriquecer nossa literatura 
infantil com suas audácias e as belas ilustrações 
que nos apresentou, como as assinadas por Luiz 
Roberto do Nascimento. 

Enquanto não temos novos títulos de Neila, 
aguardamos o lançamento desse livro com o selo 
da Editus – Editora da UESC, que tem por tra-
dição apresentar belos projetos gráficos, enrique-
cendo ainda mais o texto escrito, inspirando novos 
talentos e formando leitores. douglascouto@yahoo.
com.br 

BRUNO, Neila Brasil. Maricota e as formigas. 
Ilustrações: Luiz Renato do Nascimento. Bauru: 
Canal 6, 2012

Por Alderacy Pereira da Silva Júnior.
Jornalista e arte-educador. Ilhéus – Bahia.

E-mail: alderacy1@gmail.com 

A estória 
infantil 
de Neila 
Brasil 
Bruno

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Ana Cristina Adry 
moura Argollo 

– Cadeira 34

Francisco Valdece 
Ferreira de Souza 

– Cadeira 37

Nájara Cristina
Sena Gomes  
– Cadeira 35

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)

ACADEmIA DE LETRAS JURÍDICAS
DO SUL DA BAHIA (ALJUSBA)

Continuamos a apresentar os acadêmicos
que compõem a Academia de Letras 

Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Ana Cristina Adry Moura Argollo, 
Advogada. Professora universitária 
de Direito da Faculdade de Ciências e 
Tecnologias (FTC) Unidade de Itabu-
na e Faculdade de Ilhéus (Cesupi). A 
Cadeira nº 34 tem como patrono Almir 
Tourinho.

Francisco Valdece Ferreira de Souza, Ad-
vogado e fundador da FV Advogados. Profes-
sor da Faculdade de Ciências e Tecnologias 
(FTC) Unidade de Itabuna e Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC). A Cadeira 
nº 37 tem como patrono Jayme Magalhães.

Nájara Cristina Sena Gomes, Advo-
gada. Professora universitária de Direito 
Tributário da Faculdade de Ciências e Tec-
nologias (FTC) Unidade de Itabuna e Ser-
vidora Pública. A Cadeira nº 35 tem como 
patrono Antônio Luiz Machado Neto.

No próximo dia 14, na sede da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI), 
na Rua Antônio Lavigne de Lemos, 
39, Centro, na cidade de Ilhéus, esta-
rá acontecendo a eleição para a nova 
diretoria daquela egrégia Casa para 
o biênio 2013/2014.

A eleição que terá chapa única, 
tem como candidato a presidente, o 
advogado e professor universitário 
Josevandro Nascimento (foto), que 
na atual diretoria ocupa o cargo de 1º 
vice-presidente.

Além de Josevandro Nascimento 
como candidato a presidente, a chapa 
é composta com André Rosa, 1º vice-
-presidente; Baísa Nora, 2º vice-pre-
sidente; Pawlo Cidade, secretário-ge-
ral, Neusa Nascimento, 1ª secretária; 
Maria Schaun, 2ª secretária; Maria 
Luiza Heine, tesoureira; Gerson dos 
Anjos, 2º tesoureiro; Dorival de Frei-
tas, diretor de biblioteca; Ruy Póvoas, 
diretor de arquivo; Neide Silveira, di-
retora de eventos e Vercil Rodrigues, 
diretor de comunicação.

ACADEmIA DE
LETRAS  DE 

ILHÉUS (ALI)

Antonio da Silva Costa, 49 anos 
de engenharia agronômica 

No próximo dia 12 de de-
zembro, o professor Antônio 
da Silva Costa, estará comple-
tando 49 anos de formado em 
engenharia agronômica.

Antônio Costa que é forma-
do pela Universidade Federal 
da Bahia (Ufba), mestre em 
administração de empresa,  é 
aposentado como engenhei-
ro agrônomo da CEPLAC, 
também foi Diretor Geral da 
Faculdade de Tecnologia e Ci-
ências (FTC) e presidente da 

Fundação Assistência à Saú-
de de Itabuna (Fasi), entida-
de mantenedora do Hospital 
de Base Luís Eduardo Maga-
lhães, durante 2 anos.

Nessa mesma data, Costa 
como é mais conhecido, estará 
também completando 31 anos 
como membro ativo da Ma-
çonaria baiana, mas precisa-
mente da Loja Maçônica 28 de 
Julho, de Itabuna, entidade li-
gada ao Grande Oriente Esta-
dual da Bahia/Grande Oriente 

do Brasil (GOEB). Ele que é 
grau 33, já exerceu o venera-
lato por duas gestões, entre os 
anos de 1991 a 1995 na Loja 
28 de Julho, e atualmente é 
Secretário de Planejamento do 
GOEB, bem como coordenador 
do Grupo de Ação Comunitá-
ria de Itabuna (GAC).

Antônio Costa que é mem-
bro-fundador das academias 
Grapiúna de Letras (Agral), 
da Maçônica de Letras Ciên-
cias e Artes da Região Grapiú-

na (Amalcarg) e recentemente 
foi eleito para a Academia de 
Letras Maçônica da Bahia, 
sendo o único representante 
dessa egrégia casa no Sul do 
Estado. 

FORMATURA
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