
DIREITOS – Professora Rosimeire há 
quanto tempo a Senhora é gestora do Co-
légio Félix Mendonça? E Qual a linha de 
trabalho adotada pela equipe gestora?

Rosemeire Guerra (Rose Guerra) - Por 
quatro anos e cinco meses eu e atual equipe 
gestora professora Helena Novaes, Doraci Sou-
sa e Sônia Gonzaga estamos a frente dessa 
atual administração chamada pela mídia, pes-
quisadores universitários e pela Comissão do 
Prêmio de Gestão Escolar em Salvador de ino-
vadora por driblar as adversidades, atribuindo 
responsabilidades, elevando a autoestima, tra-
çando projetos de intervenção e concatenando 
todos os objetivos para o pleno desenvolvimen-
to do aluno com nível de aprendizagem eficaz 
e eficiente te para que o mesmo se sinta apto a 
ingressar no mercado de trabalho e concursos, 
mas quero evidenciar que todo o sucesso edu-
cacional alcançado até hoje, os prêmios recebi-
dos, a meta acima do IDEB e AVALIE são re-
flexos de um trabalho de equipe que se resume 
dois fatores: comprometimento e seriedade de 
todos aqueles que compõem a unidade escolar. 
Todo mérito se deve ao envolvimento de todos 
os segmentos da escola e a comum comunhão e 
divisão de tarefas, metas e ações. 

DIREITOS - Explique o que é o prê-
mio de Gestão Escolar – Destaque Esta-
dual e Nacional. E qual a importância 
dele para a educação?

Rose Guerra - O Prêmio Gestão Escolar é 
um reconhecimento do Conselho Nacional de 
Secretários da Educação (Consed) a projetos 
inovadores e gestões competentes na educação 
básica do ensino público brasileiro. A impor-
tância desse prêmio para o âmbito escolar é o 

reconhecimento de todo envolvimento e dedica-
ção para com a aprendizagem dos alunos, pois 
o prêmio objetiva estimular as escolas públi-
cas a mostrarem seus trabalhos/projetos e que 
esses sejam multiplicados entre as escolas. O 
prêmio de gestão por requerer o envolvimen-
to de todos os segmentos faz com que a equipe 
gestora se torne cada vez mais democrática e 
participativa, Aliás, a participação é o que dá o 
tom e mostra o caminho a seguir.

DIREITOS – Antes de ser escolhido 
como representante baiano no Prêmio 
Gestão Escolar 2013 – Destaque Estadual, 
o Colégio Félix Mendonça com mais três 
colégios da rede estadual de ensino da 
Bahia. Como se deu a escolha dessa uni-
dade escolar?

Rose Guerra - Além do Colégio Estadual 
Félix Mendonça, o Comitê Estadual do Prê-
mio realizou visita téc¬nica em outras três 
escolas baianas: o Colégio Estadual Doutor 
Milton Santos (Jequié), a Escola Municipal 
Lagoa dos Patos (Lauro de Freitas) e o Colé-
gio Municipal Professora Nice Públio da Sil-
va Leite (Brumado) e após visita técnica pelo 
comitê nas escolas para vistoriar e conversar 
com cada segmento para averiguar os índices 
e a participação de todas na democratização 
das ações escolares o comitê escolheu o colégio 
Félix para receber o título de destaques esta-
dual 2013. Cabe salientar que a Professora 
Noeme Leite e o professor René Couto disse-
ram que desde Salvador se encantaram com 
o dossiê da unidade escolar e que desejariam 
ser os fiscais da unidade escolar por acredita-
rem estar efetuando visita a um novo modelo 
de gestão escolar, o que nos deixou bastante 
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A entrevistada do 2º Caderno dessa edição é a professora Rosemeire 
dos Santos Guerra, Diretora do Colégio Estadual Félix Mendonça, 
da cidade de Itabuna, ganhadora do prêmio Gestão Escolar – Des-

taque Estadual de 2013 e finalista do prêmio Gestão Escolar – Destaque 
Nacional de 2013.

“Não se concebe 
educação sem envolvimento, 
seriedade, transparência 
e democracia”

lecer parcerias, troca de projetos, aplicação de 
práticas exitosas e estreitamento de intercâm-
bio entre os países, docentes e discentes.

DIREITOS – Quais os projetos que a 
Senhora acredita terem levado o Félix 
Mendonça a ganhar o Destaque Estadual 
Baiano em Gestão Escolar 2013?

Rose Guerra - A transparência das ações 
executadas e compartilhadas. Os projetos de in-
tervenção com foco no déficit de aprendizagem, 
as aulas de intervenção no contra turno para 
realizarem a prova Brasil e Avalie e o Enem, 
dentre outros projetos que eleva a autoestima, 
inserindo-os no mercado de trabalho e universi-
dades e resgatando o aluno como um todo.

DIREITOS – Quais os projetos que o 
Félix Mendonça tem desenvolvido atual-
mente?

Rose Guerra - O Colégio Félix Mendonça 
procura na interdisciplinaridade focar temas re-
levantes e que possam contribuir para a forma-
ção acadêmica dos discentes sejam projetos de 
cunho social, artístico ou informativo. Na ver-
dade, existem projetos que não podem deixar a 
agenda escolar: Projeto de leitura, projeto de in-
tervenção para alunos com déficit na aprendiza-
gem, Projetos contra a violência, drogas e Dsts, 
Projeto de reciclagem e preservação, Projetos de 
lei nº 10.639 -  Cultura afro descendente, Pro-
jeto de igualdade social, Projetos Estruturantes 
da Secretaria da Educação do Estado da Bahia, 
Projetos do Governo Federal, Projetos externos 
de instituições que incentivam a leitura e a ação 
social, dentre outros.

DIREITOS - Qual a mensagem que a 
Senhora deixa para a comunidade Félix 
Mendonça nos segmentos: pais, alunos, 
funcionários e professores?

Rose Guerra - Agradeço a DEUS pela sa-
bedoria e força e a todos aqueles que fazem 
de nosso colégio uma família. Obrigada por 
estarem focados em um a única sintonia. O 
sucesso que alcançamos e iremos alcançar se 
deve a cada um de vocês que seu pensamento, 
ideal dez e faz a diferença e acreditem arris-
car-se, entregar-se e doar-se ao conhecimento 
para o seu próprio benefício e os de outrem 
é tarefa para os que acreditam na educação, 
pois, estar em constante capacitação, buscar 
novos métodos é uma tarefa um pouco árdua 
nos dias atuais – não por falta de investi-
mentos, mas sim, por falta de ideal, prazer, 
fé, AMOR... Sim! Esses ingredientes preci-
sam voltar à receita educacional para que o 
encantamento e a aprendizagem possam fluir 
novamente. Fórmula mágica não existe, mas 
compromisso, dedicação e seriedade fazem di-
ferença rumo aos caminhos que são traçados 
pela comunidade escolar. Vocês são os mere-
cedores de todos os prêmios. Não há uma boa 
gestão sem uma comunidade escolar ativa.

Entrevista com Rosemeire dos Santos Guerra,
diretora do Colégio Estadual Félix Mendonça.

feliz: o reconhecimento de um trabalho.

DIREITOS – Qual a importância desse 
prêmio, mais precisamente para um co-
légio de Itabuna, ter sido escolhido como 
Destaque Estadual uma vez que são mui-
tas escolas na rede baiana de ensino?

Rose Guerra - Esse prêmio vem eviden-
ciar a forma de gerir e concatenar ações fo-
cando o aprendiz e todas as suas habilidades. 
Não se concebe educação sem envolvimento, 
seriedade, transparência e democracia. Esse 
prêmio representa todo esforço e toda dedica-
ção que temos para com o nosso alunado e mais 
ele certifica a metodologia aplicada em todas 
as dimensões seja ela administrativa, finan-
ceira ou pedagógica. Para Telma Holtmann, 
coordenadora estadual do prêmio, o Colégio 
Estadual Félix Mendonça, ao representar o Es-
tado da Bahia como Escola Destaque Estadual, 
sinaliza com suas ações democráticas e partici-
pativas a realização de boas práticas exitosas. 
“Só podem concorrer ao prêmio as escolas que 
estão dentro da média nacional do Ideb (Índice 
de Desenvolvimento da Educação Bá¬sica) e 
essa condição já aponta que o Félix Mendonça 
é um exemplo de pro-jeto educacional que está 
dando certo”, comemora a coordenadora.

DIREITOS – Qual a premiação que a 
equipe organizadora do prêmio de Ges-
tão Escolar deu para a unidade escolar?

Rose Guerra - Além do prêmio em dinhei-
ro R$ 6.000,00 para serem aplicados na escola, 
a gestora passa três semanas em intercâmbio 
nos Estados Unidos com os outros represen-
tantes de cada colégio estadual de cada estado 
e o do distrito federal para que se possa estabe-



A gastrite é um termo para designar inflama-
ção do esôfago (esofagite), o estômago e o duodeno 
(duodenite). É uma doença muito comum, princi-
palmente nas pessoas que fazem uso abusivo do 
álcool e alimentos muito condimentados. Pode ocor-
rer uma simples inflamação daqueles órgãos, mas o 
quadro se complicar, havendo uma escavação e até 
perfuração do órgão. A mucosa do estômago produz 
gastrina, pepsina e outras substâncias, que promo-
vem a metabolização dos alimentos e posterior ab-
sorção.

O paciente pode apresentar um ou mais sinto-
mas. Geralmente, é a dor em queimação na parte 
alta do abdômen, na região central. A dor pode vir 
acompanhada de náuseas, vômitos, azia (pirose), e, 
ocorrendo febre, suspeitar de úlcera perfurada. A 
gastrite aparece em qualquer pessoa, independente 
de sexo ou raça. 

O médico, após colher a história clínica, solici-
tará uma endoscopia digestiva. Este exame, em-
bora invasivo, é muito eficiente.  No paciente sob 
anestesia introduz uma sonda através do seu apa-
relho digestivo. O médico visualizará as úlceras, 
inclusive as malignas se houver. Havendo suspeita 
de malignidade (câncer), proceder-se-á a biópsia. 
Outrora, se usava como exame diagnóstico o raio-
-X contrastado do estômago, mas com o advento da 
endoscopia, aquele exame tem diminuído seu uso. 

Antigamente, o tratamento era feito à base de 
antiácidos, entretanto, hoje há outros fármacos 
mais eficientes. Os antiácidos ainda são usados na 
crise aguda de gastrite. Deve-se aconselhar o pa-
ciente a retirar de sua dieta as frituras, refrigeran-
tes, frutas azedas, excesso de café, farinha, bem 
como o uso do fumo e bebidas alcoólicas.

Há alguns anos relacionou-se à gastrite a pre-
sença da bactéria H. pylori na mucosa gástrica. 
Ocorrendo o micro-organismo, se fará a antibioti-
coterapia O doente deve se conscientizar que mais 
importante do que fazer exames, tomar remédios, 
é abolir de sua alimentação os alimentos que lhe 
causam gastrite. A úlcera perfurada será tratada 
cirurgicamente.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  -  Email: jairo.novaes@hotmail.com 
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“Eu tenho um sonho”, disse 
Luther King, 50 anos atrás. O so-
nho era bom, era lúcido, porque 
em parte se tornou realidade um 
ano depois, no país habituado a 
linchar negros e segregá-los. E 
por fim um deles assumiu a Pre-
sidência. 

A Lei de Direitos Civis asse-
gurou liberdade e direitos iguais 
sem distinções. São ideais a cada 
dia mais utópicos, no mundo atu-
al, mas bater-se por eles, em ma-
nifestações pacificas, dá sentido à 
vida.

Liberdade sim, desde que 
consciente. Igualmente decerto, 
desde que corresponsável, fruto 
de esforço pessoal, e não decretos 
populistas. Os Estados Unidos 
partilham esses princípios por 
serem uma democracia históri-
ca norteada por um pensamento 

quase uniforme, compactado.
Liberdade permissiva, à mar-

gem da lei, equidistante da cida-
dania, acaba em violência. O Bra-
sil atravessa fase perigosa, com 
a onda de homicídios e assaltos e 
o vandalismo que se infiltra nos 
protestos de rua para depredar, 
invadir, roubar.

Cresce o sentimento de inse-
gurança total. Só falta concreti-
zar os indícios de lutas de classes 
presentes em invasões continuas 
da propriedade e em atos de ban-
ditismo. Há um terrorismo pelo 
menos latente. E, quem sabe, o 
prenúncio de entrechoques ra-
ciais. 

No “Fora Cabral” do início da 
semana, contra um governador 
que não se deu ao respeito, uma 
adolescente levou um tiro de bor-
racha na cabeça. Saiu ampara-

da, com o rosto a sangrar. Outra 
mulher, caída, foi espancada por 
dois  PMs. Onde o direito de livre 
manifestação, se a polícia, mal 
orientada e adestrada, em vez de 
deter os baderneiros bate a torto 
e a direito?

Significativamente, naquele 
episódio, um vândalo ameaçou 
um grupo “burguesinho” que, das 
janelas, protestava contra a de-
predação. De onde vem a horda 
da baderna, quem a monitora e 
financia? O governo mandou apu-
rar? Se sabe, por que a deixa agir? 
São perguntas que se dissolvem 
na indiferença. Positivamente 
pendemos mais para o inferno do 
que para o céu.

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*

ANALISANDOLiberdade 
e vandalismo

A Renascença: 
Uma concepção
do homem moderno

O século XVI pode ser consi-
derado um período de profundas 
transformações no pensamento da 
humanidade. Questões considera-
das imutáveis são postas abaixo, e 
as verdades religiosas ficam em si-
tuação embaraçosa principalmente 
com a descoberta da América. Que 
créditos seriam dados às teorias do 
Gênesis, ou às teorias de Ptolomeu 
sobre o globo terrestre?

A Igreja ainda sofreria uma 
crise maior neste século, com a di-
vulgação das idéias luteranas que 
se difundiram rapidamente pela 
Europa: em 1517, dois anos antes 
de Magalhães empreender sua vol-
ta ao mundo, Lutero afixa suas 95 
teses na porta da abadia de Witten-
berg, desencadeando o movimento 
da Reforma, que se estenderia mui-
to rapidamente pela Europa.

Ainda assim, a Igreja relutaria 
com a Contra-Reforma e a ordem 
dos jesuítas, fazendo valer os dogmas 
sagrados com a sua maior ameaça: a 
Santa Inquisição. Esses dogmas sa-
grados estavam tão sedimentados no 
pensamento da época, que até mes-
mo alguns protestantes ergueram fo-
gueiras e recusaram, ao menos num 
primeiro momento, as novas idéias.

A destituição da escolástica 
gera uma crise de credulidade na 
Europa, superior até ao período da 
Idade Média, pois, as idéias prega-

das no período da escolástica, como 
por exemplo, o geocentrismo, se 
desfazem e criam uma atmosfera de 
irracionalismo, com a predominân-
cia das práticas de magia.

No período da Renascença, a 
Itália tornou-se o reduto de intelec-
tuais foragidos. Os bizantinos, por 
exemplo, com a perseguição turca, 
deslocaram-se para a Itália desper-
tando na Europa o entusiasmo pelos 
textos gregos. Além disso, as cidades 
italianas serviam de acolhida, pelo 
enriquecimento gerado com o ‘res-
surgimento’ do comércio, suscitado, 
sobretudo depois das cruzadas.

Mecenas como Cosimo de Médici 
e o cônego Marsílio Ficino tornaram 
o desejo de ver Florença como cen-
tro da acolhida de sábios bizantinos 
uma realidade. Obras de Platão fo-
ram traduzidas e o interesse pelo 
neoplatonismo e pelo hermetismo 
foram retomados. O gosto pelo ocul-
tismo é desenvolvido e novas idéias 
são conhecidas influenciadas por 
Hermes Trismegisto, ou até mes-
mo outros conceitos trazidos pelos 
judeus da Espanha. Outro aspecto 
bem desenvolvido desse período é a 
curiosidade. A vontade de conhecer 
que levaria as grandes descobertas 
fez gerar a preocupação pela obser-
vação empírica, pela produção de 
instrumentos mais sofisticados e etc.

Dessa maneira o conhecimento 

ganhava mais desenvolvimento e 
público. A partir do surgimento da 
imprensa, as obras literárias têm 
maior acesso e as universidades 
ganham força, sobretudo nos paí-
ses protestantes da Europa: as uni-
versidades tiveram um papel ainda 
modesto no século XVI, mas, adian-
te promoveriam consideravelmente 
o progresso do saber. 

O desenvolvimento das ciên-
cias, principalmente a astronomia, 
ocorre nesse período, porém, a in-
fluência ameaçadora dos dogmas 
da Igreja é ainda forte, a exemplo 
de Giordano Bruno: suas idéias logo 
foram ‘purificadas’ através das cha-
mas em 1600. Sabe-se que a mais 
importante figura do campo astro-
nômico foi mesmo o pioneiro destes 
teóricos: Nicolau Copérnico.

Assim sendo, o século XVI mos-
trou-se como um período conturba-
do, de reviravoltas que transforma-
ram o mundo moderno. A concepção 
do homem renascentista fora uma 
grande ferramenta para o entendi-
mento do homem moderno; uma vez 
que aquele ansiava por liberdade, 
racionalidade e objetividade. 

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
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Por Lívia Montenegro 

No mês de julho, a Companhia de 
Gás da Bahia – Bahiagás inaugurou em 
Itabuna, município localizado a 447 km 
de Salvador, no Sul da Bahia, a sede Re-
gional da empresa, que resulta de um 
investimento de, aproximadamente, R$ 
1 milhão. A iniciativa dá sequencia ao 
Programa Gás no Eixo Sul, dentro da di-
retriz de Interiorização do Gás Natural 
no Estado da Bahia, que a partir das es-
tações em Mucuri, Eunápolis e Itabuna 
expande o consumo de gás natural para o 
município da região, criando também um 
modal rodoviário na BR 101 para o forne-
cimento de Gás Natural Veicular (GNV) 
a postos situados estrategicamente ao 
longo da rodovia.

“A inauguração de uma a sede pró-
pria em Itabuna dá a dimensão do nos-
so envolvimento com o desenvolvimento 
da região. Grandes indústrias no Sul e 
Extremo Sul da Bahia já estão optando 
pelo gás natural como combustível, subs-
tituindo fontes energéticas poluidoras e 
mais caras”, avalia Davison Magalhães 
(foto), diretor-presidente da Bahiagás. A 
nova sede propiciará melhorias adminis-
trativas e, inicialmente, receberá colabo-
radores das gerências de Operação e Ma-
nutenção, da Assessoria de Implantação 
da Infraestrutura Sul e Comercial para 
atendimentos aos clientes.

A instalação da sede da Bahiagás em 
Itabuna é parte do Programa Gás no Eixo 
Sul, que pretende a interiorização do gás 
natural, enquanto energia limpa e sus-
tentável. A chegada de empresas como 
a Bahiagás deve captar novos clientes 
e gerar mais oportunidades na região. 
Claudevane Leite, prefeito de Itabuna, 
ressalta a importância da instalação de 
grandes empresas em cidades do interior, 
resultando, assim, em geração de empre-
gos e crescimento da região. “A vinda da 
Bahiagás para o interior da Bahia, espe-
cialmente para Itabuna, vai dar oportu-
nidade para que a gente possa atrair em-
presas e ampliar a geração de empregos”.

Da mesma maneira avaliou o se-
cretário de Planejamento e Tecnologia, 
Wenceslau Júnior, que considera o in-
vestimento bastante significativo para 
o município. “Consolida a cidade nesta 
nova perspectiva de desenvolvimento 
econômico e, associado à barragem do Rio 

Colônia, Porto Sul, aeroporto, ferrovia, 
intermodal e Universidade Federal, vai 
criar condições para que Itabuna consiga 
atrair novos investimentos”, diz.

O diretor-presidente da Bahiagás 
destaca ainda outros investimentos na 
Região Sul do Estado. “Estamos com di-
versos investimentos na região, como o 
gasoduto Ilhéus-Itabuna, cujas obras já 
estão para se iniciar, a expansão da rede 
interna de Itabuna, obra que já se iniciou 
e tem extensão total de 4,3 km, e que tem 
como objetivo expandir o fornecimento de 
gás natural ligada em Itabuna, onde se-
rão atendidos clientes nos setores comer-
cial, residencial e automotivo”.

Em 2011, a Bahiagás inaugurou a 
primeira Estação de Transferência e 
Custódia (ETC) de gás natural ligada ao 
Gasoduto da integração Sudeste-Nordes-
te (Gasene), que aliada a projetos como 
Porto Sul e Ferrovia Oeste-Leste, faz 
parte do esforço para mudar o mapa do 
desenvolvimento baiano, favorecendo a 
migração da indústria para o interior, ao 
garantir este insumo competitivo.

O gás natural pode ser utilizado em 
residência, veículos e empresas, e, com a 
nova sede, o produto chegará mais bara-
to a todas as residências da cidade. Para 
o setor veicular, uma rede de postos deve 
ser montada em Ilhéus. A partir de setem-
bro está previsto o início da construção do 
gasoduto Ilhéus-Itabuna. A obra terá in-
vestimento de R$ 50 milhões. A previsão é 
de que, até 2015, os investimentos na re-
gião cheguem a quase R$ 70 milhões.

As intervenções estão 
previstas para contemplar 
os moradores dos bairros do 
Savóia, Barra e Centro Social 
Urbano (CSU), chegando 
ainda às ruas e transversais 
do Parque Infantil.

A Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano (Sedur) informou que a partir do dia 
16, os trabalhos da operação tapa bura-
cos estarão concentrados na zona norte 
da cidade. As intervenções estão previs-
tas para contemplar os moradores dos 
bairros do Savóia, Barra e Centro Social 
Urbano (CSU), chegando ainda às ruas e 
transversais do Parque Infantil.

Segundo o superintendente de obras 
da Sedur, Ednaldo Azevedo, o Bairro São 
Miguel também está na programação da 
próxima semana. Azevedo destaca que 
caso ocorram variações climáticas, os tra-

balhos serão interrompidos. “Não pode-
mos fazer a recuperação das vias nos dias 
chuvosos, pois a umidade causa infiltra-
ção e todo o serviço ficará perdido”, disse. 

Na sexta-feira, dia 13, a Sedur concen-
trou as atividades na Avenida Princesa 
Isabel, depois de finalizar as atividades nas 
ruas 13 de Maio, Bairro do Pontal, e Belo 
Horizonte e José Carolino, no Teotônio Vi-
lela.Conforme explica o superintendente, a 
Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, no Pon-
tal, não foi concluída porque houve neces-
sidade imediata de deslocar uma equipe 
para a Princesa Isabel, por conta do grande 
número de buracos existentes na via.

Os recursos financeiros para a reali-
zação dos serviços foram captados atra-
vés de convênio firmado entre a Prefei-
tura de Ilhéus e governo da Bahia, por 
meio da Companhia de Desenvolvimento 
Urbano do Estado (Conder). A ação é exe-
cutada pela empresa Mazza Engenharia, 
vencedora da licitação.

INVESTIMENTO ILHÉUS

Bahiagás implanta sede 
no município de Itabuna

Sedur programa tapa
buracos na zona norte 
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No artigo anterior falei sobre duas 
teorias: a Teoria da Expectativa de Vic-
tor Vroon, o desempenho por recompen-
sa, e a Teoria da Equidade de J. Stacy 
Adans, em que o sentimento da justiça 
e da igualdade das relações no trabalho 
é o principal fator motivacional.

Para continuarmos falando sobre 
motivação nas organizações é impor-
tante lembrar, mais uma vez, que: mo-
tivação não é um produto acabado, mas 
um processo que se configura a cada 
momento, no fluxo permanente da vida. 
Na década de 1950, Abraham Maslow 
criou a pirâmide das necessidades, uma 
organização hierárquica e a incessante 
busca para satisfazê-las. Em sua teoria, 
Maslow distingue necessidades primá-
rias e secundárias. As primárias são 
postas na base da hierarquia e são fisio-
lógicas, dizem respeito à nossa sobre-
vivência como fome, sede, sexo, sono... 
As secundárias são relativas à nossa 
segurança, à necessidade de proteção 
para com alguma coisa ou ameaça real 
ou imaginária como: salário, casa pró-
pria, saúde, aposentadoria, emprego... 
Essas últimas são consideradas afetivo-
-sociais, de estima e de auto-realização, 
e se estabelecem no topo da hierarquia. 
As necessidades afetivo-sociais estão 
diretamente relacionadas ao desejo de 
amar e de ser amado, de pertencermos 
a um grupo. As necessidades de esti-
ma estão relacionadas à autoestima, 
ao desejo de sermos reconhecidos, de 
termos prestígio e status. As de auto-
-realização dizem respeito à realização 
do nosso próprio potencial ou realizar 
tarefas desafiadoras. Para Maslow, no 
momento em que as necessidades bási-
cas vão sendo realizadas, as necessida-
des secundárias e, principalmente, as 
do topo da hierarquia, vão ficando mais 
evidentes e desejadas. Logo, a heurísti-

ca: quanto mais temos, mais queremos.
Depois de uma boa interpretação, 

tudo isso nos leva a entender que as 
necessidades primárias nascem conosco 
e as secundárias são adquiridas ao lon-
go da vida. Sabemos que as teorias de 
Maslow são criticadas porque ignoram 
algumas culturas e necessidades isola-
das de pessoas ou grupos. Há quem diga 
que no Japão a pirâmide de Maslow se-
ria de ponta cabeça e, talvez no caso do 
Rio de Janeiro e São Paulo, a seguran-
ça também seria colocada em primeiro 
plano. Mas acredito que no geral ela se 
encaixe para grande maioria, é como 
se diz em economia: “ceteris paribus”. 
Todo o mais é constante, ou mantidas 
inalteradas todas as outras coisas, o re-
sultado deve ser o planejado.

Entender como funciona a moti-
vação é um ponto crucial para os em-
presários que pretendem manter suas 
equipes motivadas e entender que a 
frustração ocorre – geralmente – pela 
falta de reconhecimento e nem sempre 
pela remuneração. Essa frustração gera 
um vazio e, como não podemos enfren-
tar o vazio, buscamos preenchê-lo com 
os tais mecanismos de defesa psicológi-
cos: a racionalização; a fantasia; a pro-
jeção; o deslocamento; o simbolismo; a 
sublimação; o isolamento; a compreen-
são; a regressão; a apatia; a generali-
zação; a somatização. Uma dica: preo-
cupe-se pela autoestima e qualidade de 
vida dos seus colaboradores e ganhe o 
respeito de todos. Isso gera relaciona-
mentos de reciprocidade e desenvolve a 
cultura do cliente interno, criando um 
clima e cultura organizacional favorá-
veis. Ganha ele, mas, principalmente, 
ganha você, empresário.

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e 
Criatividade 
Como Fatores 
Motivacionais – III

Madre Thais 
prepara Semana 
Jurídica

A Faculdade Madre Thais, da cidade 
de Ilhéus, e que tem como diretor-geral 
Dr. Eusínio Lavigne, se prepara para a 
sua I Semana Jurídica, que acontecerá 
nos dias 24 a 27 de setembro, reunindo 
grandes juristas da região, do Estado e do 
Brasil, num encontro que está sendo pre-

parado com a determinação e a coragem 
dos que pensam num curso sério e com-
prometido com as mudanças operacionais 
do Direito. 

O curso de Direito da Madre Thais é 
coordenado pelo professor e advogado 
Josevandro Nascimento, que também é 
membro da Academia de Letras Jurídi-
cas do Sul da Bahia (ALJUSBA).

Com aproximadamente 6 mil ha-
bitantes, Almadina não dispõe de um 
contingente policial coerente às necessi-
dades da população. Hoje, ela conta com 
a assistência de um delegado da cidade 
de Coaraci e de um reduzido número de 
policiais militares. A fim de mudar esse 
cenário, o deputado coronel Gilberto San-
tana (foto) esteve no último dia 04/09, 
juntamente com a prefeita e a presidente 
da Câmara da cidade, respectivamente 
Alba Gleide e Alba Valéria, na Secretaria 
da Segurança Pública da Bahia.

Recepcionados pelo subsecretário 
Ary Pereira, tanto o deputado quanto 
os representantes do Executivo e do 
Legislativo de Almadina expuseram 
as carências do município. A prefeita 
Alba Gleide falou dos delitos constante-
mente divulgados pela mídia e do caso 
mais recente, o da pequena Andressa 
dos Santos, que estava na porta de casa 
quando desapareceu, no último dia 19 
de agosto, e ainda não foi encontrada. 
“A família de Andressa prestou queixa 
no desaparecimento, mas, ainda não 
houve uma investigação aprofunda, 
porque Almadina não tem investigador 
de policia”, revela Alba.

Segundo a presidente da Câmara, 
Alba Valéria, “o sequestro da pequena 
Andressa agravou ainda mais a ques-
tão da segurança, pois, novos boatos de 
desaparecimento de crianças já estão 
circulando na cidade e assustando as 
pessoas”. Valéria acredita que mesmo 
município sendo relativamente de pe-
queno porte, ele requer, sim, uma aten-

ção redobrada dos órgãos competentes.
O Coronel Santana que esteve à 

frente do policiamento da região sul por 
alguns anos, fala sobre a necessidade da 
localidade. “A cidade precisa ampliar o 
policiamento, o contingente atual não 
é suficiente, dois policiais por plantão 
é pouco para atenderas demandas de 6 
mil habitantes”, aponta o deputado.

Admitindo que o número de poli-
ciais não é o ideal, o subsecretário Ary 
Pereira revela que a previsão para a 
nomeação de novos delegados e investi-
gadores “depende da conclusão das eta-
pas do concurso da Policia Civil reali-
zado 2012. O mesmo se aplica à Policia 
Militar”. De acordo com Ary, os novos 
oficiais devem ser direcionados às com-
panhias do interior do estado até o final 
do primeiro trimestre de 2014, quando 
se encerra o treinamento de oficiais que 
tem duração de nove meses.

A Universidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC), na Bahia, disponibilizou 
o edital n° 156/2013 de concurso público 
para contratação de Professor Auxiliar, 
Assistente e Adjunto. O certame ofere-
ce 27 vagas nas áreas de Engenharia, 
Ciência da Computação, Matemática, 
Estatística, Zootecnia, Medicina Vete-
rinária, Agronomia, Geografia, Direito 
e Filosofia.

As inscrições serão realizadas no 
período de 02 de setembro até as 15h30 
de 1º de outubro de 2013, pelo site da 
UESC www.uesc.br/concurso. A taxa é 

de R$ 150.
O concurso será realizado no Cam-

pus da Universidade Estadual de Santa 
Cruz e constará de prova escrita, prova 
didática e prova de títulos. As provas 
realizar-se-ão em data e local a serem 
divulgados, oportunamente, por meio 
da Portaria de Homologação que será 
disponibilizada no site de inscrições.

O prazo de validade do certame é de 
dois anos, contado a partir da publicação 
da sua homologação no Diário Oficial do 
Estado, prorrogável uma única vez, por 
igual período, a critério da UESC.

POLÍTICA

INFORMES UNIVERSITÁRIO

Deputado Coronel
Santana pede mais

policiamento para Almadina

UESC realiza concurso para
contratação de Professor
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Estações
No intenso trânsito da vida
Que faço eu com esse amor,
Com esse coração,
Com a dor da desilusão?
E nesse corre-corre urbano,
Eu que te amei como ninguém,
Profundamente,
Silenciosamente,
Eternamente.
Mantenho um lugar
Chamado coração,
Que te guarda em todas as estações
No verão, te dou o sol,
No inverno, a chuva,
No outono, a brisa,
Na primavera, as flores.
Renascendo,
Florescendo
Neste vasto território,
Um amor contínuo,
Incessante,
Imortal.

Confesse
Confesse ao vento
o que te machuca
e incomoda.
Pois todo amigo
de hoje,
pode não ser
o mesmo de amanhã.
É melhor incinerar
o erro 
de ontem,agora,
do que deixá-lo
virar nódoa
na veste nova
do porvir.
Confesse ao vento
o que te machuca
e incomoda
porque a verdade
pertence a Deus,
não aos homens.

Poesias

Por Lucrecia Rocha
Poetisa.

Salvador – Bahia
E-mail: lucreciarocha@gmail.com

Foi um grande sucesso o evento cor-
porativo mais esperado da região, a sole-
nidade de entrega do II Prêmio Qualida-
de Profissional 2013. Com um show de 
mágicas inédito do famoso Kronnus, má-
gico do Fantástico da Rede Globo, teve 
inicio a grande noite de gala, no luxu-
oso salão de convenções do Hotel Cana 
Brava Resort, dia 31/08, a partir das 20 
horas, na cidade de Ilhéus. 

Naquela noite inesquecível para os 
homenageados e seletos convidados, fo-
ram entregues pelo empresário Rodrigo 
Santana, proprietário da agência Faze 
Produtora, responsável pela organiza-
ção, e o próprio mágico Kronnus, lindos 
troféus exclusivos e personalizados, para 
pessoas e marcas que mais se destacaram 

PREMIAÇÃO

Prêmio Qualidade Profissional 
2013 superou a expectativa

A SEXTA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

ternacional foi oferecido a todos, com 
música ao vivo da elogiada Banda Via de 
Acesso em formato acústico, de Ilhéus. O 
serviço impecável do hotel Cana Brava 
fazia reposição dos alimentos e servia 
bebidas o tempo todo.   

Idealizado pelo empresário Rodrigo 
Santana, proprietário da Faze Produ-
tora, o evento já entrou para a histó-
ria da cidade como um dos melhores 
em credibilidade e qualidade, já que 
se uniu a um importante veículo de 
comunicação regional a Revista Folha 
da Praia, que tem como editor Roberto 
Santana e uma marca com 22 anos de 
Credibilidade. 

na região por priorizarem a qualidade em 
seus serviços. O diferencial deste ano foi 
o globo do troféu banhado a ouro, além 
do sorteio de uma linda joia de ouro e um 
moderno relógio entre os participantes. 

Um delicioso jantar com Buffet in-

Os troféus foram produzidos e cria-
dos pela indústria Símbolo Arte, de São 
Paulo, uma das maiores do país, e o ce-
rimonial teve abertura do jornalista Ro-
berto Santana com apresentação feita 
pelo ator e empresário Bruno Susmaga. 

Os homenageados da noite

Os homenageados e convidados

O jornalista-editor da Folha 
da Praia Roberto Santana

Bruno Susmaga e 
os lindos troféus

Diretor da FAZE PRODUTORA,  
Rodrigo Santana 

e o Magico Kronnus O mágico Kronnus
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Colou grau no Curso 
de Direito da Faculdade 
de Tecnologia e Ciências 
(FTC)/2013.1, o empresá-
rio itabunense Pedro Ar-
naldo Andrade Martins.

A programação foi re-
alizada em dois dias: na 
quinta-feira (22/08), acon-
teceu o culto ecumênico 
no auditório Gervásio Oli-
veira da FTC/Itabuna, já a 
colação de grau ocorreu no 

dia 23/08 (sexta-feira), no 
Centro de Convenções de 
Ilhéus, às 19h. 

Em um clima agradá-
vel e descontraído, regado 
a uma boa música e um 
buffet de primeira, Pedro 
Arnaldo reuniu familiares, 
amigos e professores  no 
espaço Maison Marie no 
centro de Itabuna para co-
memorar mais uma vitória 
de sua vida.

O tradicional dia do advogado que é comemorado festi-
vamente no 11 de agosto, este ano por essa esse data coin-
cidir com o Dia dos Pais, o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil/OAB Subseção de Ilhéus Marcos Flávio, 
resolveu festejar no sábado dia 17 de agosto. 

A festividade foi realizada no Iate Club de Ilhéus e, não 
faltaram boa música, brindes, cerveja gelada e uma deli-
ciosa feijoada.

Pedro Arnaldo cola 
grau em Direito

OAB de Ilhéus
comemora o 

Dia do Advogado
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SHOPSom
Projetos e Instalação 

de Home Theather

Av. Cinquentenário, 884, Ed. Benjamin Andrade, Lj. 04

 Fone: 3613-6123 - Centro - Itabuna-BAE
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Parabéns Felipe!
Quem aniversariou no último dia 

08/09, foi Felipe Correia Santos. Ele 
é filho de Antônio Santos e Maiara 
Correia e completou 8 anos de idade.

Felipe Santos mora em Cama-
mu, mas a festa de aniversário acon-

teceu na casa da avó paterna Maria 
Santos, na cidade de Ubaitaba e foi 
organizada por suas tias Sancelisa 
Santos e Adeilda Santos, que tam-
bém é sua madrinha e com especial 
ajuda da avó.
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Não pense nos momentos difíceis 
como o fim do mundo, e sim como mais 
um obstáculo a ser superado. Pois é 
dos momentos difíceis que se cresce. 
Ter paciência é uma virtude. 

Cada pessoa vivente, cada um de 
nós, homens e mulheres, jovens e adul-
tos, devemos  desenvolver  em nós,  as 
virtudes que nos façam melhor. Deve-
mos erguer templos em nós, que nos 
ajudem a crescer mais na vida, como 
a caridade, a compaixão,  a compre-
ensão, a tolerância, a solidariedade, 
a fraternidade, a humildade e o amor, 
sem as quais  não poderemos  atingir  
nossa meta maior que é  a evolução de 
nossos semelhantes e de nossas vidas.

  O Sentimento de trilharmos 
na senda da evolução é a certeza de 
que caminhamos em busca dos nossos 
objetivos e não ficamos estacionados 
no tempo, igual ao poste de luz, que 
fica parado, aguardando o cachorro 
fazer xixi nele. Quando falamos em 
evolução, pensamos logo em tecnolo-
gia e na ciência; mas, a evolução que 
o Pai da Vida espera de nós, é a busca 
de nossas virtudes e, principalmente, 
a pratica de todas elas. É através da 
evolução em conhecimentos e apren-
dizado da vida, que nos fortalecemos 
cada vez mais, para atingirmos um 
grau de sabedoria onde possamos re-
almente ter evoluído para o bem de 
todos e não para um bem individual.

  Hoje podemos afirmar que há 
dois tipos de sabedoria: A Sabedoria 
inferior é dada pelo quanto uma pessoa 
sabe e a Superior é dada pelo quanto 
ela tem consciência de que nada sabe. 
Busquemos então a sabedoria supe-
rior, pois somos eternos aprendizes na 
escola da vida. A verdadeira sabedoria 
vem de deus, vem do alto, vem além 
de nossas cabeças. Por isso, tenho dito: 
Existe sempre alguém mais sábia do 
que a gente. 

  Pense que enquanto algumas 
pessoas querem um emprego melhor. 
Outros, só buscam uma oportunida-

de de um simples emprego; enquanto 
algumas pessoas querem uma refei-
ção mais farta; outras, só precisam de 
uma refeição para saciar sua fome; en-
quanto alguns buscam uma vida mais 
amena; outros, apenas desejam viver.  
O que você deseja; pais mais esclare-
cidos? Pense que existem pessoas que 
somente buscam encontrar seus pais; 
Talvez estejamos insatisfeitos com a 
cor dos nossos olhos, mas o que dizer 
daquelas pessoas que dariam tudo, 
para conseguir enxergar. E o perne-
ta? Quanto faria de tudo para ter suas 
duas pernas perfeitas.

Não, pensa você, eu preciso apenas 
ter voz bonita; mas o que dizer para 
aqueles que sonham em poder falar. 
Às vezes nós buscamos o silêncio; mas, 
existem outros que anseiam em ouvir. 
Quantos momentos passeamos no sho-
pping em busca de um sapato novo e aí 
esquecemos das pessoas que sonham 
em caminhar, em sentir seus pés. En-
fim, existem pessoas que desejam o 
supérfluo; Há, porém, outras pessoas 
que desejam apenas o necessário.

Quando você conseguir superar 
problemas graves não se detenha na 
lembrança dos momentos difíceis; 
mas, na alegria de haver atravessado 
mais essa prova em sua via. Quando 
sair de um longo tratamento de saú-
de, não pense no sofrimento que foi 
necessário enfrentar; mas, na benção 
de Deus que permite a cura. Leve na 
sua memória, para o resto da vida, as 
coisas boas que surgiram nas dificul-
dades. Elas serão uma prova de sua 
capacidade e lhe darão confiança dian-
te de qualquer obstáculo.

E tenha em mente, a seguinte 
mensagem:  gosto de coisas que bri-
lham. De pessoas Luz! De gente que 
sabe ser Sol, mesmo quando a vida 
está nublada.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um 

mundo melhor. Itabuna – Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Aumente sua 
autoestima 
agora

OPINIÃO

Por João Batista de Paula* Saudade
Este é um texto especial, em agradeci-

mento a uma atenção especial. Ele versa 
sobre a saudade, aquela recordação nos-
tálgica que a gente sente, de pessoas ou 
coisas distantes, de um passado, às vezes, 
tão presente. Há momentos em que a sau-
dade apunhala o peito, qual algoz, sem 
piedade. Traz lembranças de um tempo 
que já não existe, imortalizado apenas 
em nossas recordações. Lembramos de 
um colo terno e quente no qual descan-
sávamos e nos alimentávamos, crescendo 
entre lágrimas, sorrisos e manifestações 
afetivas. Não existia abundância, mas 
também pouco faltava. Havia dias escal-
dantes e noites enluaradas, música no 
pensamento e no coração. A aurora da 
vida tem um frescor difícil de esquecer. 
Tempo de aprendizado e tantas conquis-
tas, aventuras, descobertas. Tempo de 
vivacidade.

Escola, primeiros amigos, professo-
ra... Ah, tudo era tão diferente compara-
do a hoje em dia, principalmente no to-
cante à disciplina. Havia uma severidade 
e um temor... Sim, havia medo, mas para 
que lembrar nisso agora. Cabelos longos 
em tranças, saias plissadas, sorrisos, 
brincadeiras. Coisas boas e outras nem 
tanto, mas que fizeram parte da história 
de muitos.

Num certo momento, um encontro 
marcante que mudaria a vida por com-
pleto. Quem sou eu? Quem é você? Fomos 
embaralhados nas opções da vida, diante 
de apelos apaixonados, instintivos, inti-
mamente pungentes. Nosso coração não 
mais nos pertencia. Havia sido encanta-
do, estava enamorado de um amor globa-
lizante. Fomos seduzidos e nos deixamos 
seduzir. Passamos a compreender melhor 

os sentimentos. A avaliar a complexidade 
da renúncia, o preço da fidelidade. Alguns 
afetos se foram e nos deixaram de braços 
vazios, embora ainda de coração cheio. 
Viver com lembranças saudosas, às ve-
zes, dói, pois há pessoas que não regres-
sam ainda que as quiséssemos trazer de 
volta.

Diante da perplexidade de nossos 
sentimentos e da melancolia de nossas 
recordações, experimentamos um prazer 
solitário, advindo das nossas divagações 
e passeios pelos momentos que perpetu-
amos em nossa memória. É a saudade! 
Saudade do tempo bom que se foi, da ter-
nura de certos momentos aprazíveis, das 
pessoas que nos deixaram, do nosso en-
contro pessoal com a própria motivação, 
do entusiasmo da juventude, da presença 
marcante de Deus!

Essa saudade mansa e melancólica, 
ora nos entristece ora alegra. Faz com 
que verifiquemos a importância de tudo o 
que nos aconteceu até o momento. Ainda 
que distante, mãos acenam convidativas 
para mais momentos e lembranças. Nes-
sas horas, a saudade preenche o peito, 
aparentemente vazio, e a nostalgia toma 
conta do espaço. Nós buscamos algo no 
horizonte da vida, e nos deparamos com 
o mar. Espelhamo-nos em suas águas e 
nos sentimos grandes. Temos intima-
mente medo de nos perder. Logicamente 
deduzimos: Meu Deus, como é possível? 
Sendo tão grandes, como poderíamos nos 
perder? No mais, tudo é saudade!

Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na 
área de educação; escritora, psicóloga 

clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

Por favor, não leia esta coluna hoje. 
Estou sem inspiração, sem palavras, sem 
texto. Deu-me um maldito “branco.” É 
algo como esquecer o que se pretendia di-
zer no Teatro. Eu insisto, desista. Não vai 
dar em nada ir até o fim. Sei que, mesmo 
assim você vai ler. Vai ler porque quer sa-
ber como termina. E vai terminar como 
começou: sem dizer nada. Mesmo que o 
nada signifique alguma coisa – a Filoso-
fia afirma que sim – e ele significa, certa-
mente você vai me xingar porque leu. Leu 
porque quis. Ponto final.

Abrem-se se as cortinas. Terceiro si-
nal. O espetáculo vai começar. Que espe-
táculo? Fico pensando em criar um nome, 
um enredo, alguns personagens, um fim. 
Quem vai assistir? Quem vai produzir? 
Enrolo mais um parágrafo. Meu Deus do 

céu, você ainda não desistiu de ler? Que 
leitor insistente! Black-out. Silêncio. A 
plateia atenta espera os atores voltarem 
para o palco. As luzes continuam apaga-
das. Pontuação musical. As cortinas vão 
se abrindo lentamente. 

- Bravo! Bravo! Grita um espectador 
eufórico. Seria ele irmão de um dos ato-
res? Qual foi mesmo o nome do espetá-
culo? Era um drama ou uma comédia? 
Alguém continua entre “as pernas”, es-
condida nos bastidores. A rotunda, des-

velada, não guarda nenhum cenário. O 
ciclorama, remendado, reflete as luzes da 
última vara de refletores. O que dizer da 
bambolina, sambando na boca de cena, 
como se a qualquer momento fosse des-
pencar? Peraí, a descrição deste Teatro 
remete a trama da peça ou a peça é ape-
nas um adereço neste Teatro moribundo? 
Ele está aberto ou fechado? O Black-out 
foi para o espetáculo ou para o edifício?  

“Ser ou não, eis a questão!” Putz. Di-
lema shakespereano. Chega pra lá, Ha-

mlet! Meu Deus! “...Será mais nobre su-
portar na mente as flechadas da trágica 
fortuna, ou tomar armas contra um mar 
de obstáculos e, enfrentando-os, vencer? 
Morrer — dormir, nada mais; e dizer que 
pelo sono se findam as dores, como os mil 
abalos inerentes à carne — é a conclusão 
que devemos buscar. Morrer — dormir; 
dormir, talvez sonhar — eis o problema: 
pois os sonhos que vierem nesse sono de 
morte, uma vez livres deste invólucro 
mortal, fazem cismar. Esse é o motivo 
que prolonga a desdita desta vida.”

E você ainda conseguiu chegar até 
aqui. 

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

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

Por Pawlo Cidade *

CULTURA

Ser ou não ser
“...Será mais nobre suportar na 
mente as flechadas da trágica 
fortuna, ou tomar armas contra 
um mar de obstáculos e, 
enfrentando-os, vencer?”

Hamlet, de William Shakespeare

Laurence Olivier 
interpretando 
Hamlet, em 1948
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1- Comecei a trabalhar em janei-
ro de 2007 e nunca recebi repouso 
semanal remunerado. Fazia horas 
extras, por necessidade do serviço, 
e nunca as recebia. Além disso, em 
março fui reenquadrado para outra 
função, com aumento salarial. Em 
setembro foi celebrada convenção 
coletiva, que fixou reajuste do sa-
lário, mas a empresa disse que não 
tenho direito, pois já tive aumento. 
Faço jus ao RSR? Este se projeta no 
valor  das férias, 13º e FGTS? E as 
horas extras? Tenho direito ao rea-
juste salarial? Célio Silva.

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

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

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

 
2- Fui estagiário por dois anos 

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

Prezado Fernando Júnior, Primei-
ro, a imposição de ser aberta uma firma 
para a continuidade do trabalho, não 
pode prevalecer. É uma burla usada 
frequentemente, mas sem valor jurídi-
co, posto que você permanecerá no em-
prego cumprindo as ordens do patrão.

Pelo que sinto de sua questão, como 
posta, na verdade você já era emprega-
do mesmo antes de se formar, pois a 
regulamentação do estágio impõe um 
limite horário rigoroso para permitir 
a freqüência à faculdade de mais uma 
autorização da própria faculdade ende-
reçada à empresa onde o estágio vai ser 
cumprido.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema
Direito do Trabalho ao Dr. Eurípedes Brito Cunha, encaminhar para 

direitos@jornaldireitos.com.br

Por Eurípedes Brito Cunha. 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Sócio da Brito Cunha Advogados, 

Rua Itatuba, 201, Iguatemi, Fone: + 55 (71) 3453 6500 – Salvador – Bahia.

Abre o olho, 
Joaquim Barbosa!

Não precisa estar morando em Brasí-
lia para sentir que estão tentando trans-
formar o processo do mensalão, que po-
deria ser um marco na moralização da 
política nacional, numa enorme pizza 
mal cheirosa e indigesta. Tudo começou 
quando o revisor do caso, Ricardo Lewan-
dowski, comentou que Joaquim Barbosa 
estava atrasando a entrega do seu rela-
tório.  O ministro revidou afirmando que 
os autos estavam disponíveis eletronica-
mente na base do Supremo Tribunal Fe-
deral, alegando inclusive que se estavam 
ignorando-o era por preguiça ou vontade 
de que prescrevesse, garantindo a vitória 
e absolvição da corja.

É preciso ressaltar que estamos fa-
lando de algo assustador: além do mon-
tante roubado descaradamente dos cofres 
públicos, são 40 acusados e mais de 650 
testemunhas elencados em mais de 49 mil 
páginas. Embora delicadeza não faça mes-
mo parte da sua condita pessoal e profis-
sional, o prazo para o julgamento fez com 
que Joaquim Barbosa fosse grosseiro com 
o também ministro Lewandowski, pedin-
do que não se excedesse nas falas. Era o 
que faltava para que se instalasse um caos 
na alta Corte da justiça do país. 

Acusam Joaquim Barbosa de debo-
chado, soberbo e autoritário. O jornalista 
Ricardo Noblat, reconhecido nacional-

mente, chegou a escrever em artigo bom-
bástico que falta a ele “conhecimento de 
assuntos de direito”, afirmando que gran-
des juristas da primeira linha do país 
atestam essa opinião. “Quem o Ministro 
Joaquim Barbosa pensa que é?” questio-
nou para, em seguida, afirmar que o mes-
mo fora indicado pelo então presidente 
Lula por ser negro, e que seria politica-
mente correto para o partido agir assim 
na época.

Acontece que é aí que mora o X da 
questão: o desempenho dele desagrada ao 
PT. Como deve ao partido sua nomeação 
para o STF, esperavam que atuasse de 
forma errônea e não fizesse essa devas-
sa na vida de grandes nomes da política 
nacional. Tornou-se um anjo preto para 
o povo brasileiro porque teve a coragem 
de enfrentar a maior roubalheira já vista 
por aqui. Agora, como era de se esperar, 
querem puxar o seu tapete. 

Particularmente não acredito no fim 
da corrupção com a condenação dos réus 
do mensalão, mas carrego comigo a certe-
za de que a luz do fim do túnel da impu-
nidade foi ele quem acendeu. Abre o olho, 
ministro!

Por Manuela Berbert.
Publicitária, jornalista e estudante de Direito. 

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

Por Manuela Berbert *

PONTO 
DE VISTA

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)

O advogado e professor universitário 
Josevandro Nascimento (foto), presidente 
da Academia de Letras de Ilhéus, trouxe a 
ideia e a sua diretoria abraçou, a de trans-
formar o mês de setembro em uma Prima-

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

Primavera Cultural 
vera Cultural da Academia de Letras de 
Ilhéus. Portanto, eis a programação:

Dia 04/09: Palestra  - Viver e Escre-
ver com o escritor Cyro de Mattos e lan-
çamento de sua obra Onde Estou e Sou.

 
Dia 11/09: Palestra - A poesia das 

águas: Vivências e encantamentos com 
Aleilton Fonseca e o lançamento do livro 
As Marcas da Cidade.

 
Dia 18/09: Palestra - O real oculto e 

dado evidente no mundo do candomblé: 
Uma abordagem bachelardiana” com o 
acadêmico com Ruy Póvoas.

 
Dia 25/09: Palestra - Oração aos jo-

vens com o acadêmico Dorival de Freitas.

Um rico advogado paulista, famoso na capital, 
gostava de caçar nas férias.

Estava fazendo tiro ao vôo, em patos seva-
gens, numa região de lagoas, em Minas. Um dos 
patos que ele alvejou caiu dentro de uma proprie-
dade protegida com uma cerca de arame farpado. 
Sem ver uma alma viva por perto, pulou a cerca 
e, quando penetrava na propriedade, apareceu um 
velho dirigindo um tratorzinho, em sua direção.

- Moço, isso aqui é particular. Cê pode ir vor-
tando.

- Mas é que eu atirei naquele pato, ele caiu 
aqui; só vim pegá-lo.

- Pode vortá. Caiu aqui, é meu.
- Olha, meu senhor, sou um influente advoga-

do. Posso meter-lhe uns processos e lhe tomar sua 
propriedade. O senhor não me conhece, não sabe 
do que sou capaz.

O velho assume um ar entre preocupado e 
amedrontado e argumenta:

- Peraí, sô. Purquê que a gente não resorve 
a questão usando a Regrinha Minera pra Resolvê 
Pendenga?

- Como é isso?

- É assim: eu dou três chutes nocê. Depois 
você dá três chutes nimim. Quem aguentá mais 
caladim, quem gritá menos, ganha a pendenga.

O jovem advogado avalia aquele velhote fran-
zino e, por curiosidade e pelo vício de ganhar dis-
putas, resolve topar.

- Eu que sou mais velho, chuto primero.
O advogado concorda. O velho salta do trator 

e só aí o advogado vê as botas dele. Mas raciocina: 
“mesmo com essas botas, é um coroa franzino; eu 
aguento e depois acabo com ele no primeiro pontapé”.

O primeiro chute do velho é bem no saco do 
advogado, que se curva e se ajoelha gemendo. O 
segundo pega bem no nariz e o jovem se estate-
la no pasto, tentando segurar os urros. O terceiro 
pegou nos rins e o advogado, mesmo que quisesse 
não conseguiria gritar, sequer consegue respirar, 
tamanha a dor. Acha até que está morrendo. Mas 
dentro de alguns minutos se refaz, põe-se de pé e 
ameaça:

- Agora pode ir rezando, vovô, que eu sou cara-
teca e vou desmontá-lo.

- Num carece não. Eu desisto da pendenga. 
Reconheço que perdi. Pode pegar seu pato e sair.

O professor Lindomar Coutinho é o novo 
diretor da Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cias (FTC)/ Itabuna. Ele assumiu o cargo na 
última quinzena de agosto, no lugar do pro-
fessor Cristiano Lôbo, que dirigiu a unidade 
itabunense durante cinco anos, e que deixa a 
unidade para assumir a direção geral da FTC 
de Feira de Santana.

A solenidade de posse aconteceu no au-
ditório Gervásio Oliveira, no campus cen-
tral da Faculdade, e reuniu representantes 
dos mais diversos segmentos da sociedade 
civil organizada regional, além de alunos e 
ex-alunos, autoridades e dirigentes da ins-
tituição de Ensino.

Lindomar Coutinho da Silva é gradua-
do em Filosofia pela Federação das Escolas 
Superiores de Ilhéus e Itabuna (FESPI), 
com especialização em Epistemologia Ge-
nética e Educação pela Universidade Es-
tadual de Santa Cruz (UESC) e mestrado 
em Educação pela Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). E Atualmente é Professor 

Assistente da Universidade Estadual de 
Santa Cruz e antes de assumir a Direção 
Geral da FTC ministrava aulas nesta uni-
dade de ensino. Além de palestrante e autor 
de diversos livros no campo do espiritismo. 

POSSE

DIVERTIDAS

Lindomar Coutinho assume 
a direção da FTC/Itabuna

Regra mineira para resolver pendenga: 



“Mãe dos Humildes, rogai por nós”. Está 
é a frase escrita em uma das capelas do Edu-
candário Cordolina Loup dos Reis, mantido 
por freiras da Congregação de Nossa Se-
nhora dos Humildes, no Km 22 da rodovia 
Ilhéus-Itabuna. Após 57 anos de fundação, o 
mesmo pedido à Santa alimenta a esperan-
ça diária de ver a instituição prestando com 
qualidade o propósito para o qual foi funda-
da: educar e amparar os necessitados. 

Atestando que a disposição para amar 
o próximo não depende da idade, as três 
freiras da Congregação Nossa Senhora dos 
Humildes que mantém em funcionamento 
o Educandário Cordolina Loup dos Reis so-
mam juntas 215 anos de idade. É que a ca-
çula, a diretora irmã Edna já completou 51 
anos, enquanto as duas outras freiras, Irmã 
Joana Gomes da Silva e irmã Carmelita 
Ferreira, contabilizam 84 e 80 anos de idade 
respectivamente. 

Essas três abnegadas mulheres também 
provam no seu cotidiano que a fé sem obras 
de nada vale, pois, passados os anos, traba-
lham com a expectativa de ver o Educandário 
funcionar como a primeira escola no campo 

em tempo integral da Prefeitura de Itabuna. 
Para tanto, está em negociação a integração 
de três escolas em uma única unidade que 
funcionária no espaço do Educandário. 

“A intenção é que a Escola Santinha Ta-
vares e a Escola Virgílio Amorim venham a 
funcionar na Escola São José II, hoje situ-
ada dentro do Educandário”, afirmou irmã 
Edna. A decisão final depende hoje da dispo-
nibilização do transporte escolar para deslo-
car alunos e professores para a nova escola. 

E os sonhos vão além. Irmã Edna e a 
Congregação Nossa Senhora dos Humildes 
pretendem retomar as oficinas de arte e 
educação para as crianças em turno oposto 
ao do ensino formal, cursos profissionalizan-
tes promovidos junto aos pais das crianças 
assistidas, entre outras demandas. “Já con-
versei com alguns antigos parceiros, como 
Mariângela Montalvão da Escola de Música 
Clave de Sol e pretendo conversar com Cláu-
dia Dória da Tchu e Cia, e também retomar 
a participação das meninas nas aulas de 
dança e música”, planeja irmã Edna. 

MEMóRIA
No Educandário Cordolina Loup dos 

Reis, tudo começou com a inquietude de 
Irmã Catarina Luna, que após ter decidido 
seguir a Congregação ainda aos 16 anos de 
idade em Santo Amaro, recôncavo baiano, 
voltou para Itabuna com o desejo de ajudar 
meninas órfãs da região sul da Bahia. “Ela 
tinha um irmão chamado Samuel Luna que 

tinha bastante conhecimento na sociedade 
dos barões do cacau e começou a fazer uma 
campanha para reunir benfeitores para o 
então Orfanato”, relatou a diretora presi-
dente do Educandário, irmã Edna Maria. 

Assim se deu: o terreno foi doado pelo Co-
ronel Henrique Alves, que morava vizinho 
ao terreno doado, e toda edificação constru-
ída a partir de doações de benfeitores. Ho-
mens e mulheres movidos pela fraternidade, 
mas também entidades como o antigo Insti-
tuto do cacau da Bahia auxiliaram na etapa 
de construção. 

Já em funcionamento, na década de 70 e 
80, a casa chegou a abrigar 60 meninas órfãs 
em um programa de formação educacional e 
cristã. Ali passavam seus dias e, dali, mui-
tas jovens saíram para cursar faculdades, 
ocupar empregos dignos, havendo registro 
inclusive de uma juíza entre as ex-morado-
ras do Orfanato.     

Funcionando como Orfanato por exatos 52 

anos, a instituição foi convidada a se adequar 
à nova Lei Orgânica de Assistência Social 
(Loas), entre outras regulamentações jurídi-
cas, para funcionar em caráter de abrigo para 
crianças e adolescentes. “Eles começaram a 
exigir que nos adequássemos, por exemplo, 
na quantidade de funcionários por criança, 
exigência de duas cozinheiras, realidade que 
nunca foi a nossa, já que não tínhamos condi-
ção financeira de mantermos tantos profissio-
nais trabalhando”, relatou irmã Edna. 

Além das exigências, a determinação de 
se dispensar as órfãs de pais vivos ali inter-
nadas para que se pudesse receber crianças 
e adolescentes em situação de vulnerabilida-
de social, também contribuiu para a decisão 
de encerrar as atividades do internato. “O 
Estado cobrava e não nos dava alternativa 
de ajuda, daí fomos à juíza em Ilhéus e dis-
semos que não poderíamos aceitar aquela 
nova condição de abrigo”, acrescentou a di-
retora presidente da instituição. 

Assim, de 2009 até os dias atuais, o Edu-
candário Cordolina Loup mantém as ativi-
dades educacionais, a partir de uma parce-
ria com a Prefeitura de Itabuna, através da 
Coordenação de Educação no Campo, além 
de promover atividades de formação cristã, 
humanística e profissional esporadicamente. 
Com uma grande infraestrutura subutiliza-
da, o Educandário também alça novos vôos 
e enfrenta outros desafios: reestruturar as 
atividades de promoção social de forma auto-
-sustentável ou a partir de parcerias sólidas. 

2º Caderno
10 www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 56 - SUL DA BAHIA - 

20 de setembro a 20 de outubro de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

Paulo Sérgio do S. Bomfim
OAB | BA 7968

Av. Francisco Ribeiro Jr. 198, 
Edf. Atlanta Center - Loja 05 - Centro - Itabuna-BA

Emai l : pau lo se rg iobomf im@bol . com.b r

B&B
ADVOGADOS ASSOCIADOS

3612.0648
8837. 7684

73

73

EDUCANDÁRIO CORDOLINA LOUP 
reúne parceiros para ampliar ações 

Entre o sonho e a realida-
de, a vontade e a necessidade, 
as freiras e o Educandário vão 
sobrevivendo e preservando a 
história de assistência social 
e espiritual que construíram 
ao longo de décadas. Um ca-
pítulo à parte neste conto está 
na produção dos biscoitinhos 
de goma, comercializado pe-
las freiras há mais de 30 anos 
como forma de auxílio na ren-
da do Educandário. 

“Somos nós três e uma fun-
cionária a produzir biscoitos 
sempre às segundas, terças 
e quartas-feiras pela manhã, 
produtos que são preparados 
com todo o carinho, pois sabe-

mos que o dinheiro da venda irá 
sempre servir para ajudar mais 
uma pessoa”, declarou irmã Jo-
ana. 

A comercialização dos bis-
coitinhos de goma é realizada 
na loja da Cesta do Povo, em 
Itabuna, bem como na barraca 
de feira da irmã Edna. “Todas 
as quintas-feiras trabalhamos 
para a feira, reunindo alimen-
tos da nossa roça que possa-
mos vender, além dos biscoi-
tos. Todas as sextas-feiras 
acordo às 2 horas da madruga-
da para levar os produtos para 
a lateral do Cesp, no Centro de 
Itabuna, onde mantenho nossa 
barraca”, detalhou irmã Edna.

O antigo orfanato se adaptou 
aos novos tempos, e hoje 
vislumbra a possibilidade 
de ser a primeira escola no 
campo em tempo integral  

BISCOITOS DE EMOçÃO
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Sócio evangelizador: 
semente viva da evangelização!

Ao criar uma obra, Deus já a faz 
com um objetivo, uma finalidade, uma 
missão. Esta obra, sozinha, realiza 
apenas uma das partes do grande pro-
jeto de Deus que, ao lado de muitas ou-
tras, juntas, chegam a uma totalidade. 
A missão de uma obra não depende da 
livre escolha de pessoas, muito menos 
acontece por acaso. Cada um que faz 
parte é semente viva. Como uma plan-
ta que cresce, a obra se desenvolve e vai 
realizando aquilo para que foi criada.

Por isso, posso dizer sem medo: 
a Canção Nova é uma obra-prima de 
Deus. Ela teve um lugar só seu na 
mente criadora de nosso Pai. Tem um 
lugar na vontade ativa Dele e vai re-
alizando continuamente Seu projeto. 

Somos como uma “empreiteira” 
que realiza a parte do projeto que lhe 
cabe. Nela, cada um tem seu lugar e 
trabalho específicos. Cada um desen-
volve a tarefa que lhe é própria, que 
é, portanto, essencial na realização da 
missão. 

Ao pensar na Canção Nova, Deus 
a pensou com as pessoas que, com os 
passar dos anos, haveriam de realizar 
esse trabalho. Surgiríamos um depois 
do outro, mas já fomos pensados jun-
tos. Ele nos criou Canção Nova. Cada 
um de nós é o que é por causa do obje-
tivo de Deus: a missão Canção Nova. 

A Canção Nova nasceu de uma 
iniciativa de Deus e foi criada para 
resgatar pessoas, a fim de comunicar 
Jesus Cristo e a vida nova que Ele nos 
trouxe. Nossa missão é levar essa Boa 
Nova 24 horas por dia, 365 dias por 

ano, dando a vida em cada coisa que 
fazemos. Não nos pertencemos mais: 
nossa vida está inteiramente entregue 
à linda aventura de evangelizar.

É uma graça, um privilégio inves-
tir a vida no propósito de levar as pes-
soas a terem seu encontro pessoal com 
Deus. A expressão é forte, mas é esta 
mesma: investir a vida. O segredo está 
em empenhá-la plenamente. 

Você, sócio evangelizador, é essa 
semente viva nesses 33 anos de exis-
tência do Clube da Evangelização. 
Mas sabemos que muito ainda precisa 
ser feito. Há muito ainda por desco-
brir. Devemos estar atentos e continu-
ar colhendo as respostas de Deus. Isso 
dá à nossa vida sabor e entusiasmo.

 Nossa vida não é estática, mas 
participa do dinamismo do Espírito 
Santo. Somos conduzidos pelo sopro 
de Deus e estamos na Canção Nova 
porque Ele nos escolheu primeiro.         
O que fizemos foi corresponder à Sua 
escolha. Outros virão, um após o ou-
tro, porque o Senhor já os escolheu e 
os destinou para compor esta “Compa-
nhia de Pesca”, que é a Canção Nova. 
Assumimos com alegria, gratidão, res-
peito e responsabilidade a nossa esco-
lha e a dos que estão por vir. Obrigado 
por aceitar a missão de fazer parte da 
Família Canção Nova.

Seu irmão.

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

73.3613-2545 | 9134-5375

Eu, puta velha, depois de atravessar 
muitas décadas acompanhando essa po-
lítica horrorosa do nosso país, onde as 
características dos nossos ilustres eleitos 
são na grande maioria, infestadas de cor-
ruptos e desnaturados, tenho direito de 
desconfiar de determinados procedimen-
tos que, com as astúcias que são prepa-
radas, por mais sagaz que você seja, ter-
mina procedendo como “Maria vai com as 
outras”, já que nós brasileiros adoramos 
esculhambação e carnaval. 

Esse filme que estamos vendo esses 
dias, nada mais é que um repetição dos 
“caras pintadas”, organizado por grupos 
interessados em derrubar Collor de Melo, 
em função de estar atrapalhando muitas 
coisas, mesmo sendo ele nada de maravi-
lhoso em sua tonta e desastrada adminis-
tração. Mas, não fosse a armação bem fei-
ta pela oposição, ele teria terminado sua 
gestão, assim como muitos iguais ou pio-
res, passaram pelo palácio da aclamação 
e o povo engoliu sem maiores protestos!

Pode-se perceber que, dentre os se-
guidores do movimento, cuja caracterís-
tica exposta é de uma manifestação pa-
cífica, grupos de vândalos com os rostos 
cobertos, seguem nas frentes quebrando 
tudo, provocando incêndios, atacando os 
policiais, saqueando lojas e bancos, esti-
mulando os pobres idiotas que acreditam 
que esses canalhas estão ali para favo-
recê-los. São, simplesmente, os soldados 
do mal, pagos regiamente, mantidos por 
aqueles que querem desestabilizar os go-
vernos municipais, estaduais e federal, 
já preparando suas podres campanhas, 
calcadas em fatos por eles provocados, ci-
tando em seus palanques e na mídia que 

foram movimentos espontâneos da popu-
lação.

É quase impossível alguém com bom 
discernimento, achar que um aumento 
de vinte centavos numa passagem seja a 
causadora de tamanha revolução! Todos 
os dias ou todas as horas vemos notícias, 
fotos, filmes de corruptos de bilhões de re-
ais e ninguém vai a rua reclamar que seu 
dinheiro está sendo saqueado. Falam, co-
mentam, mas, sempre achando que é um 
comportamento normal dos políticos.

Embora achando justa a reivindica-
ção, seria maravilhoso que, realmente 
numa manifestação de brasilidade e ci-
dadania, o povo fosse as ruas em sua to-
talidade, exigir a saída desses bandidos 
protegidos por redomas criadas por eles 
mesmo e, infelizmente, sempre reeleitos 
pelo sofrido povo que, muita vezes ino-
cente, ou interessados em mamar tam-
bém nas gordas tetas do governo!

Desejo que os aumentos não vinguem, 
mas, o mais importante é estar atento as 
coisas muito maiores como a educação, 
saúde, segurança e moradia, que o gover-
no manda os recursos e estes são surru-
piados pelo caminho em função da bene-
volência das leis obsoletas.

Infelizmente, ainda tenho minhas dú-
vidas com relação à prova de cidadania 
brasileira. Creio que, cantar nosso hino 
com orgulho e em defesa da nossa pátria, 
somente existe nos jogos da seleção bra-
sileira! 

Por Antonio Nunes de Souza.
Escritor (antoniomanteiga.blogspot.com) e Membro da 

Academia Grapiúna de Letras. Itabuna-Bahia
E–mail  antoniodaagral26@hotmail.com

R$0,20 é o bode 
expiatório! Por Antonio Nunes de Souza*

CRÔNICA



2º Caderno
12 www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 56 - SUL DA BAHIA - 

20 de setembro a 20 de outubro de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Com proposta de fomentar e difundir o 
cientificismo jurídico na região, com a re-
alização de eventos e publicações, com a 
consequente inserção e elevação no papel 
institucional da academia nas lides regio-
nais, foi eleito no mês de agosto para presi-
dir a Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia (ALJUSBA), Paulo Sérgio dos 
Santos Bomfim (foto) em substituição a Le-

andro Alves Coelho.
Paulo Sérgio dos Santos Bomfim, que 

na atual diretoria ocupa a função de secre-
tário-geral, é um dos fundadores da AL-
JUSBA, advogado militante, professor da 
Faculdade Tecnologia de Ciências (FTC), 
de Itabuna e Faculdade Madre Tais (FMT), 
de Ilhéus e membro da Academia Grapiú-
na de Letras (AGRAL).

Foram eleitos também para compor 
a nova diretoria Vercil Rodrigues – Vice-
-presidente; Leandro Alves Coelho – Secre-
tário-geral; Inocêncio Carvalho – Diretor e 
Clodovil Soares – Diretor.

As diretorias - atual e a eleita - estão 
ultimando os preparativos para a posse 
que deverá ocorrer no final do mês de se-
tembro.

ELEIçÃO

Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia elege nova diretoria


