
DIREITOS – Como foi cria-
da a ABI Sul?

Ramiro Aquino – Quando 
de sua fundação em 1978, tendo 
como presidente o saudoso jorna-
lista Eduardo Anunciação, a ABI 
Seccional Sul seguia uma das pro-
postas da direção da ABI estadual, 
à frente o jornalista Afonso Maciel 
Neto, que era a de interiorizar os 
quadros da instituição. Criavam-
-se assim as Seccionais Sul, com 
sede em Ilhéus, para abrigar pro-
fissionais de comunicação do sul 
da Bahia e a Norte, sediada em 
Juazeiro, que acolhia os nossos 
colegas daquela região. A defesa 
das principais lutas da categoria, 
como a liberdade de expressão e a 
ética profissional, foram e continu-
am sendo determinantes no traba-
lho da ABI.

DIREITOS – Que realiza-
ções podem ser atribuídas à 
sua gestão?

Ramiro Aquino – Duas das 
nossas principais lutas se prende-
ram à confirmação da doação de 
um prédio por parte da Prefeitu-
ra de Ilhéus, para acolher a nos-
sa sede e a de outras instituições, 
como o Sindicato dos Jornalistas e 
a Associação dos Fotógrafos, ini-
ciada numa das gestões do Pre-
feito Jabes Ribeiro. Reiteramos a 
solicitação na administração do 
prefeito Newton Lima, quando de 
nossa posse, tendo o gestor prome-
tido agilizar a doação. O assunto 
chegou inclusive ao conhecimento 
da ABI Estadual, mas o proces-
so não andou muito. Uma outra 
linha de batalha, que ainda está 
de pé é a criação do Museu da Im-

prensa Regional em convênio com 
a Universidade Estadual de Santa 
Cruz.

DIREITOS – Qual o atual 
quadro de associados da ABI?

Ramiro Aquino – Hoje esta-
mos com apenas 37 associados 
cujos nomes foram aprovados 
pela ABI estadual, mas uma 
de nossas propostas é ampliar 
esse número, pois não se justifi-
ca não termos pelo menos o do-
bro desse quadro, considerando 
a quantidade de que temos na 
região de gente qualificada. Se-
gundo a conversa que tive re-
centemente com o presidente 
Walter Pinheiro, da estadual, 
continua a exigência de novos 
sócios que obedeçam um perfil 
de seriedade, ética e compostu-

ra profissional.
    
DIREITOS – E como sobre-

vive a ABI?

Ramiro Aquino – Não conse-
guimos implantar uma cobrança 
mensal que atendesse as nossas 
mínimas despesas. Pelo tama-
nho do quadro o valor não seria 
suportável pela maioria dos asso-
ciados e por isso preferimos não 
fazer nenhuma cobrança por en-
quanto. Mas estamos reavalian-
do essa questão com a ampliação 
do quadro. Felizmente não temos 
despesas com a nossa sede provi-
sória que foi gentilmente cedida 
pela Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI) e em outros casos como au-
xilio funeral com algum associado 
rateamos entre os diretores e ou-
tros companheiros.
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Dirigindo a Associação Bahiana de Im-
prensa – Seccional Sul, desde junho 
de 2009, o jornalista Ramiro Aqui-

no, que por acordo com a ABI estadual teve 
seu mandato prorrogado até junho de 2014, 
anuncia que a seccional vai realizar eleições 
no próximo ano, para renovar o quadro dire-

tivo da entidade. Em conversa com o Jornal 
Direitos o dirigente destacou que ainda em 
seu mandato pretende começar a ampliação 
do quadro social da instituição, trazendo 
novos nomes, mas seguindo os mesmos cri-
térios rigorosos de seleção que marcaram a 
sua história.

“A ABI Seccional Sul quer 
uma nova cara em 2014”

O entrevistado dessa edição do DIREITOS, é o jornalista e membro 
da Academia Grapíuna de Letras (Agral), onde ocupa a cadeira nº 4, 

que tem como patrono José Teixeira Bastos e Presidente da Associação Bahiana 
de Imprensa Seccional Sul (ABI Sul), RAmIRO SOARES DE AquInO.



Uma doença de pele muito comum 
é a escabiose, vulgarmente chamada de 
sarna.  O agente causador é um parasi-
to, praticamente microscópico, chamado 
de Sarcoptes scabiei que cava galerias na 
pele onde as fêmeas depositam ovos que 
vão gerar novos organismos. O contágio é 
fácil. Basta o infectado tocar a maçaneta 
de uma porta, uma cadeira e outra pes-
soa repetir o mesmo gesto naqueles locais 
para se contaminar. Inicialmente, ocorre 
uma lesão muito pruriginosa que avança 
pela pele. O paciente, desavisado, coça o 
local, e ao tocá-lo, carrega na ponta dos 
dedos os agentes infectantes que vão con-
taminar as partes do corpo onde ele tocar. 
As lesões surgem no tronco, nas nádegas, 
e, numa fase mais avançada, nos espaços 
interdigitais das mãos. Excepcionalmen-
te, atinge o pescoço e a face. Com o ato de 
coçar constante, as lesões são infectadas 
por bactérias, agravando o quadro e enca-
recendo o tratamento.

O doente está sempre adiando uma 
consulta ao médico e, quando a faz, o qua-
dro está florido, sua pele está quase toda 
cheia das lesões, causadoras de intensa co-
ceira, motivo da consulta médica. De ordi-
nário, vários membros da família já estão 
infestados, daí a necessidade de trata-los 
todos, pois basta que um único membro 
da família fique sem tratar para uma rein-
festação ocorrer.  Modernamente, além do 
tratamento local, usa-se o tratamento oral.

 Outra infecção de pele muito comum, 
ocorrendo principalmente no verão devi-
do à intensa transpiração, é causada por 
fungos, chamada de tíneas. Assim, temos 
tínea no tronco, nos pés, o conhecido chu-
lé, na região inguino-crural, semelhando 
uma assadura. O prurido também é in-
tenso. Novamente, o paciente, impruden-
temente, coça o local da lesão e espalha a 
enfermidade por todo o corpo, dificultan-
do e encarecendo o tratamento. Repete-se 
o que ocorre na escabiose. Só após a doen-
ça ter se alastrado por diversas partes do 
corpo, procura-se o médico.

O impetigo é outra patologia muito co-
mum, principalmente em crianças. Bacté-
rias são os agentes etiológicos e as lesões 
surgem como pequenas pústulas, que, não 
tratadas logo, se espalham rapidamente 
pela pele. Provocando coceira. Quanto mais 
o paciente coça mais infecciona as feridas. 
O tratamento é feito com antibióticos.

Conclui-se que, às primeiras mani-
festações das doenças, deve-se logo tratá-
-las.  Assim, não o fazendo, vai acarretar 
sofrimento, e complicação no tratamento. 
O certo seria evitar, entretanto, devido 
à precariedade da higienização isso nem 
sempre é possível.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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O poeta Heine dizia em 1938 ou 
1939: “Quando penso na Alemanha, per-
co o sono”. Aqui no nosso querido Brasil 
nem é bom pensar, mesmo porque os go-
vernantes fazem de tudo para que não se 
pense, e assim o voto será extraído sem 
dor.

Cinquenta anos atrás, um brasilei-
ro pobre e inculto, a quem se desse um 
vinho raro e uma fatia de Camembert, 
hesitaria em degustá-los, por, por julgar 
que o queijo estaria podre e o vinho fosse 
vinagre. Hoje, ele indagaria pressuroso: 
“É o Romannée-Conti de Lula?

Faltam educação e cultura para assi-
milar novidades globais que o país, atra-
sado na marcha para o desenvolvimento, 
encontrou de chofre na caminhada. A 
vulgaridade mais torpe entra pelos olhos 

e ouvidos, induz ao exibicionismo ridícu-
lo, ao hedonismo desenfreado, à porno-
grafia, à ociosidade.

A família se desagrega, o cinismo 
prevalece. Despojados de valores, que-
rendo etapas e exceder limites, o brasi-
leiro que se sente excluído é sensibiliza-
do para o estupro, homicídio, o roubo, o 
vandalismo. A relativa impunidade legi-
tima a transgressão.

A Bahia, sempre pilhérica, definiu 
bem esta situação com a apalavra des-
bunde, de certeira aplicação aqui e fora 
daqui. Um desbunde generalizado. E o 
mais grave é que, por trás dele,, por trás 
de movimentos emancipacionista, jaz 
uma cartilha panfletária, de guerra.

A sociedade brasileira está sendo 
minada por manifestações ideológicas 

radicais que priorizam a facção, o parti-
do, o grupo, a classe. Em vez da unidade 
pragmáticas em busca do crescimento e 
bem-estar, melhor forma de repartir, o 
país conhece de perto o risco do cisma.

Onde há facção aguerrida há senti-
mentos de ódio oriundos de frustações, 
recalques e intentos de supremacia. Até 
tempos atuais, o Brasil sustentou a uni-
dade geográfica, a convivência pacifica 
de raças, credos e ideias. Mas a plurali-
dade emergente depende da tolerância, 
além do bom senso dos governos. Já há 
sinais de uma intolerância capaz de ge-
rar confronto.

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*

AnALISAnDOUm desbunde 
generalizado

Brasil:
Filho da... Pátria!

Eis o porquê da expressão: “deixar o 
cachorro passar e implicar com a pulga”.

Paulo, 28 anos, casado com Sônia, 
grávida de 4 meses, desempregado há 
dois meses, sem ter o que comer em casa 
foi ao rio Piratuaba – SP a 5km de sua 
casa pescar para ter uma “misturinha” 
com o arroz e feijão, pegou 900gr de lam-
bari, e sem saber que era proibido a pes-
ca, foi detido por dois dias, levou umas 
porradas. Um amigo pagou a fiança de 
R$ 280,00 para liberá-lo e terá que pa-
gar ainda uma multa ao IBAMA de R$ 
724,00. A sua mulher Sônia grávida de 
4 meses, sem saber o que aconteceu com 
o marido que supostamente sumiu, ficou 
nervosa e passou mal, foi para o hospital 
e teve aborto espontâneo. Ao sair da de-
tenção, Ailton recebe a noticia de que sua 
esposa estava no hospital e perdeu seu 
filho, pelos míseros peixes que ficaram 
apodrecendo no lixo da delegacia. Quem 
poderá devolver o filho de Sônia e Paulo?

Por outro lado, Henri Philippe Reichs-
tul, de origem estrangeira, Presidente da 
Petrobras (na ocasião em que o fato acima 
aconteceu) responsável pelo derramamen-
to de 1 milhão e 300 mil litros de óleo na 
Baía da Guanabara, matando milhares de 
peixes e pássaros marinhos; responsável, 
também, pelo derramamento de cerca de 
4 milhões de litros de óleo no Rio Iguaçu, 
destruindo a flora e fauna e comprometen-
do o abastecimento de água em várias ci-
dades da região, crime contra a natureza, 
inafiançável, encontra-se em liberdade e 
podia ser visto jantando nos melhores res-
taurantes do Rio e de Brasília... 

É bem provável que tenha sido por 
essas e por outras coisas assim, muito 
comuns no Brasil desde tempos imemo-
riais, que Renato Russo (líder da banda 
Legião Urbana) lá pelos anos de 1990, 

cantou indignado: “Que país é esse?” 
No entanto, lá pelos anos de 1980/83, 

outra banda, a “Ultraje a Rigor”, que 
fez um grande sucesso em 1985, com o 
álbum “Nós Vamos Invadir Sua Praia”, 
escreveu uma canção que permanece tão 
atual quanto aquele questionamento do 
Renato Russo: Parece que o tempo não 
passou, pelo menos no que diz respeito 
à ética, a seriedade, a honestidade e a 
transparência na política brasileira. 

A canção do “Ultraje” dizia o seguin-
te: Morar nesse país/ É como ter a mãe 
na zona/ Você sabe que ela não presta/ 
E ainda assim adora essa gatona/ Não 
que eu tenha nada contra/ Profissionais 
da cama/ Mas são os filhos dessa dama/ 
Que você sabe como é que chama/ Filho 
da ?**! / É tudo filho da ?**! / É uma coisa 
muito feia/ E é o que mais tem por aqui/ E 
sendo nós da Pátria filhos/ Não tem nem 
como fugir/ E eu não vi nenhum tostão/ 
Da grana toda que ela arrecadou/ Na cer-
ta foi parar na mão/ De algum maldito gi-
golô/ Filho da ?**! / É tudo filho ?**! / ‘Cês 
me desculpem o palavrão/ Eu bem que 
tentei evitar/ Mas não achei outra defi-
nição/ Que pudesse explicar/ Com tanta 
clareza/ Aquilo tudo que agente sente/ A 
terra é uma beleza/ O que estraga é essa 
gente/ Filho da ?**! / É tudo filho da ?**!”

Mas, vamos adiante. Dizem que “bra-
sileiro não desiste nunca”... 

O “Le Monde Diplomatique Brasil” 
(Ano 4, nº 43), questiona em reportagem 
de capa “Onde fica a linha da pobreza” 
brasileira. Lê-se que, naquele periódico, 
por exemplo, que “para erradicar a po-
breza, é preciso promover transferência 
de renda dos mais ricos para os mais po-
bres. É um jogo de soma zero: se você põe 
em um lado, tem de tirar de outro. Então, 
o conceito de pobreza – absoluta e rela-

tiva – vai determinar o quanto é preciso 
transferir, o que sempre é uma questão 
delicada”. Ainda segundo o Le Monde, 
conforme Eduardo Fagnani, professor do 
Instituto de Economia da Universidade 
Estadual de Campinas, “nossa linha de 
pobreza foi fixada em R$ 120,00 (reforço: 
120 reais por mês)”. E mais: no Brasil, 
que adota o critério restritivo do Banco 
Mundial, pobre é quem recebe até 2 dóla-
res por dia; e miserável é quem recebe 1 
dólar. Vejamos agora outra publicação: a 
revista “Piauí” nº 53 de fevereiro. Naque-
la revista podemos ler trechos do que Dil-
ma Rousseff escreveu no diário dela. Por 
exemplo: “A situação está muito pior do 
que imaginava. Tem como botar na conta 
do FHC?”. E mais adiante, uma passa-
gem no mínimo espantosa. No dia 31 de 
dezembro, Dilma, às 22h33, anotou: “Não 
esquecer: cerimônia de posse amanhã”(!). 

Enquanto isso em Brasília... Romário 
e Tiririca foram empossados como Depu-
tados para engrossar ainda mais o caldo 
da malandragem...

Ah, por falar em malandragem, lem-
brei-me agora de outra canção muita apro-
priada para o Brasil de hoje (e de “ontem” 
também) “Homenagem ao malandro”, de 
Chico Buarque, com a qual encerro esse 
arrazoado: “(...) Agora já não é normal, o 
que dá de malandro regular profissional, 
malandro com o aparato de malandro 
oficial, malandro candidato a malandro 
federal, malandro com retrato na coluna 
social; malandro com contrato, com grava-
ta e capital, que nunca se dá mal”.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/UC-
SAL. 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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A Companhia de Gás da 
Bahia – Bahiagás, presidi-
da pelo itabunense Davidson 
Magalhães (foto),  atingiu em 
setembro de 2013 a marca de 
20.421 domicílios ligados à 
sua rede de gás natural (GN). 
Somente no período de abril a 
setembro, houve o incremento 
de cerca de cinco mil clientes 
residenciais. Vale ressaltar 
que nos últimos cinco anos o 
número de clientes ligados 
aumentou sete vezes. Além 
disso, o volume médio atual 
de consumo no segmento re-
sidencial é de 4.770 m³/dia, 
o que representa um avanço 
de 25% em comparação com 
2012.

A empresa dispõe hoje de 
122 km de rede de polietile-
no (PEAD) em Salvador, para 
atender 23 bairros/sub-regi-
ões, abrangendo 52.178 uni-
dades habitacionais (20.421 já 
ligadas, tendo sido 6.082 liga-
das em 2013). Ainda em 2013, 
a Bahiagás prevê um investi-
mento de R$ 12,5 milhões para 
a expansão da infraestrutura 
com foco no setor residencial e 
de R$ 3,5 milhões para as liga-
ções dos clientes. Assim, a sua 
área de atuação será ampliada 

na capital e nos municípios de 
Itabuna e Lauro de Freitas.

Além da significativa ex-
pansão das vendas no segmen-
to residencial, a Bahiagás vem 
atuando de forma crescente no 
segmento comercial e é uma 
tradicional fornecedora de gás 
natural dos mercados indus-
trial e automotivo na Bahia. 
Ao todo, até a presente data, 
a Bahiagás possui o seguinte 
quantitativo de clientes liga-
dos: 20.421 residenciais, 256 
comerciais, 105 industriais, 
quatro no segmento de GNC 
(fornecedores de Gás Natural 
Comprimido), 70 no segmento 
de GNV (fornecedores de Gás 
Natural Veicular), um no seg-
mento termoelétrico.

A aproximação da Compa-
nhia com a cadeia da constru-
ção civil é um das ações que 
contribuem para o alcance do 
expressivo número de clientes 
residenciais. O investimento 
em canalização de GN vem 
ocorrendo constantemente em 
novos empreendimentos, sur-
gidos no contexto da expansão 
do mercado imobiliário local, 
que foca seus projetos em in-
fraestrutura e no conceito de 
sustentabilidade.

O projeta consiste na adap-
tação de um trecho da Avenida 
Soares Lopes para a prática de 
atividades culturais e esporti-
vas, durante a manhã do do-
mingo, de modo que as famílias 
ilheenses possam aproveitar o 
espaço para diversão e maior in-
teração social.

Após uma reunião com as 
secretarias de Turismo, Cultu-
ra, Desenvolvimento Urbano e 
Chefia de Gabinete, o prefeito 
de Ilhéus Jabes Ribeiro (foto) 
anunciou a implantação, no 
mês de dezembro, do projeto Do-
mingo na Avenida, que prevê o 
isolamento de uma das pistas 
da Avenida Soares Lopes, nas 
manhãs de domingo, exclusi-
vamente para atividades diver-
sas, incluindo esportes, mani-
festações culturais e lazer. “O 
objetivo”, explicou o prefeito, “é 
estimular as famílias ilheenses 
a aproveitar o espaço para se di-
vertir, seja caminhando, corren-
do, praticando outras atividades 
esportivas e até assistindo a 
manifestações culturais, abrin-
do, assim, mais uma opção de 
lazer, além da tradicional ida às 
praias”.

Um dos principais alvos do 
projeto é a criançada, que ga-
nhará um espaço seguro e com 

diversas opções para diversão, 
de forma confortável, mas a 
ideia é atingir um público de 
todas as idades, possibilitando 
maior interação social. Como 
preparativos para a implanta-
ção do Domingo na Avenida, a 
Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano (Sedur) já iniciou os 
procedimentos para a recupera-
ção da calçada de todo o trecho 
da Soares Lopes e também ca-
berá à pasta fazer o controle do 
tráfego, com o bloqueio de uma 
das pistas, impedindo a circula-
ção de automóveis na área des-
tinada ao projeto.

“Nossa intenção”, disse o 

prefeito, “é que o Domingo na 
Avenida seja implantado o 
mais rápido possível, a tempo 
de pegar a entrada do verão. 
Esta iniciativa se junta a al-
guns programas que estamos 
desenvolvendo, como a Ope-
ração Verão Limpo, a requa-
lificação do piso asfáltico das 
nossas ruas, o melhoramento 
nas praças, a intensificação do 
trabalho de recuperação e me-
lhoria da iluminação em toda a 
cidade. Tudo isto para que te-
nhamos um verão como o povo 
de Ilhéus merece, com conforto 
e qualidade de vida”.

Jabes Ribeiro ainda ob-
servou que o turismo também 
será beneficiado, uma vez que 
o Domingo na Avenida cria 
mais uma opção de diversão 
nas manhãs dos domingos, o 
que deverá atrair um bom pú-
blico para o centro de Ilhéus. 
O Departamento de Esportes, 
vinculado à Chefia de Gabine-
te, irá providenciar a presença 
de monitores para ajudar nas 
atividades esportivas e a Se-
cretaria de Cultura coordena-
rá as manifestações culturais. 
A Secretaria de Saúde tam-
bém dará apoio, com equipes 
de atendimento para qualquer 
emergência.

BAHIAGÁSILHÉUS

Bahiagás supera a
marca de 20 mil 

clientes ligados no 
segmento residencial

Prefeito anuncia o projeto 
Domingo na Avenida
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No artigo anterior enfatizamos alguns 
mecanismos de defesa gerados por insa-
tisfações no ambiente de trabalho como 
racionalização; fantasia; deslocamento; 
simbolismo; sublimação; isolamento; com-
pensação e regressão.  Hoje vamos abor-
dar os últimos mecanismos de defesa: apa-
tia, generalização e somatização.

Apatia – é o ato de não ser contra e 
nem a favor, um ponto neutro que não se 
envolve ou não quer se envolver por mo-
tivo aparente ou não. Geralmente, ela é 
desenvolvida pelo puro ato de desvaloriza-
ção ou assédio moral por parte do patrão. 
Qualquer assédio moral que o profissio-
nal venha a sofrer por uma tarefa que foi 
feita e não teve o seu reconhecimento, ou 
pior, que tenha sido duramente criticado, 
o resultado para os projetos seguintes é a 
– apatia – perca total de interesse e envol-
vimento pelo crescimento da empresa.

Generalização – é o ato de atribuir a 
um grupo maior de pessoas ou à huma-
nidade, aquelas verdades desagradáveis 
a nosso ego. Com isso, o que é particular, 
torna-se universal. Um exemplo muito 
claro é quando nos referimos à política 
partidária dos políticos ou às desastrosas 
gestões públicas. Acabamos enquadrando 
todos como falsos, mentirosos e corrup-
tos. A generalização acaba sempre sendo 
usada como desculpa para muitas coisas 
que não mudam, em um quadro de gestão 
incompetente sempre haverá o bordão: 
“quando cheguei aqui já era assim, ou 
seja, não importa se está certo ou errado, 
dando prejuízo ou não, a incompetência 
treinada não pode ser mexida porque o 
sistema não deixa. 

Somatização – refere-se a algum tipo 
de doença provocada por conteúdos psico-
lógicos (elemento de natureza intelectual 
e abstrata que se relaciona aos fatos psí-
quicos e à mente de um indivíduo). Uma 
patologia que assola muitas organizações 
por aí a fora, quem nunca viu alguém 
dizer que o trabalho gerou uma doença? 
Pessoas contraem labirintite por elevados 
níveis de stress no trabalho; taquicardia 
por ter sido contrariado ou por ter perdido 
um cliente; uma tendinite justamente no 
braço que digitava seus relatórios. 

É muito óbvio, para que a equipe não 
desenvolva tais comportamentos patoló-
gicos, a organização tem que ter em seus 
fundamentos gerenciais, a preocupação 
de evitá-los, um bom exercício é ter a ab-
soluta consciência de como isso se desen-
volve. Sabemos que não existe um plano 
perfeito, mas a margem de erro pode cair 
consideravelmente. Saber criar um bom 
cenário para que o clima e a cultura or-
ganizacional da sua empresa seja leve e 
livre de tais comportamentos, é neces-
sário que pense nas pessoas como seres 
humanos e não como um número gélido 
sem sentimento. Ser educado com a sua 
equipe pode lhe trazer resultados melho-
res e uma imagem de um líder que sabe 
conduzi-los, isso vai afetar o rendimento 
de todos positivamente e os resultados fi-
nanceiros serão melhores para todos. Na 
próxima coluna vamos falar sobre outros 
mecanismos de defesa: sociológicos; quí-
micos e tecnológicos. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e 
Criatividade 
Como Fatores 
Motivacionais 

Com uma passeata pela aveni-
da do Cinquentenário comandada 
pelo apresentador da TV Record/
Cabrália, Tom Ribeiro e acompa-
nhada pelos dirigentes da entida-
des que apóiam o evento, foi dada 
a largada na manhã do dia 14, 14, 
à campanha Natal Solidário.

O evento beneficente visa arre-
cadar alimentos para as famílias 
carentes da cidade como já faz há 
15 anos numa iniciativa do TRT 
baiano sob a liderança da Juíza do 
Trabalho de Itabuna, Eloina Ma-
chado. Na campanha 2012 foram 
arrecadadas cerca de mil cestas 
básicas e a proposta para este ano, 
cuja arrecadação vai até o dia 13 
de dezembro, é de atender duas 
mil famílias.

Apoio - Além do apoio do TRT, o 
Natal Solidário ganha a cada ano mais 
adesões das instituições locais ao pro-
jeto a exemplo da TV Record/Cabrá-
lia, que cuida de toda a divulgação do 
evento com o apoio de outros veículos 
de comunicação, da Ícone Produções, 
que atende ao marketing da campanha, 
da Polícia Militar, do Tiro de Guerra 
006/07, dos Clubes de Serviço Lions e 
Rotary, das entidades do comércio Sin-
dicom, ACEI e CDL, das Lojas Maçô-
nicas, dentre apoios de outras pessoas 
físicas e jurídicas.

Postos de coleta e distribuição - A 
organização do evento definiu prelimi-
narmente alguns postos de coleta das 
doações, como a sede da CDL na ave-
nida Cinquentenário 966 1º andar, a 
JUCEB, no edifício União Comercial e 
a sede da Justiça do Trabalho no São 

Caetano. Além dessa possibilidade os 
donativos serão também arrecadados 
em postos volantes nas portas dos su-
permercados e aos sábados em stand 
na praça Rio Cachoeira defronte ao 
Hospital de Olhos Beira Rio. A CDL 
de Itabuna está solicitando aos lojistas 
que queiram fazer doações que as en-
treguem na sede da entidade em frente 
ao Banco do Nordeste.

As doações serão arrecadadas se-
manalmente por veículos colocados à 
disposição pelo comando do 15º BPM e 
encaminhadas à sede do Tiro de Guer-
ra onde os aspirantes/voluntários pre-
pararão as cestas básicas para a distri-
buição.

As empresas que quiserem fazer 
doações maiores poderão fazer contato 
através do telefone (73) 3212-5565, da 
Justiça do Trabalho, que será providen-
ciada a coleta.

SOLIDARIEDADE

 Natal solidário inicia 
campanha com passeata

V. Mecanismos de Defesa.

Desejo-te
Desejo-te tudo de bom
neste dia.
Que tenhas sabedoria
para resolver todos
teus problemas
e se manter firme
diante das tempestades
que a vida
nos impõe.
A oração, ao se levantar,
ainda é o melhor

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

opção para encarar
o novo amanhecer.
Peça ao Pai Celestial
coragem para mais
um desafio e 
Agradeça, diariamente,
pelo melhor presente
que Ele te deu: a vida.
Lembra-te, só depende
de ti para teres
um dia melhor.
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A Prefeitura de Canavieiras 
recebeu o pedido de concessão de 
alvará de construção para a im-
plantação de uma marina de alto 
padrão em frente ao Sítio Históri-
co. A solicitação da licença foi fei-
ta pelo empresário Ernani Nathan 
Paciornik, líder do Grupo Náutica, 
que engloba empresas de comuni-
cação e da área de esportes náuti-
cos em vários locais do país.

De acordo com o projeto apre-
sentado, serão implantados três 
píeres (de alumínio e madeira), 
totalizando 151 metros de compri-
mento e 175 m2 de deck, com ca-
pacidade para atracar e atender 
68 embarcações de médio e grande 
porte. Ainda fazem parte do proje-
to, área de apoio para abastecimen-
to e serviços das embarcações e um 
hotel boutique, em terá.

O projeto da marina prevê uma 
estrutura para o atendimento de 
embarcações de luxo – lanchas e 
iates – de até 100 pés, cumprimen-
to da maioria das embarcações que 
atualmente são comercializadas. 
Para isso, foi realizado um estudo 
da capacidade do calado dos canais 
de entrada da barra, considerado 
suficiente para esse tipo de embar-
cação. 

Consolidação do turismo - A 
implantação do empreendimento 
consolida – imediatamente – Cana-
vieiras e seu Sítio Histórico como 
um dos maiores complexos turísti-
cos, com destaque para a prática de 
atividades náuticas esportivas. De 
acordo com o prefeito Almir Melo, 
somente Salvador possui, hoje, 
uma estrutura do nível da que será 
sediada em Canavieiras, que pode-
rá ser ampliada de acordo com a 
demanda.

A marina será um equipamen-
to fundamental para a ampliação 

das atividades esportivas náuti-
cas, a exemplo da pesca do marlin 
e turismo de lazer, e transformará 
Canavieiras numa cidade hospe-
deira de embarcações de luxo. O 
projeto da marina também estará 
ancorado em outros equipamentos 
turísticos, que serão implantados 
em outros 14 imóveis do Sítio His-
tórico e de propriedade do Grupo 
Náutica.

Destaca o prefeito Almir Melo, 
que a implantação do projeto da 
marina é um resgate ao desenvolvi-
mento econômico e cultural de Ca-
navieiras, que se encontra emper-
rado há cerca de 10 anos, por falta 
de apoio dos ex-gestores. “O Grupo 
Náutica é formado por empresas de 
grande conceito e credibilidade no 
mercado de comunicação e náutica, 
que sempre acreditou em Canaviei-
ras e não encontrou a reciprocidade 
necessária do poder público muni-
cipal”, ressaltou.

Ampliação - Com a construção 
da marina, o atual píer municipal 

será relocado para uma nova área, 
para o lado sul da Ponte do Lloyd, 
nas proximidades do Parque Re-
creativo Luiz Eduardo Magalhães. 
Nesse novo píer atracarão as em-
barcações de pequeno porte que fa-
zem o trajeto Canavieiras-Belmon-
te, além de outras embarcações de 
turismo, que passarão a operar ofe-
recendo conforto e comodidade aos 
usuários.

A implantação da nova marina 
será decisiva para a adequação de 
Canavieiras à legislação nacional, 
especialmente a Lei 7.661-88, que 
trata do Gerenciamento Costeiro. 
Para isso, o Poder Executivo Muni-
cipal deve elaborar uma legislação 
específica e enviar à apreciação do 
Poder Legislativo. “Temos recebi-
do a visita de empresários da área 
náutica e turística de todo o país, 
manifestando o interesse de inves-
tir em Canavieiras, que deverá se 
consolidar como um grande polo de 
turismo da Bahia”, conclui o prefei-
to Almir Melo.

CIDADE

Construção de marina consolida Sítio 
Histórico como Complexo Turístico

A SÉTIMA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

A proliferação da marginalidade no país está 
tão grande e audaciosa que, por mais que a polí-
cia organize seus projetos defensivos, equipe seus 
quadros, adquira instrumentos adequados para 
os patrulhamentos, os bandidos, soltos, presos e 
engaiolados, comandam suas quadrilhas determi-
nando operações completamente condenáveis e, na 
maioria das vezes, são bem sucedidos com resulta-
dos financeiros substanciais, além de uma matan-
ça sem precedente e completamente injustificada, 
que supomos ser o método usado para criar pânico, 
medo e respeito!

Esse retrato bizarro e triste, com tendência 
diária de ampliação, nos faz crer que chegamos 
ao fundo do poço, acuados em nossas residências, 
trabalhos e nas ruas, estando todos passivos de 
sofrer algum tipo de criminalidade e sair dando 
graças a Deus, quando não morremos por balas 
achadas e perdidas, ou agraciados com sequelas 
irreparáveis!

Parece uma piada a audácia de um desses sa-
queadores de rua que, sem nem se preocupar quem 
é a sua vítima, afrontou em pleno dia o Comandante 
da Polícia Militar da Bahia que, lamentavelmente, 
sentiu na pele o que o cidadão baiano sente quando 
está desfrutando das belezas da orla marítima, ou 
mesmo indo e voltando da sua labuta diária. Leva-
ram seu celular, e mais não levaram porque o nosso 
querido defensor policial estava com roupas esporti-
vas praticando a caminhada cotidiana, logicamente 
para conservar a saúde e trabalhar cada vez melhor 
defendendo a população!

Não sei dizer se o referido marginal é um ho-
mem corajoso ou agiu por inocência, atacando logo 
uma das grandes autoridades que batalham, avida-
mente, procurando dar a merecedora tranquilida-
de que precisamos. Porém, já soube através de um 
zum- zum- zum as escondidas que, os chefões das 
quadrilhas aterrorizadoras, já mandaram fazer uma 
placa de prata para agraciar esse considerado herói 
quando for preso e, com gratidão e respeito, terá no 
presídio todas as regalias que são dadas aos chefões!

Só nos resta saber se na realidade o ato foi pra-
ticado por coragem ou inocência? Peço a Deus que se 
trate da segunda hipótese, pois, caso contrário, que 
será de nós que não temos nenhuma patente?

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

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

Coragem ou 
inocência?

OPInAnDO

                            Por Antônio Nunes de Souza*

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Porto Pier Canavieiras
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A Academia de Letras 
Jurídicas do Sul da Bahia 
empossa nova diretoria
A Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 

(Aljusba), empossou nova diretoria e o seu mais novo 
acadêmico Cleber Roriz Ferreira, cuja solenidade ocor-
reu no auditório Gervásio Oliveira na Faculdade de 
Tecnologia e Ciências (FTC), na noite da quarta-feira 
(13) na cidade de Itabuna, sede da entidade.

A solenidade festiva foi prestigiada por autoridades, 
convidados, amigos e familiares dos acadêmicos que in-
tegram a Egrégia Casa.

A solenidade foi aberta pelo vice-presidente e ocu-
pante da cadeira nº 1, Vercil Rodrigues, advogado, jor-
nalista, escritor e idealizador da Academia, que no ato 
substituiu o presidente Leandro Coelho, que por motivo 
de viagem não pôde estar presente, após breves con-
siderações quanto à criação da entidade, empossou o 
novo presidente Paulo Sérgio dos Santos Bomfim, que 
em seu discurso de posse falou sobre o papel da aca-
demia e conclamou os membros de sua diretoria, bem 
como os demais acadêmicos, a tornar ainda mais a Al-
jusba “uma casa das letras jurídicas comprometidas 
com o fazer jurídico regional, incentivando a produção 
intelectual nessa importante ciência que é o direito”.

A Aljusba tem em sua composição juízes, advoga-
dos, professores de cursos de direito, promotores, de-
legados, procuradores, desembargadores, jornalistas 
jurídicos, dentre outros.

Além de Paulo Sérgio dos Santos Bomfim, presiden-
te, a Aljusba tem na sua diretoria Vercil Rodrigues, vice-
-presidente; Clodovil Moreira Soares, secretário-geral; 
Inocêncio de Carvalho Santana, diretor de biblioteca e 
arquivo e Leandro Alves Coelho, diretor financeiro.

O seu mais novo membro Cleber Roriz Ferreira, 
ocupará a Cadeira nº 18, que tem como patrono Edgar 
Matta. Ele é formado em Direito pela Universidade Fe-
deral da Bahia (Ufba), foi professor da Faculdade de 
Direito da Universidade Estadual Santa Cruz (Uesc), 
nas cadeiras de Direito Civil e Processual Civil entre os 
anos 1992 e 1997, e atualmente é juiz de direito na ci-
dade de Ilhéus e juiz eleitoral em exercício da 26ª Zona 
Eleitoral, em Ilhéus.
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SHOPSom
Projetos e Instalação 

de Home Theather

Av. Cinquentenário, 884, Ed. Benjamin Andrade, Lj. 04
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Paulo Sérgio dos 
Santos Bomfim

Léia Silva

Quem aniversariou no dia 15/11, foi o advoga-
do e professor universitário Paulo Sérgio dos 
Santos Bomfim. E a comemoração aconteceu 
com amigos e familiares em sua casa na vizi-
nha cidade de Ilhéus.
Dois dias antes (13/11), Paulo Bomfim assu-
miu a presidência da Academia de Letras Ju-
rídicas do Sul da Bahia (Aljusba), “Casa Ju-
rídica” que ele ajudou a fundar junto com o 
confrade Vercil Rodrigues. Essa colunista tor-
ce muito para que ele faça uma bom trabalho 
na Aljusba.

Quem comemorará aniversário no 
próximo dia 29/11, é Léia Silva. Ela 
é professora-pedagoga e esposa de 
Ricardo Silva, responsável pela dis-
tribuição do jornal e revista Direitos 
e O Compasso. A equipe do Direitos 
junto com o seu maridão parabeniza 
a aniversariante e roga ao Pai Celes-
tial muita Paz e Harmonia.
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Frustração no 
relacionamento 
entre pais e filhos

O relacionamento entre pais e filhos sem-
pre foi, e continuará sendo, alvo de conflitos. 
Basicamente não estamos preparados para 
ser pais, no entanto, somos todos filhos. Des-
de pequeninos buscamos a aprovação e o reco-
nhecimento das pessoas que são importantes 
para nós, entre elas, nossos pais. Nem sempre 
é fácil agradar, e muitos filhos realmente não 
conseguem, pois alguns pais fazem exigências 
demais, e se recusam a aceitar os filhos com 
as características que lhe são peculiares. Isso 
pode gerar uma grande frustração, tanto nos 
pais quanto nos filhos. Tais lembranças pode-
riam ficar para trás, não fosse o fato dos filhos, 
um dia, tornarem-se pais.

Como pais, os filhos passam, mesmo que in-
conscientemente, a comparar o modo de criação 
que tiveram no passado, com a que dispensam a 
seus próprios filhos, no presente. Normalmen-
te, as mágoas que não foram adequadamente 
resolvidas, voltam a atormentar. É comum 
filhos que foram duramente exigidos, serem 
mais liberais quando pais, pois sabem o quanto 
sofreram nas mãos de seus próprios pais. 

A forma de expressar afeição é outro ponto 
que pode trazer divergências entre pais e filhos. 
Alguns pais entendem que os filhos precisam 
se sentir valorizados, e constantemente os in-
centivam e elogiam. Outros pais temem que os 
filhos, ao serem elogiados, sintam-se soberbos, 
e desdenhem a seus próprios pais, por isso, eco-
nomizam nos incentivos e nas palavras doces, 
carregando na disciplina e exigências. Nada 
do que o filho fizer será suficientemente bom. 
Qualquer filho criado dessa forma fica realmen-
te irado ao se tornar pai, pois acaba espelhan-

do, com pesar, nas fases do próprio filho, muitas 
das situações em que teve mérito na infância, e 
não foi reconhecido. Isso porque quaisquer pais 
de mediana inteligência são capazes de avaliar 
os progressos de sua criança, a eficiência esco-
lar, e o seu bom comportamento.

Alguns pais nunca foram elogiados, então, 
encontram enorme dificuldade em elogiar. Se o 
fazem, no entanto, lembram que assim não foi 
feito com eles, e lamentam o tempo perdido e a 
falta de reconhecimento de seus próprios pais. 
É por isso que o relacionamento entre pais e 
filhos é tão complexo. Pois, todo aquele que hoje 
é pai, já foi filho, e não consegue esquecer a for-
ma como foi tratado por seus pais. Nem todo 
filho, no entanto, será pai; mas os que forem, 
invariavelmente irão relacionar a forma como 
foram tratados enquanto filhos, ao tratamento 
dispensado à própria prole.

Importa que façamos aos outros o que dese-
jamos que nos façam. Independente dos títulos 
“pai” ou “filho”, o que existem são pessoas. Pes-
soas que desejam ser amadas, reconhecidas, 
valorizadas, por suas características inatas ou 
adquiridas. Se você hoje é pai, com certeza já foi 
filho, e entende o que estou escrevendo. Se você 
é filho, entende parcialmente, mas um dia po-
derá entender muito mais. Tratar o outro como 
gostaria de ser tratado, com amor e respeito, é 
a melhor forma de assegurar que se minimizem 
as frustrações no relacionamento entre pais e 
filhos.

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 

Educa a criança no caminho
em que deve andar

O dia doze de outubro é o dia 
das crianças agradeça a Deus 
por seus filhos e, se possível 
leve-os passear, ensinando-os a 
importância do lazer, da família 
e de serem gratos a Deus por to-
das essas dádivas.

Nesta data é necessário vê 
a grande responsabilidade de 
ser bons exemplos para todas 
as crianças que passam por 
nossa vida. A criança represen-
ta a inocência, a esperança e o 
futuro. A brilhante educadora e 
escritora Eronilda Maria Góis 
em seu livro sobre Educação 
Infantil afirma: que a educação 
infantil não é  nem casa, nem 
escola, nem enfermaria pedi-
átrica, ela aponta que existem 
vários fatores que favorecem 
essa indefinição destacando 
dois deles: o primeiro refere-se 
a faixa etária das crianças de 
zero a seis anos que requer da 
família e das instâncias da edu-
cação infantil, a execução de 
atividades ligadas ao binômio  
cuidado/educação, fazendo com 
que as práticas desenvolvidas 
nessas duas instâncias sejam 
muito semelhantes.

O segundo fator remete ao 
fato de que a percepção e a cons-
cientização de que o cuidado e a 
educação das crianças pequenas 
devem ser partilhados pela fa-
mília e pelos poderes públicos. A 
educadora diz: “pensar em edu-
cação infantil como uma mistu-
ra de atividades de rotina diária 
da creche e da pré-escola com o 
trabalho doméstico e/ou enfer-
maria pediátrica não é uma re-
alização de um trabalho na edu-
cação infantil”.

Para cumprir uma das vin-
te metas do novo PNE (Plano 
Nacional de Educação em tra-
mitação no Senado Federal, de-
penderá de fatores complexos, 
como formação de professores, 
investimento em estruturas e 
mudanças de paradigmas,   a co-
meçar pela prioridade dedicada 
à educação de crianças de zero a 
cinco anos. É notável que a  edu-
cação dessas crianças ganhou  
posição  de destaque: antes tida 
como  um espaço de assistencia-
lismo, hoje a  educação infantil 
é caracterizada como uma eta-
pa  para o desenvolvimento da 
criança. Os fatores principais 
para essa ocorrência é sem dú-
vida a alteração  nos modelos 
de família e do papel da mulher 
e o alargamento nos estudos 
com foco na educação infantil 
no Brasil e no exterior. A visão 
da educadora Eró está  em uma 
escola coletiva, com bons profis-
sionais e recursos que ajuda na 
aprendizagem e no desenvolvi-
mento da criança.

O M.E.C estima que o dé-
ficit de creches e pré-escolas é 
de dezenove mil e setecentos e 
setenta e seis, e o   Governo Fe-
deral se propôs  até 2014 cons-
truir seis mil unidades em par-
ceria com os municípios. Nesta 
semana da criança necessita-
mos de uma mudança de olhar. 
A professora Eró, (mestra em 
educação e especialista em 
educação infantil), conclui no 
seu trabalho que foram reali-
zadas várias argumentações 
sobre a importância da edu-
cação infantil e da valorização 
dos seus profissionais, infeliz-
mente os argumentos não são 
suficientes para criar a fé no 
coração dos gestores públicos, 
dos educadores e da socieda-
de. Isso é uma verdade pois o 
IPEA aponta que o investimen-
to federal na educação infantil  
saltou de 256 milhões de reais 
para cerca de um bilhão de re-
ais entre 2011 e 2012. Mas com 
todo esse investimento o déficit 
de atendimento e a baixa qua-
lidade encontrada em algumas 
localidades é assustador. A so-
ciedade brasileira discrimina 
e não trata a criança pequena 
como cidadã. 

Se não há educação qual 
a saída? O trabalho infantil é 
proibido por lei e constitui-se 
crime, mas, nas florestas da 
Amazônia, crianças correm fa-
zendo estrias nas árvores para 
o sulco, colocando sacos para a 
resina escoar, tem as mãos gru-
dentas de goma ou cheirando a 
diesel, usado para a limpeza, se 
arriscam em barcos rio acima e 
rio abaixo, no comércio têm os 
olhos queimados pelo óleo da 
castanha ou são usados sexu-
almente de forma estúpida e 
covarde.

Mãos infantis colhem folhas 
de chá, fumo ou frutas, aplicam 
veneno, são marcadas pelo áci-
do da laranja, mutiladas pelas 
foices nos canaviais.  Há uma 
atenuação no trabalho infan-
til, nossas crianças clamam por 
ter assegurado o direito de ser 
criança: de brincar e sonhar. 
Brincar cumpre na infância um 
papel muito maior do que a bus-
ca do prazer e da diversão. O 
que perdemos ao longo de nos-
sa vida podem ser repostas ou 
substituídas em outra fase, po-
rém a infância nunca poderá ser 
restituída a quem a teve rouba-
da ou mutilada. Pensar na edu-
cação infantil é pensar o futuro 
de nossas crianças.

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

EDuCAÇÃO

                                     Por Agenilda Palmeira *

É assim a vida da gente, um atrás do 
outro, através um do outro, respeitando o 
tempo do outro na fila indiana. Pra frente 
é que se anda, mas existem pessoas sempre 
atrás de você, na frente, ao lado, uns atrás 
dos outros sempre, querendo se dar bem, 
buscando a realização de suas individuali-
dades.

O que lembra você: um atrás do outro?
Pode ser o número onze, um atrás do 

outro. Pode ser o número vinte e dois, dois 
patinhos na lagoa. 

Lembra fila indiana. Fila na casa loté-
rica, fila no banco, fila no restaurante po-
pular, fila na porta do elevador, fila para 
entrar na festa e no show musical, fila no 
circo, fila para pegar o avião. Fila da multa 
e fila da ingratidão.

É sempre assim: um atrás do outro. Uns 
querendo ser os primeiros, outros querendo 
ser os últimos; e muitos querendo ficar no 
meio da fila.

O certo é que é uma fila indiana por 
onde andamos, tem pessoas que fazem filas 
para receber bênção e ouvir o pai de santo. 

Um atrás do outro, minuto após mi-
nuto, em meia hora após meia hora, uma 
hora atrás do outro, uma semana atrás 
do outro, mês atrás do outro, ano atrás 
do outro. 

Vamos seguir estes passos, estas pega-
das, um atrás do outro rumo ao sucesso, 

rumo à luz de Deus.
Um atrás do outro na sua individualida-

de, porém, em fila indiana buscando sua vez 
de ser atendido e remediado em seus senti-
mentos e aspirações.

Um atrás do outro aguardando sua vez, 
sua hora, no pronto atendimento, no pronto 
socorro universal.

Um atrás do outro como os ponteiros 
do relógio que marca o tempo e a vida, se-
gundos, minutos, horas e horas, sempre um 
atrás do outro. Na verdade, quem fica para-
do é poste de luz. É o cadáver que fica inerte 
enquanto a fila anda em torno dele. 

Assim a vida prossegue, uns alegres, 
outros tristes, outros pacientes, outros tole-
rantes, uns com amor e outros sem amor, 
outros persistentes e outros morosos na fila 
indiana.

A lua depois do sol, a morte depois da 
vida, o nascer e o morrer. Uma coisa se-
guindo a outra. Existe sempre alguma coisa 
atrás da outra, como os espinhos que se-
guem as rosas, o vento que segue a chuva, e 
criam as ondas do mar. 

O essencial é seguir um atrás do outro 
as pegadas humanas e segurar firme na cor-
da da salvação.

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

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

É sempre
uma atrás 
do outro

CRÔnICA

Por João Batista de Paula*



Camila estava em prantos. Qua-
se não conseguiu falar. Respirou 
com dificuldades, chamou Julianne 
de “mentirosa, imoral e falsa.” No 
pescoço, a marca da violência. Lúcio 
repreendeu Julianne. Disse, entre 
outras coisas, que situações como 
aquela não deviam ser resolvidas 
na rua e, ainda mais, por meio de 
agressões de qualquer natureza. 
Luiz ficou do lado de Julianne. Síl-
via trouxe um copo com água. Cami-
la insistiu na sua inocência, jurava 
que Julianne estava enganada. Ri-
cardo não acreditou. Para ele, aque-
le discurso infantil não passava 
de um jogo. Camila se infiltrou no 
grupo desde o começo. Aquela história de 
criar um departamento que estimulasse 
a paz era pura hipocrisia. A voz doce, o 
olhar angelical, o diálogo fácil consegui-
ram convencer o presidente do Centro Cí-
vico e, por conseguinte, todos nós. Camila 
foi convencida pela tia a entrar na equipe 
e passar tudo o que descobrisse sobre os 
próximos passos do CCCA, e depois do 
movimento que surgiu.

A desconfiança de que alguém pas-
sava informações desde a campanha do 
Pró-Grêmio livre partiu de Ricardo. Ca-

mila não faltava a uma reunião. Tinha 
acesso ao pessoal da comissão e à equipe 
do CCCA. Lúcio acompanhou a amiga até 
sua casa. No caminho, ela se arrepen-
deu. Chorou quando contou em detalhes 
o que a vice-diretora lhe pedira. Lúcio 
ouviu quieto. Não podia fazer nada para 
defendê-la e, sem qualquer outra opção, 
sugeriu à amiga que se afastasse defini-
tivamente do grupo. Ela baixou a cabeça, 
pediu perdão. As lágrimas continuavam 
caindo. Era tarde. 

Pouco mais de dez horas da noite ela 
se equilibrou na travessa inferior da ja-

nela do apartamento do seu quarto. 
Não existia grade de proteção, só a 
balaustrada. Do quinto andar do Edi-
fício Morada do Sol ela pôde ver um 
caminhão de lixo saindo da garagem 
do prédio. A brisa gelada, que sopra-
va em seu rosto, vinha do mar distan-
te, na Avenida. A lua cheia reluzia 
na maré alta, criando reflexos prate-
ados. Camila entrou em desespero. 
A sensação de perda, de rejeição, de 
persona non grata entre aqueles que 
a amaram, tomara conta de seus pen-
samentos dia e noite. Parou de comer, 
de beber. Não saiu do quarto durante 
o dia seguinte, nem no dia posterior. 
O peito queimando, o constrangimen-

to, a perda. 
Camila Maria fechou os olhos. O cora-

ção desembestado, as pernas sacudindo, 
as mãos formigando e o desejo incontrolá-
vel de por um fim àquela angústia.   

Traíra! Traíra! Traíra!
A voz aguda de Julianne penetrou no 

seu cérebro como uma agulha que foi em-
purrada, pouco a pouco, alongando seu 
sofrimento. Ela quis acabar com tudo. Li-
gou para a tia naquela noite dizendo que 
não faria mais parte daquele acordo. Es-
perneou, brigou, defendeu o grupo, acu-

sou uma orientadora de incitar a greve e 
uma professora de trair o movimento.

Se não continuar, vai pro colégio in-
terno!, ameaçou a tia. Entre o Convento 
e os amigos, Camila escolheu obedecer à 
tia. O medo de ir para o colégio interno, 
ficar isolada de tudo e de todos superou 
qualquer chance de levar adiante o pa-
pel de delatora. Agora, pagava o preço 
do isolamento pelas pessoas que mais a 
apoiaram.

Uma coruja branca sobrevoou o edi-
fício emitindo um som idêntico ao de um 
tecido sendo rasgado; a sirene do aparta-
mento tocou; a TV saiu do ar. No asfalto, 
o caminhão do lixo freou bruscamente em 
cima de um ciclista. A brisa que acaricia-
va o semblante de Camila transformou-
-se em lufada quando a gravidade puxou-
-a para baixo.

(Parte integrante do livro O Santo de 
Mármore que será lançado no dia 15 de 
novembro, às 18 horas, na Academia de 
Letras de Ilhéus).

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

escritor e membro da Academia de Letras de Ilhéus - 
Ilhéus-BA
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Por Pawlo Cidade *

CuLTuRA
PERSONA NON GRATA
“A brisa que acariciava o semblante de Camila transformou-se em lufada 
quando a gravidade puxou-a para baixo.”

PC

Naquelas condições raramente 
ocorre um acidente. Não foi marí-
timo nem terrestre, mas um iné-
dito acidente aéreo. Falo de um 
passarinho que estava voando, 
quando foi enforcado numa linha 
de cerol. Não teve o pescoço dece-
pado, graças a sua penugem, mas 
morreu com a “boca escancarada” 
e a língua de fora.

Fato público e notório, até 
hoje se encontra lá, pendurado 
numa linha, no Bairro Lomanto. 
Sob um sol inclemente, cada dia 
seca mais, e vai se tornando pa-
recido com um objeto de museu: 
um pássaro de palha. O culpado 
saiu do fragrante e encontra-se 
foragido.

Controvertida e passional é a 
sua mortis causa. Para uns, que 
o considera um pássaro macho, 
quem o matou foi o seu dono, com 
ciúmes por pegá-lo cantando a sua 
esposa; outros, que o consideram 
um pássaro fêmea, quem a matou 
foi sua dona, com ciúme por pegá-

-la cantando o seu marido. O mó-
vel do crime continua indefinido, 
mas até o delegado de polícia ad-
mite, extra-oficialmente, uma des-
sas duas hipóteses.

Resgataram o corpo da vítima 
e fizeram-lhe uma necropsia. O 
laudo médico diagnosticou tratar-
-se sexualmente de um herma-
frodita. O acidente pode ter sido 
provocado tanto pelo homem como 
pela mulher, ou pelos dois, numa 
perfeita co-autoria.

Não se trata de atipicidade. 
Para isso existe o código de pre-
servação das animais silvestres. 
O fato é típico e o crime continua 
impune. No entanto, não há quei-
xa, representação, nem inquérito 
policial, para dar respaldo a uma 
denuncia.    

O Canto dos Pássaros não está 
sensibilizando mais aos represen-
tantes das entidades ecológicas!

Por Jorge Luís Santos.
Advogado e cronista. Itabuna – Bahia.

Email: dvjls13@hotmail.com  

O canto 
dos 
pássaros

COnTO

Por Jorge Luís Santos*

A Santa Casa de Misericórdia de Ita-
buna esteve representada no 3° Encontro 
Especial das Maiores Santas Casas e Hos-
pitais Filantrópicos do Brasil, evento que 
teve como principal objetivo comemorar os 
50 anos de fundação da Confederação das 
Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e 
Entidades Filantrópicas (CMB).

O provedor Eric Ettinger participou do 
evento em Belo Horizonte, a convite do pro-
vedor da Santa Casa de BH e presidente 
da CMB, Saulo Levindo Coelho. Durante a 
solenidade que marcou a comemoração dos 
50 anos da Confederação, um momento foi 
reservado para homenagear os ex-presi-
dentes da instituição.

“O encontro também serviu para ava-
liarmos as ações e desdobramentos deli-
berados em um encontro que ocorreu na 
Bahia, além de traçarmos o planejamento 
estratégico das ações de fortalecimento do 
setor”, lembrou o provedor da SCMI, Eric 
Ettinger.

A programação do 3º Encontro das 
Maiores Santas Casas do Brasil contou 
ainda com uma visita dos participantes a 
Santa Casa de Misericórdia de Belo Ho-

rizonte. “Encontros como estes são muito 
importantes, pois servem para a troca de 
experiências, atualização de informações e 
fortalecimento de nossas ações”,  finalizou 
o provedor da Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna.

ENCONTRO

Santa Casa de Itabuna
participa de encontro das

Maiores Santas Casas do Brasil
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Aconteceu na terça-feira 
(05/11/2013)  a última reunião 
ordinária do ano da Academia 
Grapiúna de Letras – AGRAL,  
presidida pelo Diretor de Even-
tos,  Ramiro Aquino que convidou 
para formar a mesa, os acadêmi-
cos Jaime Nascimento, Ceslau 
Stanula e Eglê Machado.

Um clima de festa permeou 
toda a reunião, por dois impor-
tantes motivos: o primeiro, a 
outorga pela Associação Bahia-
na de Medicina em cerimônia 
comemorativa  ao  Dia do Mé-
dico (17/10/2013), em Salvador, 
do título de Mérito Médico, ao 
Dr. Jaime César Nascimento 
Oliveira, membro efetivo da 
AGRAL, ocupante da cadeira nº  
15 que tem por patrono Clodo-
mir Xavier de Oliveira. O aca-
dêmico falou do laurel que lhe 
trouxe muita alegria, mas prin-
cipalmente agradeceu a presen-
ça da AGRAL  na cerimônia, re-
presentada pelo seu Presidente 
Ivann Krebs Montenegro (foto).

O segundo motivo foi a co-
memoração dos 24 anos de 
episcopado do seu mais querido 
membro, aquele que nem todos 
os meses pode comparecer às 
reuniões, mas quando está pre-
sente muda o clima do evento 
mesmo sem dizer palavra, pela 
sua serenidade, cultura e hu-

mildade, o baluarte da AGRAL, 
Dom Ceslau Stanula, Bispo da 
Diocese de Itabuna, membro 
efetivo, ocupante da cadeira 
nº13 que tem como patrono Aní-
sio Spínola Teixeira.

Dom Ceslau fez uma sín-
tese dos caminhos percorridos 
a serviço da Igreja desde a sua 
chegada ao Brasil, lutas, vicissi-
tudes e conquistas. Emocionado 
chamou a atenção da Academia 
para os recentes acontecimentos 
na luta pela terra entre índios 
e agricultores no município de 
Buerarema; lamentou preocu-
pado deixando todos em silêncio 
reflexivo... 

Os atores acadêmicos Zélia 
Possidônio e Jailton Alves após 
uma apresentação que envol-

veu todos os presentes  estimu-
laram a um caloroso “parabéns 
a você”.

Ramiro Aquino franqueou 
a palavra  para manifestações. 
Dentre todas se destacou a 
saudação da acadêmica Norma 
Sampaio, que com  voz serena 
e mansa - que é a sua marca - 
resumiu o pensamento de todos 
em relação a Dom Ceslau; falou 
de Maria, a Mãe de Jesus, seus 
títulos e virtudes, manifestando 
gratidão pela presença de tão 
respeitável e amável membro 
na AGRAL.  Declamou belís-
simo poema  à Virgem Maria 
dedicando-o a Dom Ceslau. E 
Dom Ceslau sorriu feliz, e abra-
çando Norma Sampaio abraçou 
e sorriu para todos os membros 
da AGRAL.

Depois de outras manifesta-
ções, enquanto era servido um 
lanche, Ramiro Aquino conduziu 
o assunto para o planejamento 
da Confraternização Natalina 
da Academia. Ouviu propostas e 
ideias. Ficou determinado que o 
evento será no Teatro Sala Zélia 
Lessa, dia 10/12/2013.

Como não poderia deixar de 
ser, Dom Ceslau Stanula, zeloso 
chamou a atenção para a impor-
tância do homenageado, que de-
verá estar em primeiro lugar na 
festa e na vida dos acadêmicos.

E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil5@hotmail.com

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros “Breves 
Análises Jurídicas” e “Analises Cotidianas” (Direitos Editora), 
Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus; 
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-Diretor de Comunicação da Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI).

Espaço das
ACADEmIAS

*Vercil Rodrigues

ACADEmIA GRAPIÚnA DE LETRAS (AGRAL)

Reunião em Festa

Em um oásis de “músicas” 
de gosto duvidoso, eis que sur-
ge um talento regional que já 
começa a despontar no cenário 
nacional, estou falando da can-
tora e compositora Illa Benício.

Illa Benício esteve recente-
mente em Itabuna, sua cidade 
natal, vindo de uma série de 
shows pela Europa e da África, 
para cuidar de um projeto pes-
soal: o CD Flor de Xangô.

Flor de Xangô tem a as-
sinatura da artista e de Júlio 
Caldas, também itabunense 

Illa Benício
lança o CD Flor 

de Xangô

O disco Flor de Xangô, que 
traz nove canções, sendo que o 
carro-chefe é a música que dar o 
nome ao CD, tem uma luxuosa 
produção musical, com arranjos 
que engrandece ainda mais o tra-
balho de voz da artista. Além dis-
so, o encarte é luxuosíssimo e com 
as letras das músicas. Além da 
música Flor de Xangô, destaque 
também para as “E o que virá?!”; 
“Tema de Nós”; “Judite”; “Para 
Glauber” e “Nove Canções”. CD 
com a qualidade de uma artista 
que tem tudo para ser reconheci-
da nacionalmente.
Ficha Técnica: 
Guitarra base: bateria e voz 
– Illa Benício
Guitarra Solo e baixo: Júlio Caldas
Piano Rhodes: Tadeu Mascare-
nhas
Percussão: Giba Conceição
Bateria: Ricardo Rhodes.

e sobrinho do cantor, compositor 
e multi-instrumentista Luís Cal-
das, e é uma homenagem ao mes-
tre-baterista Adalmiro Leôncio da 
Silva, Sabará, de quem foi aluna 
de bateria. 

Ila Benício, que divide o seu 
tempo entre Itabuna e Salvador, 
declarou que esse trabalho é o re-
sultado natural do trabalho de uma 
artista a procura de amadurecer 
através da pesquisa de ritmo e da 
própria vivência poética.

Vi, na coluna “Política & Polí-
ticos”, deste nosso AgOra, edição 
de 05/07-10-2013, que o estimado 
irmão José Oduque Teixeira está 
emplacando noventinha, no ou-
tubrino mês, “sem nenhuma ho-
menagem ou reconhecimento por 
parte de segmentos representa-
tivos da área política ou empre-
sarial”, ele que, “como prefeito, 
marcou sua gestão com uma 
administração austera e critério 
no uso dos recursos públicos”, 
seguindo-se outras informações. 

A gente nem liga mais, por-
que está se acostumando com o 
“jeito” Itabuna de esquecer aque-
les e aquelas que por ela tanto 
fizeram. No meu sentir, ele fez 
muito por Itabuna, nas diversas 
atividades em que atuou. 

Lúcido, ativo, ainda freqüen-
ta a Maçonaria, se não me enga-
no também o Rotary e adminis-
tra seus negócios além de com 
a experiência de vida, também 
com eficiência e segurança que 
muitos, bem mais novos, gosta-
riam de possuir.

E falando em homenagem 
(falta de), ele receba ou não, pe-
guei recorte do Diário de Itabu-
na, de 23 de agosto de 1971, ele 
Venerável Mestre da “Areópa-
go”, HOMENAGEOU, em “Festa 
Branca” (recebe esposas, fami-
liares, imprensa, autoridades ci-
vis, militares e religiosas), MISS 
BAHIA, Thelma Alaíde Bran-
dão, se não me falha a memó-
ria, itabunense filha de um dos 
integrantes da Oficina. O jornal, 
em nota de primeira página, com 
fotografia, estampou:

“A Loja Maçônica Areópago 
Itabunense viveu, no último sá-
bado uma noite inesquecível, ca-
racterizada pelo companheiris-
mo, congraçamento, satisfação e 
cordialidade, que foram a tônica 
de todo o desenrolar das festivi-
dades, em comemoração ao Dia 
do Maçom, quando, num gesto 
que foi recebido com a maior sim-
patia, a Miss Bahia 71, senhori-
ta Thelma Alaíde Brandão, foi 
alvo de carinhosa homenagem 
por parte da diretoria e demais 
membros da mais antiga loja 
maçônica itabunense.

A Festa Branca, realizada 
sábado que passou, reuniu, no 
prédio da Areópago Itabunen-
se, as mais destacadas figuras 
dos meios sociais, autoridades e 
representantes de entidades de 
classes, diretores, membros da 

Maçonaria e respectivas famí-
lias, sendo a homenagem à se-
nhorita Thelma Alaíde Brandão 
realizada no belo Templo daque-
la loja.

A saudação aos membros da 
irmandade e convidados foi feita 
pelo Professor Nestor Passos, sen-
do a Miss Bahia 71 saudada, em 
nome da loja, pelo Sr. Jorge Neme.

Usaram ainda da palavra, 
na oportunidade, o Venerável 
Mestre José Oduque Teixeira, 
o Sr. João Sena, representando 
o Prefeito Municipal, a senhora 
Iolanda Nunes da Cruz, o De-
sembargador Renato Mesquita, 
Governador do Distrito 455 do 
Rotary Clube Internacional, e 
finalmente a senhorita Thelma 
Alaíde Brandão, agradecendo a 
homenagem que lhe foi prestada.

Na ocasião a senhora Ame-
naide Teixeira, esposa do Vene-
rável José Oduque, passou às 
mãos da Miss Bahia 71 uma ofe-
renda da Loja Maçônica Areópa-
go Itabunense.

A segunda parte da progra-
mação festiva do último sábado, 
naquela loja, foi realizada no 
primeiro andar do edifício Maçô-
nico, com um sarau dançante. O 
invulgar acontecimento   

foi transmitido para Itabuna 
e demais cidades da região, pela 
Radio Jornal”

Pois é, “seo” José Adervan. 
Por aqui, em geral, as Entida-
des não se movimentam para 
homenagens da espécie (princi-
palmente se o destinatário não é 
chegado a ôba-ôba).                                                                                                                                     

Mas quem acompanhou o 
desfile de 7 de setembro do ano 
passado, do qual participou a 
Loja a que pertence o nosso Zé, 
ele integrando uma das filas, 
percebeu a ESPONTANEIDADE 
com que pessoas, aqui e ali, em 
trechos num ou nos dois lados da 
Avenida do Cinqüentenário, a 
partir do Jardim do Ó, gritavam 
o nome dele e ouviam-se aplau-
sos, que ele retribuía, sorrindo,  
acenando discretamente.  

Foi bom prefeito e os do seu 
tempo, nas calçadas, não o es-
queceram, mesmo decorridos 
tantos anos.

(Os cidadãos comuns, ali, ho-
menageavam um político honesto 
– avis rara (há exceções, claro!) 
nos nossos dias. Parabéns, Zé! 
Você mereceu. Merecerá sempre!).  

Por Jorge Wehbe Neme.

José Oduque e Miss Bahia

CRÔnICA

Por  Jorge Wehbe Neme *
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A vontade de Deus é 
a vossa santificação

A vontade de Deus para nós é a nossa 
santificação. O Senhor nos quer perfeitos 
n’Ele. Ele está trabalhando em nós para 
sermos a Sua imagem.

“Sede Santos como eu sou Santo, sede 
perfeitos como o Pai Celeste é perfeito” (cf. 
1Pd 1,16).

Num jardim encontro muitas flores, 
mas escolho apenas algumas; não por-
que sejam as mais bonitas ou mais per-
feitas: mas, por escolha, elas agora são 
minhas, pertencem a mim. Um oriental, 
um hebreu, diria que essas flores escolhi-
das e tiradas do meio das outras seriam 
“Kadoshi”, quer dizer, santo. “Santa” não 
porque são mais bonitas ou perfeitas, mas 
porque são “escolhidas e tiradas do meio 
das outras” e agora pertencem àquele que 
as escolheu.

“A vontade de Deus é a vossa santifica-
ção” (1 Ts 4,3).

Ainda não somos totalmente do Se-
nhor. Pertencemos muito a nós mesmos 

e ainda pertencemos ao mundo. Precisa-
mos viver a nossa realidade: pertencemos 
ao Senhor, como flores escolhidas por Ele. 
Já fomos tirados do mundo e selecionados 
para o Senhor. Somos consagrados ao Se-
nhor, estamos a Seu serviço em regime 
de dedicação integral. Por isso, também 
nossas ações são consagradas. Somos 
fermento, sal, não por aquilo que so-
mos, mas por aquilo que Deus faz de 
nós. Por causa da presença de Deus 
em nós e da nossa pertença a Ele, fer-
mentamos onde estamos; somos luz 
para este mundo. Somos de Deus, Ele 
está em nós, então tudo em nós leva a Sua 
marca. Se somos pertença Sua, precisa-
mos realizar Sua vontade.

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Carta aberta
a Caetano, Gil 
e Chico, sem 
censura!

Eu poderia começar essa carta comen-
tando o quanto admiro (embora de formas 
diferentes) o trabalho e história de cada 
um de vocês, ou relatando o quanto os três 
foram e são importantes para a cultura 
brasileira, mas prefiro ir diretamente ao 
assunto: acompanhando essa polêmica 
toda em que vocês se colocam contra as 
biografias não autorizadas de persona-
lidades públicas, a primeira palavra que 
vem à mente é INACEITÁVEL.

Perdoe a intimidade, Gil, mas é como 
se aquela doce e paciente professora que 
me alfabetizou, ainda na infância, agora 
dissesse que eu não sei escrever.  A cada 
declaração concedida por vocês e a cada 
matéria que leio sobre o tema, a sensação 
é de frustração. Eu não posso aceitar que 
os meus guerreiros do Tropicalismo, que 
lutaram pela liberdade de expressão no 
final da década de 60, sob o massacre de 
uma ditadura militar, agora lutem contra 
o direito de acesso a suas fascinantes his-
tórias. É inaceitável. 

Não, eu não sou contra o direito à pri-
vacidade, Caetano, e concordo quando você 
diz que a lei deve servir para todos, mas é 
preciso ser coerente e admitir que um ci-

dadão, ao optar por seguir uma carreira 
pública, deve estar preparado emocional-
mente para os ônus e bônus que ela possa 
lhe proporcionar. Perdoe a minha audácia, 
mas eu não posso aceitar que vocês, que me 
fizeram acreditar que a liberdade de ex-
pressão deve ser ampla e irrestrita, agora 
estejam fomentando uma discussão sobre 
privacidade alegando direitos autorais.  

Mas e aí se alguma dessas biografias 
lhes causarem constrangimento? Assim 
como qualquer cidadão brasileiro, recor-
ram à justiça e lutem pela punição dos 
envolvidos. Cada um que arque com as 
responsabilidades dos próprios atos. Vocês 
esqueceram o que é democracia? Sugiro 
que recorram aos próprios acervos, leiam 
e assistam suas próprias entrevistas. Aqui 
para nós, ninguém jamais ousou falar em 
democracia melhor que vocês nestas últi-
mas décadas. Impedir biografias, nobres 
ídolos, é como retroceder e pedir que o 
Brasil esqueça, inclusive, a trajetória que 
os fazem importantes e famosos até hoje. 

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

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

Por Manuela Berbert *

POnTO 
DE VISTA

1- Trabalhei por oito anos como 
lanterneiro, pintor e soldador, inclu-
sive em finais de semanas e acima do 
horário. Não recebia hora extra nem 
insalubridade. Já o ex-patrão pegava 
esse adicional. Entre na Justiça e o juiz 
exigiu pericia, ainda não feita, para 
ver se o serviço era insalubre. Poderá 
concluir que a área não era insalubre? 
Não tenho documento para provar a 
minha jornada. Carlos Matos. 

Caro Matos, convém salientar que o 
contrato com o seu ex-patrão nada tem a 
ver com o atual. 

Bem, para a constatação de insalu-
bridade ou periculosidade (no caso insa-
lubridade), deve realmente haver perícia. 
É uma imposição da CLT. A questão não 
é de área, ou de local insalubre, é do ser-
viço. Ou seja, o serviço que você desempe-
nha é insalubre, mas o perito é quem vai 
esclarecer o juiz a respeito, até porque 

há três graus de insalubridade: máxima, 
média e mínima. E o perito é quem vai 
fazer essa   dosagem. 

 
2- Trabalho numa empresa há 

quatro anos. Ampliei minhas fun-
ções e não fui promovido, além de 
ter colegas que realizam as mesmas 
atividades com salários maiores. 
Sinto-me discriminado diante dessa 
desigualdade. Isso caracteriza assé-
dio moral? Ítalo Lima. 

Caro Ítalo, temos que ver por primei-
ro, se a empresa dispõe de plano de car-
gos e salários. Se houver  esse plano, é 
o caso de pedir o seu reenquadramento 
nas novas atividades. Se não houver o 
quadro, a hipótese é de equiparação, des-
de que o seu colega não faça as mesmas 
atribuições a mais de dois anos antes de 
você. Veja bem, não é tempo de serviço na 
empresa, é tempo de serviço nas funções.

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.
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Aproprio-me das palavras do autor para 
apresentar o livro O Santo de Mármore, do 
escritor ilheense Pawlo Cidade.

“A obra retrata o início do movimen-
to estudantil em Ilhéus, no final dos anos 
80, embalado pelo fim da ditadura militar e 
pela crise econômica que afetou dezenas de 
municípios baianos. Éramos fãs do Legião 

Urbana, RPM, assistíamos lançamentos em 
videocassetes e a Bahia estava prestes a se 
transformar no Estado de Santa Cruz.

Em novembro de 1987, quatro professo-
res foram demitidos. Justamente os quatro 
professores que abriram nossos olhos para 
tudo que estava acontecendo naquele mo-
mento. Furiosos, entramos em greve. Era 

a primeira vez na história de Ilhéus que 
estudantes entravam em greve. Embora se 
trate de uma obra de ficção, os fatos, aconte-
cimentos e muitos personagens existiram e 
ainda existem fora das páginas de O Santo 
de Mármore”.

Livro O Santo de Mármore, Autor Pawlo 
Cidade, editora A e preço R$ 30,00.

O Santo de Mármore


