
DIREITOS – Em uma entrevista ante-
rior, divulgada neste jornal, já foi aborda-
do o tema AGRAL – Academia Grapiúna 
de Letras, onde discutimos assuntos como 
a sua importância no desenvolvimento 
cultural no desenvolvimento cultural da 
nossa região, o que vem a ser uma acade-
mia de letras, sua formação etc. Á época a 
Agral estava em fase de escolha de nomes 
para ocupar as últimas 4 cadeiras, de um 
total de 40. Passados quase 2 anos de sua 
fundação, como pode ser vista a atuação 
desta academia em nossa região?

Ivann Montenegro - A AGRAL vem atu-
ando dentro das expectativas e propósitos de 
sua fundação, que busca a disseminação da 
cultura na região, com encontros regulares 
e atividades culturais, a exemplo do concur-
so de redação realizado nas escolas públicas 
municipais, abordando o tema “Jorge, o Ama-
do filho de Itabuna”. Os Acadêmicos honram 
suas cadeiras, demonstrando, além de sua 
capacidade artística, cultural e literária, uma 
ética invejável no trato com atividades diver-
sas no seio de nossa comunidade.

DIREITOS – O que são “cadeiras”, e 
que distinção estas cadeiras recebem?

Ivann Montenegro - As vagas ocupadas 
pelos Acadêmicos são denominadas cadeiras. 
Estas cadeiras recebem uma numeração, que 
no caso dos Acadêmicos Efetivos, vai do 01 
ao 40, e que, além desses números, levam os 

nomes de Patronos, figuras essas escolhidas 
entre renomados homens e mulheres da cul-
tura e da arte brasileiras, já falecidos, prefe-
rencialmente dessa região. Estes números e 
Patronos ficarão de forma perene. 

DIREITOS – Como é a relação da Agral 
com outras instituições de cunho artísti-
co, literário e lingüístico de nossa região?

Ivann Montenegro - A relação da AGRAL 
com as demais entidades artísticas e culturais 
é de parceria e participação, tendo como re-
sultado a colheita de bons frutos. Mantemos 
especial convênio com a ACATE, com mútua 
satisfação de necessidades. Mantemos, na Sala 
Zélia Lessa, nossa sede provisória, onde desen-
volvemos nossas atividades culturais e artísti-
cas, tais como apresentação dos trabalhos cul-
turais e literários de nossos Acadêmicos, com 
os quais alcançamos a alma poética de nossa 
sociedade. Com a UESC conseguimos firmar a 
realização da feitura de uma revista cultural 
única para todas as Academias da nossa Re-
gião. Com as demais Academias da região a re-
lação é de respeito e cordialidade. Importante 
se faz salientar que este salutar conviver entre 
todas as organizações é a mola propulsora do 
desenvolvimento da cultura na comunidade. 

DIREITOS – Quais as ações desenvol-
vidas pela Agral no ano de 2012?
 Ivann Montenegro:

- 27/mar/2012 -Sede Loja 28 de Julho
1ª. Reunião -Posse 26 acadêmicos: Ivann, 
Vercil, Washington, Costa, José Carlos, Carri-
lho, Ramiro, Adeildo, Jairo, Jaime, Fernando, 
Zélia Lessa, Zélia Possidônio, Norma, Antonio 
Nunes, Antonio Baracho, Teobaldo, Ari, Jail-
ton, Kleber, Samuel Leandro, Sandra.

24/abr/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul
2ª. Reunião -Posse 10 acadêmicos: Augus-
to, Eglê, Samuel Guimarães, Zumaeta, Pau-
lo Bonfim, Paulo Lima, Jasmínea, Laurindo, 
Odilon, Geraldo

22/mai/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul
3ª. Reunião -Posse 2 acadêmicos: Dourado e 
Ceslau - Apresentação de proposta Concurso 
“Jorge, o Amado filho de Itabuna”
- Doação para a Biblioteca da AGRAL de li-
vros e textos dos Acadêmicos

12/jun/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul
-Posse 2 acadêmicos: Gustavo e Mariza 
-Providências para a retomada da Sala Zélia 
Lessa que serviria de sede Agral
-Idéia da criação do Coral da AGRAL

10/jul/2012 - Sede Rotary Itabuna Sul 
- Presidida pelo Vice Vercil Rodrigues
- Comunicação do confrade Ari sobre a reto-
mada da Sala Zélia Lessa
- Campanha de doação de cadeiras
14/ago/2012 -Sala Zélia Lessa
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O entrevistado dessa edição do Jornal Direitos é o Presidente da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL), primeira do gênero a ser fundada em Itabu-
na, Ivann Kebres Montenegro.

Ivann Montenegro cidadão Itabunense, nascido em Bom Retiro – SC. Profissio-
nalmente é, entre outras, escritor, poeta, palestrante, locutor, apresentador de Rá-
dio e TV, cerimonialista, instrutor de oratória, contador, professor, administrador 
de empresas,  com cursos  de Administração Clubística na Itália, França e Alema-
nha e de Sistemas Educacionais em Israel. Representante das AAFBB – Associação 
dos Antigos Funcionários do Banco do Brasil (Rio de Janeiro) e  ANABB – Associa-
ção Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (Brasília).

A AGRAL vem atuando dentro 
das expectativas e propósitos 
de sua fundação, que busca a 
disseminação da cultura na região

Entrevista com  IVAnn KEBRES MOntEnEGRO
Presidente da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL)

- Primeira reunião formal na sala Zélia Lessa
- Informe sobre a aquisição das cadeiras  
- Lançamento do livro “Pequenas Histórias do 
Delírio Peculiar Humano” do jornalista Anto-
nio Nahud Jr e Exposição Fotográfica “A Face 
Oculta” de Morvan França (MG), promoção da 
ACATE e AGRAL 

11/set/2012 - Sala Zélia Lessa
- Homenagem Póstuma ao historiador Adelin-
do Kfoury
- Comunicação de Zélia P e Zumaeta sobre o 
andamento do concurso “Jorge, o Amado filho 
de Itabuna”

09/out/2012 -Sala Zélia Lessa
- Consulta sobre mudança nos horários das 
reuniões e datas
- Consulta sobre extensão do mandato da atu-
al diretoria 
- Consulta sobre a Confraternização de Natal/
Aprovada na AABB

13/nov/2012 - Sala Zélia Lessa
- Aprovação da extensão do mandato da atual 
diretoria
- Promoção do Seminário sobre o Fórum de 
Cultura em 19/11 com a Acate
- Confirmação do dia 19/12 para a confraterni-
zação na AABB
- Entrega da premiação do concurso “Jorge, o 
Amado filho de Itabuna” aos 3 alunos vence-
dores do concurso.

19/dez/2012 - AABB Itabuna
- Confraternização de Natal
- Encerramento das atividades do ano para 
serem retomadas em março/2013.

DIREITOS – Que mensagem a Agral 
procura a passar para a comunidade,  
através de suas atividades?

Ivann Montenegro - A vida nos tem ensi-
nado que os bons escritos e as boas poesias nos 
levam à alma e ao espírito o que de melhor a 
própria vida nos oferece, e desta forma, nossos 
Acadêmicos se manifestam em contato com a 
população Grapiúna não apenas através dos 
encontros casuais, mas bastante enfaticamen-
te nas manifestações escritas nos jornais e re-
vistas da região, dando destaque aos desempe-
nhos culturais de nossos poetas que de viva voz 
declamam as suas obras e encantam aqueles 
que as ouvem. É uma autêntica troca de sensi-
bilidades, porque quem as doa também as re-
cebe. Neste fervilhante manifestar de emoções, 
a AGRAL transmite a importância do acultu-
ramento, a preciosidade da ética nas ações, o 
brilhantismo do ver florescer a descoberta das 
capacidades individuais de cada cidadão, prin-
cipalmente entre nossos jovens.
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Por Jairo Santiago novaes*

No verão é muito comum as enteroinfec-
ções, comumente chamadas de diarréias ou 
infecções intestinais. Os agentes causado-
res das diarréias são muitos, destacando-se 
os vermes, as bactérias e os vírus. Estes, no 
verão, atacam principalmente as crianças, 
causando-lhes vômitos, evacuações aquosas, 
dores abdominais etc. È conveniente que os 
pais, aos primeiros sinais da doença, minis-
trem aos filhos o soro enquanto buscam aten-
dimento médico.

Ao adquirirem alimentos em conserva, 
verificar o prazo de validade do produto, 
recusar latas de conservas que à percussão 
demonstrem um som fofo, evidenciando pre-
sença de gases. Este cuidado simples pode 
evitar ingerir alimentos estragados.

As salmoneloses e shigeloses também 
cursam com diarréias, dores abdominais, 
febre, palidez, calafrios etc. Alimentos mal 
preparados, leite não pasteurizado podem 
causar enteroinfecções. Antes da pasteuriza-
ção eram comuns as salmoneloses, especial-
mente a febre tifóide. Há uns dois anos, um 
vendedor de leite não pasteurizado foi preso 
por insistir com sua prática. Cabia ao ven-
dedor de leite trocar o ramo do seu comércio 
e não pôr em risco a saúde da comunidade. 
Quem ingere leite não pasteurizado pode vir 
a adoecer e infectar outras pessoas.

Também existem as diarréias do turista. 
Este, entrando em contato com novos ali-
mentos, condimentos adoece, como se o orga-
nismo estranhasse a comida. Felizmente isso 
não acontece com todos os turistas.

Parasitoses igualmente são causas de 
diarréias, daí a necessidade de usar anti-
-parasitários uma vez ao ano.

Entretanto, no verão, as crianças são as 
que mais sofrem devido aos rotavírus. Em 
poucas horas as dejeções e os vômitos são 
tão freqüentes que podem levá-las à desidra-
tação, ameaçando sua vida. Daí, como citei 
acima, os pais, aos primeiros sintomas, de-
vem oferecer o soro ou sucos aos seus filhos 
enquanto procuram o médico.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.

Email: jairo.novaes@hotmail.com 
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Quem está na planície, vive do 
seu trabalho remunerados, paga 
numerosos impostos diretos e in-
diretos e estrebucha nas unhas do 
Leão da receita tem mais um mo-
tivo para indignar-se: os senadores 
votaram em causa própria contra 
descontos nos 14º e 15º salários re-
cebidos entre 2007 e 2011.

Alegaram que se trata de verba 
indenizatória e não remuneratória. 
A Receita Federal discorda. Alguém 
terá que pagar a conta sonegada. 
Em decisão de um minuto, sob o 
comando de José Sarney, o Senado 
assumiu o débito.

Grande fisiologista esse Sarney 
que Milor Fernades chamava de Sir 
Ney. Antes, dissera que cada sena-
dor assumiria a dívida que lhe cabe. 
Na hora critica, voltou atrás. Era 
tudo encenação, farsa, compadrio.

Ao contribuinte comum sem 

as galas do poder resta o direito 
de espernear. Mas espernear para 
quê? Ninguém o acudirá. Somos 
o país dos indignados que esper-
neiam, berram, ameaçam em vão 
enquanto a caravana dos eleitos 
(em todos os sentidos) passa e le-
vanta poeira.

Os salários extras são uma das 
muitas vergonhas nacionais de que 
os beneficiários não enrubescem. 
Datam da fundação de Brasília, 
quando serviam de ajuda de custo 
nas constantes viagens e nas mu-
danças dos parlamentares. Uma 
vez adotada, tem sido cola que não 
desgruda, mancha irremovível.

Cada um desses salários equi-
vale ao suposto teto máximo da 
República: R$ 26,7 mil. A cobrança 
perfaz R$ 64 mil sem juros, multas 
e correção monetária, por cabeça, e 
pesa mais sobre os eleitos nos últi-

mos cinco anos. Nenhum trabalha-
dor brasileiro, por mias inventivo 
e audacioso que seja o sindicato da 
categoria, ousa sonhar com seme-
lhante benesse. 

Durou um minuto, apenas um 
minuto, tão somente um minuto a 
transferência da dívida dos sena-
dores para os cofres do Senado e 
consequentemente da União, por 
nós, míseros contribuintes, abas-
tecidos. Mas o projeto da senadora 
e atual ministra Gleisi Hoffmann, 
que limita aqueles salários extras 
ao final de cada legislatura, conti-
nua nas gavetas do Senado, vale 
dizer, no tumulto da memória na-
cional.

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*

EXPRESSANDOMais um ato 
de compadrio

É preciso que haja, de fato, um en-
gajamento da sociedade na causa do ca-
cau, sobretudo porque esta é uma luta de 
toda a Região. Infelizmente a sociedade 
está muito distante do assunto, por fal-
ta de habilidade na comunicação dos 
produtores(as) frente à sua comunidade. 

Temos que mobilizar as instituições 
sociais a assumirem conosco a bandei-
ra do cacau. Por exemplo, a Maçonaria. 
Esta instituição teve e tem um “peso” 
considerável em todos os processos socio-
econômicos da nossa Região e do nosso 
Estado (isto se considerarmos aqui, por 
uma questão de espaço, o papel da Ma-
çonaria limitado aos âmbitos regional e 
estadual), pois, é do conhecimento de to-
dos, maçons e não-maçons, que além de 
possuir um amplo espaço de influência 
social, a Maçonaria tem em seus quadros 
importantes membros da sociedade que, 
se quiserem, podem ser determinantes 
no processo da causa-cacau. 

A Maçonaria e todas as suas Lojas 
jurisdicionadas precisa se posicionar! 
Ressalto que escrevo, exclusivamente, 
em meu nome, e as observações que faço 
são, naturalmente, frutos da visão dos 
acontecimentos que presencio. (Ando 
distante dos trabalhos maçônicos, mas, 
não estou distante da realidade que me 
circunda). Portanto, a questão é a se-
guinte: se a Maçonaria está de fora das 
amplas discussões do cacau, a culpa ain-
da é dos (das) produtores (as), que não 
souberam explicar, muito bem explica-
dinho, os efeitos perniciosos da crise do 
cacau para todos os setores da sociedade.

O agronegócio cacau exige posições 
firmes. Nossas “lideranças políticas”, in-
felizmente, vivem do oba-oba dos holofo-
tes, marcam suas presenças na hora da 
festa e depois somem para então reapa-
recerem só na época das novas eleições. 
O caminho do meio, do dia-a-dia constru-
ído na ponta do facão, das dificuldades 
de se cuidar de uma lavoura em agonia 
por anos a fio e abandonada por quem já 
se regalou dos seus frutos (econômicos e 
políticos), é o mais difícil de caminhar, 
por isso muitos se desencantam.

Os políticos tiram proveito (em cau-
sa própria) da nossa desgraça e manipu-
lam as situações de maneira que eles pa-
reçam “fortes e dignos” representantes 
dos produtores. Temos que ficar atentos. 
É hora de mudarmos o jogo: chega do es-
quema um-ganha-o- outro-perde. Todas 
as boas organizações sociais no Brasil e 
no mundo já descobriram (e praticam) o 
jogo do ganho-eu-ganha-você: um esfor-
ço conjunto para o bem-estar coletivo. 
Políticos precisam de votos, nós precisa-
mos de ações. Produtores e produtoras 
de cacau já demonstraram, sobremanei-
ra, a capacidade de vencer as dificulda-
des no campo. Por isso, não aceitamos 
mais os discursos de ocasião. 

A troca de interesses deve ser real, 
transparente e justa. Politicamente, 
continuamos atrelados a um modelo 
arcaico e inútil: não fomos nós, cacaui-
cultores (as), que na reabertura dos tra-
balhos da Câmara dos Deputados em 
Brasília, fomos homenageados com uma 
Sessão Solene pelos vinte anos de luta 

pela terra, mas, o MST, há alguns anos. 
(A propósito, não vejo nenhum proble-
ma no fato de o MST ter sido homenage-
ado em Brasília. Isso apenas demonstra 
o fortalecimento das nossas instituições 
democráticas e o nosso amadurecimento 
político). O que precisamos (produtores 
e produtoras) de fato, é de uma ação 
política forte: infelizmente, no Brasil, 
é preciso gritar bem alto para que seja-
mos ouvidos.

Enquanto esperneamos por verbas 
que efetivamente transformariam para 
melhor a nossa realidade econômica, 
(verbas que nunca chegam, ou quando 
chegam são ‘migalhas’ pessimamente 
distribuídas e atoladas de exigências 
absurdas) assistimos, pacificamente, 
milhões e milhões de reais indo para o 
bolso sem fundo da roubalheira nacio-
nal, e continuamos elegendo os mesmos 
políticos que a décadas contribuem para 
canalização ‘esperta’ destes recursos. 

O mundo mudou. O ‘jeitinho bra-
sileiro’ há muito não passa apenas de 
uma piada de mau gosto. O amadoris-
mo é uma praga que nos amarra a um 
passado colonial. Por isso é preciso que 
produtores e produtoras saibam que a 
guerra só é vencida quando se vencem 
todas as batalhas. E as batalhas só são 
vencidas quando há estratégia e união.

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*

CONTEXTOA guerra 
do cacau

Paulo Sérgio do S. Bomfim
OAB | BA 7968

Av. Francisco Ribeiro Jr. 198, 
Edf. Atlanta Center - Loja 05 - Centro - Itabuna-BA
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Após a realização do Levantamento Rápido 
do Índice de Infestação do Aedes Aegypti (Lira), 
a secretaria de Saúde de Ilhéus está desenvol-
vendo uma série de ações do programa de com-
bate a dengue. O Lira, realizado na primeira se-
mana deste mês, revelou um índice de infestação 
de 15,9%, o que indica situação de risco. Nesse 
sentido, a secretária de Saúde, Ledívia Espi-
nheira, comentou que a partir de outubro do ano 
passado, quando foi feito o último levantamento, 
nada foi operado para combater o vírus, pois os 
profissionais do setor não tinham material para 
trabalhar.

“Para a realização do Lira, agora, disponi-
bilizamos o material adequado, carros, fichas e 
todo o suporte necessário para atender as neces-
sidades dos agentes”, afirmou Ledívia. A partir 
do resultado obtido, a secretaria intensificou a 
supervisão direta e indireta do trabalho de cam-
po, que envolve a participação de 120 agentes 
comunitários de endemias, e o atendimento às 
denuncias da população nas zonas Norte, Sul, 
Oeste e Centro da cidade.

Segundo Patrícia Dickie, Coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, a equipe está fazen-
do também o bloqueio de transmissão com má-
quina costal (pulverização) para os imóveis com 
notificação de dengue, mutirões quinzenais de 
conscientização e faxinaço nas localidades com 
alto índice de infestação, aos sábados, e implan-
tação da equipe de monitoramento em pontos es-
tratégicos como cemitérios, construções, sucatas, 
entre outros.

Patrícia declarou que os altos índices de in-
festação de dengue apresentados pelo município 
é uma preocupação da secretária Ledívia Espi-
nheira. Em virtude dessa situação, foi também 

reiniciado o tratamento químico rotineiro do pri-
meiro ciclo de 2013, com eliminação de criadou-
ros, distribuição de telas e tampas para tonéis 
e tanques abertos, coleta de pneus em todas as 
localidades da zona urbana e a alimentação do 
sistema de informação sobre o agravo da dengue 
no SINAN pelo município de Ilhéus.

A médio prazo, outras ações são considera-
das muito importantes também como providên-
cias para a reativação do Pronto Atendimento da 
Dengue no Hospital Geral Luiz Viana Filho e a 
formação de parceria com as secretarias muni-
cipais de Serviços Urbanos, para disponibilizar 
caçambas, roçadeiras e trabalhadores, e de Edu-
cação, com a finalidade de realizar um programa 
de conscientização de combate à doença na rede 
escolar.

Ao participar da solenidade de premiação do 
Motorista Top Ouro, realizada pela Viação Águia 
Branca, em Ilhéus, na noite de quinta-feira, 21, 
o prefeito Jabes Ribeiro destacou a importância 
do trabalho dos motoristas profissionais para a 
integração e o desenvolvimento da região e do 
País. Ele manifestou a satisfação de participar do 
evento e disse sobre a familiaridade que mantém 
com a categoria pelo fato de seu pai, o motorista 
José Ribeiro, falecido aos 90 anos, ter atuado na 
profissão durante toda a vida como trabalhador. 

O prefeito aproveitou a oportunidade para 
homenagear as famílias dos motoristas, que, 
segundo ele, exercem papel fundamental no dia 
a dia desses profissionais. “Quero aqui dar uma 
palavra especial às esposas e filhos presentes, 
que contribuem de forma especial para que es-
ses motoristas sejam reconhecidos pelos serviços 
prestados à comunidade”, ressaltou.   

Jabes também enfatizou o trabalho desen-
volvido pelo grupo Águia Branca, em todo o país, 
com presença em diversos segmentos dos trans-
portes. Ele saudou o representante da diretoria 
nacional da empresa no evento, coronel Klinger 
Sobreira, que há 30 anos atua no setor, e é consi-
derado o criador do prêmio. 

O Top Ouro destina-se a homenagear os mo-
toristas que se destacaram no exercício de suas 
atividades, no ano de 2012, obedecendo aos cri-
térios técnicos e de qualidade que norteiam o 
trabalho da Águia Branca em benefício de pas-
sageiros e clientes. Na solenidade realizada em 
Ilhéus, 45 profissionais receberam distintivos e 
certificados. O evento contou ainda com a pre-
sença do gerente da empresa na Bahia, Deomar 
Assunção, do gerente regional Gilmar de Abreu, 
de Nilton Cunha, do Núcleo Operacional de Sal-
vador, e do grupo teatral Salto Alto. 

ILHÉUS

SEMInÁRIO

Secretaria de Saúde promove 
ações de combate a dengue

Prefeito destaca atuação dos 
motoristas profissionais
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Recebi a seguinte citação no 
meu post no facebook “Dia do 
orgulho disso, dia do orgulho da-
quilo... PQP, anseio pelo dia em 
que héteros, gays, bis, tris, tetras, 
trans, pans, negros, brancos, 
amarelos, vermelhos, cristãos, 
mulçumanos, judeus, ateus, nor-
tistas, sulistas, orientais e ociden-
tais possam juntos ir às ruas co-
memorar o ORGULHO DE SER 
GENTE!

Mas, será que estamos prepa-
rados para viver com as diferen-
ças? E porque não conseguimos 
viver com elas? O que nos impede 
de enxergar o outro ou o compor-
tamento do outro com aceitação?

Partindo do pressuposto que 
o homem é um ser gregário e 
necessita de outro homem para 
satisfazer suas necessidades, en-
tão razoável seria uma tendência 
harmônica no quesito convivên-
cia. Mas, esqueceram de dizer a 
esse homem que para tanto ele 
precisaria desfazer de parcela 
do seu interesse individual, para 
unido a fração do outro homem, 
formatar um consenso. Isso não 
acontece! porque o homem pensa 
como um ser individual, mesmo 
quando está vivendo coletiva-
mente.

Spinoza disse que o bem 
maior de um homem é o outro 
homem, no entanto, ele enxerga 
o outro, como um meio de satis-
fazer os seus instintos e, quando 
esse não o faz, o conflito está ins-
taurado. O homem individual é 
um homem que está sempre em 

busca de satisfazer os seus dese-
jos e é munido pela paixão.

Somos seres coletivos, que 
agimos individualmente e jamais 
aceitaremos aquilo que não cor-
responde a nossa verdade ou von-
tade. Por isso que Montesquieu 
dizia que o homem é capaz de 
violar a própria lei que ele cria, 
visto que está por ter um caráter 
geral pode não corresponder aos 
anseios desse homem.

No entanto, o Estado não 
pode agir assim, ele tem que 
responder as demandas sociais. 
Mas, nem sempre responder as 
demandas sociais é satisfazer aos 
nossos interesses. Por isso que 
não aceitamos aquilo que não 
corresponde aos nossos desejos 
ou valores e, rejeitamos quando 
o Estado no exercício de sua fun-
ção age no tocante aos interesses 
coletivos, principalmente quan-
do se referem aos interesses das  
“minorias”(qualitativas).

Não sabemos viver com as 
diferenças, porque ser diferente 
é não corresponder a um padrão, 
que um dia foi declarado como 
normal. Mas, para que eu possa 
viver em sociedade e de forma 
harmônica terei que compreen-
der que o diferente também pode 
ser igual, ainda mais que ele é 
GENTE como a GENTE.

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

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

E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Aconteceu na última terça-
-feira (19), no Tarik Plaza hotel, 
uma assembleia ordinária, com 
a presença da comissão organi-
zadora do 22º Seminário de Ma-
rketing da Bahia - uma evolução 
e nova dimensão ao Seminário 

de Propaganda e Marketing do 
Sul da Bahia, para a avaliação 
do projeto geral e programação 
de palestras que serão proferi-
das nos dias 18 a 20 de abril no 
auditório Paulo Souto da UESC.

A reunião contou com pre-
sença de membros da Associa-
ção Comercial e Empresarial de 
Itabuna (ACI), idealizadora e 
realizadora do evento, que este 
ano promove o Seminário em 
uma parceria com a MVU Even-
tos, do Grupo M21, que trará 
diversas inovações para assim 
consolidá-lo de vez como o maior 
evento de marketing do norte e 
nordeste do país.

Ao final da apresentação e 
da aprovação de todos, o médico 
e empresário Eduardo Fontes, 
presidente da Associação assi-
nou autorizou propostas para a 
captação de recursos para o Se-
minário.

Será que sabemos viver 
com as diferenças?

Assembleia aprova projeto 
do 22º Seminário de 
Marketing da Bahia

CONTEXTO

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

Katrina, dócil e meiga, era uma cria-
tura servil dentro de casa, uma borralhei-
ra dos tempos modernos. Filha caçula, os 
seus pais, sujeitos carrascos e rudes, abu-
savam da criança frágil escravizando-a 
nos afazeres domésticos: passava montes 
de roupas, lavava outros tantos, cozinha-
va para toda família, faxinava todo o pe-
queno palacete e ainda era incumbida de 
fazer a feira da semana. Tudo isso por-
que falavam que ela nada colaborava em 
casa, não estudava, nem trabalhava fora.

Ela nunca tinha tempo para se cui-
dar, saborear uma boa refeição, pintar as 
unhas, depilar-se ou se vestir elegante-
mente, como seus irmãos. Aliás, o irmão 
e a irmã mais velhos tinham toda a aten-
ção e todo o amor dos genitores. Estuda-
vam em boas escolas, tinham as melho-
res vestimentas, usufruíam a vida sem 
dores maiores que não fossem instanta-
neamente solucionadas. Ela, Katrina, 
era a coitadinha relegada, o patinho feio. 

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

Assim fez. E quando chegou o seu 
primeiro dia de aula na escola noturna 

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

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

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

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

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

Conto de fadas 
atualizado

Ler é poder

                   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

A leitura é talvez o meio mais im-
portante para chegarmos ao conheci-
mento. Por isso é necessário apren-
der a ler, mas interessa mais ler em 
profundidade do que em quantidade. 
Não é a pergunta: Por que ler? Mas 
como ler.

Dominique Mainguenlau, lin-
guista Francês, propõe que os textos 
possuem, entre outras coisas, uma 
classificação pragmática (religiosos, 
políticos, literários, científicos...) e 
uma genérica (sermão, publicidade 
impressa, outdoor, reportagem, poe-
ma, ofício...), que ele chama respecti-
vamente de “cena englobante” e “cena 
genérica”. Para cada tipologia textual 
há um “quadro cênico” que sustenta, 
em boa medida os processos de signi-
ficação que dele derivam. Porque não 
lemos ciência do mesmo modo que fic-
ção, nem lemos uma bula como lemos 
poemas nem publicidade, como ata e 
assim em diante.

Mas, além do quadro cênico – cena 
englobante e genérica, os textos consti-
tuem uma “cenografia”. Isto é são cons-
tituídos de elementos (léxicos, estrutu-
rais sintáticas típicas, temas, imagens 
associadas etc.). Dos quais deriva sua 
cenografia. Os romances, exemplifi-
cando, podem ser contados de diversas 
formas: na forma de um conjunto de 
cartas trocadas entre aristocratas na 
França pré-revolução (Ligações Peri-
gosas, de Choderlos de Laclos), como 
um jagunço relatando a um interlocu-
tor suas andanças (Grandes Sertões: 
Veredas, de Guimarães Rosa).

É bom lembrar que nem todos os 
gêneros de discurso, elaboram ceno-
grafias específicas. Ao elaborar um 
texto a cenografia emerge, portanto, 
um tom, já que o processo de leitura 
de um texto constrói uma voz que se 
revela na enunciação, que a sustenta 
e a legitima, e não se restringe aos 
enunciados orais. A noção de Ethos 
discursivo, de Dominique é um modo 
de darmos conta dessa voz que subjaz 
a textos escritos. Há um laço indisso-
ciável entre o que é dito e como é dito. 

É por isso que o conteúdo dos enuncia-
dos e o modo de dizer são mutuamente 
dependentes e é a partir desta relação 
que um universo de sentido se cons-
trói em um discurso.

Por isso diz-se que o Ethos esta na 
ordem do mostrado e não do dito. A 
leitura dá sentido às coisas, ao mundo, 
a vida. Porque ela mobiliza, necessa-
riamente, diversos tipos de saberes e 
um bom leitor – aquele que sonhamos 
formar em nossas salas de aula – deve 
ser capaz de lidar com essas múltiplas 
faces dos textos.

Aproveitando a efervescência do 
momento tomemos como exemplo um 
português eleitoral. Vejamos a expres-
são “sociais-democratas” esta é forma 
usual, mas há quem diga que o plural 
pode mudar conforme a expressão as-
suma o papel de derivação imprópria 
ou conversão, isto é assumindo o papel 
de substantivo (os sociais-democratas 
fazem oposição ao governo), sendo 
adjetivo, somente o último elemento 
flexionará. Exemplo: São muitas as 
filosofias social-democratas. 

Qual seria o correto: eleições ou 
eleição? Usar o plural eleições em 
referência a um processo de votação 
de cargo público contém, implícita, a 
ideia de evento múltiplo e grandioso, 
envolvendo a definição de cargos dis-
tintos, como muitas urnas e sessões, 
muitos eleitores, mesários e represen-
tantes partidários, num processo que 
envolve dois turnos.

Outra dúvida: abstenção é absti-
nência? Só numa acepção a palavra 
“abstenção” é sinônimo de abstinên-
cia: na ação de privar-se ou renunciar 
a algo. O uso mais frequente de abs-
tinência é como restrição de comida, 
bebida ou sexo. Já abstenção é usada 
nesse sentido (de privação voluntá-
ria), e em particular no de recusa de 
integrar uma ação, como decisões, au-
sência de voto eleitoral. 

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

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

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

POLÍtICA

O Deputado Coronel Santana (PTN), foi escolhido na eleição da Assembléia 
Legislativa da Bahia (ALBA), que também elegeu Marcelo Nilo (PDT) pela quar-
ta vez presidente, na última sexta-feira (15/02), como Procurador Parlamentar 
da ALBA. Santana é ainda membro das comissões de Saúde e Saneamento, Se-
gurança Pública e Porto Sul.

Apresente o seu 
impossível ao Senhor

Qual é o seu impossível? Uma doen-
ça? Uma deficiência física? Algum alco-
ólatra na família? Desemprego? Seja o 
que for Jesus se compadece de você. Ele 
é o primeiro a estar junto do Pai para 
derramar bênçãos sobre sua vida.

 Aproxime-se de Jesus e pela fé apre-
sente o seu impossível a Ele e creia que 
Ele virá em seu socorro. Creia que Ele 
fará o melhor acontecer.

“Tudo é possível para quem crê” 
(Mc 9,23).
Jesus sofreu com aquele leproso, com 

a situação da sua alma, pois sabia que 
aquele homem era rejeitado pela socieda-

de, excluído por representar um “perigo” 
para ela. Por isso, quando nos apresen-
tamos ao Senhor, como aquele enfermo 
[leproso], com confiança, o problema não 
é mais só nosso, é também de Jesus.

Cristo está comprando o nosso pro-
blema, advogando a nossa causa. Creia! 
Ele é o Deus do impossível!

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)



As secretarias de Indústria, Comér-
cio e Turismo e a de Transporte e Trân-
sito vão vistoriar na próxima semana os 
veículos que fazem publicidade sonora 
em Itabuna.  Serão avaliadas as exigên-
cias da Lei Municipal n° 1.918-A, de 23 
de outubro de 2003, que trata de crité-
rios como a poluição sonora, estado de 

conservação do veículo e a legalidade da 
função profissional. 

Um total de 21 veículos está cadas-
trado na Associação de Publicitários em 
Carros de Som – ACSI. O presidente da 
associação Eduardo Araújo considerou 
positiva a posição do secretário de In-
dústria, Comércio e Turismo, José Hum-

berto Martins, em uma reunião de hoje 
pela manhã em promover a vistoria. 

“O secretário está disposto a traba-
lhar para regularizar a situação. Esta-
mos com grande expectativa de que ha-
verá uma organização maior no setor de 
carros de som em Itabuna” declarou.  O 
vice-presidente da associação Alex Bata-
ta disse que a Prefeitura já demonstrou 
dedicação em fazer com que os veículos 
respeitem a Lei que normatiza o serviço. 
Esse foi o principal ponto reivindicado 
pela ACSI.

“A idéia do governo municipal é identi-
ficar os carros legalizados com uma plota-
gem. Assim facilitaremos a identificação 
para denúncias, bem como a fiscalização 
caso as regras não sejam efetivamente 
cumpridas” alertou José Humberto. A Lei 
estabelece que haja apenas um carro de 
som para cada 10 mil habitantes. Além 
disso, o som jamais poderá ultrapassar 
o limite de 55 decibéis (55 dB) em suas 
veiculações de rua. O horário estabeleci-
do para o serviço é das 8h às 19h em dias 
úteis e até as 16h nos sábados e somente 
até as 14h nos domingos.
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LEmBRANçAS
Hoje, 
Olhando o sol que um dia brilhou por ti, 
Olhando as nuvens, onde um dia teu rosto vi, 
Olhando o mar, onde um dia chorei por ti, 
Olhando tua foto, onde um dia, sabor do 
silêncio, senti, 
Ouvindo o vento, que um dia me levou a ti, 
Ouvindo o pássaro, que um dia cantou por nós, 
Tenho a certeza! 

Lembranças são cores que não se apagam
Em desvão, guardadas estão 
E no vai-e-vem das ondas 
Refloridas voltam! 
Murmurando maviosos cantos 
Carimbando eternamente 
O amoroso coração. 

SANgUE NA ESTRADA
No alto daquela serra, por onde eu sempre andava,
Outrora ouve uma guerra, grande batalha acirrada.
Briga de dois fazendeiros, por causa de uma novilha,
Presenciamos a contenda, eu e minha filha.

Foi uma luta bravia, seis filhos cá, dois de lá,
Em seus semblantes sangue corriam, 
Nem roupas em seus corpos se viam,
Do colarinho da camisa do caçula do de lá,
Foi clareando com a brisa, que caía ao tardar.

Sua irmã desesperada, debruçada ao corpo seu,
Gritava louca: Meu Deus! Trás de volta este irmão meu.
Seus olhos azuis em lágrimas, em sangue seus louros cabelos,
Misturava sem contraste, com seu vestido vermelho.

Duas mães, sentadas inertes, sem poder se levantar,
Olhavam aquela cena, sem poder acreditar.

A velha porteira da estrada, que os bens dos dois separava,
Abriu-se pra dar passagem, aos corpos que ali passavam.
Bateu-se se despedindo, cantando ia o carro de boi,
Levando aquele cortejo, sob o arvoredo em flor.

A brisa ia caindo, e a noitinha surgindo...

ItABUnA

Carros de som serão vistoriados
pela prefeitura em março

Secretário reforça pedido de apoio
à Sesab para melhoria da Saúde 

O secretário de Saúde, Renan Arau-
jo, entregou ao secretário de Saúde da 
Bahia, Jorge Solla, a síntese do diagnós-
tico de saúde de Itabuna, reforçando o 
compromisso da gestão de reestrutura-
ção da Atenção Básica e Rede Própria 
Especializada, melhoria da Regulação, 
Controle e Avaliação do SUS, combate 
a dengue, recuperação do Hospital de 
Base e consolidação da unidade enquan-
to referencia em atenção hospitalar re-
gional, dentre outras ações. O documen-
to foi apresentado na terça-feira, 19, na 
209ª Reunião da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), no Fiesta Bahia Hotel, 
em Salvador. 

O encontro com o secretário Solla se 
deu depois de secretário de Saúde Renan 
Araujo (foto) já ter apresentado aos ges-
tores da Sesab as ações e ampliado nego-
ciações para retomada da parceria com a 
Sesab visando à retomada da gestão ple-
na. Na oportunidade, a Sesab promovia 
o Encontro de Acolhimento dos Gestores 
Municipais de Saúde do Estado da Bahia. 
Na pauta, credenciamentos, apresenta-
ção da reformulação do Regimento da 
CIB/CIR, apresentação dos municípios 
vulneráveis para epidemias da dengue 
na Bahia/2013, dentre outros assuntos.  

Coube à subsecretária da Saúde do 
Estado, Suzana Ribeiro, apresentar a 
proposta de reformulação do regimento. 

Ela explicou que o objetivo da reformu-
lação do regimento da CIB/BA está em 
consonância com as mudanças ocorridas 
no cenário da política nacional, visando 
nortear e qualificar o funcionamento das 
instâncias de pactuação, que contribui 
para o desenvolvimento e fortalecimento 
do SUS na Bahia.  

Já a diretora de Vigilância Epidemio-
lógica (Divep), Maria Aparecida Araú-
jo, apresentou a situação da dengue na 
Bahia e alertou os novos gestores para 
promover ações conjuntas para enfren-
tar a doença. Segundo a diretora, no es-
tado, em 2013, são 4.920 casos suspeitos 

de dengue, foram 587 casos de dengue 
clássico, sete de dengue com complicação, 
cinco de febre hemorrágica da dengue, 
214 descartados e 4.107 casos não clas-
sificados.  

Com relação ao combate a dengue, 
o secretário da saúde do Estado, Jor-
ge Solla, falou das ações desenvolvidas, 
através dos meios de comunicação e pe-
ças lúdicas. Segundo ele, para que exista 
de fato um enfrentamento da doença, a 
Sesab conta com o empenho das secreta-
rias municipais de saúde investindo na 
conscientização da população e oferecen-
do suporte para o combate à dengue. 
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Poesias

Por Lucrecia Rocha - Poetisa. 
Salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com

Por Maria da Trindade Almeida.
Compositora e Poetisa. 

Belo Horizonte – Minas Gerais.
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Enlace 
matrimonial 

Formatura 

CLUBE DOS 
ADVOgADOS DA BAHIA 

Lara Venâncio 
Oliveira 

Freitas, dama 
de honra e neta 
do José Carlos 

Oliveira

Os noivos, Ana Carolina e Daniel, acompanhados dos Pais de 
Carolina, Carlos Josafá de Oliveira (irmão do José Carlos) e 
Maria Tereza Rocha de Oliveira e do tio José Carlos Oliveira.

Fiquei maravilhada com a visita que fiz ao Clu-
be dos Advogados, fundado em 19/11/1994 e mantido 
pela OAB Seccional da Bahia, localizado na Rua José 
Augusto Tourinho Dantas, 1.000, Praias do Flamengo 
- zona nobre e valorizada de Salvador.

Organizadíssimo, limpo e com infraestrutura 
(nova) que poucos clubes sociais no Brasil possuem. 
Desde amplos estacionamentos arborizados, guarita, 
duas enormes piscinas (adulto e criança), churras-
queiras, quadra poliesportiva, amplo bar, salão de 
bailes, banheiros masculinos e femininos, parque in-
fantil com variedades de brinquedos, campo de fute-
bol society, salas de enfermaria, diretoria, gerência, 
presidência, dentre outros. Tudo novo e conservado e 
o advogado baiano só precisa apresentar a carteira da 
OAB para ter acesso ao mesmo.

Registramos o casamento de Ana Carolina e Daniel, 
que aconteceu no dia 27/12, no espaço Celebration 
Eventos, na cidade de Salvador. Ana Carolina 
(Carol) é sobrinha do advogado itabunense José 
Carlos Oliveira. 

Quem está feliz da vida é o casal 
Josenaldo Caldas Gonçalves e 
Liberalina Sá Souto, sua filha 
Clara Rosa Souto Gonçalves acaba 
de se formar em psicologia. A 
colação de grau aconteceu sábado 
(22/02), na Unime em Itabuna. 
Parabéns Clara Moura.
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Thiago 
Silva 
Cerqueira

Helvécio giudice 
de Argôllo

Quem aniversariou no 
último dia 21/02, foi o 
meu amado e querido 
sobrinho Thiago Silva 
Cerqueira. Ele que é da 
cidade de Ubaitaba, com-
pletou 18 anos e recebeu 
familiares, amigos e con-
vidados para um almoço 
especial. Na foto ele apa-
rece ao lado de sua tia 
Géo. Parabéns Thiago e 
que Deus abençoe ainda 
mais a sua vida.

Quem também 
aniversariou no 
último dia 21/02, 
foi o juiz de 
direito e professor 
universitário 
Helvécio Giudice de 
Argolo. Ele também 
é membro da 
Academia de letras 
Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA), 
onde ocupa a 
Cadeira nº 26.
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Por Kelly Cristina Ricci Gomes*

ECONOmIA

Por Pawlo Cidade *

CULTURA

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

Malhação X Verão
O astro rei volta a brilhar 

com mais intensidade anuncian-
do o período mais esperado por 
todos os que gostam de liberda-
de, saúde, esportes e atividades 
descontraídas, que são carac-
terísticas da estação de verão. 
Junto com o verão aparecem os 
famosos “malhadores de verão”, 
que são pessoas acostumadas a 
malhar só no intuito de melho-
rar o aspecto físico e estético 
para desfilar nas praias ou colo-
car roupas nos shows de axé mu-
sic. Existe um grande perigo que 
cerca esses malhadores de tem-
porada que é a overdose de exer-
cício físicos que podem ocasionar 
lesões ou problemas mais sérios 
em nível de músculo-articular ou 
comprometendo a saúde de for-
ma generalizada.

Aí vão as dicas para quem 
quer entrar em forma e não sabe 
por onde começar ou em que in-
tensidade deve praticar as ativi-

dades físicas. Começaremos com 
sugestões básicas, mas que são 
importantíssimas para que as 
pessoas não coloquem em risco a 
própria saúde.

Fazer um exame clínico é 
fundamental para as pessoas 
que não vêm mantendo uma ati-
vidade física regular e querem 
pegar forte na malhação.

Procurar uma academia de 
ginástica para fazer uma avalia-
ção física e saber em que inten-
sidade os exercícios deverão ser 
iniciados.

Nunca pratique corridas em 
horários de grande intensidade 
solar, a exemplo das 11 às 17 
horas.

Use roupas leves e confor-
táveis inclusive boné ou viseira 
para proteger os olhos.

Procure ingerir bastante lí-
quido antes, durante e após a 
atividade física (no mínimo 1 li-
tro por dia).

Se for fazer corridas ou ca-
minhadas, procure saber de um 
professor de educação física so-
bre qual seria a freqüência car-
díaca ideal durante o percurso 
(zona-alvo).

Evite dietas rigorosas, pro-
cure um nutricionista para que o 
oriente sobre a forma correta de 
alimentar-se no verão.

Evite ingerir bebidas alco-
ólicas após praticar exercícios 
físicos.

Portanto, está cada vez mais 
comprovado que torna-se im-
prescindível o acompanhamento 
de um profissional de educação 
física.

tEAtRO E 
CIRCUnStÂnCIA

Diz o dito popular que “a 
ocasião faz o ladrão.” No Tea-
tro, este ditado ganha contornos 
que se contrapõem ao adágio, já 
que a expressão “ladrão” passa 
a ser pejorativa. Refiro-me a um 
termo comum, mas, pouco per-
cebido no processo de criação: a 
circunstância. Uma ou mais cir-
cunstâncias compõem uma cena 
ou uma peça inteira no Teatro.

As circunstâncias são par-
ticularidades que acompanham 
um determinado fato ou, no sen-
tido real da palavra, uma situa-
ção. A circunstância caracteriza-
-se pelo estado atual das coisas, 
da conjuntura. Está escrito no 
dicionário.

São as circunstâncias que 
facilitam ou permitem a compre-
ensão, segundo Patrice Pavis. 
São, entre outras, “coordena-
das espaço-temporais, temas de 
enunciação, dêiticos (elemento 
que tem por objetivo localizar o 
fato no tempo e espaço sem defi-
ní-lo. Alguns pronomes demons-
trativos podem ser expressões 
dêiticas bem como certos advér-
bios, a exemplo de “lá, cá, onde, 
aqui, etc), portanto, tudo o que 
pode esclarecer a ‘mensagem’ 
lingüística e cênica e sua enun-
ciação.”

As circunstâncias criam o 
contexto do espetáculo. Em sen-
tido mais restrito e mais estri-
tamente lingüístico, “o contexto 
é o círculo imediato da palavra 
ou da frase, o antes e o depois 
do termo isolado, o contexto, no 

sentido do contexto verbal e em 
oposição ao contexto situacional. 
Desse modo, uma cena, uma ti-
rada só fazem sentido quando 
colocadas em situação e vistas 
como transição entre duas situ-
ações ou duas ações.”

Entretanto, podemos ver 
também as circunstâncias pelo 
ângulo da interpretação, do pon-
to de vista do ator que, ao “re-
ceber as circunstâncias” precisa 
criar “circunstâncias paralelas” 
para compor sua personagem. 
A essa conjuntura o ator ver-se 
obrigado a se dobrar as situa-
ções. É, indiscutivelmente, uma 
faca de dois gumes. Primeiro, 

pode agravar o processo de cria-
ção; segundo, como se diz na cri-
minalística, pode “atenuar a cul-
pabilidade de quem a praticou.”

Portanto, as circunstâncias 
no processo de criação podem 
ser agravantes ou atenuantes. 
E isto está estritamente ligado 
há alguns fatores, entre eles a 
condução das cenas pelo diretor. 
Sabe aquela história em que um 
amigo pode resolver um proble-
ma a dois? Pois é, o mesmo ami-
go pode acabar com os dois!

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro,dramaturgo, 

escritor e membro da Academia de Letras 
de Ilhéus - Ilhéus-BA

Empresas inadimplentes 
podem ser excluídas do 

Simples nacional em 2013
Um alerta aos empre-

sários cujos negócios estão 
enquadrados no Simples 
Nacional: a Receita Federal 
veta a entrada ou perma-
nência no regime tributá-
rio simplificado de quem se 
atrasa no recolhimento de 
tributos. Isso inclui débi-
tos do Simples Nacional, de 
contribuições previdenciá-
rias e/ou de outros tributos, 
referentes aos exercícios 
de 2007 a 2012. O proces-
so de exclusão começou no 
primeiro dia de 2013. Caso 
não existam pendências, 
quem está no sistema tem 
sua permanência renovada 
automaticamente. Já os que 
querem ingressar no Sim-
ples têm até o dia 31 de ja-
neiro para aderir.

Em setembro do ano pas-
sado, a Receita começou a 
enviar notificações – chama-
das de “Atos Declaratórios 
Executivos” (ADE) – pelos 
Correios aos empreendedo-
res devedores, informando-
-os sobre a existência desses 
débitos. Para evitar sur-
presas, Kelly Cristina Ricci 
Gomes, Gerente de Consul-
toria Tributária e Sócia da 
De Biasi Auditores Inde-
pendentes, recomenda que 
todos chequem sua situação 
preventivamente. “É sempre 
indicado fazer uma pesquisa 
mesmo sem receber a notifi-
cação. No caso de eventuais 
pendências, há a opção de 
pagá-las à vista ou propor o 
parcelamento da dívida, eli-
minando, assim, qualquer 
chance de ser expulso do sis-
tema ou de ter problemas fu-
turos”, afirma a especialista.

Até setembro, 441.149 
contribuintes optantes pelo 
Simples estavam com um 
ou mais débitos. O volume 
total devido ao Fisco soma-
va, à época, R$ 38,7 bilhões. 
Para o empresário resolver 
sua situação, basta aces-
sar o Portal e-CAC, no site 
da Receita Federal (www.

receita.fazenda.gov.br), e 
gerar a guia para pagamen-
to à vista ou parcelado. No 
próprio site há instruções 
para regularizar a dívida.

A falta de regulariza-
ção dos débitos dentro de 
30 dias, a contar da ciência 
do ADE, resulta na exclusão 
automática da pessoa jurí-
dica do Simples Nacional, 
conforme previsto no art. 
17, inciso V, da Lei Com-
plementar nº 123, de 2006. 
Consequentemente, os im-
postos do negócio passam a 
ser lançados de acordo com 
as alíquotas normais, o que 
encarece o valor dos tribu-
tos. A empresa também per-
de outras vantagens, como a 
possibilidade de vender ser-
viços ou produtos a União, 
estados e municípios.

Para ingressar no Sim-
ples Nacional, é necessário 
solicitar a opção pelo siste-
ma até o último dia útil de 
janeiro. Uma vez deferida, 
produz efeitos a partir do 
primeiro dia do ano-calen-
dário da opção. Já as empre-
sas em início de atividade 
podem solicitar a entrada 
no Simples em até 30 dias 
após o último deferimento 
de inscrição (municipal ou 
estadual, caso exigíveis), 
desde que não tenha se pas-
sado 180 dias da inscrição 
do CNPJ. Se não houver 
nada pendente, a opção pro-
duz efeitos a partir da data 
da abertura do CNPJ. De-
pois deste prazo, só é pos-
sível aderir ao sistema sim-
plificado de tributação das 
micro e pequenas empresas 
no mês de janeiro do ano-
-calendário seguinte. Mais 
informações podem ser obti-
das em www.receita.fazen-
da.gov.br/SimplesNacional.

Por Kelly Cristina 
Ricci Gomes.

Gerente de Consultoria Tributária e 
Sócia da De Biasi Auditores Independen-

tes. São Paulo – São Paulo 
E-mail: anacarolina@libris.com.br
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Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do

Jornal e Revista Direitos

Pelo sexto ano consecutivo, em come-
moração ao “Dia Internacional da Mu-
lher”, a Revista Folha da Praia (22 Anos 
de Circulação) em parceria com o Hotel 
Jardim Atlântico, realizará dia 08 de 
março de 2013, às 19h30min a festa de 
entrega do concorrido Prêmio Mulher In-
fluente, único prêmio da Bahia destina-
do a reconhecer o trabalho das mulheres 
que se destacam. 

O glamoroso evento acontecerá na 
área de eventos do Jardim Atlântico Bea-
ch Resort, em Ilhéus, e será acompanhado 
de um jantar buffet especial, com bebidas 
e sobremesas e um inédito show musical.

Na ocasião, o grupo seleto de 30 ho-
menageadas, entre elas, empresárias e 
profissionais liberais, previamente sele-
cionadas, serão agraciadas com um lindo 

Troféu personalizado: o Prêmio Mulher 
Influente 2013, criado exclusivamente 
pela Designer Flávia Neto da Agência 
IMAGE e confeccionado pelo Studio Mo-
saico Atelier, de Salvador, um dos melho-
res do Brasil.

Segundo o casal Ana Paula e Roberto 
Santanna, o sucesso dos anos anteriores 
será agregado a um local muito charmo-
so, cinco estrelas, bem decorado, confortá-
vel, um ambiente digno de receber nossos 
clientes, amigos, parceiros e homenage-
adas, na grande noite que certamente 
entrará para a história, mais uma vez, 
como um dos melhores eventos desse tipo 
realizado na Bahia e em Ilhéus. Apresen-
tação dos profissionais Maria Fernanda 
Galvão e Zécarlinhos Silva. Cobertura fo-
tográfica de Nido Carvalho. 

Prêmio Mulher Influente 
2013 será no Dia da Mulher

PRÊMIAÇÃO

“Os jovens como 
protagonistas da sua historia 
e da nova evangelização”.

A juventude é o tema da Cam-
panha da Fraternidade lançada este 
ano pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB). De acordo 
com o texto base da CF 2013, o ob-
jetivo geral da campanha é “acolher 
os jovens no contexto de mudança de 
época, propiciando caminhos para 
seu protagonismo no seguimento de 
Jesus Cristo, na vivência eclesial e na 
construção de uma sociedade fraterna 
fundamentada na cultura da vida, da 
justiça e da paz”. 

Este tema da CF 2013 propõe uma 
reflexão sobre a atual condição dos jo-
vens na sociedade e foi escolhido para 
este ano, em que o Brasil será a sede 
da Jornada Mundial da Juventude. O 
encontro reunirá jovens católicos de 
todo o mundo no mês de julho, no Rio 
de Janeiro, sendo que, a JMJ 2013 foi 
uma forma a mais encontrada para  
“unir a sociedade, a família e a igreja 
para que nossa juventude seja ouvi-
da e respeitada, pois vivemos em uma 
sociedade de transformação”. 

O tema da campanha é Frater-
nidade e Juventude e o lema é “Eis-
-me aqui, envia-me!” (Is 6,8). Esta é a 
50ª campanha, realizada anualmente 
pela Igreja Católica, sempre no perío-
do da quaresma. No contexto do Ano 
da Fé, esta campanha visa mobilizar 
a Igreja e, o quanto possível, os seg-
mentos da sociedade, a fim de se soli-
darizarem com os jovens, mostrando 

que eles são importantes protagonis-
tas da sua historia e da nova evange-
lização, além de que podem contribuir 
de forma significativa para a constru-
ção de uma sociedade melhor. 

Sabemos que são muitos os desa-
fios enfrentados pela juventude nos 
dias atuais, como a violência, as dro-
gas, o uso excessivo de bebidas alcoóli-
cas, desemprego, crise de valores, crise 
pessoal, familiar e financeira. Muitos 
jovens perderam seus “pontos de re-
ferência” e com a desestruturação fa-
miliar ficam a mercê do que aprendem 
fora do seio da família, assim, valores 
como amor, amizade, honestidade, va-
lorização do ser humano, educação e 
tantos outros, muitas vezes ficam es-
quecidos de seu mundo e a CF 2013 
se propõe a refletir sobre a realidade 
dos jovens, acolhendo-os com a rique-
za de suas diversidades, propostas e 
potencialidades, convidando-os a se 
tornarem agentes transformadores da 
sociedade, da família, da igreja, enfim, 
do meio em que vivem. 

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*

OPINIÃOCampanha 
da Fraternidade 
e a juventude



Palavras
Quando me sentei para fazer este 

artigo a idéia era escrever algo bem 
bonito, pois a dureza dos noticiários e 
situações cotidianas muitas vezes nos 
deixam entristecidos e melancólicos. 
Necessitamos de palavras esperanço-
sas e belas. Promessas de um futuro 
melhor, incentivos, palavras doces, me-
lodiosas, reconfortantes. Com certeza 
não é o que muitos de nós temos ouvi-
do. Esta minha semana de trabalho foi 
pesada, confesso. Não tanto pela feiúra 
dos casos atendidos, mas pela obser-
vação da forma como as pessoas estão 
escolhendo se relacionar. Uma forma 
raivosa, colérica, intempestiva. Poucos 
assumem a responsabilidade por seus 
erros, preferindo culpar os demais. Pa-
lavras agressivas, ríspidas, desrespei-
tosas, como se os outros fossem nossos 
inimigos enquanto que, na maioria das 
vezes, tratam-se de nossos pais, filhos, 
cônjuge, colegas de trabalho. Algo está 
errado e precisamos consertar urgente.

Por que tratamos assim as pessoas 
que amamos? Por que nós simplesmen-
te as esmagamos com o peso de nossas 
palavras ofensivas? É lamentável que 
dentro de uma mesma casa as pessoas 
não consigam conviver com um mínimo 
de civilidade. É uma estupidez pisar 
naquele que divide com a gente tudo o 
que possui de bom e ruim, pois fazemos 
o mesmo. Ou será que existe alguém 
nesta Terra que possua apenas quali-
dades? Precisamos dar o direito do ou-
tro também se manifestar e, de repente, 
pensar de modo diverso do nosso. Isso 
pode ser fonte de crescimento e ama-
durecimento. O que ganhamos podan-
do a livre expressão do outro? Pessoas 
encolhidas, ensimesmadas, tristonhas 
ou ainda inseguras, defensivas, rudes. 

Por que fazemos assim? Será que isso é 
mesmo necessário?

Penso que cursos de boas manei-
ras deveriam proliferar. Cursos que 
ensinem as pessoas a se comunicarem 
educadamente, sem a intenção de ferir 
ou magoar. Existem palavras tão lin-
das, construtivas, edificantes. Palavras 
que promovem a vida e o bem estar. 
Palavras que elevam e não diminuem. 
Palavras que exaltam e não estigmati-
zam. Quando foi que perdemos o conta-
to com elas? Onde elas estão? Será que 
as escondemos dentro de nossos egos 
inflados, porventura acreditando que 
somente nós mesmos seríamos delas 
merecedores? Ah, que triste! Que triste 
ver alguém humilhado, desvalorizado, 
diminuído pelo poder de palavras profe-
ridas na hora da raiva, da insatisfação, 
da contrariedade. 

Precisamos ter consciência de que o 
outro não é o nosso saco de pancadas. 
Animais agem instintivamente, mas 
nós somos seres dotados de inteligên-
cia e devemos pensar antes de proferir 
palavras ferinas, caluniosas, ofensivas, 
cruéis. Podemos mudar muito o pano-
rama atual simplesmente modificando 
nossa forma de interagir com as pesso-
as. Todos desejam ser estimados e tra-
tados com cortesia e urbanidade. Faz 
parte da boa educação e dos bons mo-
dos. Será que é tão difícil assim? Faça-
mos o teste. Procuremos ser mais aten-
ciosos e gentis, controlando o volume de 
nossa voz e as palavras que proferimos. 
Temos condições de fazer isso. E tudo ao 
nosso redor ficará mais bonito!

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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Em nosso penúltimo artigo, falamos 
da importância dos cursos e treinamentos 
para equipe de vendas, de como isso torna 
o clima organizacional aprazível e projeta 
a empresa para o futuro, melhorando seu 
ponto mais invariável de branding, o aten-
dimento. Agora, vamos nos aprofundar 
um pouco mais sobre o branding focado na 
equipe de atendimento.

É inevitável falar em atendimento 
como ponto de branding sem lembrar do 
principal propósito do empreendedor: a 
solidificação da sua marca, perpetuando-
-a no mercado e criando seguidores. Digo 
isso porque antes de pensar numa equipe 
bem ajustada, ele contratou um profissio-
nal de comunicação que projetou a marca, 
pensou no nome, nas cores, nos signos de 
comando, num slogan que comunicasse 
sua razão de existir. Afinal, quem é de co-
municação sabe: o empreendedor que não 
fez nada disso, por um motivo ou por ou-
tro, vai acabar fazendo, pois o sucesso é 
incompatível com quem não sabe se comu-
nicar com seu público.

Pois bem, vamos chamar atenção para 
alguns detalhes da projeção da marca e ver 
como isso interage com a equipe de vendas. 
Caso você tenha em mãos uma marca total-
mente pensada, parabéns. Caso não, acon-
selho a pensar seriamente no assunto.  

Roberto Martins (2006, p. 8) destaca 
“[...] ações que, tomadas com conhecimento 
e competência, levam as marcas além de 
sua natureza econômica, passando a fazer 
parte de sua cultura e influenciar a vida 
das pessoas [...]”. Esta citação de Martins 
converge exatamente para o que estamos 
falando. Agora imagine como podemos in-

fluenciar os nossos consumidores fazendo 
uma aliança perfeita entre marca e aten-
dimento. Na verdade, o atendimento, como 
disse no artigo anterior, é um ponto de 
branding importante na consolidação da 
marca e seus ativos, ferramenta necessária 
para fortalecer a relação entre cliente, pro-
duto e marca, culminando em boas vendas 
e bons relacionamentos. 

Mas fica um conselho, aliás, vários: 
forme grupos heterogêneos; não dispen-
se, de forma alguma, um bom processo de 
recrutamento e seleção; faça testes com 
questionários psicológicos que tentem 
traçar o perfil da pessoa; faça testes de 
informática simples, pois quem não sabe 
manusear nem 10% dos programas Word, 
Power Point ou Excel não tem nenhuma 
aptidão pro trabalho, mais cedo ou mais 
tarde esse profissional será descartado. 
Então não perca tempo com quem não vai 
perdurar na empresa. Heterogeneidade é 
a palavra. Busque os iguais, gente que 
pensa positivo, pra frente, que acredita 
nos seus sonhos, que possa embarcar com 
você em uma odisséia, que goste de parti-
cipar das reuniões, sejam elas para medir 
resultados ou resolver problemas. Gente 
que goste de treinamentos e de aprender 
todos os dias. 

Sei que perfis assim não são fáceis. 
Mas busque, não peque pela inércia e 
sim pelo exagero. Sim, exagero em quali-
dade e bons relacionamentos comerciais, 
seja com clientes, fornecedores ou cola-
boradores. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Atendimento, 
um ponto 
de branding 
importante – II

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

1- Minha funcionária tem dois 
filhos. A empresa paga salário-
-família para ela. Acontece que o 
esposo dela trabalha e também re-
cebe salário-família pelos mesmos 
filhos. É correto duas fontes paga-
rem salário-família dos mesmos fi-
lhos. Rita Maria. 

D. Rita Maria, o salário família é 
pago pelo empregador, mas descontado 
das contribuições previdenciárias devi-
das ao INSS. Cuida-se, pois de Direito 
Previdenciário. Se fossem dois empre-

gadores diferentes,  opino no sentido do 
cabimento dos pagamentos pelas duas 
empresas, sendo a mesma empresa, não 
acredito que o INSS concorde, até por-
que o salário-família é pago, em verda-
de, pela Previdência. Aconselho, enfim, 
fazer uma consulta ao INSS, pois, como 
isso, o desconto do valor pago, é feito do 
que for devido da contribuição ao INSS.

2- Tenho muitas dúvidas com 
relação à estabilidade do dirigen-
te sindical. Na verdade, quantos 

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.

membros a diretoria têm direito a 
essa garantia? Fernando Bristol.

De acordo com Súmula atual 369 do 
TST, a estabilidade fica limitada a sete 
dirigentes sindicais e igual número de 
suplentes.

Súmula 369 - DIRIGENTE SINDI-
CAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

 
(Nova redação do item II)
 
       [...] II - O art. 522 da CLT foi 

recepcionado pela Constituição Federal 
de 1988. Fica limitada, assim, a estabi-
lidade a que alude o artigo 543, § 3º, da 
CLT, a sete dirigentes sindicais e igual 

número de suplentes”.
  
3- Trabalho a quase dois anos 

para a Secretaria Municipal de 
Saúde através de Reda. Gostaria de 
saber quase são direitos dos profis-
sionais nesse caso e qual é a lei que 
é adotada para esse tipo de servi-
dor. A quem devo recorrer se meus 
direitos não forem respeitados. Jo-
sele Santos.

No REDA - Regime Especial de Di-
reito Administrativo, na rescisão con-
tratual, as pessoas contratadas através 
do REDA tem direito a férias e 13° salá-
rio proporcional.
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Uma feliz 
gota d’água

Essa praça é 
uma graça!

Quando tudo começou em Porto 
Seguro, as noções de propriedade pú-
blica e privada se confundiam. O que 
importava para a cruz e a espada era 
deixar a marca do império português 
em cada vivente ou mineral antes que 
o fizessem os espanhóis. Tempos de-
pois, as atenções de novo se voltaram 
para a Bahia e a região cacaueira so-
freu semelhante confusão. A figura 
meio privada meio estatal do coronel 
afigurava-se como a personificação hí-
brida desses dois conceitos que, infeliz-
mente, ainda teimam em se amalga-
mar nos dias de hoje.

O desmando é o grande equívoco 
do setor privado. Na democracia, infe-
lizmente, também os setores públicos 
podem cometer excessos e, embriaga-
dos pelo poder, instrumentam-se com 
o que há de pior no sistema privado. 
Fazem-se, assim, as trevas. O estado 
vira dono das pessoas e da força do seu 
trabalho. Ninguém tem mais o direito 
de refletir publicamente.

É muito triste quando uma lição 
histórica — os vinte anos de ditadu-
ra — é esquecida e as pessoas confun-
dem o público e o privado como nos ve-
lhos tempos em que a muralha verde 
significava o grande obstáculo entre a 
pobreza e o Eldorado.  As piores de-
mandas do espírito humano parecem 
intactas numa praia virgem recém-
-descoberta ou numa praça moderna 
de uma urbe supostamente civilizada.

Admitir que alguém se aproximou 
tranquilamente de um monumento 
inaugurado há três dias a fim de co-
meteu vandalismos é bastante difícil 
para muitos de nós. Inacreditável que 
ainda falte a mínima noção de proprie-
dade pública na educação familiar. Os 
limites entre o possuir e o zelar encon-
tram-se embaralhados no interior das 
pessoas. Um incidente como este do 

Rio Vermelho, que depredou a estátua 
do escritor Jorge Amado pode ser ter-
rível, mas também pode ser uma feliz 
gota d’água se assim o quisermos.

Há poucos dias, li uma notícia ater-
radora vinda de Manaus. Alunos de 
uma escola se recusaram a fazer um 
trabalho sobre cultura afro-brasileira 
e repudiaram a leitura de um roman-
ce de Jorge Amado porque, segundo 
eles, evangélicos, o texto promoveria o 
satanismo e as relações homossexuais. 
Além de Jubiabá, de Amado, e Casa 
Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, 
outras obras fundamentais entraram 
nessa lista neo-inquisitorial. Os estu-
dantes, em protesto, chegaram a mon-
tar barracas no pátio da escola numa 
cruzada insana, anacrônica e precon-
ceituosa que chamou a atenção de lide-
ranças de entidades sociais como a dos 
Direitos Humanos, o Movimento Reli-
gioso de Matriz Africana, a Comissão 
de Diversidade Sexual da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) e a Marcha 
Mundial das Mulheres.

Muito embora factualmente isola-
dos, os dois episódios — a depredação 
da estátua do escritor em Salvador e a 
manifestação estudantil no Amazonas 
— guardam relações estreitas a serem 
investigadas com cautela e urgência. 
Líderes radicais devem ficar distantes 
das nossas instituições políticas e ad-
ministrativas. Todo e qualquer tipo de 
lobby fundamentalista devem ser neu-
tralizados antes que exerçam real influ-
ência em Brasília, estados e municípios. 
De fato, seria terrível se descobríssemos 
tarde demais como andava ameaçada a 
nossa recém-nascida democracia.

Por André Luiz Ferrer Domenciano.
Formado em Farmácia e escritor. Colabora em 

www.cronicadodia.com.br — 
e www.andreferrer.wordpress.com. Paraná. 

E-mail: andreluizferrer73@yahoo.com.br

Se não fosse tão absurda a situação, até 
que seria realmente engraçada. Pois, além 
de ter três nomes (ou quatro, parece-me): 
Getúlio Vargas, Adami e Manoel Leal, ainda 
é apelidada desrespeitosamente, como “Ilha 
dos Ratos”!

Lembro-me com clareza e carinho, quan-
do aquele largo sem calçamento era usado 
como uma grande feira aos sábados, e muitos 
dos fazendeiros se exibiam com lindos cava-
los, inclusive havendo alguns que, corajosa-
mente, desciam ladeira abaixo em pé em suas 
selas. Para mim e para todos, esse espetáculo 
circense tornava-se uma grande alegria, pe-
las magistrais habilidades apresentadas.

Com o passar do tempo, por ser a primei-
ra e central praça, ela foi calçada, transfor-
mando-se em área comercial mais sofisticada 
para a época, dando a honra de nova feira 
para a praça da estação, ali onde funciona 
a FTC e adjacências. Se não me engano, seu 
primeiro nome foi Praça Adami, que perdu-
rou por longo tempo, vindo posteriormente os 
outros nomes, talvez pela boa vontade políti-
ca de homenagear várias personagens com a 
nossa mais central e florescente praça!

Depois de forçar minha modesta memória 
com essas lindas lembranças que o tempo ja-
mais trará de volta, vejo, tristemente, minha 
querida área que, por ironia e um presente do 
destino, tive a felicidade de morar por qua-
renta e três anos da minha vida nesse local, 
tendo o privilégio de ser vizinho ao bonito e 
já derrubado casarão centenário construído 
pelo Cel. Ramiro Nunes de Aquino.

Todo esse mar de lembranças é apenas e 

lamentavelmente, fazer com que nossos ad-
ministradores políticos, juntamente com a 
tão aclamada “sociedade organizada”, se jun-
tem com idéias e projetos, para que essa pra-
ça não permaneça uma graça insólita, como 
é hoje, servindo de feira livre, comércio de 
muambas, bancas de jogo de bichos, dezenas 
de carrinhos de diversos alimentos, comér-
cio de veículos, pontos de taxis e moto-taxis, 
além do acharcamento dos “flanelinhas que, 
incrivelmente, se acham donos das vagas nas 
ruas para os veículos.      A visão geral que 
temos é que estamos numa cidade desorgani-
zada onde todos se estabelecem onde querem 
ou desejam, sem respeitar as leis e os direitos 
alheios. Vale dizer que, sinceramente, não 
sou contra e nem jamais serei com relação 
ao comércio informal, pois, como sabemos 
todos, essa modalidade é uma oportunidade 
de muitos que estão desempregados, conse-
guirem rendimentos para suas subsistências 
familiares. Mas, que tudo isso aconteça de 
uma maneira mais organizada, áreas deter-
minadas, sem que seja uma invasão coletiva 
criando situações indesejáveis.

Que o nosso prefeito Vane e o Secretário 
da indústria e comércio tomem providências 
enérgicas e necessárias, dando oportunidade 
para todos que serão transferidos, colocando-
-os em lugares mais adequados que também 
atendam suas necessidades!

Por Antonio nunes de Souza.
Escritor (Blog Vida Louca – antoniomanteiga.blogspot.com) e 

Membro da Academia Grapiúna de Letras. 
Itabuna – Bahia.

E–mail antoniodaagral26hotmail.com 

Por André Luiz Ferrer Domenciano*

CRÔNICA

Por Antonio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA

GRUPO DE AÇÃO COMUnItÁRIA

COnSELHO nACIOnAL DA OAB

Antônio Costa é reeleito 
para o GAC Itabuna

OAB e MEC estudam nova política 
regulatória de ensino jurídico

Em eleição realizada no Itabu-
na Palace Hotel, os membros do 
Grupo de Ação Comunitária (GAC) 
de Itabuna, reunido no último dia 
07/02, escolheram os seus novos di-
rigentes para mandato/ano 2013.

Diante do sério e competente 
trabalho desenvolvido pelo atual 
coordenador Antônio Costa e sua 
diretoria, o mesmo apesar de resis-
tente, foi convencido a permanecer 
mais um ano a frente desse impor-
tante coletivo que congrega mais 
de trinta intuições civis de Itabu-
na, a exemplo de lions, cdl, rotary, 
maçonarias, academias de letras, 
ONGs, faculdades, dentre outras, 
e, que tem como finalidade maior 
o pensar e repensar a cidade nos 
campos sócio-econômico e político.

Compõe a atual diretoria, além 
de Antônio Costa, como coordena-
dor, Jorge Antônio Braga, presi-

dente da CDL, na vice-coordena-
doria e José Adauto, presidente do 
Sindicon, na secretaria.

O presidente nacional da OAB, Marcus 
Vinicius Furtado, e o ministro da Educação, 
Aloizio Mercadante, assinarão, no próximo 
dia 11, um acordo de cooperação para a ela-
boração de uma nova política regulatória do 
ensino jurídico no país. A decisão foi toma-
da na terça-feira, 19, em reunião no Minis-
tério da Educação.

A nova política instituirá regras para 
a criação e o funcionamento de cursos de 
graduação e pós-graduação de Direito no 
Brasil. A OAB e o MEC irão definir, por 
exemplo, quais aspectos serão avaliados 

na análise de pedidos de abertura de novas 
vagas, como campo de prática, necessidade 
social e qualidade de ensino. Além disso, 
serão criados os procedimentos de monito-
ramento permanente das faculdades já em 
funcionamento. “Essa parceria será funda-
mental para que a educação jurídica não 
seja um estelionato em nosso país, para que 
as pessoas não sejam induzidas em erro, 
participando de cursos de Direito que não 
preparam minimamente para o exercício 
profissional”, disse Marcus Vinicius, ao sair 
da reunião com o ministro da Educação.
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Vinte e sete de janeiro foi o Dia Inter-
nacional de Recordação das Vítimas do 
Holocausto. A data, instituída em 2005 
pela Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), marca a lembrança 
do extermínio de milhões de vítimas pelas 
mãos do regime nazista. Na mesma data, 
no ano de 1945, o exército soviético abria as 
portas do campo de Auschwitz-Birkenau, 
na Polônia, e findava o período de terror 
imposto ali pelo III Reich de Adolf Hitler.

Mais do que homenagear as vítimas 
dessa terrível passagem da história da 
humanidade, a data existe para lembrar 
o Holocausto, quando seis milhões de ju-
deus, além de ciganos, homossexuais, reli-
giosos e militantes políticos foram brutal-
mente assassinados nos campos nazistas 
de extermínio da Europa. E a data tam-
bém existe para impedir que essa barbárie 
seja negada.

A data é recordada em mais de 100 
países. No Brasil, o dia é marcado por di-
versas solenidades, acendimento de velas 
e relatos de sobreviventes do Holocausto 
que escolheram o Brasil como seu novo lar. 
Depoimentos fortes, que trazem para a so-
ciedade a dor e o sofrimento de uma época 
que jamais poderá ser esquecida.

A desatenção e a falta de memória da 
sociedade criam um ambiente favorável 
para ascensão de novas organizações ex-
tremistas e xenófobas, bem como o surgi-
mento de líderes de grupos portadores de 
ideologias racistas e totalitárias, que jus-
tificam a segregação racial, religiosa, na-
cional ou qualquer outro tipo de negação 
do Outro para conduzir uma nação. Para 
que esse alerta se torne permanente é fun-
damental a construção de uma inabalável 
cultura de paz.

Com esse duplo objetivo – registrar 
para jamais esquecer e educar para a 
paz, nasceu em São Paulo uma iniciativa 
conjunta entre a B’nai B’rith - Filhos da 
Aliança, em hebraico, principal entidade 
judaica dedicada aos Direitos Humanos -, 
e o Arqshoah - Arquivo Virtual sobre Ho-
locausto- do Laboratório de Estudos sobre 
Etnicidade, Racismo e Discriminação do 
Departamento de História da Universida-
de de São Paulo (LEER/USP): o Instituto 
Shoah de Direitos Humanos (ISDH).

Localizado no bairro dos Jardins, zona 
Sul da capital, o ISDH abre suas portas 
com um acervo de 12 mil documentos entre 
papéis diplomáticos e fotografias, além de 
vídeos com testemunhos de sobreviventes 

do Holocausto e outros materiais audiovi-
suais. O instituto também manterá uma 
sistemática ação educativa. Estão previstas 
a realização de oficinas de literatura, teatro 
e música  que, somadas às Jornadas Inter-
disciplinares em parceria com a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo, têm 
como objetivo ensinar nossos jovens a não 
esquecer. Com estratégias multidisciplina-
res, o ISDH tem o Holocausto como referên-
cia para reavaliar as práticas da violência 
e da intolerância nos dias atuais, em busca 
de soluções para a construção da cultura de 
paz e de um mundo melhor.

A preservação da memória histórica é 
interpretada como um sinal de alerta para 
a sociedade contra os extremismos e o nega-
cionismo, ainda tão presente no mundo con-
temporâneo. O conhecimento e a educação 
são os pilares para se evitar a repetição de 
atrocidades vivenciadas no passado, como 
o Holocausto. São fundamentais para se al-
cançar a tão sonhada convivência pacífica 
entre diferentes pessoas e diferentes povos e 
o verdadeiro respeito aos Direitos Humanos.

Por Abraham Goldstein.
Presidente da B’nai B’rith no Brasil. 

São Paulo – São Paulo
E-mail: denis@libris.com.br 

Lembrar para 
jamais se repetir Por Abraham Goldstein*

OPINANDO
COnSELHO 
FEDERAL

Conselheiros 
Federais da OAB 

tomam posse 
em Brasília

Os Conselheiros Federais 
André Luis Guimarães Godinho, 
Fernando Santana Rocha e Ruy 
Hermann Araujo Medeiros, que in-
tegram a bancada baiana da OAB, 
foram empossados na sessão ad-
ministrativa realizada no último 
dia 01 de fevereiro, no auditório do 
Conselho Federal da OAB. 

A solenidade e festa da posse do 
Conselho Federal da OAB ocorreu 
no dia 12/03 em Brasília, no Centro 
de Convenções Ulysses Guimarães 
(Setor de Divulgação Cultural - 
Lote 5, Eixo Monumental).


