
DIREITOS - Como se deu a cons-
trução do seu nome para presidir a 
Academia de Letras de Ilhéus, uma 
Instituição cinquentenária que reú-
ne os intelectuais da região?

Josevandro Nascimento (JN) - 
Com muito orgulho, ocupo a cadeira nº 
14, que pertenceu ao fundador da Aca-
demia, Abel Pereira, Haikaista, que me 
dediquei a fazer um estudo da sua obra, a 
ser publicada brevemente, num reconhe-
cimento àquele que foi o grande alicerce 
da Academia de Letras de Ilhéus. Atual-
mente ocupo o cargo de vice-presidente, 
na gestão do historiador Arléo Barbosa. 
O nosso nome foi um consenso entre os 
acadêmicos, que me elegeram com vinte e 
cinco votos, tendo a Academia atualmen-
te 37 membros, incluindo aqueles que re-
sidem fora da região.

DIREITOS - O que a Academia de 

Letras de Ilhéus, poderá esperar da 
nova gestão que tomará posse no dia 
14 de março, Dia de Castro Alves?

JN - Nos cargos que tenho ocupado, 
deixo com a consciência do dever cum-
prido. Assim foi na ABI, no Lions, onde 
a responsabilidade e a preocupação de 
dar o melhor de mim é um compromisso 
que assumo, por onde tenho passado. Na 
Academia não será diferente. Ao convi-
dar os confrades para a  composição da 
nova diretoria, fiz pensando em oferecer 
a Ilhéus e a região, um mandato operoso, 
profícuo, de muito trabalho a serviço das 
letras, como é o  lema da Academia. 

DIREITOS - Quais as principais 
metas da nova gestão da Academia 
de Letras de Ilhéus?

JN - Nós vamos transformar a Aca-
demia num lugar permanente das gran-
des discussões. A Academia será palco de 

debates, saraus, palestras, seminários, 
lançamentos de obras, principalmente de 
valores da região, hoje escondidos, por fal-
ta de oportunidades. Vamos fazer alguns 
convênios com outras Instituições, no sen-
tido de ampliar as ofertas de atividades, 
buscando parceiros para a promoção da 
arte e da cultura regional, além da aber-
tura da biblioteca permanente aos estu-
dantes, no sentido do conhecimento mais 
de perto, dos escritores regionais. Depois 
da posse, vamos procurar o presidente da 
Fundação Cultural de Ilhéus, no sentido 
de estreitar os laços de cooperação, além 
das Academias de Letras de Itabuna, vi-
sando um trabalho de parceria. 

Temos uma sede invejável, aberta 
diariamente, graças à eficiência e ao di-
namismo do acadêmico Jabes Ribeiro, á 
época Prefeito de Ilhéus e hoje, para a 
nossa felicidade, novamente Prefeito, o 
que muito ajuda na realização das nossas 
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“Nós vamos transformar a 
Academia num lugar permanente 
das grandes discussões

Entrevista com  JOSEVANDRO NASCImENtO
Advogado, professor universitário e presidente eleito para Academia 
de Letras de Ilhéus para o biênio 2013-2014.

propostas. 

DIREITOS – A Academia preten-
de lançar alguma Revista que fale da 
sua História?

JN - Perfeitamente. Na gestão do 
Prof. Arléo foi iniciado um trabalho que 
ainda não foi concluído. Pretendemos 
ainda neste ano, lançar a primeira re-
vista da Academia de Letras de Ilhéus, 
depois de cinquenta anos de atividades, 
que será distribuída gratuitamente a to-
dos que visitarem as nossas instalações, 
além da remessa às diversas Academias 
do país. Para tanto, já conseguimos al-
guns apoios, que na hora certa, serão di-
vulgados, pela significativa colaboração 
às letras. 

DIREITOS – A Academia de Le-
tras de Ilhéus está com o seu quadro 
completo?

JN - Não, no ano passado, perdemos 
três grandes nomes, o Prof. Érito Ma-
chado, o escritor Adelindo Kfoury e o 
também escritor Mário Pessoa. Vamos 
abrir inscrições para as vagas existentes, 
lembrando sempre que para o preenchi-
mento delas, não é necessariamente que 
o indivíduo tenha obras publicadas, com 
o dispõe o nosso regimento.  A pessoa tem 
que ser um cultor das letras. Alguém que 
depois de ter o currículo aprovado, seja 
submetido à votação dos confrades, atra-
vés de escrutínio secreto.  

DIREITOS – Quando será a posse 
da nova diretoria da Academia de 
Letras de Ilhéus?

JN - A posse será no dia 14 de mar-
ço, dia de castro Alves, quando se inicia 
a abertura dos trabalhos acadêmicos, em 
sessão solene na Academia de letras, ini-
ciando com uma homenagem ao poeta dos 
escravos, na praça que tem o seu nome, 
com a colocação de flores e declamação de 
poemas da sua autoria, por estudantes 
de diversos colégios da Cidade, seguindo 
a posse, na sede da Academia.



A transmissão da doença de chagas ocor-
re quando insetos infectados da subfamília 
triatominae picam o homem. O vetor, tam-
bém conhecido por barbeiro, tem hábitos 
noturnos, escondendo-se durante o dia nas 
frestas das casas de taipa ou atrás de qua-
dros pendurados nas paredes. O homem, o 
cão e o gato constituem seu reservatório na-
tural. À noite, sai dos seus esconderijos e 
picam a pessoa em qualquer parte do corpo, 
geralmente a face. Após a picada, o inseto 
defeca e nas fezes estão os protozoários–tri-
panossoma cruzi - que ganham a corrente 
sanguínea. Há regiões de alta endemicidade, 
sendo relatados vários casos por ano da pato-
logia. Na Bahia, a região onde há mais casos 
da doença é a região Oeste.

Uma vez na corrente sanguínea, o para-
sita se multiplica, causando danos ao aparelho 
digestivo e ao coração. Na fase aguda, há in-
chaço na área da picada, febre, e, muitas vezes 
essa fase é confundida com outras doenças. Na 
fase crônica, o coração se dilata, tornando-se 
insuficiente. O paciente apresenta aumento do 
baço e do fígado, edema dos membros inferio-
res, no abdômen aparece a ascite ou barriga 
d’água, dificultando a respiração. É comum, 
nas fases avançadas da miocardite chagásica, 
o paciente apresentar um quadro de edema 
agudo de pulmão. 

Uma minoria das pessoas picadas pelo bar-
beiro desenvolverá a doença, que levará de dez 
a trinta anos para se manifestar. O xenodiag-
nóstico e a reação de Machado Guerreiro cons-
tituem os testes diagnósticos.

          Na fase aguda tem-se experimenta-
do vários tratamentos. Nas áreas endêmicas, 
deve-se habitar casas com reboco, usar mos-
quiteiros.

Deve-se destacar os trabalhos de Carlos 
Chagas que, atraído por vários casos de morte 
súbita na cidade de Lassance, Minas Gerais, 
para lá se dirigiu. Usando um microscópio, iso-
lou nas fezes de barbeiros infectados parasitos 
que, em homenagem a Osvaldo Cruz, denomi-
nou-os de Tripanossoma cru.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.

Email: jairo.novaes@hotmail.com 
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O mundo continua a rolar em 
2013 por erro de cálculo dos maias 
não previra a ascensão dos brasi-
leiros ao proscênio. Nossos patrí-
cios tomaram de assalto o palco, 
dançaram, sacudiram os braços 
para o alto. Viajam, atropelaram, 
morrem. Estão em todos os lugares 
imagináveis do planeta, presepei-
ros, faristas. Gastam de modo adoi-
dado.

Toneladas de fogoso de artifí-
cios constelaram os céus, na passa-
gem do ano, aqui venerada com o 
nome de réveillon, embora poucos 
saibam o que significa. As mada-
mes da classe média perderam de 
vez o juízo: no fervor das compras 
pareciam cleptomaníacas.

Para as autoridades que nos 
governam, a farra, que se prolon-
gará até depois do carnaval, é si-
nal de fartura, bem-aventurança, 

riqueza. Será? Desenvolvimento 
é isto? Estamos no caminho certo, 
como diz a propaganda política? 
Diga que valeu, conforme veiculou 
o ex-prefeito de Salvador antes de 
escafeder-se, vaiado, pelos fundos.

Há quem ache que esse aprego-
ado desenvolvimento é um arreme-
do. Que não passa de artifício, ou 
seja: desenvolveram o consumismo 
por meio de bolsas mil, de desone-
rações, de crédito largo minado pe-
los juros exorbitantes.

Outros citam a multiplicação 
dos postos de trabalhos para jus-
tificar a farra homérica. É, talvez 
tenhamos conquistado o pleno em-
prego do salário mínimo.

Acorda, gente. Após um remé-
dio para a ressaca, é bom um ex-
trato da conta bancária e avaliar o 
rombo no cartão de crédito. Guar-
dou algum trocado para o IPTU 

próximo, que virá corrigido? Para 
o Imposto de Renda, o seguro do 
automóvel? Já pensou que, pelo 
menos até maio você trabalhará 
para pagara contas, outras contas 
ao governo?

O Produto Interno Bruto (PIB) 
cravou em 2012 a marca de 0,8%. 
Imaginem só a histeria, o delírio, 
o exibicionismo nacional quando 
superamos algum dia os índices 
da China, África do Sul, Índia. Por 
enquanto, tenho pena dos prefeitos 
que assumiram um montão de dívi-
das e lixo. Provavelmente deixarão 
outro legado maldito. Acorda, “meu 
Brasil brasileiro, terra de samba e 
pandeiro”

Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras de 

Ilhéus (ALI) e da Bahia (ALB). 
Salvador – Bahia. 

E-mail: hpolvora@gmail.com

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO
Convém tirar 
um extrato

Milton Nascimento e Fernando 
Brant escreveram uma música (que 
você lerá adiante) lá na década de ’90, 
e, é bem possível que eles sequer ima-
ginassem que a aquela canção (“Carta 
à República”) permanecesse assim tão 
atual. 

Preste muita atenção e reflita com 
muita calma sobre a letra daquela 
canção: “Sim é verdade, a vida é mais 
livre; o medo já não convive nas ca-
sas, nos bares, nas ruas com o povo 
daqui e até dá pra pensar no futuro e 
ver nossos filhos crescendo e sorrindo, 
mas, eu não posso esconder a amar-
gura ao ver que o sonho anda pra trás 
e a mentira voltou (ou será mesmo 
que não nos deixara?). A esperança 
que a gente carrega é um sorvete em 
pleno sol... O que fizeram da nossa 
fé?! O que fizeram da nossa fé?!... Eu 
briguei, apanhei, eu sofri, aprendi, eu 
cantei, eu berrei, eu chorei, eu sorri, 
eu saí pra sonhar meu país, e foi tão 
bom, não estava sozinho, a praça era 
alegria sadia, o povo era senhor e só 
uma voz, numa só canção... E foi por 
ter posto a mão no futuro que no pre-
sente preciso ser duro e eu não posso 
me acomodar: quero um país melhor!”

É triste que os partidos aliados/
conchavados governam não para o 
Brasil. É melancólico constatar o pou-
co caso que o governo faz da nossa de-
mocracia. É lamentável que o governo 
pretenda exercer o “controle social” da 

mídia. Enfim, segundo Demétrio Mag-
noli, sociólogo e geógrafo, “a idéia de 
controle social da mídia é oficial nos 
programas do PT. O partido poderia 
ter se tornado social-democrata, mas 
decidiu que seu caminho seria de res-
tauração stalinista. E não por acaso o 
centro desta restauração stalinista é o 
ataque verbal à liberdade de impren-
sa e expressão”. Nós brasileiros (as) 
não queremos voltar mais às ruas (se 
for preciso voltaremos!) como nos tem-
pos da Ditadura, para defender o nos-
so legítimo e constitucional direito à 
liberdade de expressão, garantida no 
artigo quinto da Constituição de 1988 
que, aliás, o PT não assinou! 

Vejamos então alguns trechos 
daquele referido artigo: Todos são 
iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros re-
sidentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: (...) IV – é livre a 
manifestação do pensamento, sen-
do vedado o anonimato; IX – é livre 
a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunica-
ção, independentemente de censura 
ou licença; X – são invioláveis a inti-
midade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o di-
reito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação; 

XIV - é assegurado a todos o acesso à 
informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício 
profissional (...). É preciso, portanto, 
que os governantes façam um grande 
esforço, urgentemente, de ler a nossa 
Constituição, caso contrário, a coisa 
pode ficar muito feia... 

O filósofo Denis Rosenfield, em 
depoimento para o G1, a respeito do 
famigerado “controle social” da mídia, 
disse que o PT “é um partido contra a 
liberdade de expressão”. “A leitura dos 
documentos mostra isso. Todas as ma-
nifestações de apoio à Cuba dos irmãos 
Castro e à Venezuela de Chávez vão 
nesse sentido. No Brasil, vivemos em 
uma sociedade democrática no debate 
de idéias. E o PT procura subverter a 
democracia pelos meios democráticos. 
E para isso é fundamental o cercea-
mento dos meios de comunicação.” 

Vamos com calma, pessoal: a de-
mocracia faz bem a todos, por isso, lu-
temos sempre por ela, acima de tudo 
por ela!   

Sim, é como diz a canção: “Foi por 
ter posto a mão no futuro que no pre-
sente preciso ser duro e eu não posso 
me acomodar: quero um país melhor!” 

     
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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O Ministério Público Estadual está co-
brando da Prefeitura de Ilhéus providências 
destinadas a proteger a área do Morro de 
Pernambuco, com a recomendação expressa 
para que sejam sustados de imediato todos 
os procedimentos administrativos em trami-
tação que importem em intervenção física 
naquele local, a exemplo de loteamento ou al-
vará de construção,  conflitantes com o Decre-
to de Tombamento 046/97, que foi declarado 
nulo pela administração anterior. No ofício, 
a promotora regional de Meio Ambiente Cos-
ta do Cacau-Leste, Aline Valéria Archangelo 
Salvador, também recomenda o embargo “de 
qualquer construção, terraplenagem, desma-
tamento, ainda que em forma de corte sele-
tivo, até que o Decreto tenha sua validade e 
eficácia restabelecidas”.

Tão logo recebeu o ofício, o prefeito Jabes 
Ribeiro o encaminhou à Procuradoria Geral 
do Município, solicitando urgência na adoção 
das providências solicitadas pelo Ministé-
rio Público, e assegurou que sua intenção é 
restabelecer o decreto, garantindo a proteção 
ambiental do Morro de Pernambuco. O pre-
feito foi quem decretou o tombamento, em 
1997, classificando a área como Sítio Histó-

rico e Paisagístico, levando em consideração 
sua importância para a história do município 
de Ilhéus e a riqueza de sua flora.

No seu ofício, a promotora observa que a 
simples anulação do decreto não é suficien-
te para retirar do Morro de Pernambuco “os 
atributos naturais e culturais que foram res-
ponsáveis por seu tombamento” e acrescenta 
que o decreto, que é um ato administrativo 
declaratório, “apenas reconhece e torna pú-
blico o valor arquitetônico, paisagístico, his-
tórico e cultural preexistente de um bem”.

Como, para anular o decreto, a gestão an-
terior alegou a existência de vícios formais 
em sua constituição, a representante do MPE 
acrescenta que mesmo que sejam procedentes 
essas informações, a mera nulidade do ato ad-
ministrativo não tem o condão de retirar do 
Morro de Pernambuco os atributos naturais e 
culturais que foram responsáveis por seu tom-
bamento, “bastando a republicação do decreto, 
com o saneamento de eventuais irregulari-
dades existentes”. Por fim, a promotora pede 
uma série de informações em torno dos atos 
de tombamento e de anulação do mesmo, além 
de “toda a legislação municipal acerca de tom-
bamento e patrimônio cultural, entre outros”.

Numa visita de cortesia, mas que tam-
bém serviu para reforçar o processo de estrei-
tamento dos laços entre os dois municípios, o 
prefeito de Itabuna, Vane do Renascer (PRB) 
e o prefeito Jabes Ribeiro (PP) almoçaram 
juntos, nesta sexta-feira, dia 18, no Palácio 
Paranaguá, sede da Prefeitura ilheense. Na 
companhia do vice-prefeito de Itabuna, Wen-
ceslau Júnior (PCdoB), Jabes e Vane conver-
saram a respeito da proposta que ambos já 
apresentaram de público, para criação da Re-
gião Metropolitana reunindo Ilhéus, Itabuna 
e outros municípios próximos.

Na pauta do encontro também entrou a 

necessidade de as administrações de Ilhéus 
e Itabuna atuarem cada vez mais unidas, em 
busca de soluções conjuntas para os proble-
mas dos dois municípios e da região, inclusive 
em referência à crise financeira e administra-
tiva que ambos estão enfrentando neste início 
de mandato. Jabes Ribeiro ainda informou 
que ele e Vane estarão juntos no final deste 
mês, em Brasília, num encontro de prefeitos, 
para a discussão em torno do projeto de redis-
tribuição dos valores dos royalties do petró-
leo, medida que o prefeito de Ilhéus classifica 
como da maior importância para a melhoria 
da saúde financeira dos municípios.

ILHÉUS

mP pede intervenção no 
morro de Pernambuco

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

Ao ler isso fiquei pensando: Será, 
de fato, que estamos na era da solida-
riedade? Será que as pessoas compre-
enderam qual é o papel delas no con-
texto social? Creio que não.

Vivemos em uma sociedade que 
se acostumou com os benefícios ver-
ticais, com isso o Estado tornou-se o 
braço forte que vai me sustentar e 
tem a obrigação de mudar a realida-
de em que vivo.

Mas, quem é esse Estado? Ora, 
esse Estado sou eu na minha forma 
institucional, fui eu quem o criou, 
sou eu que o administro, sou eu que o 
comando, sou eu que digo o que deve 
fazer. Então porque eu também não 
faço a minha parte? Porque sem-
pre estamos esperando que alguém 
faça alguma coisa. Onde está nosso 

espírito de solidariedade? Porque 
sempre repetimos os mesmos erros 
e elegemos os membros sociais que 
nada fazem ou fazem errado?

A nossa constituição diz em vá-
rias passagens “É dever do Estado 
e da Sociedade...” Então cadê essa 
sociedade que não realiza, mas cri-
tica?  

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

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

Por Valéria Ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de Tec-
nologia e Ciências – FTC e Mestranda em Desenvolvi-

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

E-mail: lelaettinger@hotmail.com

 As 260 cidades da Bahia 
em situação de emergência pela 
estiagem terão R$ 5 milhões para 
contratar carros-pipa. A verba do 
governo do estado foi anunciada, 
semana passada, pelo secretário da 
casa Civil, Ruy Costa, durante reu-
nião do Comitê Estadual para Ações 
de Convivência com a Seca. Segun-
do a Casa Civil, o recurso atenderá, 
prioritariamente, às regiões Norte, 
Nordeste, Chapada e Sisal, defini-
das pela Coordenação Estadual de 
Defesa Civil (Cordec) como as mais 

afetadas pela seca. Ainda não fo-
ram definidos quais municípios e 
os valores para cada um. O secre-
tário informou ainda que se reunirá 
com o governo federal para reforçar 
o pedido de ampliação do forneci-
mento de água via carro-pipa feito 
pelo Exército. O município Rio do 
Antônio, no Sudeste do estado, foi 
reconhecido pela Secretaria Nacio-
nal de Defesa Civil como uma das 
12 cidades do país em situação de 
emergência. A decisão foi publicada 
no Diário Oficial da União (DOU).

Somos Solidários?

Cidades da Bahia terão
R$ 5 milhões para carros-pipa

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

Wenceslau 
Júnior, vice-
prefeito de 

Itabuna, 
Claudevane 

Leite, prefeito 
de Itabuna e 

Jabes Ribeiro, 
prefeito de 

Ilhéus.
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Como é bom vivermos sem as teias 
complicadas criadas por nós mesmos e 
que nos amarram em labirintos incomen-
suráveis das ilusões.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Como é gratificante ao espírito viver-
mos no mundo, fazermos parte do mundo 
e não sermos do mundo! É urgente desco-
brirmos a estrada certa e eterna, para a 
percorrermos com tranqüilidade, na cer-
teza de um futuro grandioso e gentil.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ah, engraçado tudo isso...

Ah, 
engraçado

A plenitude da cidadania é um
rumo certo para a educação

                   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

Recentemente a imprensa brasileira 
noticiou o fracasso do ensino de mate-
mática em São Paulo. Alunos de qua-
torze anos da rede pública municipal de 
São Paulo calculam como crianças de 
onze anos. É um choque. Esses alunos 
avançam para o ensino médio e o atraso 
no conhecimento só faz aumentar.

Fazendo uma reflexão, observei 
que não cabe à Universidade  pública 
ou privada, corrigir  as problemáticas  
acumulativas nas séries anteriores. 
Da mesma maneira o ensino médio 
não deveria saldar a conta do atraso de 
nove anos da escola fundamental.

Mas,  o que escrever?! São Paulo, o 
nosso estado da federação mais impor-
tante do  país, não é uma cidadezinha 
qualquer. E agora professores, pais, ges-
tores, governo e sociedade? A constitui-
ção no seu artigo 205 trata claramente 
sobre educação. E essa só há com o exer-
cício da cidadania; Mas como, se há um 
vácuo do poder legislativo  gerado  por 
eleições, pelos “compromissos políticos” 
dos membros do congresso, vácuo este 
que  se refletiu e continua a refletir. Na 
situação anômala de reedição de medidas  
provisórias e outras situações. Enquanto 
a consciência nacional aspira por um am-
plo entendimento de todos os setores da 
sociedade para consertar um plano que 
dê fundamento ao bem comum, mesmo a 
custa de sacrifícios que se façam neces-
sários, interesse particulares de grupos 
ou de pessoas impedem que se chegue 
sequer à mesa de negociações. Esta in-
capacidade de realizar uma democracia 
eficaz, vem ao que me  parece, em grande 
parte do despreparo de uma grande mul-
tidão de brasileiros para o desempenho  
de sua  cidadania. Daí o caos da educa-
ção em nosso país. Dando continuidade a 
minha reflexão, faço uma análise a partir  
da colonização do Brasil por Portugal. 

Educadores consideravam metropo-
litana   (lembrando que Brasil é colônia 
e Portugal é metrópole) como responsá-
veis pela precária situação educacional 
e cultural do país. Essa perversa heran-
ça continuou no Império e na Repúbli-
ca, condenando o brasileiro a perma-
necer no estado de ignorância imposto 
pelo parasitismo lusitano. O educador 
Manuel Bonfim médico sergipano que 
atuou durante quatro anos no Rio de 
Janeiro (1890 – 1894) e escreveu vá-
rios livros inclusive didáticos da língua  
portuguesa em coautoria com Olavo Bi-
lac considerava a educação como meio 
fundamental para a superação dessa 
condição e base para o estabelecimento 
da democracia que deveria alicerçar-se 

na liberdade. Diz ele: ‘ não há regime 
livre na ignorância; Para libertar os  ho-
mens, o primeiro passo é desembaraçá-
-los dessa ignorância e entregá-los à 
posse da própria inteligência: Uma de-
mocracia tem uma razão de ser senão 
para dar a todos liberdade e consciên-
cia de si. ” Ele acreditava que  por meio 
da educação era possível romper com 
a herança colonial e contribuir para a 
construção da  nação brasileira, basea-
da numa democracia efetiva, alicerçada 
na liberdade, na justiça e na  igualdade. 

No meu modo de ver um dos maio-
res fatores da dificuldade que experi-
menta o Brasil de libertar-se da situ-
ação de crise educacional que o assola 
está certamente na pobreza da vivên-
cia da democracia em nosso país. São 
poucos os que assumem com sua ple-
nitude e com todas as suas consequên-
cias seu papel de cidadão.

Esta incapacidade de realizar uma 
democracia eficaz vem, ao que me parece, 
em grande parte, do desempenho de sua 
cidadania. O educador Manoel  Bonfim 
estava certíssimo em seu pensamento. 

É necessário notar que a constitui-
ção de 1988, ao tratar de educação, fixa 
como seus objetivos  “o pleno desenvol-
vimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua  qualifica-
ção   para o trabalho” (art.  205).

O exercício da cidadania é um dos 
mais relevantes dos fatores para a 
construção de uma  verdadeira  demo-
cracia. É ai que na sala de aula o  exer-
cício da cidadania pode ganhar sua  
plenitude. Exemplificando: para que o 
aluno realmente aprenda, é necessário 
que ele tenha liberdade interna, por-
que ele ( o aluno) é  o agente precípuo 
no processo de construção do seu saber. 
O saber não é algo que venha de fora, 
ele se constrói com aquilo que  eu sei 
e com o que é colocado em relação ao 
meu ambiente. Então, na verdade essa 
liberdade é no sentido de fazer com que 
o saber que o professor transmite, não 
pode pretender que seja o saber que o 
aluno adquire. Aquele  saber se trans-
forma com os saberes que o  aluno 
têm. Então, isso significa a liberdade 
a essência da cidadania como declara o 
educador Celso Antunes: “Cada apren-
dente precisa ser livre para aprender, 
porque ele é o agente construtor da sua 
própria maneira de aprender e  dos 
próprios saberes que constrói.”

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia Grapiúna de Letras 

(AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinh@hotmail.com 

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *
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O BARULHO DO TREM
Ouvindo o barulho do trem
Viajo pelas belas
Passagens da vida.
Atravesso túneis
Montanhas,
Cantões, vulcões.

Ao som do barulho do trem
Atravesso barreiras,
Fronteiras,
Desvendo mapas inimagináveis...
De tanta beleza.
Observo
E transporto-me para os rostos
De jovens apaixonados,
Idosos companheiros,
A menina de tranças
Que corre alegremente
Entre vagões,
descobrindo
O Prazer da liberdade.

Os dias dourados
As noites prateadas
Vislumbram
bosques,
Vales, rios, corredeiras...
Externando emoções
Sonhando sonhos
Adormeço..

Em meio o balanço do trem
Deslizando sobre os trilhos
Remexo lembranças
Arrumo idéias
Acomodo o corpo
Pensamentos voam
E lá vou eu...
Livre,leve, pluma
Jogando pela janela
As angústias do passado,
Livrando-me de tristezas.

A cada estação despacho cargas,
Desprendo-me de normas, regras...
Despacho mágoas, dores, pudores.
Sem os excessos
E com vestes novas
Capto novas paisagens
Carrego novas bagagens
De esperança e coragem
Levando-me ao caminho da felicidade,
Da liberdade.
Amo o barulho do trem....

MORTE
Ninguém escapa
da morte.
Nem o pobre,
nem o rico.
Nem o fraco,
nem o forte.
Nem o injusto,
nem o reto.
Nem o errado,
nem o certo.
Nem o feliz,
nem o aflito.
Nem o feio,
nem o bonito.
Nem o humilde,
nem o arrogante.
Nem o nativo,
nem o errante.

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

ItABUNA

Prefeitura avalia ocupação
de logradouros públicos

Prefeitura de Itabuna e
Santa Casa estreitam parceria

Prefeitura de Itabuna e 
Senac vão capacitar jovens

A Prefeitura de Itabuna, através 
da Secretaria de Indústria, Comércio 
e Turismo, iniciou esta semana um le-
vantamento da situação dos logradouros 
públicos, incluindo as praças da cidade. 
A medida visa conhecer a real situação 
de ocupação destes locais pelo  comércio 
ambulante.

O diretor de Indústria e Comércio 
da Prefeitura, Rosivaldo Pinheiro, disse 
que após esse levantamento, será feito 
um estudo para a realocação dos am-
bulantes. “Estamos abertos ao dialogo 
e as intervenções serão feitas consensu-
almente. Vamos promover reuniões em 

cada uma das localidades para encon-
trar saídas, que respeitem os ambulan-
tes, mas devolvam os espaços públicos 
aos cidadãos”, comentou.

Rosivaldo informou da existência de 
um Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), do Ministério Público obrigando 
o Município e os comerciantes a fazerem 
o ordenamento do uso do espaço público. 
“Esse TAC não vinha sendo respeitado, 
o que poderia resultar em ações judiciais 
contra a Prefeitura e os ambulantes”, 
disse o diretor, reforçando a importância 
da fiscalização municipal. 

A ação fiscalizadora foi bem recebi-

da pelos ambulantes que reconhecem a 
importância de o Município ter para eles 
uma política pública efetiva. Dona Di-
nalva de Jesus, 61 anos, há 16 anos ven-
dendo acarajé na Praça do Califórnia, 
afirmou ser necessário se regulamentar 
o comércio informal, reurbanizar e or-
ganizar a praça. “Do jeito que está não 
dá pra continuar. Está tudo bagunçado. 
Todo dia chega uma barraca nova aqui, 
dando a impressão de que se pode tudo 
nessa cidade”, reclamou.

Já dona Carmelita de Jesus, 62 anos 
e há 12 anos vendedora de pastéis na 
Praça do Sarinha, acha cansativo ter 
que armar desarmar e guardar a bar-
raca todo dia. “É chato ter que recolher 
a minha barraca todos os dias, fazer o 
que né? Vivo dela e não posso parar”, 
lamentou a comerciante que reconhece 
a irregularidade de ocupar a praça sem 
autorização da Prefeitura. 

A mesma opinião manifestou An-
tônio Josefino, de 53 anos, morador do 
Santo Antônio. “Algumas barracas sobre 
calçadas, dificultam o tráfego dos tran-
seuntes e os expõe a risco de acidentes. 
É um absurdo. Eu me sinto incomodado 
com isso. Olha só pra isso? Não se pode 
sentar na praça e nem ao menos andar 
por ela. É um desrespeito aos idosos”, se 
indignou.

Em reunião na quarta-fei-
ra, 16, o prefeito Claudevane 
Leite debateu com a direto-
ria da Santa Casa de Miseri-
córdia de Itabuna (SCMI) a 
relação da instituição com a 
gestão municipal e com o Sis-
tema Único de Saúde (SUS). 
Também participaram da 
reunião o vice-prefeito Wen-
ceslau Junior e o secretário de 
Saúde Renam Araújo.  

Hoje a relação da San-
ta Casa é com o Estado da 
Bahia, devido à perda do co-

mando único da saúde no ano 
passado. Com a volta da ges-
tão para o comando do Muni-
cípio, prevista para acontecer 
nos próximos três meses, o en-
tendimento entre Santa Casa 
e Prefeitura será mais intenso 
e direto. Para o prefeito Vane 
a parceria é fundamental por-
que atende ao interesse da 
comunidade e é compromisso 
do governo colaborar o máxi-
mo para que a rede de saúde 
de Itabuna tenha um perfeito 
funcionamento. 

O prefeito Claudevane Leite assinou 
nesta quinta-feira, 17, dois importantes 
convênios visando capacitar jovens para 
o mercado de trabalho. Pelo acordo, a 
Prefeitura de Itabuna e o Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Comercial (Senac), 
implantarão o Projeto SENAC Móvel na 
área de turismo e hotelaria, que inclui 
cursos profissionalizantes, objetivando a 
qualificação e o aperfeiçoamento de mão 
de obra. 

O secretário de Indústria, Comércio 
e Turismo, José Humberto Martins, in-
formou que os cursos se iniciam na se-
gunda quinzena de março. Ele adianta 
que com o convênio se deseja a criação 
de uma agência de empregos municipal 

para a inserção dos jovens nas empresas 
do setor. “Através dos cursos, pretende-
mos criar um banco de oportunidades 
para oferecer mão de obra aos empreen-
dedores que queiram se instalar no mu-

nicípio. Com o convênio, atendemos uma 
das preocupações do prefeito de fomen-
tar emprego e renda”, disse.

Para o prefeito Vane, o povo de Ita-
buna está empobrecido, o que acaba 
incentivando o jovem para o caminho 
errado. “A violência está relacionada à 
falta de oportunidades. Qualificar nosso 
povo é muito importante”, disse o prefei-
to, lembrando que outros investimentos 
estão sendo feitos na região, como Porto 
Sul, FIOL e a barragem do Rio Colônia, 
que beneficia diretamente o município. 
“Diante de tantas perspectivas, precisa-
mos qualificar a mão de obra, gerando 
oportunidades para todos”, finalizou o 
prefeito.
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Poesias

Por Lucrecia Rocha - Poetisa. 
Salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com
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Enlace 
Matrimonial

Aniversário de 
Ivann Montenegro

Registramos o casamento de João Neri e 
Adeilda Santos, realizado no último dia 05/01, 
em Ilha Grande na região de Camamu (Costa 
do Dendê). Familiares e amigos de diversas ci-
dades da região e de Salvador foram prestigiar 
a bela cerimônia realizada ao ar livre.

Dia 11 de janeiro, em belís-
sima festa surpresa, organizada 
pela nossa amiga Ivone Montene-
gro, foi comemorado o aniversá-
rio de Ivann Krebs Montenegro. 
Familiares, amigos se reuniram 
na AABB, onde Ivann foi recebi-
do com muita alegria e carinho. 
Diversas personalidades se fize-
ram presentes, e se notou que os 
presentes verdadeiramente gos-
tam e admiram nosso amigo.

Ivann Krebs, cidadão Ita-
bunense, e catarinense de nas-

cimento, é, entre outras, escri-
tor, poeta, palestrante, locutor, 
cerimonialista e instrutor de 
oratória. Atualmente preside 
a Associação de Aposentados 
do Banco do Brasil – AIABB, 
a  Academia Maçônica de Le-
tras, Ciências e Artes da Re-
gião Grapiúna - AMALCARG e 
Academia Grapiúna de Letras 
– AGRAL, e, é Membro da Aca-
demia de Pesquisas Literárias 
do Rio de Janeiro. Eis algumas 
fotos da comemoração.
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Marcos ConradoCharles Henry

Giovanna Mirian

Jorge 
Carrilho

Ilhéus-Itabuna

Quem estará aniversariando no 
próximo dia 08/02, é Dr. Marcos An-
tônio Conrado Moreira. Ele é Diretor-
-fundador da Conrado Advocacia e 
é considerado um dos maiores espe-
cialista de Direito Previdenciário da 
Bahia. Além de ser membro da Aca-
demia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (Aljusba).  Dr. Marcos é um ser 
humano de fino trato. Desejamos ao 
amigo paz e mais sucesso em sua vida 
pessoal e profissional.

 Fechando o ciclo de aniversariantes do mês de janeiro 
(31/01), temos o papa do colunismo social do interior baiano, 
Charles Henry. E as homenagens aos seus cinqüenta anos de 
colunismo social, ainda repercutem no Sul de nosso estado. 
Parabéns Charles, você merece, pois os que chegaram depois 
beberam em sua fonte.

Quem estará 
aniversariando no 
próximo dia 28/01, é 
a charmosa Giovanna 
Mirian. Ela é moradora 
da cidade de Ilhéus. 
Desejamos a nossa 
amiguinha toda felicidade 
do mundo. Forte abraço e 
beijos gatinha!

Quem aniversariou no últi-
mo dia 13/01, foi o engenheiro 
civil e mestre-maçom Dr. Jor-
ge Carrilho. Quem convive com 
Carrilho bebe na fonte da sua 
humildade, simplicidade e sa-
bedoria. Vida longa e saúde ao 
nosso amigo Jorge Carrilho.

Na bela e aprazível cidade de Ilhéus 
no dia 08/01, aconteceu um jantar en-
tre os casais amigos Vercil e Angélica 
Rodrigues (diretores do jornal e revista 
Direitos) e Roberto Santana e Ana Pau-
la (diretores da Revista Folha da Praia), 
visando estreitar ainda mais os laços de 
amizades que unem os amigos jornalis-

tas e colunistas. Desfrutamos da agra-
dável companhia do casal e da bela culi-
nária do Restaurante Fontana de Trevi, 
que tem como chef a competente Caroli-
na Schopen. O casal Roberto e Ana Pau-
la mostraram-se perfeitos anfitriões. Já 
combinamos um novo jantar, dessa feita 
em Itabuna. 
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Sobre a vaquinha do Pt 
e a serventia do crime

As almas mais cínicas po-
deriam argumentar: a derra-
deira serventia de um crime, 
depois de esgotadas todas as 
suas motivações práticas, é 
o arrependimento. Assim, 
depois de comprar consciên-
cias no Congresso por razões 
estratégicas, o PT poderia 
aproveitar as condenações 
do STF para tirar proveito 
do inaceitável, entregando-se 
aos prazeres da contrição. A 
legenda gozaria duas vezes – 
com o crime e com sua expia-
ção. Preferiu, porém, gozar 
do país.

Como previsto, inaugu-
rou-se na noite passada a cru-
zada de coleta de fundos para 
o pagamento das multas im-
postas pelo Supremo aos pe-
tistas da quadrilha – um jan-
tar organizado pela juventude 
petista de Brasília. Foram 
postos à venda 170 “convites”. 
Os preços variaram de R$ 100 
a R$ 1.000. Informou-se que 
saíram 150. Mas não desce-
ram às mesas nem uma cen-
tena de militantes. Nenhum 
capa preta. Congressista só 
havia uma: a deputada Erika 
Kokai (PT-DF).

Mas, afinal, quanto foi 
apurado? Organizador do 
repasto, o dirigente do PT 
brasiliense Pedro Henrichs 
informou que a direção nacio-
nal do petismo aconselhou-o 
a não divulgar o resultado da 
coleta. Porém, não é preciso 
ser um gênio da matemática 
para desvendar o segredo de 
polichinelo do PT. Suponha-
-se que seja verdadeira a ver-
são de que saíram 150 convi-
tes. Considerando-se o valor 
mínimo (R$ 100) e o máximo 
(R$ 1.000), foi ao embornal 
alguma coisa entre R$ 15 mil 
e R$ 150 mil.

A opção pelo sigilo faz 
supor que a “vaguinha” pro-
duziu pouco leite. Seja como 
for, a ordenha exigirá mu-
gidos mais sonoro$. Juntas, 
as multas do STF a Dirceu, 
Genoino, João Paulo e Delú-
bio somam R$ 1,8 milhão. O 
jantar brasiliense valeu mais 
pela coreografia do que pelas 
cifras. Os trabalhos foram 
abertos com um brinde ao 
companheiro Dirceu. Segui-
ram-se discursos.

Coube a um senhor cha-
mado Cícero Rola, petista e 
membro da CUT do Distri-
to Federal, pronunciar as 
palavras mais candentes. 
Chamou Dirceu de “herói”. 
E despejou sobre o microfo-
ne coisas assim: “Essa coisa 

toda é contra o PT, porque a 
gente mudou a cara do Bra-
sil.” A alturas tantas, Rola 
exagerou: “Se precisar com-
prometer 100% da minha 
renda para pagar [as mul-
tas], vou pagar.”

Ao entrar no resturante, 
uma galeteria, os petistas 
cruzaram com uma manifes-
tante solitária: a advogada 
Marília Gabriela de Farias, 
33. A doutora chamou o 
evento pelos nomes próprios: 
“absurdo” e “palhaçada”. Se-
gurava uma cartaz com um 
conselho que, se acatado, dis-
pensaria o petismo de levar 
as mãos ao bolso: “Querem 
ajudar seus amigos? Divi-
dam com eles parte da pena 
restritiva de liberdade!!!”

Antes de ir embora, Ga-
briela colou seu cartaz na 
porta do estabelecimento. Um 
dos comensais cuidou de ar-
rancá-lo. Ficou entendido que 
a turma do galeto não gostou 
da ideia de dividir com os con-
denados parte da cana.

No futuro (daqui a, tal-
vez, meio século), quando os 
responsáveis pelos excessos 
do ex-PT forem apenas páli-
das lembranças na memória 
dos menos esquecidos, é pos-
sível que o partido descubra 
o valor da contrição. Até lá, a 
versão oficial do petismo so-
bre a lambança do primeiro 
reinado de Lula será a de que 
o melado não escorreu. Ou 
por outra, escorreu, mas foi 
tão pouquinho que ninguém 
saiu lambuzado. Quer dizer: 
por muito tempo, aquilo que 
era um escândalo sobrevive-
rá como um escárnio.

Por Josias de Souza.
Jornalista. Trabalhou por 25 anos na 

“Folha de S.Paulo” (foi repórter, diretor da 
Sucursal de Brasília, Secretário de Redação 

e articulista).

Por Josias de Souza*

POLÍTICA

Por miguel Lima.
Professor de Educação Física – Cref: 000451-G/
BA, Pós-graduado em Biomecânica Aplicada à 

Saúde e Docência do Ensino Superior. 
Visite nosso site: www.academiamiguellima.

confypage.com 
Nosso blog: www.clínicadecorrida.blogspot.com

          E-mail: miguellimaf@hotmail.com

Atividade física 
X Adiposidade 

O tecido adiposo é uma re-
serva essencial e sua proporção 
correta foi estabelecida pelos mé-
dicos. No caso das mulheres, ele 
deve totalizar de 9% a 20% da 
massa corporal. No dos homens, 
o mínimo é de 8% e o máximo 
de 18%. A maneira mais fácil de 
medir a quantidade de tecido adi-
poso é pela relação entre peso e 
altura. Já para verificar como a 
gordura se distribui pelo corpo, 
basta dividir o tamanho da cir-
cunferência da cintura pela do 
quadril.

Dependendo das caracterís-
ticas dessa distribuição, os ris-
cos podem ser maiores. As célu-
las adiposas mais perigosas são 
aquelas que se depositam no 
abdomen. Recebem o nome de 
gordura visceral e são as maiores 
responsáveis pelo entupimento 
de artérias.

O excesso de tecido adiposo 
é, na maioria das vezes, fruto de 
uma dieta errada, baseada no 
consumo exagerado de carboi-
dratos e comidas gorduras. Mas 
há “gorduras” e “gorduras”. As 
mais nocivas e engordativas  são 

as saturadas. De origem animal, 
elas se depositam com mais faci-
lidade justamente na região ab-
dominal e aumentam os níveis de 
colesterol ruim. São abundantes 
nas carnes vermelhas, nos quei-
jos amarelos, na manteiga e nos 
ovos. O segundo grupo é o das  po-
liinsaturadas, presentes nos pei-
xes, no amendoim e nos óleos de 
soja e milho. E o terceiro, das mo-
noinsaturadas, encontradas nos 
azeites de oliva e canola. Quan-
do não consumidas em excesso, 
as poliinsaturadas e monoinsa-
turadas fazem bem. Entre seus 
benefícios, está o de aumentar as 
taxas de colesterol bom.

 Constantemente estamos ci-
tando nessa coluna os benefícios 
de uma boa alimentação, pois 
acreditamos que uma boa saúde 
inicia-se através de uma alimen-
tação sadia. Infelizmente o apelo 
comercial induz as pessoas a con-
sumirem alimentos que poderão 
até proporcionar um prazer mo-
mentâneo, mas que com certeza 
trarão problemas  com o decorrer 
do tempo. Existem pessoas que 
abusam de alimentos inadequa-

dos e procuram compensar com 
horas e horas de atividade física, 
aí aparecem outros problemas, a 
exemplo de lesões nas articula-
ções por excesso de treinamento. 
Portanto, vale à pena rever esses 
conceitos, o equilíbrio é necessá-
rio entre o que consumimos e a 
intensidade da atividade física, 
comer moderadamente e exerci-
tar-se da mesma forma, é uma 
questão de coerência.

Faça exercícios com modera-
ção. Não queira recuperar o tem-
po perdido em 1 mês. Procure se 
conscientizar da necessidade de 
ter uma alimentação balanceada 
e praticar exercícios com regula-
ridade. Atenção procure um pro-
fissional de educação física para 
lhe orientar sobre a prescrição 
dos seus exercícios. Se lembre 
sempre cada individuo é indivi-
dualmente diferente do outro. 

EDUCAÇÃO

Encontro de Gestores da Educação 
terá palestrante internacional

Com o objetivo de propor-
cionar aos novos gestores das 
escolas da Rede Municipal de 
Ensino de Itabuna a atualiza-
ção de conhecimentos para que 
eles possam priorizar em seus 
planos de ação uma maior inte-
ração família-escola, a Secreta-
ria da Educação (SEC) promo-
ve às 15h desta sexta-feira, 18, 
palestra com o conferencista 
internacional, professor e es-
critor Hamilton Werneck, que 
abordará o tema “A importân-
cia da família na escola”.

Segundo a secretária mu-
nicipal da Educação, Dinalva 
Melo do Nascimento, a inten-
ção da SEC, nesse encontro, é 
de oportunizar aos gestores es-
colares a construção de conhe-
cimentos e saberes, a fim de 
que eles possam desenvolver 
competências que facilitem a 
promoção da afinidade família-

-escola. “Com isso, esperamos 
reduzir os danos causados pela 
evasão escolar e pela violên-
cia”, afirma. 

A conferência faz parte da 
programação do Encontro de 
Gestores Escolares da Rede 
Municipal que acontece no 
Auditório da FTC Itabuna. A 
programação terá inicio às 8 
horas. Além da palestra com 
Hamilton Werneck, durante o 
evento, os diretores de escolas 
terão a oportunidade de conhe-
cer o novo organograma da Se-
cretaria da Educação.

Werneck é especialista em 
Administração Escolar e Orien-
tação Educacional, doutorando 
em Educação na Wisconsin 
University, Idaho, U.S.A, Wer-
neck tem 26 livros publicados 
e foi secretário de Educação do 
Município de Nova Friburgo no 
Estado do Rio de Janeiro. 
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Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do

Jornal e Revista Direitos

Os servidores públicos munici-
pais com nomes iniciados pelas le-
tras de ‘F’ a ‘J’ deverão comparecer 
ao térreo do Anexo Único da Prefei-
tura de Ilhéus, localizado na Rua 
Santos Dumont, centro da cidade, no 
período de 21 a 25 deste mês, para 
realizarem seus recadastramentos. 
O trabalho, que acontece desde o úl-
timo dia 14, de segunda a sexta-fei-
ra, sempre das 8h30min às 18 horas, 
visa atualizar os dados cadastrais e 
identificar a unidade administrativa 
em que o servidor se encontra efeti-
vamente trabalhando.

Devem participar do recadastra-
mento todos os servidores ativos e 
inativos, temporários e terceirizados, 
além dos licenciados com ou sem re-
muneração da administração direta e 
indireta, bem como os que se encon-
tram à disposição de outros órgãos. Se-
gundo a Portaria 001, aqueles que não 
se recadastrarem terão os vencimen-
tos suspensos e só receberão 30 dias 
após se apresentarem à prefeitura. As 
duas últimas semanas do recadastra-
mento serão disponibilizadas para os 
servidores com nomes iniciados pelas 

letras de ‘L’ a ’M’ (28/01 a 01/02) e de 
‘N’ a ‘Z’ (04/02 a 08/02).

O recadastramento só será efeti-
vado mediante apresentação de todos 
os originais e cópias dos documentos 
solicitados na portaria 001/2013: Re-
gistro Geral (carteira de identidade), 
CPF, comprovante de residência atu-
alizado (últimos três meses), Carteira 
de Reservista, foto 3X4 recente, Car-
teira de Trabalho e Emprego, Título 
de Eleitor, certidão de nascimento dos 
filhos menores de 18 anos, certidão 
de casamento ou declaração de união 
estável, cartão do PIS/PASEP, diplo-
mas, certificados e currículo vitae.

Impossibilidade - A Portaria 001 
também estabelece que, em caso de 
doença grave e impossibilidade de lo-
comoção, devidamente comprovadas, 
o servidor público municipal de Ilhéus 
poderá realizar o recadastramento 
por procuração, no prazo máximo de 
30 dias, a partir da data estipulada 
para a inicial do seu nome. Outra op-
ção para o servidor impossibilitado de 
efetivar o recadastramento no período 
determinado é agendar com o setor 
nova data. 

No mês de novembro de 2012, o curso 
de Direito da Faculdade do Sul – Unime 
Itabuna recebeu a visita da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Seção Bahia, 
para avaliação da qualidade que o curso 
tem oferecido para os discentes.

Dentre as dimensões avaliadas, des-
tacaram-se aspectos específicos do Curso 
e aspectos gerais da Faculdade. 

Referente ao curso de Direito, foram 
avaliados o projeto pedagógico, o desen-
volvimento de trabalhos científicos, ti-
tulação e experiência profissional dos 
docentes, espaço de aula, equipamentos, 
bibliografias e também o Núcleo de Prá-
ticas Jurídicas, que obteve nota máxima 
dentre aspectos avaliativos.

Através de visita às dependências da 
faculdade, (salas de aula, biblioteca, la-
boratórios, áreas de convivência, setor de 
atendimento aos alunos, salas de coorde-
nações e de professores, estacionamento, 
dentro outros) os aspectos gerais foram 
aferidos.

O resultado geral da avaliação di-
vulgado recentemente atribui ao curso a 
nota 4, onde a máxima é 5. “A instituição 
recebe com satisfação e orgulho o concei-
to “Muito bom” atribuído pela OAB-BA, o 
que denota que o trabalho desenvolvido 
pela academia no decorrer destes anos, 
está no caminho da busca constante pela 
excelência no ensino”, comentou o diretor 
da UNIME, Alfredo Omena.

ILHÉUS ESPAÇO UNIVERSItÁRIO

Recadastramento dos 
servidores com iniciais 
de F a J começa dia 21

Curso de Direito da 
Unime é aprovado com 
excelência na OAB-BA
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Drª Daniela Haun, coordenadora do Curso de Direito da Unime e Alfredo Omena, diretor da Unime



A vida 
de uma 
guerreira

Forquilhinha (SC), 25 de agosto de 
1.934. Nasce uma guerreira, bem no Dia 
do Soldado. Recebe o nome de Zilda. É a 
décima segunda filha num total de treze. 
Mora na zona rural e em sua cidade não 
há médico nem polícia. Quando as crian-
ças se machucam é a mãe mesmo quem 
precisa fazer curativos e cuidar dos filhos 
como se médica fosse. Nascer em meio a 
tantas crianças faz com que Zilda tenha 
por elas predileção. Chega mais cedo na 
missa somente para poder tomar conta 
delas e segurá-las em seu colo. 

O tempo passa; Zilda necessita ser 
encaminhada para consulta médica na 
cidade de Criciúma, e fica impressio-
nada com uma criança que chega cheia 
de feridas pelo corpo. Quer levá-la para 
casa de qualquer jeito, pois tem medo 
que não seja bem tratada. Esse episódio 
fica marcado em sua memória. A infân-
cia transcorre feliz, e Zilda descobre que 
cuidar de crianças é uma vocação que 
lhe parece bastante natural.

Aos quinze anos decide cursar me-
dicina. A influência de um vídeo que as-
siste sobre crianças desnutridas no Rio 
de Janeiro é decisiva, e lhe desperta o 
desejo de ajudar os menos favorecidos. 
Quer ser médica missionária! A mãe 
fica feliz, enquanto o pai deseja que se 
torne professora. Zilda segue sua voca-
ção e se forma em medicina. Torna-se 
médica pediatra e sanitarista. Casa-se 
e tem cinco filhos. Em 1978 fica viúva. 

Num debate sobre a miséria em Ge-
nebra (Suíça), em 1982, surge a ideia de 
levar a Igreja a assumir seu papel na 
luta contra a mortalidade infantil e a 
pobreza. Dom Paulo Evaristo Arns, ir-
mão cardeal de Zilda, é procurado pelo 
então secretário executivo da UNICEF, 
James Grant, que lhe sugere a possibi-
lidade de a Igreja, com toda a sua influ-
ência nas camadas mais pobres, rever-

ter a situação da mortalidade infantil 
no Brasil. Dom Paulo recomenda a irmã 
para tal empreitada.

Pouco tempo depois, Zilda funda a 
Pastoral da Criança, a partir de um pro-
jeto feito com o apoio do próprio UNI-
CEF. A primeira experiência, no municí-
pio de Florestópolis (PR), aonde o índice 
de mortalidade chegava a 127 mortes 
para cada mil crianças nascidas vivas, 
apresenta excelente resultado. Após um 
ano de atividades na cidade, a mortali-
dade infantil se reduz a 28 por mil. Essa 
experiência é apresentada aos bispos do 
Brasil e, com o apoio deles, a Pastoral 
da Criança passa a funcionar como uma 
rede de solidariedade, formada por mi-
lhares de voluntários capacitados, tra-
balhando em todo o Brasil no combate 
à desnutrição e à mortalidade infantil, 
buscando uma melhor qualidade de vida 
para as crianças e suas famílias. 

As participações de Zilda em even-
tos nacionais e internacionais são di-
versas. Ela leva a Pastoral da Criança 
para o mundo. Em janeiro de 2010 é 
convidada para mais uma dessas par-
ticipações internacionais, no Haiti. Em 
meio a um forte terremoto que devasta 
um dos países mais pobres do mundo, 
a guerreira tomba. A Deus Zilda! Seu 
exemplo inspira e anima os brasileiros 
e todo o mundo. “Nunca se deve com-
plicar o que pode ser feito de maneira 
simples”. Amamos muito você!

 
*Dados biográficos da vida de Zilda 

Arns Neumann extraídos de entrevis-
ta concedida por ela mesma à Revista 
Mundo e Missão.

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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Comungue para vencer o pecado

O remédio para acabar com as doen-
ças espirituais que nós, infelizmente, ad-
quirimos é a Eucaristia. É o próprio Cor-
po e Sangue, Alma e Divindade do Nosso 
Senhor Jesus Cristo, remédio eficaz para 
o corpo e para a alma. Ao comungar o 
Corpo do Senhor descontaminamos nosso 
corpo e alma: nossos pensamentos, sen-
timentos, ideias e fantasias serão purifi-
cados. A descontaminação acontece pela 
Eucaristia.

Além de recebermos Jesus Eucarístico, 
é preciso adorá-Lo no Santíssimo Sacra-
mento. Seja adorador! Se, por vários mo-
tivos, você não puder permanecer por mui-

to tempo em adoração, passe pelo menos 
cinco minutos por dia diante de Jesus no 
sacrário. Adorar ao Senhor é reconhecê-Lo 
como Deus, como o Criador e o Salvador, 
o Senhor e o Mestre de tudo o que existe, 
o Amor infinito e misericordioso. “Adora-
rás o Senhor teu Deus, e só a ele prestarás 
culto” (Lc 4,8), diz Jesus, citando o livro do 
Deuteronômio (6,13).

Deus o abençoe!

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

Sem essa de que só nos preocupamos 
quando perdemos uma pessoa querida, há 
muito tempo venho tocando no assunto e 
tentando chamar atenção das pessoas para 
o fato. Aqui mesmo no nosso JD fiz um 
artigo intitulado: “Chama Polícia”, falava 
do equívoco a respeito da verdadeira fun-
ção desse órgão. O problema da violência 
– acreditem – não está construção de mais 
presídios ou no investimento em equipa-
mentos e armas modernas, mesmo porque, 
parte dessas armas vai parar na mão dos 
traficantes. A pergunta é: até quando va-
mos assistir a toda essa violência como se 
não tivéssemos nada haver com tudo isso? 
Como na música de Gabriel o Pensador: 
“Até quando você vai levando porrada, por-
rada. Até quando você vai ficar sem fazer 
nada”? 

É preciso entender que todos somos 
vítimas, do que mata ao que morre – um 
antes, outro depois –. Explico: o que mata 
é aquele que, geralmente, nasce num am-
biente hostil e sem nenhuma perspectiva 
de vida, entenda perspectiva de vida como 
um ambiente normal, longe das drogas, 
prostituição, álcool e histórias de início e fi-
nais trágicos, em que é muito comum o pai 
ser um alcoólatra ou usuário de drogas, a 
mãe também usuária de drogas e em mui-
tos casos obrigada a se prostituir. A crian-
ça é abusada de todos os jeitos e formas, 
fica distante de uma educação pautada na 
formação do caráter e da boa índole. Os 
bairros não têm pavimentação, o esgoto é a 
céu aberto, não têm infraestrutura, não há 
saneamento básico, a geografia é de mor-
ros, favelas e casas sem alvenaria feitas a 
partir de invasões.

O que morre é vítima pela sua inocên-
cia e pelo fato de nunca ter se preocupado 
pela tragédia anunciada do seu agressor. 
Pelo abandono do Estado que não consegue 
implementar políticas públicas de melhoria 
de vida nas favelas, nos morros, nos menos 
abastados. Aliás, o Estado, prefere manter 

a população carente refém dos programas 
de renda, um paliativo que só serve como 
cabo eleitoral para seus criadores, uma vez 
que, a família carente que é contemplada 
com o benefício não recebe as orientações 
e ferramentas necessárias para saírem da 
pobreza, tornas-se um ciclo vicioso. 

Na teoria, o que poderia evitar essa 
dependência, seriam as chamadas: “con-
dicionalidades”. Para as famílias terem 
direito ao benefício, deveriam passar pelos 
centros de referências como CRAS; CRE-
AS; PROJOVEM; PETI e outros. Esses 
programas referenciais teriam a finalidade 
de orientar, treinar e capacitar às famílias 
atendidas pelo BF para que consigam sair 
da condição de pobreza e um dia não pre-
cisarem mais do benefício e ter o orgulho 
de fazer isso. Quando fui presidente do 
CMAS (Conselho Municipal de Assistência 
Social), pude ver de perto a inoperância dos 
centros de referências sociais e descaso do 
gestor municipal que demonstrou ter mais 
interesse em criar um programa de distri-
buição de renda semelhante, do que fazer 
o Bolsa Família e suas condicinalidades 
funcionarem. 

Esse é o ponto, aí está a chave do pro-
blema, a velha relação entre causa e efeito, 
no Brasil se investe bilhões nos efeitos e 
quase nada nas causas, sabe por quê? Tra-
tar as causas não elege ninguém, essa é a 
maior evidência da nossa culpa, em esco-
lher candidatos baseado na emoção e não 
na razão. Na campanha política do ano 
passado, um candidato a prefeito de Ri-
beirão Preto (SP), Fernando Chiarelli, fez 
uma analogia que achei interessante, em 
suas mãos  uma caneta e uma bala de fuzil, 
e ele perguntava: o que é mais caro, a cane-
ta ou a munição?  Eu completo o que causa 
o melhor efeito? 

*Diretor da Costha Fera. 
Administrador.

E-mail: adm@costhafera.com 

Até quando!

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar
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O Escritor e Jornalista 
João Batista de Paula, com 
atuação no Sul da Bahia, lan-
çou o kit de Livros intitulado: 
“Livros que geram felicidade”, 
com mensagens voltadas para 
divertir através da escrita. 
São Livros de Humor, mensa-
gens de autoestima, criticas e 
frases mal ditas, que levam o 
leitor a refletir e agir melhor 
na vida tal como ela é, visando 
o equilíbrio das coisas, além 
de atrair o belo, o bem e a ver-
dade para si.

A Bíblia do Inconveniente- 
O impossível Acontece; Viva 
Bem Que Deus Lhe Ajude a 
Gozar - A Gozar de boa saúde, 
paz e prosperidade; Proibido 
Ler- A Bela Face do Mal; e 
Você é Importante – Dê Senti-
do ao seu Caminho.

João de Paula é cearense, 
mas vive há 25 anos em Itabu-
na, onde atua no campo do jor-
nalismo, além de escrever livros 
de humor e autoajuda.  Em uma 
das suas mensagens que apren-
deu com os orientais, que defen-
de tanto, é a seguinte: “Devemos 
sentir prazer – como se fosse um 
hobby” – em procurar alegrar, 
ajudar, desejar felicidade e dar 
tranquilidade e esperança ao 
próximo”.

Deus, Saúde e Dinheiro - 
Segundo o escritor cearense, 
que recebeu o título de cida-
dania itabunense, em 1998, o 
essencial é viver bem, com paz, 
saúde e prosperidade. “Tudo é 
possível quando a gente deixa 
de ser o importante; e desperta 
a gratidão das outras pessoas, 
com o servir espontâneo”. João 
de Paula afirma que três coi-
sas são essenciais na vida do 
homem da atualidade: Deus, 
Saúde e Dinheiro, embora ele 
afirma que “o que mais falta ao 
homem da atualidade sejam a 
bondade e a cortesia”.

 Não sou melhor do que 
ninguém, não. Gosto apenas 
de escrever de forma engraça-
da e que todos fiquem espertos, 
mediante as minhocas que que-
rem ser cobras; e ampliarem 
seus conhecimentos através 
das minhas escritas, no Plane-
ta Letras. Na verdade, existem 
pessoas que preferem os falsos 
elogios do que a verdade. En-
tão, esclareço os leitores para 
ficarem em melhor posição, 
ou seja, que fiquem ao lado do 
que vai lhes proporcionar bem-
-estar, vez que, cada coisa tem 
o seu sabor todo especial.

Cidadão Querido - João de 
Paula, uma pessoa querida, 
que com sua esposa, Expedita 
Maciel Viana, escreve livros de 
amor e bondade ao próximo. 
Ele ficou famoso porque distri-
buiu mais de 3 mil livros grá-
tis, em Itabuna, Ilhéus, além 
de levar seus livros para For-
taleza, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro. “É o escritor do Povo, 
que conheço e que fica muito 
feliz em ofertar seus livros ao 
invés de vendê-los”, disse a po-
etisa, Expedita Maciel, autora 
do Livro:” Vi, vim e venci”.

O poeta paulista, Wagner 
Albertsson, enfatizou “Seus li-
vros são verdadeiros Oásis nes-
tes tempos estressantes e de 
desamor”.

 
Atuação 

João Batista de Paula, jor-
nalista e escritor, é o mesmo 
do Jornal Tribuna da Bahia, 
Jornal Correio da Bahia, Jor-
nal Agora, Jornal A Região, 
Jornal Tribuna do Cacau, Jor-
nal dos Bairros, Jornal e Re-
vista Direitos, Jornal Correio 
dos Municípios, Jornal Suces-
so e Jornal O Produtor. 

Para falar com o autor 
do email:  minjoaodepaula@
yahoo.com.br

Escritor e jornalista 
João de Paula lança 
coletânea de livros 
que geram felicidade

Fiz aniversário
Foi no dia 15 passado. 15 

de dezembro e então, aqueles 
que a bem do evento, inda-
gam, “e aí, quantos anos?”. 
Ah, perdi a conta, fui con-
tando, contando ano a ano 
até chegou um dia e não me 
lembrava mais. Perdi a con-
ta. Bem, teria a certidão de 
nascimento para solucionar 
o problema, mas aí surge ou-
tro problema: a dificuldade 
a indicação do ano de nasci-
mento, por que para localizar 
o registro é necessário infor-
mar ao oficial do registro a 
data completa, não só o dia 
e o mês do nascimento, mas 
também o ano e se eu soubes-
se todas estas informações 
não precisariam da certidão, 
era só fazer as contas e sa-
beria quantos anos de vida 
completei.

Ademais, meus pais não 
estão mais vivendo terrena-
mente, de modo que o oficial 
do registro de pessoas físicas, 
teria muito trabalho para ve-
rificar todos os dias de todos 
os meses de dezembro para 
encontrar meu nome e a cor-
respondente data de nasci-
mento.

Além disso, nasci na dis-
tante, progressista e amável 
cidade maranhense de São 
Bento, de povo hospitaleiro e 

gentil. Se eu morasse lá, ou 
dispusesse de tempo para pes-
quisa, poderia até colaborar 
como serventuário, ajudando 
– o na leitura folha por folha, 
de todos os dias de cada mês 
de dezembro até encontrar 
meu nome, estejam certos 
de que eu assim procederia. 
Mas tempo é o que não tenho. 
Então, prometo aos curiosos 
que, tão logo disponha de 
tempo suficiente, irei a São 
Bento, terei o enorme prazer 
de rever o meu trato de terra 
onde nasci, (pode estar dife-
rente, ocupado por moderna 
construção, mas foi ali onde 
nasci o terreno não muda de 
lugar) e, nessa oportunidade, 
irei ao Cartório e desenvolve-
rei todas as diligências para 
descobrir quantos anos com-
pletei no passado dia 15 de 
dezembro de 2012. 

Fico matutando se faz 
muito tempo desse evento - 
(nascimento) - e acho que não 
deve ter passado tanto tempo 
assim, porque me sinto nor-
mal em meu comportamento, 
estudo, escrevo as petições 
dos clientes, corretamente. 
Memória nunca tive muito 
boa, e assim permanece, mas 
não a ponto de provocar al-
gum prejuízo, conduzo meu 
carro com prudência e em 

marcha normal, sem corre-
rias e sem atrasar o trânsito. 

Acabo de publica um livro 
sobre Direito do Trabalho e a 
revista que traz artigos de di-
versos associados do Instituto 
Bahiano de Direito do Traba-
lho – IBDT, incluindo um de 
minha autoria, e tenho mais 
outro livro no prelo, este de 
crônicas e ainda reuni os qua-
tro últimos cursos que dei na 
ESAD – Escola Superior de 
Direito da Ordem dos Advo-
gados, em um livro que está 
na fase de revisão.

Diante de tudo isso, não 
posso estar senil, de sorte que 
bem se justifica como normal, 
o esquecimento da data exata 
do meu nascimento, sem que 
isto implique em indicação de 
demência. 

Mas, se estiver ficando 
velho (não senil) não tem 
importância, pois, como na 
musica carnavalesca dos ve-
lhos carnavais, “tou ficando 
velho, ‘tou ficando feio, o meu 
coração já partiu-se ao meu, 
mas entre as mulheres, tenho 
cotação e apesar de velho eu 
ainda amo cheio de paixão.”

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– BA.

Por Eurípedes  Brito Cunha*

CRÔNICA

Este ano, tenha atitude 
e faça diferente!

Estamos no limiar de um 
novo ano, e muitos contemplam 
o futuro renovando a esperança 
e o desejo de realizar mudan-
ças em alguns aspectos da vida. 
Costumamos fazer promessas 
para nós mesmos:

- Neste novo ano tudo vai ser 
diferente! 

- Vou substituir os hábitos 
que prejudicam minha saúde, 
por hábitos mais saudáveis. 

- Vou pensar e agir de forma 
positiva para obter melhores re-
sultados em minha vida.

- Vou me empenhar mais em 
minha carreira e meus estudos.

- Vou investir mais em mi-
nha vida pessoal: fazer cursos, 
viajar, descansar.

- Vou cuidar mais da minha 
espiritualidade. 

- Vou equilibrar minhas fi-
nanças.

- Vou dar mais atenção aos 
meus familiares e amigos.

Talvez você já tenha feito a 
si mesmo estas e tantas outras 
promessas, e com o passar do 
tempo percebe que não consegue 
realizar nem a metade do que se 
propôs a fazer e acaba se frus-
trando. Normalmente os propó-

sitos feitos no início do ano, são 
feitos no calor do momento e da 
emoção, movidos pelo impulso 
ou pela influência de amigos 
ou até da mídia, faltando um 
verdadeiro comprometimento 
interior, um planejamento e as-
sim, os propósitos e metas ditos 
apenas “da boca para fora” são 
repetidos ano após ano, sem se 
chegar a nenhum resultado. 

Qualquer mudança de vida 
exige comprometimento inte-
rior, renúncia, esforço, muita 
determinação, e muitas vezes 
não estamos empenhados o bas-
tante para realizar as mudan-
ças que são necessárias. 

Metas e propósitos não são 
alcançados sem luta! O que fal-
ta levar para o ano novo é a ati-
tude! Atitude de fazer diferente. 
Passado os primeiros dias do 
ano, precisamos manter o foco 
e a determinação para fazer as 
coisas de modo diferente, cons-
cientes de que é preciso uma 
atitude ativa e corajosa para 
que aconteçam as mudanças 
que desejamos. Sair da zona de 
conforto, fazer um planejamen-
to daquilo que realmente gos-
taríamos de fazer diferente nas 

nossas vidas, fazer uma lista 
em ordem de prioridade, de fa-
cilidade ou simplesmente na or-
dem que você deseja e começar 
a idealizar seus propósitos um 
por vez, mantendo o foco; é im-
prescindível para que mudanças 
ocorram. Estude qual será sua 
abordagem em cada projeto e 
comece... e se desanimar (o que 
é muito comum), recomece de 
onde parou e não desista.

Faça esforço para edificar 
seus propósitos todos os dias do 
ano, buscando soluções para os 
problemas dia após dia e você 
chegará ao final do ano menos 
frustrado, com muitas metas al-
cançadas. Lembre-se: toda e qual-
quer mudança começa em você.

Sucesso e que este ano seja 
de grandes realizações!

Por Rosemary Ross.
Formada em Letras e cursou Teologia para 

Leigos. Reside em Pato Branco – Paraná. 
Impelida pelo desejo de evangelizar por meio 

da linguagem escrita, elaborou estes dois livros 
e por meio de suas mensagens, espera ajudar 
as pessoas a reencontrarem a paz , a alegria e 

a  esperança.  Livros: “Uma mensagem por dia, 
o ano todo” (Paulinas Editora) e “Mensagens 

e orações para diversas situações do dia a dia” 
(Paulinas Editora).É colaboradora de diversos 

sites, blogs, jornais e revistas do país.
http://rosemarypr.blogspot.com.br/ e www.

rosemaryross.com.br

Por Rosemary de Ross*

OPINIÃO
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Alberto Batista Barreto 
– Cadeira 39

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). 

Caro (a) confrade (eira)

Messias Malheiros Meira é bacha-
rel em Direito, Perito Policial (Gover-
no do Estado da Bahia) e professor de 
Medicina Legal. Pós-graduação em 
Direito. Obra Civilização Transgênica 
– Local do crime.  A Cadeira nº 40 tem 
como patrono Severno Vieira.

Alberto Batista Barreto, Advogado 
e jornalista; ex-Diretor do jornal da “Or-
dem” OAB/Ilhéus; Coordenação Assis-
tência Judiciária OAB/Ilhéus. Pós-gradu-
ado em Direito Material e Processual do 
Trabalho. Formado também em Filosofia 
e Teologia. A Cadeira nº 39 tem como pa-
trono Renato Bahia.

ACADEMIA DE LETRAS 
DE ILHÉUS (ALI)

No último dia 14/12, 
na sede da Academia de 
Letras de Ilhéus (ALI), 
na Rua Antônio Lavigne 
de Lemos, 39, Centro, na 
cidade de Ilhéus, aconte-
ceu a eleição para a nova 
diretoria daquela egré-
gia Casa para o biênio 
2013/2014.

A eleição que teve 
chapa única, elegeu como 
presidente, o advogado 
e professor universitário 
Josevandro Nascimento 
(foto).

Além de Josevandro 
Nascimento como presi-
dente, foram eleitos os 
acadêmicos André Rosa, 1º vice-presidente; Baísa Nora, 2º 
vice-presidente; Pawlo Cidade, secretário-geral, Neusa Nasci-
mento, 1ª secretária; Maria Schaun, 2ª secretária; Maria Luiza 
Heine, tesoureira; Gerson dos Anjos, 2º tesoureiro; Dorival de 
Freitas, diretor de biblioteca; Ruy Póvoas, diretor de arquivo; 
Neide Silveira, diretora de eventos e Vercil Rodrigues, diretor 
de comunicação.

A posse da nova diretoria acontecerá no próximo dia 14/03, 
quando a “Casa de Abel” retoma seus trabalhos em 2013.

Messias Malheiros 
Meira  – Cadeira 40


