
DIREITOS - Quais as realizações 
da Academia de Letras Jurídicas 
do Sul da Bahia – ALJUSBA?

Leandro Alves Coelho - A Acade-
mia teve sua gestão marcada pela pos-
se dos acadêmicos, de modo a contem-
plar os nomes dos principais juristas da 
Região Sul da Bahia. 

Ademais, a regularização da ins-
tituição foi realizada de modo que a 
ALJUSBA possui registros societários 
atualizados nos órgãos competentes 
possuindo, assim, CNPJ e autorização 
para figurar como parte da sociedade 
civil organizada. A ALJUSBA tem ca-
deira cativa em órgãos representativos 
de relevância na sociedade como, por 
exemplo, o GAC (Grupo de Ação Co-
munitária) tendo voz ativa neste e em 
diversos outros espaços públicos de dis-
cussão social.

A representatividade da institui-
ção não pára por aí, pois, a maioria dos 
eventos jurídicos contou com a presen-
ça de representante da ALJUSBA, pois 
entende-se que a Academia tem como 

dever essencial o fomento às práticas 
jurídicas em nossa Região. O levanta-
mento histórico da vida e obra de todos 
os patronos da ALJUSBA foi realizado, 
de modo que tais informações constam 
no site da Academia. Tal múnus ajuda a 
fortalecer o discurso que a obra de gran-
des juristas da Região Sul Baiana estará 
imortalizada e compilada tornando-se 
de fácil acesso aos estudiosos do Direito.

Por fim, destaco, ainda, a criação do 
Boletim semestral da Academia que 
arrancou elogios de grandes nomes do 
mundo jurídico baiano, tanto é verdade 
que serviu de exemplo para que escri-
tórios de renome nacional com sede em 
Salvador utilizassem o mesmo padrão 
e com inspiração no referido Boletim 
para criarem seu próprio Informativo.

DIREITOS - Em relação ao site, 
o que se pode destacar deste ins-
trumento?

Leandro Alves Coelho - O site 
da ALJUSBA está sitiado no domínio 
<www.academiadeletrasjuridicasdo-

suldabahia.com> Neste espaço en-
contra-se a informação sobre a vida e 
obra de todos os patronos, bem como, 
a respeito dos respectivos acadêmicos. 
Aborda-se ainda sobre os propósitos da 
Academia, a abordagem histórica acer-
ca da mesma e a forma como foi idea-
lizada. Posso destacar que o referido 
sítio constitui-se como uma fonte rica 
de pesquisa, principalmente, acerca da 
vida e obra dos patronos da Academia, 
pois, foi concebido de modo a facilitar a 
imortalização destes personagens que 
tanto contribuíram para o engrandeci-
mento das ciências jurídicas na Região 
Sul Baiana. 

DIREITOS - Mas, quem pode se 
candidatar a membro da Academia?

Leandro Alves Coelho - A maio-
ria das pessoas pensa que só escrito-
res com livros publicados podem fazer 
parte. Não é bem assim. A própria 
Academia Brasileira de Letras, assim 
como, a Academia Brasileira de Letras 
Jurídicas, tem entre os seus membros 
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O entrevistado do 2º Caderno do 
jornal DIREITOS dessa edição é o 
Advogado militante e professor uni-
versitário, Leandro Alves Coelho, 
presidente e um dos fundadores da 
Academia de Letras Jurídicas do 
Sul da Bahia (ALJUSBA), a primei-
ra do gênero no interior do Estado e 
a primeira fora das capitais do Nor-
te-Nordeste.

Dr. Leandro Coelho é Pós-gradu-
ado em Metodologia do Ensino Su-

perior e especialista em Direito Tri-
butário; Mestre em Planejamento 
e Gestão Ambiental com ênfase em 
Tributação e Meio Ambiente; inte-
grante do NEF (Núcleo de Estudos 
Financeiros) com atuação na área 
de tributação municipal.

Atualmente é professor de Legis-
lação Trabalhista, Teoria do Direito, 
Direito Tributário e Direito Empre-
sarial da UNIME/Itabuna – União 
Metropolitana de Educação e Cul-

A ALJUSBA está enraizada em 
praticamente todas as instituições 
e serviços jurídicos de relevância 
ligados ao Direito da Região Sul

Entrevista com  LEANDRO ALVES COELHO
Presidente da Academia de Letras Juridicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

pessoas que nunca publicaram nenhum 
livro. Mas são pessoas ligadas à cultura 
e à arte, assim como, ao ofício do Di-
reito de modo que contribuam para a 
difusão do conhecimento jurídico e so-
cial. E no caso da ALJUSBA para ser 
membro são necessários que o candida-
to seja bacharel em direito, professor do 
curso de Direito ou ter livro reconheci-
damente jurídico, bem como ser eleito 
por voto secreto. Todos estes requisitos 
encontram-se destacados no Estatuto 
da academia.

DIREITOS – Por falarmos em 
eleição, no mês de maio encerra o 
mandato da atual diretoria. O Se-
nhor é candidato a reeleição?

Leandro Alves Coelho – Por ques-
tão de ordem pessoal, profissional, bem 
como por entender que as instituições 
devam estar sempre renovando seus di-
rigentes, não serei candidato a reeleição.

Aproveito também para comunicar 
que qualquer um dos membros da AL-
JUSBA, poderá ser candidato a presi-
dente. E que ainda no meado do mês de 
abril, estaremos publicando o edital de 
convocação para a eleição de diretoria 
dessa Egrégia Casa das letras jurídicas 
regional.

DIREITOS - Pode-se dizer que a 
Instituição teve a adesão da comu-
nidade jurídica sul baiana?

Leandro Alves Coelho - Com cer-
teza. A ALJUSBA está enraizada em 
praticamente todas as instituições e 
serviços jurídicos de relevância ligados 
ao Direito da Região Sul, dentre elas, 
na Advocacia, na Defensoria Pública, 
no Ministério Público, na Magistratu-
ra, no Jornalismo Jurídico, enfim, nos 
mais diversos serviços ligados ao Direi-
to, sem deixar de destacar, a Docência 
do Ensino Superior. Seus integrantes 
são operadores constantes do Direito, 
pessoas que buscam de forma inces-
sante difundir e fomentar a dialética 
jurídica na Região. Por tudo isto, faz-
-se relevante e merece destaque no ce-
nário jurídico e social da Região Sul da 
Bahia.

tura, e professor do Curso de Pós-
-graduação em outras instituições 
de ensino.



O verão chegou e com ele a preocupação com 
a dengue. Como nessa estação há muita umi-
dade e calor, condições básicas para eclosão dos 
ovos do mosquito, a doença se manifesta com 
maior intensidade.

A enfermidade é causada por vírus (seres vi-
vos que só podem ser vistos por microscópicos es-
peciais) que se albergam em mosquitos da espécie 
Aedes aegypti. O mosquito, ao picar uma pessoa 
doente, se contamina e ele ao picar alguém sadio 
contamina-o. Desse modo forma-se o ciclo: ho-
mem-mosquito-homem. Depreende-se que o vetor 
(mosquito) é condição importante para a trans-
missão da Dengue. Somente o mosquito fêmea, 
devido á sua fisiologia, se alimenta de sangue.

O vírus se apresenta com quatro sorotipos 
ou seja: den-1,den-2,den-3 e den-4. Todos nós 
temos anticorpos que nos protegem de doenças. 
Quando um micróbio invade nosso organismo, 
o sistema imunológico se mobiliza para a des-
truição do agente invasor. E quando este é vito-
rioso, adoecemos. Numa epidemia de Dengue é 
de se presumir que toda a comunidade é picada 
pelo A. aegypti, mas somente algumas dessas 
pessoas adoecerão. E dessas pessoas, algumas 
delas podem contrair Dengue até quatro vezes. 
E quanto mais se adoece mais aumenta a pro-
babilidade de se contrair Dengue hemorrágica.

Alguém exposto a um sorotipo fica imuni-
zado para aquele sorotipo. Por exemplo: Quem 
contraiu o den-1 fica imunizado para este seroti-
po mas não para os demais. Como a Dengue in-
terfere na coagulação sanguínea, deve-se evitar 
usar aspirina (A.A.S).

As manifestações clínicas são: manchas aver-
melhadas no corpo, febre, coceira, dor de cabeça, 
dor nos olhos, dor no abdômen, enfim dor em todo 
corpo, inapetência, vômitos, sangramentos... A 
Dengue pode se manifestar na forma clássica ou 
forma grave – a  hemorrágica. Esta compromete 
o sistema nervoso central, os pulmões, o coração 
além de interferir na coagulação do sangue.

Como não existe tratamento específico, isto 
é: um medicamento que elimine o vírus, o tra-
tamento é de suporte como hidratação, analgé-
sicos... Infere-se, então, que a prevenção é im-
portante. Evitar o acúmulo de água em pneus, 
calhas, garrafas, não deixar reservatórios de 
água descobertos... As pessoas têm uma grande 
importância no combate à Dengue.

A síntese de uma vacina seria o melhor mé-
todo de controle dessa virose. Enquanto no sa-
rampo, na varicela (catapora), na poliomielite 
existe um vírus e um só sorotipo, na Dengue, 
como vimos atrás, há quatro sorotipos. Isso di-
ficulta a fabricação da vacina. Entretanto, com 
o crescente aumento dos casos da enfermidade, 
principalmente, na sua forma hemorrágica, e 
como conseqüência de milhares de pessoas fal-
tando ao trabalho, os gastos no tratamento dos 
enfermos, no futuro, os governos tomarão a de-
cisão de investir na produção da vacina. 

Enquanto isso, deve-se prevenir, e governos 
e população trabalhando juntos na melhoria do 
saneamento.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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Está difícil emplacar a Lei de 
Acesso à informação. Será mais 
uma dessas incriveis leis brasileiras 
que não pegam. Várias repartições 
federais, em especial no Legislativo, 
se recusam a divulgar o número de 
servidores, quem são e quanto rece-
bem mensalmete dos cofres públi-
cos. Outros publicam os dispêndios, 
mas omitem os nomes dos beneficia-
dos dos beneficiados.

 É o que acontece com o Se-
nado e a Câmara dos Deputados. 
Não por culpa das mesas-diretoras, 
diga-se a bem verdade, mas porque 
o sindicato da categoria obteve li-
minar na justiça. Alegou que a di-
vulgação dos nomes dos funionários 
da folha fere direito constitucional à 
privacidade e intimidade.

 De modo que por enquanto 
a lei claudica, apoiada a muletas. 
Será preciso que a AGU (Advocacia 

Geral da União) cobre das instiui-
ções a determinação legal de estam-
par nomes e salários para conheci-
mento direto do público virtual.

 A resistência a dar nome 
aos bois equivale à do falso pudor 
dos que, tendo cometido roubos ou 
crimes atrozes encobrem o rosoto 
contras as câmeras que os querem 
mostrar para escarmento geral. Es-
tamos no país da hipocrisia. Uma 
cena de lágrimas nos comove e 
abranda penas.

 Tudo contribui para o culto 
do espírito corportativista como se 
nadássemos todos no caldo da cul-
tura da ilicitude banhada em bene-
volência e benemerência. Não prati-
camos o direito por amor ao direito. 
Exigimos direitos uqnso nos puxam 
o tapete. O resto que vá às favas. E 
assim, nesse descaso egóistico, igno-
rando os tormentos do vizinho, pre-

servamos a nossa intimidade.
 Apesar do sigilo dos nomes, 

vê-se que na folha da câmara mais 
de 1,3 mil ativos e aposentados re-
cebem acima do teto, que é de R$ 
26,7 mil. Há um salário líquido de 
R$ 33.822,24, de um analista legis-
lativo, nove remunerações líquidas 
superiores a R$ 33 mil e dez acima 
de R$ 32 mil. No Senado, feito o 
abate-teto, três recebem acima do 
teto. Um funcionário da gráfica, de 
nível médio, embolsa R$ 32.872,87. 
Um consultor legislativo, R$ 
27.116,84. Um analista legislativo, 
R$ 36.723,38. Nas folhas viciadas 
cabem todos os penduricalhos pos-
síveis.

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

Os salários ‘eventuais’

Segundo Rui Barbosa “um país sem 
memória não é apenas um país sem 
passado. É um país sem futuro”. Mas 
como “seguro morreu de velho”... Não 
custa exercitar a memória: os jornalis-
tas Ziraldo Alves Pinto, o Ziraldo, aque-
le de “O Menino Maluquinho”, e Sérgio 
Jaguaribe, o Jaguar de “O Pasquim”, 
foram indenizados pelas perseguições 
impostas a eles durante o período da 
Ditadura Militar (1964 -1985). “O Pas-
quim” foi um jornal alternativo de opo-
sição à ditadura no Brasil. Começou 
com uma tiragem 20 mil exemplares e 
no seu auge (meados dos anos 70) bateu 
a casa dos 200 mil. Foi um fenômeno de 
vendas do mercado editorial brasileiro. 

Um resumo dos fatos: “A Comissão 
de Anistia do Ministério da Justiça já 
analisou 37 mil processos de pessoas 
que se dizem vítimas do regime militar. 
Julgou favoravelmente 24.600 casos e 
concedeu R$ 4 bilhões em indenizações. 
Ziraldo receberá R$ 1,2 milhão; Jaguar, 
R$ 1 milhão. Os dois ainda terão pen-
são vitalícia de R$ 4,3 mil por mês.” 
(Revista da Semana, 22.04.08). Tudo 
pago pela União, óbvio! 

As indenizações de Ziraldo e Ja-
guar foram retroativas a 1990, antes 
da criação da Comissão de Anistia, em 
2001. Eles se valeram do fato de serem 
jornalistas e deram entrada no pedido 
indenizatório através do Ministério do 
Trabalho, por meio da ABI (Associação 
Brasileira de Imprensa). Na ocasião foi 
realizada uma cerimônia na sede da 

ABI, no Rio de Janeiro, para a entre-
ga do prêmio, quer dizer, da indeniza-
ção, contando com a presença de várias 
“personalidades”. E como desgraça 
pouca é bobagem, entre as “personali-
dades” estava o assessor (que também 
receberá pensão de R$ 4,7 mil!) do mi-
nistro Guido Mantega, que então, para 
bem representar seu chefe, discursou 
enfático:  “Quero homenagear os jorna-
listas que lutaram contra a ditadura”.  

Orgulhoso pelo benefício recebido 
Ziraldo também discursou: “Aos que es-
tão criticando, falando em bolsa-ditadu-
ra, estou me lixando; esses críticos não 
tiveram a coragem de botar o dedo na 
ferida, enquanto eu não deixei de fazer 
minhas charges.” E por tamanha des-
façatez foi aplaudido pelos presentes 
naquela ocasião! Era uma festa! Paga, 
como sempre, claro, com o nosso dinhei-
ro! 

Ziraldo, Jaguar e tantos outros do 
“Pasquim” botavam pra quebrar em 
cima daquela corja de militares arro-
gantes, presunçosos e estúpidos! “O 
Pasquim” era uma espécie de “chama 
viva da esperança”, ou “trincheira da 
utopia”. Para ficar ainda mais apro-
priado, lembrei-me de Che Guevara: 
“Os poderosos podem matar uma, duas, 
três flores, mas, jamais deterão a pri-
mavera”. Meu Deus... Era um tempo 
em que havia(?) causas e sonhos! Mil-
lôr Fernandes, talvez, espantado com 
as indenizações rechaçou: “Eu pensava 
que eles estavam defendendo uma ide-

ologia, mas estavam fazendo um inves-
timento”.

Quanto mais os ditadores aperta-
vam o cerco tanto mais “O Pasquim” 
respondia com artigos, charges e entre-
vistas incisivas, ousadas, contunden-
tes... Claro que isso ajudava a vender 
muitos jornais. Por conta daquelas 
críticas Ziraldo e Jaguar, entre outros, 
foram perseguidos e presos. Era ar-
riscado fazer e ler “O Pasquim”. Mas, 
era saboroso todo aquele esculacho em 
cima dos malditos militares... E as ven-
das continuavam crescendo... 

Do outro lado dessa história... Em 
agosto de 2004 Anita Leocádia, filha 
do líder comunista Luis Carlos Prestes 
e Olga Benário, também recebeu uma 
indenização de R$ 100 mil... E fez dela 
uma doação ao Instituto do Câncer. 
Anita nasceu numa prisão nazista, na 
Alemanha, e foi impedida de trabalhar 
no Brasil na época da ditadura militar. 
Anita considerou imoral receber dinhei-
ro por ser fiel às suas convicções. Ela só 
aceitou a contagem de tempo de serviço 
para se aposentar como professora da 
Universidade do Rio de Janeiro. 

Detalhe final: o presidente Luis 
Inácio, recebe R$ 5 mil, por mês, fruto 
dessa “Bolsa-Ditadura”...

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 prefeito Jabes Ribeiro 
afirmou esperar que o Tribu-
nal de Contas dos Municípios 
(TCM) dê, na terça-feira, dia 
26, uma resposta definitiva 
a respeito do Termo de Ajus-
te de Conduta (TAC), firmado 
pela Prefeitura de Ilhéus com 
os representantes das institui-
ções hospitalares prestadoras 
de serviço ao SUS, de modo a 
resolver o impasse em relação 
aos pagamentos relativos aos 
meses de janeiro e fevereiro 
deste ano. Ele deu esta infor-
mação durante entrevista no 
estúdio da Rádio Santa Cruz, 
no programa Balanço Total, 
hoje, dia 22, comandado pelo 
radialista Jota Carlos, fazendo 
questão de repetir, porém, que 
em nenhum momento se negou 
a fazer o repasse do dinheiro, 
sendo obrigado a isto somente 
porque a legislação impede que 
a Prefeitura faça qualquer pa-
gamento a empresa ou institui-
ção que não estiver com todas 
as certidões negativas emiti-
das pelos órgãos públicos.

- Acredito – acrescentou 
Jabes Ribeiro – que o TCM se 
pronuncie na terça-feira, mas 
não creio que os conselheiros 
concedam uma liberação de-
finitiva, sendo mais provável 
que seja aberto um prazo para 
que as instituições possam se 
regularizar. Caso isto aconte-
ça, faremos os pagamentos dos 
serviços já prestados e iremos 
aguardar que, dentro do pra-
zo fixado pelo tribunal, todas 
as instituições providenciem a 
documentação necessária, evi-
tando que, futuramente, novo 
impasse seja estabelecido. O 
dinheiro para o pagamento 
nós temos, só não podemos, eu 
e a secretária da Saúde, é au-
torizar o repasse infringindo a 
legislação. É preciso que todos 
entendam isto de uma vez.

Durante a entrevista, o 
prefeito criticou as pessoas 
que integraram a administra-
ção passada, ou a base aliada 
do governo municipal, e que 
estão, agora, cobrando solu-
ções urgentes “para os graves 
problemas que criaram, ao dei-
xarem o município de Ilhéus 
abandonado durante os últi-
mos oito anos”. Ele observou 
aceita as críticas que, porven-
tura, as pessoas do povo quei-
ram fazer, “até porque entendo 
que eles tenham pressa, uma 
vez que estão sofrendo direta-
mente os efeitos do descalabro 
com que esse pessoal tratou a 
administração. Mas esse pes-
soal, que se locupletou do des-
governo desses anos, porém, 
não tem autoridade moral nem 
política para querer que resol-
vamos em pouco mais de dois 
meses todos os problemas que 
herdamos”, acrescentou.

O prefeito falou também 
do trabalho que vem sendo 
feito para recuperar as áreas 
da saúde e da educação, mais 
problemáticas porque afetam 
diretamente a vida da popula-
ção carente do município. Em 

relação à saúde, observou que, 
além de trabalhar pela recupe-
ração do atendimento básico, 
determinou a instalação de 
uma auditoria interna e solici-
tou a presença de auditores do 
Denasus (Departamento Na-
cional de Auditoria do SUS), 
para a apuração de todas as 
irregularidades cometidas no 
setor.

Informou também a res-
peito dos contatos que tem 
mantido com autoridades, em 
Salvador e na recente viagem 
a Brasília, visando conseguir 
recursos para a implantação 
de novos projetos no município, 
a exemplo das obras de sane-
amento na zona sul e na área 
do Malhado e também da reto-
mada do programa Viva o Mor-
ro, por meio do qual será feita 
uma série de intervenções nas 
áreas altas da cidade. E voltou 
a garantir que, apesar de todos 
os problemas, acredita plena-
mente na capacidade da sua 
administração de reorganizar 
Ilhéus e fazer o município vol-
tar a crescer, recuperando sua 
pujança e a importância que já 
teve anteriormente.

ILHÉUS

CURTAS

Prefeito espera que 
TCM dê resposta sobre 
a Saúde na terça-feira
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Meu primo Luiz Tinoco escre-
veu a seguinte frase no facebook: 
“o problema dos que não gostam 
de política, é que são governados 
pelos que gostam! Mas, será Lui-
zinho que o povo sabe o que é po-
lítica?

Política no seu sentido lato é 
a busca do consenso como meio 
para viver harmonicamente em 
coletividade. Então, exercitamos 
a política em todos os seguimen-
tos de nossas vidas, por sermos 
seres sociais. E somos os respon-
sáveis pela máquina que promove 
o consenso, tanto na condição de 
representantes quanto na condi-
ção de representados que é o exer-
cício pleno da democracia. Assim, 
política só existe no regime demo-
crático.

Todavia, a sociedade apren-
deu que a política foi feita para 
os políticos e só a eles foi dado 
a obrigação de exercê-la. Mas, 
os nossos políticos ao serem al-
çados a condição de represen-
tantes esquecem que são pro-
curadores de interesse alheio e 
passam a seguir os ensinamen-
tos de Maquiavel, pois exercem 
a política para a realização de 
interesse próprio, bem como 
para a manutenção no poder. 
E, o distanciamento dos cida-
dãos da esfera pública fortalece 
a monopolização da política e 
os desmandos decorrentes dos 

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

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

É triste saber que a política 
se transformou no meio mais 
sórdido do homem exercer o seu 
egoísmo e sua ambição, enquan-
to os destinatários da política 
ficam alijados dos seus direitos 
e impedidos de serem de fato os 
verdadeiros titulares do poder. 
E o mais triste é ler a conclusão 
que chegou o arquiteto Oscar 
Niemeyer: “Projetar Brasília 
para os políticos que vocês colo-
caram lá, foi como criar um lin-
do vaso de flores para vocês usa-
rem como pinico. Hoje eu vejo, 
tristemente, que Brasília nunca 
deveria ter sido projetada em 
forma de Avião e sim de Cambu-
rão...” Só discordo de uma coisa: 
o pronome deveria ser nós e não 
vocês caro mestre.

Por Valéria Ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de 

Tecnologia e Ciências – FTC e Mestranda em 
Desenvolvimento e Gestão Social CIAGS/UFBA. 

Itabuna – Bahia.
E-mail: lelaettinger@hotmail.com

A Delegacia da Captania dos 
Portos em Ilhéus abriu isncri-
ções para o curso de Marinheiro 

Auxiliar de Convés e Marinhei-
ro Auxiliar de Máquina (CFAQ-
1 C/M). Maiores informações.

 No dia 11 de maio Ilhéus vai se embalar com os suces-
sos do cantor pernambucano Lenine, ao vivo na turnê Chão. 
Ùnica apresentação no Centro de Convenções Luiz Eduardo 
Magalhães.

Qual o problema da política?

Capitania dos Portos

Show de Lenine

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*
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Quando realmente desejar se entre-
gar a alguém, deixe que a embriaguez 
das sensações tome conta deste instante; 
sinta que o torpor dessas emoções devora 
todo o corpo.

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

Mas não se esqueça que um dia as 
sensações vão embora, e nada pode nos 
restar se o que fizermos não tiver senti-
mentos profundos envolvidos, essa raíz 
que nos faz voltar sempre ao amálgama 
das coisas. 

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

As sensações materiais não são o fim, 
mas o ínfimo princípio. O iniciar de uma 
longa caminhada ou de uma complicada 
construção, em que o amadurecimento 
vem com cada passo ou com cada tijolo 
cuidadosamente escolhido e elaborado 
para aquela fresta. 

Delas, das sensações, deriva-se o de-

leite da conquista, da sedução – flor or-
valhada de odores afetivos -, entretanto, 
apenas as sensações não nos permitem 
atracar ao porto seguro aonde pulsam 
dois corações enamorados. 

Os sentimentos, esses sim, são a cha-
ve que nos abrem a porta para o mundo 
mágico do doar-se aos relacionamentos 
conjugais. Os bons sentimentos, os sen-
timentos puros, são o meio, o combustí-
vel, a chama, do verdadeiro elo entre os 
espíritos.

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

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

Duas almas

Direito e ética uma 
delicada equação

                   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

Com o atual cenário político-social 
que vivemos percebe-se que o estudo 
e aplicação de normas éticas se fazem 
cada vez mais frequentes e necessá-
rias no desenvolvimento do país. As-
sim como o lápis e sua natureza escre-
ver, a única obrigação do homem é ser 
virtuoso, então para construir uma so-
ciedade sadia ele depende das relações 
com os seus semelhantes e por isso 
deve valorizá-las e deve agir de modo 
preservá-las. Portanto conclui-se que 
é obrigação moral de cada indivíduo, 
como unidade formadora de um todo, 
ter atitudes civilizadas e corretas.

Para que possamos sustentar, 
portanto, essa inerente coletividade 
de forma civilizada é necessário que 
sigamos uma série de normas a que 
chamamos de ética. Esta se refere, em 
grego, à busca de uma boa maneira de 
ser, ou à sabedoria da ação. Romper 
com ela significa cometer atos de inci-
vilidade ou até infrações à lei.

Há uma certa confusão entre “eu 
quero”, “eu posso”, “eu devo”, “eu te-
nho direito”. Querer, para começar, 
não é poder, o que traz limitações 
impositivas. Em algum momento da 
vida. Isso ocorre quando a autorida-
de externa e a existência de outros se 
fazem presentes. Posso querer não só 
o que é de meu direito como também 
não é. Infere, portanto que, nem sem-
pre tenho que querer tudo que tenho 
direito.

Penso logo existo. Se existo onde 
está o equilíbrio? Quando ocupo as-
sento reservado a portadores de neces-
sidades especiais, a grávidas e idosos, 
estou usando uma ferramenta que a 
sociedade criou com o objetivo de be-
neficiar pessoas em situação de fragi-
lidade para o meu próprio e exclusivo 
benefício. Em poucas palavras, esta-
mos, individualmente, aproveitando-
-nos de um recurso em detrimento do 
comunitário, desrespeitando, assim, 
o nosso semelhante. Isso é antiético. 
Porque a ética é um princípio do estar-
-junto relação com “o que se passa” a 
ética nas relações sociais.

É fácil condenar os outros, indig-
nar-se, quando eles cometem infra-
ções. Difícil reconhecer nossos pró-
prios “pequenos delitos” no dia a dia, o 
que dizer? E agora José? A festa aca-
bou... aqueles para os quais sempre 
temos  uma justificativa na ponta da 
língua e dos quais temos pouca consci-
ência. Assim, por exemplo, pode uma 
placa de trânsito dizer que a velocida-
de é de 100 km/h e o motorista está 
com 120 km/h? Portanto uma infração 
deve ser punida. Mas agora: Pense-
mos juntos. Notamos um desligamen-
to da noção de direito da ideia de luta. 
Fica a impressão de que, se eu tenho 
direito, alguma entidade deve me ga-
rantir o acesso a ele.

Enquanto criança, a família neces-
sita cumprir a promessa de direito à 
proteção e à educação, para permitir 
ao futuro adulto, que ele viva por sua 
conta e risco. Mesmo os pais esforçan-
do-se, nada garante que todos os filhos 
usufruirão igualmente do que lhe foi 
ofertado, lembrando-se a própria na-
tureza determina uma certa desigual-
dade até diante de direitos.

E isso o que reflito, parece haver 
uma incompreensão frente à noção de 
direito provocando um malestar. Te-
nho o direito de chegar atrasada e de 
faltar a compromissos, mas os outros 
não têm dever de apreciar e apoiar o 
que faço. Ter direito não é nenhuma 
via real para o exercício da justiça. 
Atente bem: pode uma pessoa matar 
outra por motivo fútil e ser condenada 
com uma pena irrisória? Uma placa 
de trânsito dizer que a velocidade per-
mitida é de 80 km/h. Pena que o con-
gestionamento não me deixa andar... 
A lei faculta, os estatutos preveem, 
mas a realidade nem sempre ajuda. E 
não adianta reclamar. Então: direito e 
ética o quê é e o como fazer? Educação 
e o voto esta é a solução.. 

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

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

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

A insubmissão 
provoca a rebelião

Toda autoridade vem de Deus e, 
para que exista submissão é preciso ha-
ver autoridade. A verdadeira submis-
são consiste em sair de si mesmo para 
fazer aquilo que Deus quer. Ele usa das 
pessoas para manifestar o Seu querer.

Com a entrada do pecado no mundo, 
uma das feridas que combatemos, no 
dia de hoje, é a rebelião. O inimigo não 
quis submeter-se à autoridade de Deus, 
mas à sua própria. Não se submeter é 
colocar-se sob a tutela de satanás, o in-
submisso, o rebelde.

Como conseqüência dessa rebelião, 
a natureza humana também não gosta 
de ficar sujeita a outros, pois sempre 
que pode, quer fazer a própria vontade. 
É por isso que nos dias de hoje, vemos 
tanta confusão e divisão. A rebelião en-
venenou os seres humanos prococando 

a insubmissão entre eles.
Deus tem mostrado claramente, que 

para haver união entre todos, é neces-
sário colocar autoridade e submissão 
em seus devidos lugares. “A obediência 
traz bênção; por outro lado, a insubmis-
são traz maldição!”

Jesus foi o obediente por excelência, 
por isso lhe foi conferida toda a autori-
dade. Sua autoridade ficou caracteriza-
da pela obediência. O caminho da sub-
missão é o da cruz, o mesmo que Jesus 
trilhou! Por isso, o caminho da obediên-
cia traz salvação a todos nós!

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)



Na última quarta-feira (20), a Pre-
feitura de Itabuna entregou o trecho de 
sete quilômetros que liga a comunidade 
de Ribeirão Seco à BR 101. A estrada foi 
nivelada e encascalhada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urba-
no (Sedur). O presidente da Associação 
dos Pequenos Produtores Rurais, João 
Joaquim da Silva, destacou que há qua-
se 30 anos os agricultores enfrentavam 
problemas com o abandono da estrada: 
“Muitas vezes a gente plantava e perdia 
a produção porque a estrada impedia o 
transporte”.

 João Joaquim afirmou que o traba-
lho da Prefeitura alivia o sofrimento das 
famílias que caminhavam quilômetros 
carregando sacolas. O prefeito Claude-
vane Leite disse reconhecer a dificuldade 
de morar em uma localidade com acesso 
ruim, pois já morou na comunidade da 
Lagoa Encantada e enfrentava os mes-
mos problemas. Segundo o prefeito, a 
comunidade de Ribeirão Seco foi contem-
plada devido à urgência da reivindicação. 

Também em Ribeirão Seco, durante 

ato de entrega de sementes aos produto-
res rurais, foi assinado pelo prefeito de 
Itabuna o termo de adesão do Município 
ao Programa de Aquisição de Alimen-
tos (PAA), do Ministério do Desenvolvi-
mento Social e Combate a Fome. Com a 

oficialização da parceria fica garantida 
a manutenção do programa, apesar de 
problemas na prestação de contas da ad-
ministração passada. 

Criado em 2003, o Programa de 
Aquisição de Alimentos (PAA) é uma 
ação do Governo Federal para colaborar 
com o enfrentamento da fome e da po-
breza ao mesmo tempo em que fortalece 
a agricultura familiar. O programa uti-
liza mecanismos de comercialização que 
favorecem a aquisição direta de produ-
tos de agricultores familiares ou de suas 
associações organizações, estimulando a 
agregação de valor à produção. 

“O Ministério do Desenvolvimento So-
cial confiou nessa nova gestão e este ano 
Itabuna vai ter PAA” festejou o secretá-
rio de Agricultura, Lanns Almeida Filho, 
agradecendo também à sua equipe que 
lutou pela efetivação do Programa.  Lanns 
e o prefeito Claudevane Leite anunciaram 
ainda que até o fim da segunda quinzena 
de abril a Prefeitura disponibilizará uma 
patrulha mecânica para servir prioritaria-
mente à zona rural.

Durante seminário para debater a 
Saúde, realizado pelo Ministério Pú-
blico Estadual, ontem e hoje na FTC, o 
secretário de Saúde de Itabuna, Renan 
Araújo, apresentou um Plano de Contin-
gência que estabelece as ações que serão 
colocadas em prática em uma eventual 
epidemia de dengue no município. O do-
cumento foi ampliado com informações 
sobre a estrutura montada para o caso 
de ocorrer um grande aumento de noti-
ficações graves da doença nos próximos 
meses. 

O Plano de Contingência também 
informa quais medidas estão sendo ado-
tadas pela Secretaria de Saúde para di-
minuir o número de casos de dengue e o 
índice de infestação predial, que chegou 
a de 27,1% dos imóveis da cidade, resul-
tado da falta de cumprimento de metas 
pelo governo anterior, que não seguiu as 
determinações do Ministério da Saúde 
para o combate à dengue no município.   

O documento, que foi entregue ao 
promotor de Justiça Clodoaldo Anun-
ciação, traz ainda um cronograma das 
atividades de rotina, como visitas domi-
ciliares dos agentes de controle de ende-
mias, notificações de casos, diagnóstico 
laboratorial, monitoramento das áreas 
com maior quantidade de criadouros, 
além de ações para assistência aos pa-

cientes e controle de vetores. 
Ações da Prefeitura - Renan Araújo 

afirmou que o atendimento aos pacien-
tes graves deve ser feito no Hospital de 
Base, no São Lucas e no Centro Médi-
co Pediátrico de Itabuna (Cemepi), que 
atende crianças. Ele faz um apelo para 
que toda a rede privada de saúde infor-
me os casos de suspeita de dengue para 
evitar a subnotificação.  

Com relação às medidas preventi-
vas, o secretário lembrou que a Prefei-
tura está limpando os canais que cor-
tam a cidade, promovendo mutirões de 
limpeza, capacitando as equipes e con-
tratando mais agentes para o controle 
de endemias. O trabalho de campo, que 
estava praticamente parado, voltou a 
ser feito, com realização das visitas do-
miciliares.  
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TRANSPARêNCIA
Fujo, viajo
Não me acho.
Penso que me acho
Mas vejo o fiasco de fugir do fracasso
De não tê-lo ao meu lado,
E  em meus braços.
Tranco-me como concha,
Minguo como lua,
Baixo como a maré.
Acossada, 
Ofuscada, 
Atravancada.
 
E, num lapso,
De aguerrida,
Torno-me arredia.
Vida de idas e vindas,
Amores de chegadas,
De saídas.
No fluxo da maré de março,
Avulto, ganho força,
E como o rio em seu curso natural
Deságuo no mar,
Voltando plácida, fluorescente,
Transparente.

ITABUNA

Prefeitura recupera estrada e anuncia 
patrulha mecânica para a zona rural

Secretaria de Saúde de Itabuna apresenta 
plano de contingência para a dengue

Poesias

Por Lucrecia Rocha - Poetisa. 
Salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com

LEDA
Leda é flor
que desperta
o dia.
É brilho,
sonho,
calor,
fantasia.
É caminho,
ternura,
aconchego,
alegria.
És Rainha,
inspiração,
poesia.
Esperança
e vida que
minha alma
irradia.

Por Wagner Albertsson.
Poeta Itabunense

                                           e-mail 
wagner-albertsson@hotmail.com
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E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 50 - SUL DA BAHIA -  de 25 de março 
a 25 de abril de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Academia de Letras 
de Ilhéus empossa 

nova diretoria

No Dia da Poesia, aniversário do 
poeta Castro Alves, quinta-feira, 
dia 14, a Academia de Letras de 

Ilhéus (ALI) reabriu seus trabalhos aca-
dêmicos para o ano 2013 em sua sede, na 
Rua Antônio Lavigne de Lemos, 39, cen-
tro de Ilhéus.

Na oportunidade, foi empossada a nova 
diretoria da “Casa de Abel” (que comple-
tou 54 anos) para o biênio 2012-2013, que 
agora tem como presidente o advogado, 
professor universitário e acadêmco Jose-
vandro Nascimento, e, que substitui o so-
ciólogo e escritor Arléo Barbosa, que con-
duziu a Academia por dois mandatos. 

Presente à solenidade o prefeito Jabes 
Ribeiro, acadêmico, que fez aniversário na 
mesma data.  Também participou da sole-

nidade, o jurista e vereador da capital baia-
na, Edivaldo Brito, membro daa Academia 
de Letras de Ilhéus, que ressaltou o legado 
deixado por Castro Alves, patrono da Casa, 
citando vida e obra do poeta dos escravos e 
declamando trechos de suas poesias.
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Formatura
Wanderley 
Júnior

Dr. Renato Costa
Quem estará aniversariando no 
próximo dia 26/03, é o médico, 
ex-deputado estadual e presiden-
te do Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro (PMDB) de 
Itabuna Renato Costa.
O aniversariante é uma dessas 
pessoas que vale a pena conviver, 
pois além de ter um papo agra-
dável e intelectual, é uma pessoa 
séria, ética e honesta, qualidades 
raras hoje em dia. Parabéns Dr. 
Renato.

 Registramos a formatura 
em Ciências Juridicas de Wan-
derley Rodrigues dos Santos Jú-
nior, filho do advogado e corretor 
imobiliário Wanderley Rodri-
gues dos Santos de Itabuna.
Wanderley Júnior que já é forma-
do em Engenharia de Materiais 
pela universidade de São Carlos 
- São Paulo, concluiu o bachare-
lado de Direito na faculdade de 
Guararapes na cidade de Jaboa-
tão de Guararapes no estado de 
Pernambuco. A colação de grau 
aconteceu no dia 22/01 e o bai-
le em 09/03. Parabenizamos e ao 
mesmo tempo desejamos sucesso 
na nova profissão.
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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

ATITUDES SAUDÁVEIS 
Muitos de nós praticamos pouca ou nenhuma 

atividade física regularmente, já que utilizamos 
meios de transporte, como automóveis ou ônibus e, 
nas nossas horas livres ou períodos de lazer assis-
timos a programas de TV. As evidências sugerem 
que mesmo exercícios leves, se praticados regular-
mente, trazem benefícios a curto, médio e longo 
prazo.

Atualmente, muitas pessoas estão redescobrin-
do os benefícios da pratica regular de exercícios, 
como subir escadas, nadar ou caminhar. Este tipo 
de exercícios também é denominado “aeróbico”-sig-
nificando que o corpo utiliza oxigênio para produzir 
a energia necessária para  a realização da ativida-
de. São exercícios que podem proporcionar um bom 
condicionamento de coração e pulmões, praticados 
adequadamente em termos de intensidade e por 
um tempo de 30 minutos, 3 a 4 vezes por semana. 

Mas você não tem que treinar como um corre-
dor de maratona para adquirir o condicionamento 
físico necessário. 

Qualquer atividade que faça você movimentar-
-se, mesmo que seja por meia hora todos os dias, é 
melhor do que ficar parado assistindo à TV.

Para pessoas inativas, a dica é: Comece! Um 
bom início é utilizar 10 a 15 minutos do seu horário 
de almoço para uma boa caminhada. 

Os benefícios são muitos como:
- Você se sente melhor;
- Proporcionam mais energia; 
- Ajudam no controle do estresse;
- Melhoram sua auto-imagem;

- Aumentam sua resistência ao cansaço;
- Ajudam você a relaxar e sentir-se menos 

tenso;
- Melhoram a capacidade de dormir mais ra-

pidamente e melhor;
- Proporcionam uma maneira fácil de com-

partilhar seus momentos com amigos ou familiares 
e fazer novas amizades;

Melhoram sua aparência:
- Tonificam seus músculos;
- Queimam calorias, ajudando a perder peso 

ou a manter o peso desejado;
- Ajudam a controlar seu apetite.
Você trabalha melhor:
- Ajudam você a ser mais produtivo no seu 

trabalho;
- Aumentam sua capacidade para trabalhos 

físicos ou qualquer outro tipo de movimentação;
- Aumentam sua força muscular;
- Ajudam seu coração e seus pulmões a tra-

balhar mais eficientemente.
    Assim, sentir-se bem, melhorar sua aparên-

cia e trabalhar mais disposto são benefícios pro-
porcionados pelas atividades físicas regulares, as 
quais podem ajudá-lo a aproveitar melhor sua vida 
de forma mais plena.   

Ari Quadros 
lança Amor 
em sol maior

SEMANA SANTA

Show do Padre Fábio
de Melo vai abrir o

Aleluia Ilhéus Festival

A abertura oficial do “Ale-
luia Ilhéus Festival” acon-
tecerá no próximo dia 27 de 
março, às 20 horas, no Centro 
de Convenções Luis Eduar-
do Magalhães, com a reali-
zação do Seminário Floresta 
de Chocolate e a presença do 
prefeito Jabes Ribeiro e ou-
tras autoridades. Mas as fes-
tividades terão início no dia 
28, quinta-feira, a partir das 
18 horas, na Avenida Soares 
Lopes, sendo que, às 22 horas, 
no palco principal, será apre-
sentado, o primeiro grande 
show musical do evento com o 
padre Fábio de Melo, cantor, 
compositor e escritor, conside-
rado um dos maiores sucessos 
da música religiosa no Brasil. 
Os shows serão sempre em 
horário compatível com a pro-
gramação litúrgica da Diocese 
de Ilhéus.

Antes do show de Fábio 
de Melo, a banda Amigas na 
Fé apresentará canções de 
sucesso e o hino do centená-
rio da Diocese de Ilhéus. Com 
uma expressiva discografia, o 
padre Fábio de Melo tem al-
cançado sucesso pela facilida-
de com que se comunica com 
o público de todas as idades, 
para muitos um fenômeno pop 
da igreja católica. No último 
dia 17, através do programa 
Fantástico, da rede Globo, 
ele apresentou a canção “Seja 
Bem-vindo”, que recepcionará 
o Papa Francisco por ocasião 
de sua visita ao Brasil, duran-
te a Jornada Mundial da Ju-
ventude, em junho. o dia 29, 
em horário compatibilizado 
com a programação da Dioce-
se de Ilhéus.

Na Sexta-feira Santa, a 
programação musical do Ale-
luia terá início no palco dos 
estandes da “Economia Cria-
tiva”, por volta das 18 horas, 
com os artistas locais Robson 
Carvalho, Lito Vieira e Dé-
lio Santiago, além da apre-
sentação da peça “O Bandi-
do Honesto”, da Cia. Casa 
Aberta de Teatro Ilhéus. No 
palco principal, às 21 horas, 
haverá show com o pianista 
Márcio Thadeu & Banda e, 
em seguida, um concerto com 
a Filarmônica Capitania dos 
Ilhéos, formada por jovens 
musicistas da cidade sob a 
regência do maestro Letto 
Nicolau, com a participação 
especial de quatro músicos 
da Orquestra Sinfônica da 
Bahia. 

Uma das atrações mais 
aguardadas do Aleluia Ilhéus, 
a banda Roupa Nova fará seu 
espetáculo na noite do dia 30, 
por volta das 22 horas, mos-
trando os grandes de SUS car-
reira. Antes, porém, o público 
terá a oportunidade de assis-
tir ao show de lançamento do 
CD Pão Francês, das artistas 
locais Brena Gonçalves e Laís 
Marques, talentos revelados 
nos últimos anos em Ilhéus. 
No último dia do evento, 31, 
o grande show será a apre-
sentação da trupe musical O 
Teatro Mágico, considerado 
o principal fenômeno da in-
ternet no Brasil, cujo vídeo já 
obteve mais de seis milhões 
de acessos. Antes, de O Teatro 
Mágico, será realizado o show 
da banda Scambo, o pop/rock 
de maior sucesso da Bahia na 
Atualidade.

                Você encontrará, nesta obra psicografada, 
lições belissímas de superações, vitórias robustecidas 
pela fé e exemplos de amor e luz.

                Através de palavras simples, apresentadas 
em prosa ou versos, podemos sentir o imenso carinho e 
doce sensibildide de quem já atravessou os portais da 
morte e voltou, para glorificar a Vida!

      Toda a renda obtida com a venda desta 
edição será destinada à construção, na Rua do Cajueiro, 
14, bairro Novo Ferradas, em Itabuna - Bahia, do Recan-
to de Potira – Núcleo de Promoção Social em Nova Fer-
radas, departamento do Grupo Espírita Casa de Guará, 
responsável, há mais de cinco anos, pela assistência e 
acompanhamento de gestantes e crianças carentes dos 
Bairros de Nova Ferradas, Nova Esperança, Fernando 
Gomes e Fazendas agrícolas limítrofes, todos no muni-
cípio de Itabuna (Bahia), com distribuição de enxovais 
novos e completos para recém-nascidos, roupas usadas 
e feiras mensais por seis meses, favorecedoras do aleita-
mento materno. Há assistência, por enfermeiras volun-
tárias, durante todo o período que antecede o parto, com 
acompanhamento dos exames realizados, procedimen-
tos médicos dos profissionais do Posto de Saúde local, e 
dos cartões de vacinação, além de visitas domiciliares. 
Serão oferecidas, gratuitamente, ao término da constru-
ção, por voluntários, assistências: jurídica, psicológica, 
médica (clínica geral, dermatologia, otorrino, ginecolo-
gia, cardiologia, pediatria, enfermagem, fisioterapia, 
massoterapia, etc.) e odontológica (prótese, endodontia, 
cirurgia bucal, etc.).

Precisamos de sua ajuda.
Torne-se um doador, adquirindo este livro, e você 

fará parte dessa história!

É muito fácil adquirir o livro Amor em sol maior:

a) através de qualquer trabalhador do Grupo Es-
pírita Casa de Guará;

b) na Livraria Hermenegildo de Souza, com a 
Irmã Maria José Lacerda;

c) na Livraria Espírita Joanna de Ângelis, na Pra-
ça Olinto Leone, em Itabuna (BA);

d) pela INTERNET:
1 – faça depósito identificado no Banco do Brasil, 

Agência 3175-5, Conta 1.409.760-5,
      no valor de R$ 25,00 (preço por unidade).
2 – comunique o depósito realizado e informe seu 

nome e endereço completos, para efeito de expedição pe-
los Correios, pelo E-mail: aryquadros@hotmail.com

3 – se você desejar o livro autografado, informe tam-
bém o nome da pessoa que 

      constará da dedicatória.
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A Revista Folha da Praia realizou a 
6ª Edição do prêmio Mulher Influente em 
parceria com o Hotel Jardim Atlântico. 
“Nosso objetivo é reconhecer o trabalho 
das mulheres que se destacam em nossa 
região e ampliar a visibilidade da mar-
ca com o público feminino. Além disso, é 
uma maneira de homenagearmos as mu-
lheres e associar a credibilidade do nos-
so veículo de comunicação ao marketing 
pessoal”, afirma Ana Paula Lima, coorde-
nadora do evento.

O glamoroso evento aconteceu na noi-
te do dia 08/03/13, no Jardim Atlântico 
Beach Resort, em Ilhéus, em comemora-
ção ao Dia Internacional da Mulher e foi 
acompanhado de um jantar especial, pre-
parado pela competente equipe de even-
tos do Hotel, liderada por Kleber Aguiar, 
regado com muito Champanhe e Whisky, 
além do show musical de Anne de Cidra 
e Nego.

Na ocasião, o grupo seleto de 30 ho-
menageadas, entre elas, empresárias e 
profissionais liberais, previamente sele-
cionadas, foram agraciadas pela cobiçada 
homenagem: o Prêmio Mulher Influente 
2013. Todas as premiadas receberam um 
lindo troféu personalizado, criado exclu-
sivamente pela Designer Flávia Neto da 
IMAGE e confeccionado, pelo Stúdio Mo-
saico Atelier, de Salvador, um dos melho-
res do Brasil.

Coube a Maria Fernanda Galvão e 
Zé Carlinhos a tarefa de apresentar a 6ª 

edição do Prêmio Mulher Influente, que 
este ano foi transmitida pela TV cabo e 
TV Itabuna. A Deputada Estadual Ânge-
la Sousa, foi convidada a subir ao palco, 
representando as homenageadas e falou 
do valioso papel da mulher na sociedade. 
Todas as homenageadas foram presente-
adas por Jurema Araújo, Diretora Mary 
Kay, com um lindo presente da linha de 
cosméticos internacional Mary Kay, como 
um gesto de carinho as mulheres.

Houve sorteio de brindes especiais da 
Revista Folha da Praia, da Colcci Ilhéus, 
da Fundamenthal e Carmen Steffens, do 
Shopping Jequitibá.

Segundo o casal Ana Paula Lima 
(Coordenadora do Evento) e Roberto 
Santana (Diretor da Folha da Praia), o 
sucesso dos anos anteriores foi agregado 
ao cerimonial impecável e ao local muito 
charmoso, cinco estrelas, bem decorado, 
confortável, um ambiente digno de rece-
ber nossos clientes, amigos, parceiros e 
homenageadas. 

Agradecimentos especiais à equipe 
de eventos do Jardim Atlântico Beach 
Resort, Image, Vídeo Play Digital, ao Fo-
tógrafo Nido Carvalho, Maria & Maria, 
Shalom Modas, Jornais: Diário de Ilhéus, 
Direitos, TV Itabuna (Barbosinha) e 
TV cabo (Andressa Vaz), Águia Branca 
Transportes, a Equipe dos representan-
tes comerciais da Folha da Praia: Dack-
son Almeida, Tânia Magalhães, Erivone 
Moura Lima e Francisco Malafaia.

VI Prêmio Mulher Influente 
aconteceu no dia da Mulher

PREMIAÇÃOVocês se 
lembram 
de Irmã 
Catarina?

Se duvidar é capaz de não esta-
rem lembrando, pois, se Alzheimer 
fosse um país, certamente Itabuna 
seria a sua capital, dado a incrível 
falta de memória existente nesse 
querido município, onde seus pa-
trimônios culturais, literários, reli-
giosos e as pessoas que dedicaram 
suas vidas participando de tudo que 
representava para seu crescimento 
nesse centenário, são tão pouco lem-
bradas e homenageadas, parecendo 
que, com a morte, suas obras são 
obrigadas a desaparecer também e, 
para que lembrá-las?

Essa demonstração de descaso e 
interesse histórico vem passando por 
várias gerações, lamentavelmente, 
constituindo uma herança compor-
tamental nos jovens, ensinando ape-
nas que essas ou aquelas profissões 
são as mais rentáveis e enriquecem 
mais rápido. E que cada um cuide 
da sua vida, pois a responsabilidade 
com os pobres, menos favorecidos, 
excluídos é do governo. Lógico que a 
participação governamental é muito 
importante, mas, a parceria com a 
sociedade é tanto quando pertinente. 
E, se o governo não está cumprin-
do com suas obrigações a sociedade 
tem que exigir pedindo satisfações e, 
principalmente, votar melhor e nos 
mais qualificados. Para os desmemo-
riados, lembro que os governos são 
frutos das nossas próprias escolhas. 
Se não prestam, simplesmente, se 
culpem por ter votado mal, terem si-
dos omissos ou procuraram escolher 
aqueles que mais lhe interessavam 
pessoalmente.

Poderia acrescentar muito mais 
coisas referente a esse assunto, mas, 
esse preâmbulo foi apenas para falar 
sobra a minha pequenina e grandio-
sa Irmã Catarina que, vinda de San-
to Amaro da Purificação, oriunda do 
Convento dos Humildes, aqui chegou 
e dirigiu por décadas, com grandes 
sacrifícios, o Educandário Cordolina 
Lupe, dedicado a educação de jovens 
pobres e excluídos da sociedade em 
função das suas humildes origens. 
Contando com a ajuda de alguns ab-
negados, comércio, indústria, profis-
sionais liberais, órgãos públicos em 
geral, conseguia ela manter a entida-
de, complementando seus custos com 

a fabricação e venda de bolachinhas 
e biscoitos pelas ruas da cidade, pro-
dutos confeccionados pelos próprios 
alunos e moradores do educandário. 
Uma labuta diária que atravessou o 
longo da sua bondosa e religiosa vida!

Hoje, lamentavelmente, as ne-
cessidades são maiores e sua nova 
diretoria nos pede socorro, para que 
lembremos aos nossos munícipes 
quem foi Irmã Catarina, sua obra 
e a necessidade de continuação de 
um trabalho beneficente e de gran-
de valia não só para os alunos, como 
também para o futuro do nosso país. 
Embora pareça uma maneira brutal 
de dizer a verdade, mas, os margi-
nais que hoje nos atacam, vendem 
e consomem drogas, matam, assal-
tam e fazem seqüestros, são aquelas 
criancinhas pobres de quinze, vinte 
anos atrás, que a sociedade não se 
preocupou em nada fazer achando 
que esse era o comportamento cor-
reto, sem raciocinar que estavam 
apenas criando bandidos revoltados 
para desestabilizar as comunida-
des. Verifiquem as faixas etárias da 
bandidagem que verão a veracidade 
do que digo. E, se continuarem com 
esse comportamento nada solidário, 
obviamente, estarão plantando nova 
safra de bandidos para nos amedron-
tar constantemente!

Gostaria de solicitar a todos que, 
dentro do possível, ajudem ao Edu-
candário Cordolina Lupe com doações 
de roupas, gêneros alimentícios, di-
nheiro, livros, brinquedos, matérias 
de limpeza, em fim em tudo que for 
possível, inclusive fazendo essas visi-
tas de doações levando os seus filhos 
para que eles sejam testemunhas da 
sua bondade e para que tomem co-
nhecimento de que é preciso ajudar os 
mais necessitados sem que seja nada 
sacrificante. Vale a pena os jornais da 
cidade fazerem uma reportagem com 
mais detalhes e, com certeza,melhor 
estimular uma campanha vitoriosa 
por uma grande causa!

Espero que tenha conseguido 
lembrar quem foi nossa querida 
Irmã Catarina!

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 

www.jornaldireitos.com.br

Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do

Jornal e Revista Direitos

Por Antonio Nunes de Souza*

OPINIÃO



A afeição 
dos animais

Outro dia aconteceu um fato curio-
so no local onde trabalho. Havia uma 
mãe com seus dois filhos pequenos. O 
bebê ficava no carrinho, escoltado pelo 
cachorro da família. Durante o atendi-
mento despencou uma chuva danada, 
e mesmo após o término da entrevista 
a água continuava a cair. O jeito foi a 
mulher ir embora com o auxílio de uma 
sombrinha, logo que a chuva diminuiu, 
deixando o carrinho para pegá-lo opor-
tunamente. Acontece que o cão, alheio 
a tudo o que se passou, continuou mon-
tando guarda ao lado do carrinho do 
bebê. Ninguém podia se aproximar. E 
assim ele ficou uma noite e um dia intei-
ros, sem comer ou beber nada, até que 
a dona voltou para buscar o carrinho. 
Inúmeros funcionários ficaram surpre-
sos com a dedicação do cãozinho. O zelo 
provavelmente correspondia àquele que 
teria com sua própria cria. Sem dúvida, 
ele despertou a admiração de muitos 
que por ali passaram.

Creio que o espanto maior ficou por 
conta de sabermos existirem pessoas 
muito mais relapsas e desleixadas, in-
capazes de cuidar dos próprios filhos e 
afazeres, assim como serem leais diante 
de seus compromissos assumidos. O cão 
acabou revelando melhor postura que 
muitas pessoas, sem dúvida alguma. 
Essa constatação pode ser chocante de-
pendendo da forma como a enxergamos. 
Mostra que a programação a que esta-
mos sujeitos atualmente parece alterar 
até mesmo nossas bases instintivas de 
preservação da espécie. O natural é cui-
dar, o antinatural é eliminar. Muitos 
eliminam seus semelhantes, quer efe-
tivamente dando fim à vida deles quer 
simplesmente abandonando-os à pró-

pria sorte. Nossos abrigos para crianças 
e adolescentes mostram isso. O número 
de indigentes e mendigos nas praças e 
viadutos também. Inúmeros idosos ins-
talados em casas de repouso e asilos 
não recebem quaisquer visitas. Talvez 
tenhamos perdido o senso de acolhi-
mento e, nesse sentido, alguns animais 
parecem apresentar maior afeição que 
algumas pessoas.

O que fazer diante dessa frieza? 
Acaso estamos verdadeiramente prepa-
rados para conviver com a indiferença? 
Como dar o que nunca recebemos? Quem 
não é cuidado e amado pode desenvol-
ver a capacidade de cuidar e amar? São 
questionamentos que devemos fazer de 
vez em quando, pois estamos formando 
um novo tipo de indivíduo. Frio, indi-
ferente, distante, descompromissado, 
destituído da capacidade de estabele-
cer vínculos afetivos. Dessa forma, re-
almente existem muitos animais que 
expressam maior afetividade e compro-
misso com a família adotiva.

Involuntariamente, acabo me lem-
brando de uma célebre frase pronun-
ciada anos atrás por Rui Barbosa, 
“quanto mais conheço os homens mais 
admiro os cães”. Penso que ele já ha-
via constatado no passado algo que em 
breve todos poderemos constatar, prin-
cipalmente se não houver uma rápida 
mudança em nossa forma de acolher o 
próximo, seja ele nosso pai, nosso filho, 
nosso vizinho, ou apenas um ilustre 
desconhecido.

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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Gostaria de começar nosso artigo cor-
rigindo um termo usado indevidamente 
na coluna anterior em que eu aconselha-
va a busca por pessoas do mesmo perfil 
para formação de equipe de vendas. Na 
ocasião, usei a palavra “heterogeneida-
de”, quando na verdade queria dizer ho-
mogeneidade. Desculpem nossa falha.  É 
exatamente desse ponto que iniciaremos 
nosso texto. 

A homogeneidade da equipe de ven-
das é uma tarefa difícil, mas não impos-
sível. Quem trabalha com gestão pauta-
da na ciência da Administração, sabe: 
as ferramentas de gestão são funda-
mentais para este processo. Os Recur-
sos Humanos avançaram muito nos úl-
timos anos, testes aferem a diminuição 
da margem de erro com relação ao can-
didato que queremos contratar, investir 
tempo e treinamento nele. Mas cuida-
do: tem empresas que estão exagerando 
nos testes e deixando de lado o novo em 
detrimento da experiência. É muito co-
mum contratar candidatos de carreiras 
feitas do que candidatos verdoengos. 
Quem coloca o maior peso no currículo 
se esquece de que os vícios são parasi-
tas que acompanham os candidatos, do-
enças quase patológicas que podem in-
fluenciar negativamente toda a equipe. 
É importante também tomar o cuidado 
na hora de contratar a empresas de RH. 
Algumas não têm em seus quadros pro-
fissionais com experiência necessária 
para ajudar a fazer essa escolha. Mui-
tas vezes, elas estão mais interessadas 
em aprovar um candidato que também 
é seu cliente. Se você não tem condição 
de contratar uma empresa de RH, aqui 
vão mais algumas dicas de perguntas-

-chave para as entrevistas: 1.    Por que 
você está mudando de emprego (se for o 
caso)? 2.    Por que você foi demitido (se 
for o caso)? 3.    Por que quer trabalhar 
aqui? 4.    Quais suas principais reali-
zações ao longo da carreira? 5.    Quais 
seus principais fracassos? 6.    Quais 
seus pontos fortes? 7.    Que pontos em 
seu comportamento ainda precisam ser 
desenvolvidos? 8.    Quais são suas mo-
tivações? 9.    Consegue trabalhar sob 
pressão? 10.    Conte sobre sua família. 
O que faz nas horas vagas? 11.    Qual 
sua pretensão salarial? 12.    Quais seus 
planos para o futuro? 13.    Por que devo 
contratar você? 

A maior dica que este artigo pode lhe 
oferecer é a seguinte: estabeleça uma 
marca forte nos serviços – a sincronia 
correta dos sinais emitidos ao cliente, a 
conexão emocional e a incorporação da 
marca pelos funcionários são os pontos-
-chave para você se manter, crescer e 
perdurar. Busque colocar sua empresa 
num patamar jamais alcançado pela 
concorrência. Pense na sua empresa 
como aquele hospital ou clínica em que 
todos gostariam de ser tratados, pois 
quem entrega sua vida ou corpo para 
cuidados demonstra muita confiança. 
O branding é o novo Marketing, a nova 
forma de estabelecer uma relação com o 
cliente, de criar seguidores da sua mar-
ca e se perpetuar no mercado. Por isso é 
muito importante que sua equipe esteja 
pronta para essa nova demanda que, ali-
ás, insiste em ser mutável, assim como 
são as necessidades.

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

 Atendimento, 
um ponto 
de branding 
importante – III

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

1 - Trabalho 8 horas por dia, 
com uma hora para repouso e ali-
mentação, com um colega que exer-
ce a mesma função. Algumas vezes 
não podemos sair para comer pois 
a fábrica não para e temos resol-
ver algum problema. A supervisão 
afirma que deveríamos parar para 
comer, mas isso é difícil, em face da 
pressão que sofremos, pois dizem 
que a máquina fica parada por nos-
sa culpa. Posso pedir na justiça o 
pagamento de dessas horas extras? 

Todos os empregados da empresa 
têm o curso técnico. Ocorre que re-
cebo menos do que os demais, em-
bora realize as mesmas atividades 
dos colegas. Eles recebem como 
técnicos e eu como eletricista sê-
nior. Posso pedir essa diferença na 
Justiça? João Cleber.

 
Cleber, você pode receber – tem di-

reito de receber como extra as horas do 
almoço não gozadas.

Quanto ao salário de outro, colega 

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.

que faz o mesmo que você, você tem di-
reito de cobrar a diferença, desde que 
ele não tenha mais de dois  anos do que 
você fazendo o mesmo serviço. 

 
2 - Trabalhei durante algum 

tempo numa empresa e, no momen-
to em que fui despedido, recebi a 
minha indenização em valor infe-
rior ao que realmente tinha direi-
to. Posso ir à justiça para receber 
a multa prevista no art. 477, § 8º da 
CLT? Anônimo.

Anônimo, o pagamento incompleto 
dos direitos rescisórios importa em não 
cumprimento da  lei, portanto, o empre-
gador deve pagar a  multa mencionada.

 3 - Fui servidor nomeado há 15 
anos, para exercer um cargo de li-
vre nomeação e exoneração do pre-
feito, num órgão público de uma 
determinada cidade do Estado da 
Bahia. Na ocasião de minha exone-
ração, quais eram as parcelas resci-
sórias que teria direito de receber? 
Augusto Lima.

 Augusto, você exerceu uma fun-
ção, não um cargo, porque cargo de-
pende de concurso. Direito trabalhista 
você não tem, mas tem ocorrido ser 
pleiteado direito na Justiça Comum  
em compensação aos direitos traba-
lhistas.
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A ampliação do número de escolas 
beneficiadas com as ações do Programa 
Mais Educação em Itabuna está motivan-
do a Secretaria Municipal da Educação 
(SEC) a estabelecer novos mecanismos 
para dinamizar as atividades optativas, 
com foco diferenciado na melhoria das 
competências de leitura e escrita para os 
alunos das séries iniciais do Ensino Fun-
damental.

Na Rede Municipal de Ensino, 32 es-
colas estão habilitadas junto ao Ministé-
rio da Educação (MEC) para oferecer a 
jornada ampliada do Mais Educação, cuja 
proposta é aumentar a oferta educativa 
nas escolas públicas por meio de oficinas 
optativas com acompanhamento pedagó-
gico nas áreas de meio ambiente, esporte 
e lazer, direitos humanos, cultura e artes, 
cultura digital, prevenção e promoção da 
saúde, educomunicação, educação cientí-
fica e educação econômica.

De acordo com a secretária da Educa-
ção, Dinlava Melo do Nascimento (foto), a 
pretensão da SEC é inserir a proposta de 
Arte-Educação como vetor de articulação 
do Programa Mais Educação. Ela explica 
que inicialmente 03 escolas irão desen-
volver um projeto piloto, com o compro-
misso de utilizar parte dos recursos em 
oficinas focadas na melhoria da capacida-
de de escrita e letramento.

“Não iremos propor nenhuma mu-
dança de concepção original do progra-

ma, pelo contrário, queremos que a es-
cola tenha um olhar diferenciado para o 
principal foco do Mais Educação, que é a 
melhoria das competências de leitura e 
escrita para os alunos assistidos”, disse 
Dinalva. Ela ressalta que, além do pro-
fessor-articulador selecionado pelas esco-
las, a SEC irá oferecer assessoria peda-
gógica para que haja uma maior e melhor 
interlocução entre a escola e a Secretaria.

Dificuldades - A secretária da Educa-
ção observa que a ampliação do número 
de escolas no Programa Mais Educação 
vai exigir da Prefeitura de Itabuna a con-
tratação de servidores temporários para 
atuar nas escolas, dando suporte ao fun-
cionamento das oficinas, já que tais ati-
vidades funcionam no turno oposto ao de 
aula para os alunos. Neste sentido, res-
salta Dinalva, a suspensão do processo 
seletivo iniciado pelo governo municipal 
irá dificultar o desenvolvimento das ati-
vidades.

Outro problema enfrentado pelas es-
colas que atuam com o Mais Educação, de 
acordo com a secretária, é a dificuldade 
de estabelecer parcerias com a comuni-
dade, principalmente na concessão de 
espaços para a realização das oficinas. 
“Muitos ainda não compreendem a pro-
posta do programa. Porém, estaremos es-
tabelecendo diálogos com potenciais par-
ceiros para que haja uma mudança neste 
sentido”, afirmou.

Letramento 
e escrita será 
foco do Mais 
Educação 
em Itabuna

Música de boa 
qualidade nos 
finais de semana 
em Ibicaraí

No dia 21 de março comemora-se o 
“Dia Internacional de Luta pela Elimina-
ção da Discriminação Racial”. Instituída 
pela Organização das Nações Unidas, 
a data é um convite para uma reflexão 
mais aprofundada sobre como vivemos e 
o que temos feito para alcançar a coexis-
tência harmoniosa na diversidade e a tão 
sonhada paz entre os homens, algo infe-
lizmente ainda tão distante.

A data faz referência ao “Massacre de 
Shaperville”, ocorrido em 1960, em Joha-
nesburgo, na África do Sul. Naquele dia, 
20 mil pessoas protestavam contra a Lei 
do Passe, que obrigava a população negra a 
portar um cartão com indicação dos locais 
onde era permitida sua circulação. Embora 
pacífica, a manifestação foi duramente re-
primida pela polícia do regime de minoria 
branca (apartheid), que abriu fogo sobre a 
multidão desarmada, provocando a morte 
de 69 pessoas e mais de 180 feridos.

Passados 53 anos dessa tragédia, o 
apartheid foi abolido, mas a discrimina-
ção racial ainda continua presente e fa-
zendo vítimas nos quatro cantos do mun-
do, seja na sociedade, no trabalho, na 
política e até no esporte.

Nem o Brasil, tido como “democracia 
racial”, está livre desse mal. Por ser um 
país de origens culturais e religiosas as 
mais diversas, é possível afirmar que te-
mos menos propensão à intolerância, mas 
o racismo ainda se faz presente no cotidia-
no. Não se pode dizer que atingimos o ide-
al democrático de coexistência racial.

Não há como dissociar a igualdade ra-
cial das questões como formação escolar, 
por exemplo. Sem entrar no mérito da 
sua adequação, a lei que criou cotas para 
afrodescendentes nas universidades pú-
blicas federais é mais um indício da desi-
gualdade social e racial existente no país, 
que atinge principalmente os negros.

A erradicação da discriminação ra-
cial em nossa sociedade acontecerá ple-
namente apenas com a ação de educação 
permanente dos cidadãos por meio da di-
fusão de uma cultura de paz que promova 
o respeito à alteridade e às diferenças – 
sejam elas étnicas, culturais ou religiosas 
– e a igualdade de oportunidades.

Em apoio a esta ação, a B’nai B’rith – 
entidade de defesa dos direitos humanos 
que atua desde 1843 e cujo significado, 
em hebraico, é Filhos da Aliança –, em 
parceria com o Laboratório de Estudos da 
Etnicidade, Racismo e discriminação da 
Universidade de São Paulo, inaugurou  
o Instituto Shoah de Direitos Humanos, 
voltado à pesquisa, promoção e educação 
destes importantes valores sociais que 
podem mudar o comportamento de todos 
para um mundo melhor.

Nos unimos aos esforços de todos aque-
les que acreditam que a discriminação ra-
cial e a intolerância devam ser combatidas 
com a firme defesa dos direitos humanos e 
a difusão dos valores democráticos.

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

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

Para coibir a 
discriminação 
racial Por Abraham Goldstein*

OPINANDO

As noites de sábado na praça Hen-
rique Sampaio, em Ibicaraí, ganharam 
um toque de requinte e bom gosto. Para 
você que gosta de boa música, vale a 
pena passar por lá. Essa semana Geto-
ne tocou na praça e arrebentou. Voz e 
Violão de Getone; Baixo: Júnior Bass e 
Sax: Clayton Amaral, deram um toque 
especial às inúmeras canções tocadas na 
noite.

Clássicos como Trem das Onze, de 
Adoniran Barbosa (eternizado pelos De-
mônios da Garoa), e Garota de Ipanema 
(Jobim e Vinícius) fizeram parte de um re-
pertório rico de boa música. Caetano, Gil, 
Seu Jorge, Lulu Santos, Ana Carolina, 

Cássia Eller, entre outros monstros sagra-
dos da MPB foram lembrados por Getone.

A noite transcorreu na paz, onde a 
estrela da noite foi a boa música. Getone 
cantou e encantou o pequeno público pre-
sente que se agigantou em satisfação e or-
gulho de poder ir à praça e se deliciar com 
música de verdade.

Fica o recado: a boa música não in-
comoda, não traz briga nem confusão, 
só enche o cidadão de cultura e passa 
um ar de desenvolvimento para nossa 
cidade. Temos como exemplo Vitória da 
Conquista, que hoje é conhecida nacio-
nalmente pelos shows e festivais feitos 
no centro da cidade.
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A Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), no último dia 
12/03, às 18h30min em sua sede provisória, situada na Sala 
Zélia Lessa, no centro de Itabuna, retomou seus trabalhos 
para o ano de 2013.

A reunião que teve a condução de seu presidente Ivann Kre-
bs Montenegro, contou com a participação da maioria de seus 
acadêmicos. Na oportunidade foram discutidas a festa de come-
moração do aniversário daquela “Egrégia Casa, que acontecerá 
no próximo dia 04/04 e o cronograma de atividide desse ano.

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 GRAPIUNA DE LETRAS (AGRAL)

AGRAL retorna
aos trabalhos


