
Marcus Vinicius – Um ano se passou 
desde quando o senhor assumiu a presi-
dência da OAB. Qual é sua avaliação sobre 
esta experiência?

Marcus Vinicius - A OAB possui duas mis-
sões, duas funções. Estas missões são fixadas 
por lei, na Lei Federal, que criou o estatuto da 
advocacia, como também na própria Constitui-
ção e nos frutos da própria entidade. Uma mis-
são é a corporativa: selecionar os advogados, 
disciplinar a conduta, verificar a ética na con-
dução dos profissionais da advocacia, no exer-
cício de suas atividades, lutar pela valorização 
da advocacia, defender os direitos e garantias 
do exercício profissional, das prerrogativas do 
exercício profissional do advogado. Um advoga-
do valorizado significa um cidadão respeitado.

- Por quê?
Marcus Vinicius - Este é um dos lemas 

desta gestão. Porque temos de um lado o Estado 
julgador, o Estado acusador, o Estado que cobra 
impostos, o Estado que interfere na vida das 
pessoas. Por outro lado temos as pessoas físi-
cas e jurídicas. Pessoas que têm a seu favor o 
advogado quando são agredidas em seus direi-
tos e em suas garantias. Se o advogado é enfra-
quecido, a pessoa jurídica e física é fragilizada 
perante o Estado. Para que esta balança não se 
desequilibre e o cidadão seja respeitado, o pro-
fissional do cidadão, que é o advogado, precisa 
ser valorizado. Por isso há um dispositivo que 
precisa ser anunciado, que é o artigo 6º da Lei 

Federal 8.906, o Estatuto da Advocacia, que diz 
que não há hierarquia entre advogado e juiz, 
não há hierarquia entre advogado e membro 
do Ministério Público, não há hierarquia entre 
advogado e qualquer servidor público. Por quê? 
Não deve haver hierarquia entre o cidadão e o 
Estado. O Estado deve ter como finalidade asse-
gurar os direitos do cidadão e deve respeitá-lo. 
Portanto, esta luta pela valorização do advoga-
do é em favor do cidadão. Esta é uma das mis-
sões da Ordem, que é cuidar da corporação.

- Qual é a segunda missão?
Marcus Vinicius - Cuidar das causas 

da República. Este é o segundo lema da atual 
gestão. É a OAB como a voz constitucional da 
sociedade brasileira. A Constituição Federal, 
que cita e menciona a Ordem dos Advogados 
do Brasil em oito oportunidades, atribui à OAB 
esta função ao dizer que a nossa entidade pos-

sui legitimidade ativa, ou seja, a possibilidade 
de ingressar em juízo na defesa de causas da 
cidadania. Isso faz com que a Ordem possa pro-
por ação direta de inconstitucionalidade contra 
leis e normas inconstitucionais, arguição de 
descumprimento de preceito fundamental, ação 
declaratória de inconstitucionalidade. A Ordem 
tem assento no Conselho Nacional de Justiça, 
no Conselho Nacional do Ministério Público. 
Ela participa do concurso de seleção dos juízes 
membros do Ministério Público e de advogados 
públicos. Ao assegurar essas prerrogativas à 
Ordem dos Advogados do Brasil e ao dizer que o 
advogado é inviolável no exercício da profissão, 
a Constituição deixa claro que a Ordem tem a 
obrigação de ser porta-voz da sociedade brasi-
leira, na defesa da ordem constitucional, da nor-
ma constitucional.

- E como foram colocadas em prática 
estas missões em 2013?

Marcus Vinicius - Neste ano, durante a 
defesa destas causas da República, concluímos 
o julgamento da ação de inconstitucionalidade 
da PEC do calote dos precatórios. Foi uma vitó-
ria alcançada no primeiro semestre deste ano. O 
Supremo Tribunal Federal disse que o cidadão 
que teve na Justiça assegurado seu direito, não 
pode ficar 15 anos esperando pelo pagamento, 
como esta PEC do calote dos precatórios previa. 
Ingressamos no Supremo Tribunal Federal com 
uma ação declaratória de omissão, em que o Su-
premo nos deu uma liminar. Isto foi feito para 

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - Ano VI - n° 62 - SUL DA BAHIA
De 20 de março a 20 de abril de 2014 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

obrigar o Congresso Nacional a editar uma lei 
de proteção aos usuários dos serviços públicos. 
Nós não a temos no Brasil. Temos o Código de 
Defesa do Consumidor, mas não temos o Código 
de Defesa do Cidadão que precisa da escola, do 
hospital para seu tratamento.

- E o que mais?
Marcus Vinicius - Lutamos também, ao 

longo deste ano, por um ensino de Direito de 
qualidade. Fizemos um pacto com o MEC que 
congelou a criação de novas faculdades de Di-
reito e, junto com a OAB, estamos elaborando 
um novo curso de Direito para o Brasil, um 
novo marco regulatório. Isto é a Ordem se preo-
cupando com o futuro do mundo jurídico brasi-
leiro. Lançamos também uma importante luta 
pela reforma política do Brasil. Entendemos 
que esta é a reforma das reformas, uma refor-
ma que modificará a forma com que são eleitos 
os representantes do povo. Não como uma sim-
ples mudança do sistema eleitoral, mas uma 
reforma política profunda em que a votação 
seja em ideias, propostas, com financiamentos 
democráticos de campanhas, para que assim o 
eleitor saiba quem ele está elegendo ao votar. 
Hoje ele não sabe. Hoje existe uma linha oculta. 
Estamos, portanto, cuidando da valorização da 
profissão e das causas da República.

- A voz da Ordem tem sido devidamente 
ouvida pelos poderes do Brasil?

Marcus Vinicius - Sim. É preciso ser justo 
no sentido de que os poderes constituídos, não 
apenas o Congresso Nacional, que é o poder em 
que todas as vertentes da sociedade estão re-
presentadas, mas o Judiciário, principalmente, 
como também a própria presidência da Repú-
blica têm ouvido a Ordem, têm dado a devida 
deferência à importância institucional da enti-
dade. Vide quando a presidente nos convidou 
para discutir saídas para a crise política em 
que o Brasil se envolveu neste ano, a partir das 
manifestações. A OAB foi a primeira entidade 
nacional a se encontrar com a presidente da Re-
pública, logo no dia seguinte das manifestações.

- E como foi?
Marcus Vinicius - Primeiro ela se reuniu 

com os governadores e depois com a Ordem. Ela 
ouviu as sugestões da Ordem e inclusive tinha 
a ideia da convocação de uma Constituinte. A 
Ordem entendeu que, se por um lado uma re-
forma política é importante, por outro lado 
uma Constituinte naquele momento não seria 
a melhor medida. A presidente acolheu nossa 
reflexão. Então, sendo justo, não posso deixar 
de reconhecer que os poderes constituídos no 
Brasil têm permitido o devido diálogo com a 
Ordem dos Advogados do Brasil. Fonte: Revista 
Brasília em Dia.

Advogado militante, formado 
pela Universidade Federal do 
Piauí (turma de 1993) com pós-

-graduação pela Universidade Fede-
ral de Santa Catarina e doutorando 
em Direito Processual pela Universi-
dade de Salamanca, Espanha. Filho 
do escrivão judiciário Sérgio Coêlho e 
da professora primária Maria Doracy.

Eleito para seu quarto mandato 

consecutivo no Conselho Federal, onde 
foi Secretário-Geral na última gestão, 
desempenhou funções de presidente 
da Comissão Nacional de Legislação e 
de presidente da Coordenação do Exa-
me de Ordem Unificado. É Membro da 
Comissão de Juristas para elaboração 
do novo Código de Processo Civil e da 
Comissão do Senado responsável pelo 
novo texto do Código Eleitoral. 

“O Estado deve ter como 
finalidade assegurar os direitos 
do cidadão e deve respeitá-lo”

Entrevista com o presidente do Conselho Nacional da Ordem
do Advogados do Brasil (OAB),  Marcus Vinicius Furtado Coêlho



Com o aumento da população e seu envelhe-
cimento, e em consequência o aumento das do-
enças cardiovasculares, tem crescido o número 
de pacientes que apresentam morte súbita. Ain-
da era estudante quando soube do caso de uma 
amiga ter falecido enquanto dormia. Pessoas 
que falecem na fila enquanto esperam o ônibus. 
Pessoas sentadas em bancos de jardins, admi-
rando a natureza, de repente, tombam mortas. 
Uma senhora, sentada numa cadeira num res-
taurante, de súbito, caiu sem vida. A impren-
sa, de vez em quando, noticia que um jogador 
de futebol morreu no gramado. E nem sempre a 
presença de um médico e as manobras de reani-
mação conseguem recuperar o paciente.

Entre as principais causas de morte súbita 
estão as arritmias cardíacas as embolias, e os 
infartos agudos do miocárdio. No primeiro caso, 
o coração funciona fora do seu ritmo normal e 
no segundo, quando um trombo migra de uma 
parte do corpo, e obstrui a artéria pulmonar. Pa-
cientes que usam remédios para o controle de 
arritmias e de trombose jamais devem se descu-
rar de usá-los e, quando em viagem, ter o cuida-
do de leva-los consigo. Nos hipertensos, nunca 
esquecer de usar a medicação hipotensora.

Ainda cuidados especiais devem tomar os 
hipertensos, pois a hipertensão arterial muitas 
vezes vem acompanhada de arritmia. Daí, o cui-
dado que aqueles pacientes precisam ter, indo 
regularmente ao médico.

Pacientes no pós-operatório, igualmente, ne-
cessitam seguir as prescrições do cirurgião, fi-
cando atentas para as recomendações dele.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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Entre tantas particularidades 
nauseantes de sua vida politica, o 
Brasil tem um deputado-presidiário. 
É Natan Donadon, acusado de desviar 
R$ 8,4 milhões da Assembleia Legis-
lativa de Rondônia, quando diretor fi-
nanceiro. O Supremo condenou-o por 
peculato e formações de quadrilha.

O normal seria a cassação auto-
mática do mandato, como indica a 
Constituição. Mas o parlamentar foi 
salvo pelo fisiologismo do voto secre-
to, que a Câmara Federal ainda não 
trocou, nesses processos, pelo voto 
aberto. Ele próprio participou da sua 
absolvição e agradeceu de joelhos e 
mãos postas. 

Indaga-se agora de haverá re-
make no caso dos deputados do men-
salão recolhidos às grades. Pressiona-
do pela opinião pública, o presidente 

da Câmara, Henrique Eduardo Alves, 
se comprometeu a impedir votações 
enquanto perdurar o voto secreto.

Parece agora esquecido do que 
disse. Em vez de do cancelamento 
imediato dos mandatos de José Geno-
íno e outros presos em regime fechado 
(por enquanto), acaba de optar pela 
decisão do plenário. Justifica assim a 
suspeita de novo ato de santificação 
de prisioneiros.

Além de constituir hostilidade a 
um dos poderes da República, a dúbia 
conduta de Alves adensa a auréola de 
piedade de piedade tecida em volta de 
Genoíno. O ex-guerrilheiro está em 
vias de beatificação. Os companhei-
ros de alto escalão, além de insuflar o 
MST a invadir mais fazendas e dene-
grir Joaquim Barbosa, por vingança, 
fazem de Genoíno um mártir.

Até a senhora presidente ou pre-
sidenta, que fazia bem em calar-se, 
entrou no coro dos penitentes, para 
transformar em arma eleitoral os tor-
mentos hipertensivos do deputado. 
Até o ex-presidente, que de falastrão 
passara a múmia de faraó, ameaça 
falar.

Dizer o que? Repetir que de nada 
sabia, que o mensalão foi apenas cai-
xa dois, que as elites espoliadoras 
conspiram contra os salvadores da 
pátria? A essa altura, insistir nesse 
teatro burlesco acentua a impressão 
generalizada de que faltam outros au-
tores em Nuremberg – ou na Papuda.

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*
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Santificação dos condenados
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Sucessão, arte 
da renovação

Desde os primórdios da huma-
nidade a necessidade de prole é o 
sustento de toda instituição ou socie-
dade. Baseada nesta esteira de pen-
samento pode afirmar que o jovem 
é o futuro da existência humana e 
de seu haver. Para tanto, o papel e 
ações de cada contribuinte pode le-
var ao sucesso ou não.

A atuação das gerações Y e, 
principalmente, Z no dia-a-dia em 
cada ambiente, tanto na família 
quanto no trabalho, nas lideranças 
juvenis ou nas unidades de ensi-
no, tem comprovado o potencial e 
habilidade do “menino” de hoje em 
resolver suas obrigações, marcadas, 
sobretudo, pela criatividade, flexi-
bilidade e eficiência. Comprovamos 
tal entendimento, a partir da visível 
presença de jovens em funções de 
destaques nos diversos envolven-
tes. Como, ressalta Ley do Trânsito 
(PSD), Presidente da Câmara Muni-
cipal de Ipatinga: “... E isso acontece 
porque todos sabem da importância 
da liderança jovem, que faz diferen-

ça no curso do município e também 
do país.” Este, também, afirma: “que 
muitas pessoas confundem pou-
ca idade com falta de preparação e 
exortou os estudantes a sonharem 
alto. Daqui pode até sair um futuro 
presidente da República. Nosso país 
tem um ex-presidente que era um 
operário. Então, porque não, jovens 
bem formados e bem intencionados 
que tiveram preparação...”. 

Assim, a necessidade de des-
cendência, é de facto esta função de 
reprodução de social, mais do que a 
reprodução biológica, que permite a 
legitimação da descendência social e 
permanência das organizações. 

Porém, alguns afirmam que a 
falta de experiência, especialmente, 
pela idade dos púberes pode gerar 
um risco para eficácia de suas mis-
sões ou, mesmo, por falta de tempo, 
conhecimento ou outras formas de 
insegurança dos gestores, notamos 
que “... Só um terço das organiza-
ções instaladas no País tem algu-
ma iniciativa para preparar suces-

sores...”, avalia Fernanda Pomin, 
sócia-diretora da empresa de recru-
tamento Korn/Ferry e que atua na 
área de liderança e consultoria de 
talentos. Todavia, o que observamos 
em nossos dias é que mesmo com a 
suposta imaturidade ou experiên-
cia dos jovens, percebemos, conco-
mitantemente, uma capacidade de 
aprendizagem, de inventividade e 
operacionalização. 

Por fim, é indispensável compre-
endermos, que o aprendiz dos dias 
atuais será o líder do amanhã. Du-
rante a jornada até o ápice de seu 
labuto e gnóstico, as tomadas de de-
cisões, tanto os tentames positivos 
quanto os negativos constrói a estru-
tura do homem e possibilitará o pro-
gresso de forma pujante e peremptó-
ria dos grupos e coletividade.

Por Tales Almeida Andrade.
Estudante, estagiário de nível médio da 13ª 
Promotoria Regional de Itabuna - MPBA, 2º 

Conselheiro e Presidente Adjunto do Capítulo 
Itabuna da Ordem Demolay n 40 

– Mater da Bahia.
Email: talesalmeidadm@hotmail.com

Por Tales Almeida Andrade*

PONTO 
DE VISTA

Bolsa brasileira fecha
no menor nível em cinco anos

Uma correção das 
ações do setor elétrico se 
somou às incertezas do ce-
nário internacional e levou 
a bolsa brasileira a recuar, 

semana passada para o 
menor nível em quase cin-
co anos. O Ibovespa caiu 
1,05% para 44.965,55 pon-
tos, menor valor desde 22 

abril de 2009 (44.888,22) 
e fechou a quarta semana 
seguida de desvaloriza-
ção. A perda acumulada no 
ao é de 12,7%. A retração 

também se deve ao efei-
to da realização de lucros 
por parte dos investidores 
diante do forte avanço dos 
últimos dias.

Seja um 
homem novo, 
uma mulher nova

Temos de ingerir, para o nosso interior, coisas 
boas da Palavra de Deus. O inimigo está atacando a 
nossa pureza, por isso precisamos ser coerentes, não 
podemos continuar absorvendo ‘porcarias’ pela boca, 
pelos ouvidos, pelos olhos, pelo tato. Eu sei que é mais 
gostoso assistir a um filme do que ler a Bíblia, mas 
precisamos ser coerentes. Estamos aqui para sermos 
homens e mulheres novos para um mundo novo.

Vamos ser coerentes! O demônio está acabando 
com as nossas famílias, com os matrimônios, mas 
temos recebido a proporção necessária da graça de 
Deus para construir um mundo novo. Só depende 
de nós, exclusivamente de nós.

Por Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)



Um dos maiores Comple-
xos Filantrópicos de Saúde do 
Interior do Norte e Nordeste 
do país, a Santa Casa de Mi-
sericórdia de Itabuna, am-
pliou seus serviços colocando 
à disposição da população re-
gional mais uma unidade hos-
pitalar. O Hospital Dia tem 
atendimento voltado exclusi-
vamente para cirurgias de pe-
quena e média complexidade, 
que demandam curta perma-
nência de internação do paciente - no 
máximo 12 horas após o procedimento.

“A segurança do procedimento ci-
rúrgico não está relacionada à maior 
permanência hospitalar, e sim a sua 
correta indicação, seleção e preparo 
pré-operatório”, explicou a Coordena-
dora Operacional do Hospital Dia, a en-
fermeira Dayanna Campelo. E comple-
tou: “Se por qualquer motivo houver a 
impossibilidade de alta no horário pre-
visto, temos a retaguarda do Complexo 
Hospitalar Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna e fazemos a transferência 
do paciente para o Hospital Calixto Mi-
dlej Filho”. 

Profissionais qualificados atendem 
diversas especialidades médicas no 
Hospital Dia: Cirurgião Geral, Aneste-
siologista, Cirurgião de Cabeça e Pesco-
ço, Angiologista, Pediatra, Gastroente-
rologista, Ginecologista, Mastologista, 
Oncologista, Otorrinolaringologista, 
Proctologista, Urologista, Ortopedista 
e especialista em Plástica Estética e 
Reparadora. Ainda existe a expectativa 
de ampliação desse quadro.

Com capacidade para realizar 12 
cirurgias diárias, a unidade conta 
com todo suporte para realização dos 
procedimentos: consulta pré-anesté-
sica (exceto para os casos de aneste-
sia local), dois centros cirúrgicos, sala 
de recuperação anestésica, aparta-
mentos amplos com TV e ar condicio-
nado, posto de enfermagem e farmá-
cia, além da comodidade do paciente 
resolver no próprio hospital todas as 
questões administrativas que antece-
dem a cirurgia. 

“Disponibilizamos um ambiente 
tranquilo, agradável, com atendimen-
to humanizado e privacidade, além de 
reduzirmos o risco de infecção hospita-
lar com o retorno seguro e mais rápido 
do paciente para a sua casa”, finalizou 
Dayanna Campelo.

Funcionamento
O Hospital Dia atende pacientes 

de convêniao e particular, das 7 às 19 
horas, no prédio da CIAM situado na 
avenida Aziz Maron, nº 129, 1º andar, 
bairro Góes Calmon. Maiores informa-
ções pelo tel. (73) 3613-6425

Todas as unidades escolares do mu-
nicípio de Ilhéus começaram a funcio-
nar em período integral das 8 às 17h, 
dos dias 17 e 31 de março, para a ma-
trícula de alunos novos. Os estudantes 
que já estão registrados na rede mu-
nicipal, terão as matrículas realizadas 
automaticamente, exceto nos casos em 
que houver necessidade de alterar da-
dos como endereço, ou haja solicitação 
de transferência da escola, o que exige 
a presença dos pais ou responsáveis. 
Os pais de alunos que requisitarem a 
matrícula nova devem estar munidos 
de documentos pessoais e os históricos 
escolares dos filhos.

A secretária municipal de Educação 
Marlúcia Rocha, disse que haverá um au-
mento significativo na quantidade de alu-
nos na rede municipal de ensino este ano, 
em razão da atipicidade que marcou o 
ano letivo de 2013, com dificuldades para 
regularizar a merenda escolar, a carên-
cia de ônibus para o transporte escolar 
e os problemas enfrentados em muitas 
unidades. Para 2014, o calendário esco-

lar já está pronto, a merenda escolar está 
regularizada e a Prefeitura já recebeu 
sete ônibus novos e aguarda a chegada de 
mais quatro.

“Com estas novas condições, de nor-
malidade, muitos alunos que em 2013 
se matricularam em escolas de municí-
pios vizinhos, estão retornando à nossa 
rede”, explicou a secretária. Além disso, 
estão sendo recuperadas ou tendo refor-
mas na sua estrutura física várias uni-
dades, a exemplo da Perpétua Marques 
(Centro),  Heitor Dias (Centro), Escolas 
Nucleadas Aritaguá I e II, Creche Dom 
Eduardo (Bairro São Francisco). As re-
formas incluem recuperação da parte 
hidráulica, pintura de paredes, muros, 
telhados, portões e instalação de novos 
bebedouros e serão concluídas antes do 
início das aulas, previstas para o dia 14 
de abril.

Com o reforço dos novos ônibus, o 
município de Ilhéus poderá oferecer mais 
conforto para o transporte dos estudan-
tes, especialmente dos que residem nos 
distritos e vilas situados na zona rural.

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EDUCAÇÃO

Santa Casa de Itabuna amplia
 serviços com o Hospital Dia

Secretaria de Educação 
prevê aumento do número 

de alunos em Ilhéus
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A OITAVA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES
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É preciso mobilizar as institui-
ções sociais a assumirem a bandeira 
do cacau. Nossas “lideranças políti-
cas”, infelizmente, vivem do oba-oba 
dos holofotes, marcam suas presenças 
na hora da festa e depois somem para 
só reaparecerem na época das novas 
eleições. Alguns políticos tiram pro-
veito da desgraça alheia e manipulam 
as situações de maneira que eles pa-
reçam “fortes e dignos” representan-
tes dos produtores. Não são!

É hora de mudar o jogo: chega 
desse esquema um-ganha-o-outro-
-perde (no caso, específico, a socie-
dade perde e os maus políticos ga-
nham). Todas as boas organizações 
sociais no Brasil e no mundo já desco-
briram (e praticam) o jogo do ganho-
-eu-ganha-você: um esforço conjunto 
para o bem-estar coletivo. Políticos 
precisam de votos, a sociedade preci-
sa de ações. Essa é a realidade. Não 
dá mais para engolir os discursos de 
ocasião.

Socialmente continuamos atrela-
dos a um modelo político inútil: en-
quanto produtores(as) de cacau cla-
mam por respeito, reconhecimento, e 
verbas que efetivamente transforma-
riam para melhor a nossa realidade 
ecológica, econômica e social, milhões 
e milhões de reais são desviados pa-
rar no bolso sem fundo da roubalhei-
ra instituída nesse país. Para piorar, 
a mesma sociedade que tanto critica 
aqueles discursos de ocasião é a mes-
ma que continua elegendo os nefastos 
canalhas a décadas. 

O mundo mudou. O ‘jeitinho bra-
sileiro’ há muito tempo é visto como 
uma piada de mau gosto. O amado-
rismo é uma praga brasileira que nos 
amarra ao passado colonial. Por isso 
é preciso que produtores e produto-
ras saibam que a luta pelo cacau só 
será vencida quando se vencerem to-
das as batalhas (históricas, políticas, 
sociais e econômicas, etc.). As bata-
lhas, por sua vez, só serão conquista-
das quando houver estratégia, união 
e consciência para botar pra correr 
aqueles que mascaram a realidade, 
e iludem a sociedade com discursos 
vazios, em detrimento daqueles que 
sofreram e sofrem as consequencias 
de suas artimanhas políticas.

A lavoura cacaueira tem vivido, 
por mais de vinte anos, a maior de 
todas as suas crises, resultante da 
praga da vassoura-de-bruxa (e tam-
bém do descaso com o que as “auto-
ridades” trataram e tratam o assun-
to). E esta crise trouxe em seu bojo 
entraves e estagnações econômicas, 
ambientais, turísticas, culturais e so-
ciais tão fortes quanto um “nó” muito 
bem apertado, estrangulando a sobre-
vivência de toda a Região Cacaueira. 
Mas, quem se preocupou em contar, 
registrar, documentar os aconteci-
mentos que resultaram na chegada 
da vassoura-de-bruxa à lavoura ca-
caueira do sul da Bahia? Felizmente 
um bravo e abnegado diretor: Dílson 
Araújo! E também do grande batalha-
dor Dorcas Guimarães! 

E ainda bem que Dílson e Dorcas 

se comprometeram com esta enorme 
tarefa, e contaram a maldita histó-
ria da praga da vassoura-de-bruxa, 
num documentário (O Nó: ato hu-
mano deliberado. Que no último dia 
04 de abril fez um ano da sua pri-
meira exibição), caso contrário, as 
gerações futuras poderiam afirmar, 
sem reservas, e em alto e bom som 
que a Região cacaueira se acovardou 
diante de uma tramóia urdida nos 
desvãos de interesses mesquinhos, 
provavelmente, partidaristas. Mas, 
e os historiadores da Região, o que 
fizeram? O que estão fazendo? Neste 
particular, me incluo e me peniten-
cio: deveria ter exercido com mais 
energia o meu ofício de historiador 
para colaborar, humildemente, com 
o Dílson e com o Dorcas e tantos ou-
tros que fizeram esse documentário. 
Desculpem-me. 

Dílson Araújo desfez o nó políti-
co do cacau! Muito obrigado Dílson! 
E esse sentimento de gratidão não 
é apenas meu, mas, de todos os que 
compreendem que a causa do cacau é 
maior que qualquer interesse indivi-
dualista: a história do cacau é maior 
que as nossas vidas! E, a propósito, 
Edvaldo Sampaio foi o maior exem-
plo disso. Até o último instante, mes-
mo muito adoentado, ele lutou para 
provar (e provou) a viabilidade da 
cacauicultura. Que Deus o abençoe 
Edvaldo.

Por fim, peço licença a Edmon 
Ganem para transcrever aqui suas 
sábias palavras a respeito do do-
cumentário e da situação da região 
cacaueira: Aos caros amigos ide-
alizadores do NÓ, parabenizamos 
por esse grande documentário que 
se bem utilizado poderá dar outro 
rumo a Região Cacaueira. As mu-
danças são duras, mas, precisamos 
ter coragem para mudar. Mobilizan-
do a sociedade. Fazendo os políticos 
entenderem que eles foram eleitos 
para atender as demandas da so-
ciedade.  As crises, segundo o eco-
nomista Schumpter, existem para 
provocar mudanças. Talvez na nos-
sa Região elas tenham vindo para 
acordar a todos, principalmente os 
que estavam dormindo em berços 
de ouro. Em 1989, a última sequên-
cia das três grandes crises do cacau 
baiano, as medidas tomadas pelo 
governo não foram suficientemente 
adequadas para solucionar o proble-
ma grave que a partir de então vem 
assolando a Região. Portanto, todos 
estão pobres: grandes, médios e pe-
quenos. Mas, não são só eles. Toda 
cadeia produtiva do cacau com exce-
ção da indústria, foi desmantelada. 
Parabéns ao Dílson e a Dorcas e a 
todos que de alguma forma contri-
buíram para a realização do filme. 
A história não será a mesma após o 
registro deste documentário.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/

UCSAL. Especialista em História do Brasil e Mem-
bro da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL).

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

O nó do cacau um ano depois...

O maior prazer do escritor não é pu-
blicar um livro. Sua maior satisfação é 
saber se o seu livro é lido. Melhor ainda 
é ter retorno sobre o que você escreveu. E 
foi isso que fizeram os estudantes da rede 
pública de ensino da Escola Nucleada de 
Castelo Novo. Orientados pela professora 
Rita Aparecida, eles voaram junto comigo 
para fugir de um rigoroso inverno cana-
dense, em busca de abrigo e alimento. O 
inverno frio, com contínuas tempestades 
de neve os forçava a emigrar. Claro que 
não estou falando dos estudantes da Rua 
Napoleão Loureano, do distrito de Castelo 
Novo, (que também já foi cenário de um 
dos meus livros: “O Tesouro Perdido das 
Terras do Sem Fim”), mas, dos gansos 
Ivan, Vivi, Coró, Tárcia, Cláudio, Osmar, 
Juninho e Gambão personagens do livro 
“O Caminho de Volta”, (Editora Via Lit-
terarum, 2010) adotado pela professora.

Recebi de Rita uma dezena de cartas 
me convidando para visitá-los. “Será de 
grande honra para mim e meus colegas”, 
diz Fabrini Gomes, uma das alunas; “Li 
o livro O Caminho de Volta e gostaria de 
conhecê-lo”, escreve Alan de Jesus; “Eu 
entendi que ninguém dava nada por Ivan, 
mas, ele conseguiu provar que não pre-
cisa ser forte fisicamente para conseguir 
algo e sim nós devemos ter força de von-
tade, coragem para conseguirmos atingir 
os nossos objetivos,” explica Thaís de Oli-
veira em outro carta; “Eu aprendi muitas 
coisas importantes lendo seu livro, eu 
aprendi que para ser herói não precisa ter 
força e sim inteligência e caráter,” declara 
Brenda Cruz; “Gostei da sua criatividade 
em inventar cada personagem com sua 
fala e seu jeito de ser, e de pensar especial 
é muito forte que até podemos sentir que 
estamos dentro do livro,” disse Daniela 
Leal em um trecho de uma outra carta.

E assim fui lendo, e li mais de uma 
vez, todas as cartas. Vou responder cada 
uma delas, sobretudo o grande número de 

perguntas que cada um fez: “O senhor es-
tudou em escola pública?” “Tem alguma 
pessoa na sua família que é um herói ou 
heroína?” “O senhor pediu ajuda a alguém 
para escrever o livro?” “Você se inspirou 
em alguém para criar os personagens?” 
Jeciane Oliveira disse que iria fazer um 
milhão de perguntas quando eu fosse vi-
sitar a escola. Eles estão preparando um 
trabalho sobre o livro. Quer dizer, sobre 
os livros, porque também estão lendo “As 
Aventuras de João e Maria”, (Editora Via 
Litterarum, 2010) uma releitura que eu 
criei sobre o clássico dos Irmãos Grimm.

Rita, você não é uma professora. É 
uma educadora. Sinto-me privilegiado por 
ter sido o autor escolhido por você para 
despertar a leitura num mundo onde o fa-
cebook, o twitter e o quase finado Orkut 
conseguem atrair milhares de jovens. 
Fico emocionado, feliz, eufórico, querendo 
gritar, pular, dançar por saber que exis-
tem pessoas como você que se preocupam 
com o futuro de seus alunos. Sobretudo 
aqueles que moram em nossos distritos. 
Obrigado por escolher um autor regional, 
com histórias que vão muito além da ter-
ritorialização, para mostrar aos leitores, 
sobretudo os meus de Castelo Novo, da 
Rua Napoleão Laureano, da Rua Nossa 
Senhora da Conceição, que podemos ir 
longe, muito longe, apenas lendo. Obriga-
do, Tainara Batista, Maiana Dias, Ariana 
Oliveira, Vanessa Ferreira, Gleice Kelly, 
Caline Batista, Jeciane Oliveira, Danie-
la Leal, Brenda Cruz, Thaís de Oliveira, 
Alan de Jesus, Fabrini Gomes por terem 
compartilhado comigo a alegria da escri-
ta, o caminho da aventura e a saída para 
a liberdade.

Ler é uma viagem. Até a próxima 
aventura.

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

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

Por Pawlo Cidade *

CULTURA
Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

O caminho de volta

“O maior prazer do 
escritor não é publicar 
um livro. Sua maior 
satisfação é saber se o 
seu livro é lido.”

P.C.

Ilustrações de Bruno Santana para o livro “O Caminho de Volta”
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LEGISLATIVO

Sessão Especial discute 
mobilidade urbana em Itabuna

O material e o simbólico
do Candomblé em destaque 

na Editora da UESC

A Câmara Municipal de Itabuna 
realizou na quarta-feira (12/03), às 
19h, uma sessão especial para dis-
cutir o tema mobilidade urbana no 
município. De autoria do vereador 
Aldenes Meira (PC do B), a sessão 
discutiu com a sociedade organiza-
da sugestões que pudessem propor-
cionar espaços de transporte, saú-
de e lazer aos cidadãos itabunense.

Entre as autoridades convida-
das para o evento, esteve presente o 
Secretário Municipal de Transporte 
e Trânsito, Clodovil Soares, o Secre-
tário Marcos Monteiro (SEDUR), e 
representantes do Departamento 
de Insfraestrutura e Transportes 
da Bahia (DERBA) e da Associação 

de Ciclistas de Itabuna. O presi-
dente da Câmara de Ilhéus, Jose-
valdo Machado (PC do B), também 
estava presente para contribuir 
com a sessão que será realizada 
no plenário Ver. Raymundo Lima.

 
Mobilidade Urbana - mobilida-

de urbana é tema fundamental nos 
dias de hoje. Com o excesso de veí-
culos de transporte individuais e au-
sência de meios de transporte cole-
tivos que possam, ao mesmo tempo, 
proporcionar conforto e segurança à 
população e um desafogo ao transito 
caótico dos centros urbanos, a dis-
cussão da mobilidade urbana tornou-
-se tema de extrema importância. 

A Editus - Editora da UESC traz 
mais um título para os leitores. O li-
vro “Economia e Cultura do Candom-
blé na Bahia: o comércio de objetos 
litúrgicos afro-brasileiros-1850/1937”, 
do professor e historiador Flávio 
Gonçalves dos Santos, que foi lança-
do no último dia 21/02, no Terreiro 
Matamba Tombeci Neto, em Ilhéus.

A obra destaca os aspectos cul-
turais presentes nas trocas comer-
ciais realizadas entre Brasil e África 
envolvendo produtos utilizados no 
culto aos orixás. Nele, o autor apre-
senta um retrato do movimento por-
tuário de Salvador no século XIX, 
onde as transações comerciais entre 
o continente africano e a Bahia esta-
beleceram não só uma relação mate-
rial, mas acima de tudo simbólica. 

Ele mostra que ao lado de produtos 
que respondiam aos interesses capita-
listas da sociedade baiana, um comér-
cio paralelo de bens sem tanto valor 
comercial se configurou para atender 
a um mercado restrito de adeptos do 
culto aos orixás. Se de um lado, este 

comércio garantiu a troca de conheci-
mento sobre a religião e a construção 
de vínculos identitários com as raízes 
africanas, de outro também foi res-
ponsável por encarecer as práticas de 
devoção pela demanda que originou.

Flávio aponta que no Candom-
blé o exercício da devoção e da fé 
não é ligado ao  desapego material. 
Apoiando-se na mitologia, ele expli-
ca que a capacidade de empenhar 
somas consideráveis ao culto dos ori-
xás é o que garante a manutenção 
do fluxo comercial e econômico da 
prática e prestígio social do adepto.

 “Não há como explicar as rela-
ções que envolvem o comércio de bens 
litúrgicos do Candomblé, dissociando-
-as da sua significação mágico-religio-
sa e das suas relações de poder, daqui-
lo que dita o ritmo da sua fé”, resume.

 O livro está disponível para 
compra na Livraria da Editus, locali-
zada na Biblioteca Central da UESC. 
Pedidos podem ser feitos pelo e-mail 
livraria@uesc.br ou pelo telefone 73 
3680-5240. Esta e outras obras da Edi-

Já disseram que ele era o “perfume do amor”
E eu digo que: 
Com o seu aroma de flor, 
E na sintonia sutil do sabor
Até que tempera o amor,
nos “embobece”, nos enternece.
Mas quando avulta-se, 
Resulta-se
Num nebuloso pesadelo
Gradeado, pagando pena.
Torna-se o monstro atormentado do amor,
Que rói, corrói e dói.

E Monstro não se cria,
Elimina-se.
Monstro não se ama,
Ignora-se;
Monstro não se hidrata,
Desidrata-se;

Morra de fome,
Morra de sede,
Morra de inanição.

Monstro, não te quero em mim!

A gente gera essa coisa ingrata,
Que é pura desgraça (palavra má),
Nasce, cresce e  enfurece
E de dor, cria-se uma ilusão em fúria.

Monstro comedor de sonhos
Desorganizador, traidor,
Perverso dominador.
Que na alma se instala,
E que na alma dói,
E nela, chora-se amarguras.

Amar é um lar aberto
Rejuvenescedor, acolhedor
Amar é um jardim 
Em que se plantam flores, 
E se  pousam as borboletas.
Não há lugar para agrotóxicos,
Amar não é devastação,
É comunhão.

Monstro, não te quero em mim.

Ciúme encarcerador
Afaste-se de mim,
Nunca chegue a mim.
És cruel, irracional,
Estuprador 
Também desolador
Criador de dor.

Essa nuvem escura, perdida 
Que não aceita as ausências, 
Que não digere as dores 
Que não abre os canais,
E que só canaliza gás;
Daquele bem venenoso
Que não se processa,
Que sufoca, delira, enlouquece 
E que às vezes, até mata.

Poesias

Por Lucrécia RochaPPoetisa.
Salvador – Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com

Ciúme e Gumes
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Aldenes Meira
Presidente da Câmara de 
Vereadores de Itabuna

tora podem ser conferidas no site http://
www.uesc.br/editora. Mais novidades 
podem ser conferidas na página do Fa-
cebook “Editus - Editora da UESC”.

Mais sobre o Candomblé - Para 
quem quer conhecer mais sobre a cul-
tura e religião do Candomblé a Editus 
também apresenta os livros: “Águas 
do Leste: um olhar sobre os terrei-
ros”, da professora Valéria Amim; “A 
memória do feminino no Candomblé: 
tecelagem e padronização do tecido so-
cial do povo de terreiro” e “Da portei-
ra para fora: mundo de preto em terra 
de branco” e “Mejigã e o contexto da 
escravidão”, do professor Ruy Póvoas.
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ALI reabre seus 
trabalhos em 
grande estilo

A Academia de Letras de Ilhéus (ALI) reabriu os 
trabalhos acadêmicos na sexta-feira (14/03) com as 
presenças de membros da Casa, das Academias de Le-
tras de Brasília (ACLEB), representada por seu pre-
sidente José Carlos Gentili, da Grapiuna de Letras 
(AGRAL), por seu presidente Ivan Krebs Montenegro e 
da de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA), re-
presentada pelo seu vice-presidente Vercil Rodrigues, 
imprensa, amigos, convidados, familiares, autoridades 
civis e militares.

Na oportunidade, foi assinado um acordo de coo-
peração entre as Academias de Letras de Ilhéus e de 
Brasília e agendada uma visita dos membros da ALI 
àquela entidade que acabou de completar 32 anos de 
existência.

O presidente Josevandro Nascimento aproveitou 
a oportunidade para saudar e agradecer o empresá-
rio Roque Lemos da CICON construtora pela gran-
diosa recuperação do espaço acadêmico, bem como fa-
lou também sobre os 55 anos de fundação da egrégia 
Casa de Abel Pereira e dos 10 anos de instalação de 
sede própria, que foi uma doação do então prefeito-
-acadêmico Jabes Ribeiro no ano de 2004, na gestão 
Ariston Cardoso.

O momento mais aguardado da noite foi a presença 
da professora-doutora Margarida Fahel, que proferiu 
palestra sobre o saudoso escritor grapiúna Adonias Fi-
lho, que completará 100 anos 
de nascimento em 2015. 

A programação acadêmica-
-festiva teve início mais cedo, 
às 17 horas, na Praça Castro 
Alves, com a colocação de uma 
corbélia no busto do poeta e re-
cital poético sobre sua obra. O 
recital foi aberto aos estudan-
tes dos ensinos fundamentais 
II, Ensino Médio e Superior. 

Agenilda 
Palmeira

Quem aniversariou no último dia 09/03, 
foi a educadora e Membro da Academia  
Grapiúna de Letras (AGRAL), onde ocupa 
a Cadeira de nº 10, que tem como patrono 
Afrânio Peixoto, Agenilda Palmeira.

Professora Agenilda como é mais conhe-
cida, tem mais de cinco décadas dedicado ao 
ensino nessa região, e muitos juízes, advo-
gados, médicos... beberam na fonte do seu 
vasto conhecimento. Além disso, é um ser 
humano adorável e para nós do jornal Di-
reitos, leia-se Vercil e Angélica Rodrigues, 

é um inenarrável prazer em tê-la como ar-
ticulista, bem como poder desfrutar da sua 
amizade sincera e generosa. 

Rogamos ao Pai Celestial que dê a nossa 
amiga vida longa e com qualidade para que 
possamos ainda mais desfrutar de sua ami-
zade. Parabéns GRANDE AMIGA.
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PREMIAÇÃO

Top Ouro da Águia Branca

A Viação Águia Branca (VAB), 
capitaneada pelo gerente regional 
Gilmar Abreu, tem o hábito de ho-
menagear os motoristas e instruto-
res que dão exemplos de eficiência 
e dedicação ao trabalho. Ou seja, 
aqueles que seguem rigorosamente 
a filosofia da empresa, quais sejam: 

responsabilidade e segurança na 
condução dos passageiros.

A VAB para homenageá-los 
criou o Prêmio “Top Ouro”. E a 
noite de premiação aconteceu com 
um jantar no último dia 18 de fe-
vereiro em uma churrascaria na 
cidade de Itabuna.

Ed. Itabuna
Trade Center

Endereço:
Av. Princesa Isabel, 395, 3o andar, Banco Raso, Itabuna-BA.
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Gestão de pessoas – um olhar
na área administrativa

Selic deve subir com socorro às elétricas

Fugindo da temática habitual de 
meus artigos, resolvi escrever desta 
vez sobre a gestão de pessoas, pois esta 
semana estive conversando com um jo-
vem empreendedor de sucesso. Ele sa-
bia exatamente o que fazer para ganhar 
dinheiro, mas parecia não saber quase 
nada acerca da importância do bom re-
lacionamento e satisfação das pessoas 
no trabalho. Fiquei refletindo um tem-
po como certas coisas aparentemente 
óbvias não são compreendidas ou no-
tadas por pessoas tão bem preparadas. 
Será que é difícil perceber que por me-
lhor que seja o profissional ele não vai 
render num ambiente adverso? É com-
plicado entender que pessoas passan-
do por situações domésticas aflitivas 
apresentam desempenho prejudicado? 
Por incrível que pareça, o óbvio parece 
não ser tão óbvio para pessoas que têm 
cifrões na cabeça. Detalhe importante: 
quando essas questões prementes não 
são resolvidas ou ao menos trabalhadas 
pela empresa, é ela mesma quem sofre 
as consequências, e apresenta um re-
sultado bem inferior àquele que poderia 
ser conseguido se houvesse maior satis-
fação entre os empregados. 

As empresas no geral querem ser 
competitivas, apresentando qualidade 
e produtividade, no entanto, descuidam 
do ambiente profissional que por vezes 
não é satisfatório, nem proporciona bem 
estar aos que estão nele inseridos. De-
sejam atrair talentos e encaram isso de 
uma forma simplista, quando na verdade 
deveriam considerar como um grande ne-
gócio que irá lhes assegurar os resultados 
esperados. Não somente as competências, 
mas os valores e a personalidade dos can-
didatos contam muito. Às vezes, grandes 

talentos estão à disposição dentro da pró-
pria empresa, mas a organização insiste 
em buscá-los fora. Esquece que poderia 
treinar e desenvolver os membros de sua 
própria equipe, contribuindo para elevar 
o seu grau de motivação. Encaminha-
mentos para tratamentos médico e psico-
lógico fazem parte do olhar atento do bom 
administrador. Certamente diminuem 
uma série de problemas interpessoais e 
melhoram a relação entre a empresa e 
seus funcionários. Programas de assis-
tência, valorização e premiação também 
funcionam como excelente diferencial 
quando se trata de assegurar a perma-
nência de talentos, e convergir objetivos 
empresariais e pessoais.

Cabe aqui ressaltar que todos os fun-
cionários são providos de capacidades e 
talentos. Muitos estão prontos, outros 
precisam ser desenvolvidos. O respeito e 
a consideração pela pessoa do emprega-
do são necessários. Ele não pode ser vis-
to apenas como uma despesa na folha do 
pagamento, mas o instrumento através 
do qual a empresa cresce e se agiganta. 
Funcionários são pessoas que prescindem 
de realização. O êxito profissional está en-
tre as realizações mais cobiçadas. Assim, 
vale a pena investir nas pessoas que em-
pregamos, levando em conta que possuem 
temperamentos, motivações, necessidades 
básicas de afeição e reconhecimento e, por-
tanto, podem carecer de incentivos, lide-
rança e orientação. Investir na gestão de 
pessoas é investir na saúde empresarial, 
assegurando frutos de maior qualidade e 
sabor. Pense nisso, empresário!

O economista-chefe da Gradual In-
vestimentos, André Perfeito, afirmou 
que o pacote de socorro do setor elétrico 
anunciado pelo governo passa para 2015 
uma questão inflacionária que poderia 
ser resolvida já, e abre caminho para a 

continuidade da trajetória de alta taxa 
básica de juros. “A Selic vai responder 
às expectativas de inflação, que não são 
boas e não devem melhorar”, disse. “O 
governo poderia ter antecipado esta pres-
são (inflacionária) extra, mas não o fez”.

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 

De pedrinhas, rolezinhos
e revolução francesa

Ao ler nosso tema, você querido lei-
tor, pode se sentir confuso, mas com um 
pouco de paciência vamos juntos desa-
tar esse nó. Ao usarmos o termo Pedri-
nhas estamos nos referindo a prisão no 
Maranhão que sinaliza mais uma vez o 
colapso do sistema prisional brasileiro. 
Digo mais uma vez, porque anterior-
mente a Pedrinhas o que a mídia mais 
divulgava era o Complexo Prisional do 
Carandiru, que deu origem ao filme 
Carandiru (adaptação da obra Estação 
Carandiru de Drauzio Varela) onde a 
trama de um médico voluntário em um 
presídio prestes a viver um dos seus 
maiores massacres.

Os rolezinhos, forma carinhosa do 
rolé, são eventos marcados por jovens de 
comunidades carentes que ao fazerem 
uso das tecnologias de informação (Tis), 
mais precisamente de suas redes sociais, 
convocam seus seguidores para se diver-
tir, ou como eles mesmos dizem “zoar.” 
Na realidade, sua etmologia está ligada 
a bagunça, agitação intensa, rápido mo-
vimento circular. Não confundir com gola 
roulé ou bife rolé, Na realidade vem de 
roda e dá origem a palavra rolete (minha 
filha é professora de educação física e ela 
disse que é um lance de capoeira, aque-
la em que o dançarino apoia as mãos no 
chão e atira uma perna).

Para a gramática rolezinho pode sig-
nificar pequeno passeio, mas sociologica-
mente existem várias opiniões, pelo fato 
de se aglutinar uma grande massa de 
pessoas que em ambientes como shoppin-
gs, o que causa no mínimo desconforto. 
Ao nascerem como movimentos despre-
tensiosos, voltados para o processo de 
socialização da juventude, os rolezinhos 
possuem uma lógica interna, onde os jo-
vens procuram se agrupar não como uma 
turba, que foi o que vimos nas imagens 
da TV. O fato é que este novo cenário re-
viveu a dor exposta do forte preconceito 
existente no Brasil. 

Ao adentrarem espaços como os shop-
pings, o que se vê é uma forte inseguran-
ça, por parte daqueles que regulamente 
os frequentam.  O fato é que se imagina 
ser este local, o reduto de uma elite eco-
nômica do Brasil. É como se de forma in-

consciente existisse uma placa na porta 
dos shoppings dizendo: pobre não entra. 
Respaldando este discurso inconsciente, 
o presidente da Associação Brasileira 
de Lojista de Shoppings afirma que tais 
manifestações provocam redução no mo-
vimento das vendas. Mesmo que seus 
componentes sejam bem vindos para con-
sumir sorvetes ou pizzas, desde que bem 
vestidos e limpos, não podem adentrar os 
limites das fronteiras dos shoppings cen-
ters e impor a classe média sua música 
funk. Fico a refletir: Cuba é aqui?

Mas e a Revolução Francesa, onde 
ela entra nesta história? Vejamos. A Re-
volução mais longa e mais sangrenta da 
história da humanidade, começou com 
um evento aparentemente isolado. O que 
marca o fim do Antigo Regime e início da 
Revolução é a Queda da Bastilha, que 
nada mais era do que uma prisão o que 
nos reporta a Pedrinhas e ao Carandiru.

Não pretendo ser a profetisa de um 
mundo em crise. Mas o que a imprensa 
sinaliza é no mínimo um alerta. Os vários 
fatores levaram ao colapso que marcou 
o desencadeamento da Revolução Fran-
cesa: um gigantesco abismo econômico 
entre ricos e pobre, fortíssimos esque-
mas de corrupção e por último o colapso 
do sistema prisional. Não estou lendo as 
páginas de uma revista de grande circu-
lação nacional, estou fazendo um rolé ao 
passado histórico da humanidade. 

Os franceses foram as ruas gritando 
“Liberdade, Igualdade, Fraternidade” no 
século XVIII e os brasileiros do século 
XXI fizeram o mesmo, gritando “quere-
mos escolas e hospitais padrão FIFA.”.

Mas o que grita o jovem do rolezinho? 
Até agora nada. Poderia gritar contra a 
violência, a injustiça social, poderia neu-
tralizar a ação de vândalos e baderneiros 
que se misturam a massa pacífica que só 
tem interesse em promover confusão.  E 
nós professores como podemos aproveitar 
a onda e fazermos de tal momento um 
instante de construção pedagógica 

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com
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Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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



Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

Ver em suas poesias a arte pro-
duzindo mais do que preocupações 
estéticas, ver um mundo social re-
pleto de fraturas e de ordenamen-
tos; costumes e modos de ação que 
beiram a insensatez ou a prudência 
quase santificada.

A poesia tem esse poder, ela é 
uma representação do mundo. Sua 
narrativa independe de comprovação 
documental, como fazem os historia-
dores, mas nela o mundo se revela 
inteiramente nas suas feições mais 
permanentes, com as marcas dos con-
textos em que foi criada, em forma de 
reflexões, anseios e paixões. 

A poesia, mais do que qualquer 
outra expressão narrativa, con-
segue iluminar, com intensidade, 
alegrias, tristezas ou esperanças, 
sentimentos surgidos no cotidiano 
da vida dos homens em ação.

O poeta Carlos Drummond de 
Andrade, nascido em Itabira – Minas 
Gerais, soube, em seus poemas, reve-
lar a alma nacional, aquelas emoções 
maiores, entre prazer e dor, forma-
das nesse universo de interesses de 
uma nação em desenvolvimento:

Alguns anos vivi em Itabira
Principalmente nasci em 
Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: 
de ferro...

Drummond viveu sua juventude 
bem no centro das efervescentes mu-
danças literárias e artísticas da Eu-
ropa. Havia um modo de expressão 
tradicional em que os temas se base-
avam na realidade e eram deixados 
de lado o subjetivismo e a emoção. 
Nesse modelo, a poesia era valoriza-
da por sua beleza própria, deveria ser 
perfeita do ponto de vista estético.

O Brasil de Drummond sofre 
toda essa influência intelectual eu-
ropeia, que teve força até metade 
do século XX. A rebeldia nacional a 
essa influência amplia-se na exal-
tação ao culto à liberdade das pala-
vras e se afirma de vez com o movi-
mento modernista de 1922 (Semana 
de Arte Moderna).

Drummond fez parte desse mo-
mento de modernização da estética 
nacional e logo se mostra à vontade 
para utilizar valores anteriores de 
preservação de raízes brasileiras 
e de abandonar a métrica tão bem 
acolhida por outro gênio, Olavo Bi-
lac (1865-1918), como se pode ler em 
seu poema “Língua Portuguesa”:

Última flor do Lácio, inculta 

e bela, 
És, a um tempo, esplendor e 
sepultura: 
Ouro nativo, que na ganga 
impura 
A bruta mina entre os 
cascalhos vela...

A métrica tão evidente em Bi-
lac já não é perseguida em Carlos 
Drummond de Andrade. Um exem-
plo é seu “Poema de sete Faces”:

Meu Deus, por que me 
abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.

Nessa liberdade conquistada 
auscultando as tendências sociais 
de um mundo em ebulição, Drum-
mond, em seu poema “Mãos Dadas”, 
decide: “o tempo é a minha matéria, 
o tempo presente, os homens pre-
sentes, a vida presente”. Nascia 
dessa afirmação o compromisso éti-
co e poético com aqueles momentos 
históricos dos anos 30 e 40 do século 
XX: Guerra civil espanhola, os em-
bates ideológicos entre comunistas 
e nazifascistas, o início da Segun-
da Guerra Mundial, a urbanização 
brasileira e o enfraquecimento da 
predominância do poder rural:

Não serei o poeta de um 
mundo caduco.
Também não cantarei o 
mundo futuro.
Estou preso à vida e olho 
meus companheiros.
Estão taciturnos, mas 
nutrem grandes esperanças...

Essa esperança de Drummond, 
ao atestar seu reconhecimento do 
fatal distanciamento entre os ho-
mens, é uma forma de acreditar 
na possibilidade de um bem-estar 
social para todos nós, bastando fa-
zer uso inteligente dos materiais do 
“tempo presente”, por isso o grito fi-
nal de seu poema “Mundo Grande”: 
“— Ó vida futura! nós te criaremos”. 

Essa confiança utópica fortalece 
o olhar livre de Drummond, repre-
senta um pensamento voltado para 
a construção do futuro e sugere a 
necessidade da tomada de cuidados 
especiais na caminhada: “No meio 
do caminho tinha uma pedra / tinha 
uma pedra no meio do caminho / [...] 
Nunca me esquecerei desse aconte-
cimento [...] / tinha uma pedra...”.

Por Antônio Pereira Sousa.
Mestre em História Social e escritor. Ilhéus – Bahia.

E-mail: apereiras@uol.com.br

2º Caderno
09www.jornaldireitos.com.br - Ano VI - n° 62 - SUL DA BAHIA - 

De 20 de março a 20 de abril de 2014 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Rua São Vicente de Paula, 187 -sala 201
Centro - CEP: 45600-105 - Itabuna-BA

LEITURAS - 
REFLEXÕES

                        Por Antônio Pereira Sousa*

A POESIA SOCIAL
Ler Carlos Drummond de Andrade 

(1902-1987)

O maior amigo do homem, encontra-se 
sem um teto amigo. No Brasil, há mais de 
25 milhões de cães sem abrigo, precisando 
ser adotado. Eles vivem perambulando pelas 
ruas das cidades, sem encontrar guarida, até 
nas Instituições que os protegem. Estas já se 
encontram lotadas, com quantidade além do 
próprio limite.

Os cães, assim como os homens, são bons 
reprodutores. A espécie canina cresceu des-
proporcionalmente, se considerarmos que ela 
não tem nenhum incentivo social para isto. Se 
os cães votassem, os políticos já lhes teriam 
conseguido a bolsa escola e o salário família.

Todo o cão deve ser adotado. Um cão sem 
dono, num pais de rato sem gato como este, 
só vai pastar. O adotante vai ter um grande 
amigo, às custas de pão e água, se não puder 
oferecer-lhe mais do que isto. Por esse preço, 
vemos que a adoção encontra-se ao alcance 
de todos.

Todo mundo pode adotá-lo. Pertença a 
classe A, B ou C. Fazer parte dessa ou daque-
la classificação, depende exclusivamente da 
sorte de cada cão. O maior pedigree dele é a 
sua fidelidade. Esta todo o cão tem. Seja um 
vira-lata ou um cão de raça.

Complexa é a situação do cão, cujo ado-

tante seja um rato. Num país onde a rataria 
ocupa o topo da pirâmide social, esse cão só 
terá duas opções: ou será um cãozinho de pe-
lúcia, ou abandonará aquela corja, desejando 
ser um gato. 

Um gato que pega rato: pequeno, médio, 
graúdo. Um gato que não nomeia e pune mi-
nistro e secretario corrupto; que não legisla 
em causa própria e que não troca sentença 
por propina. Um gato de verdade. Um gato 
gatuno, seria um  rato disfarçado.

Os interessados devem procurar as Feiras 
de Adoção, todos os sábados, na praça Ana 
Lucia Magalhães, na Pituba, Salvador-Ba, 
das 09:00 às 13:00, levando RG , CPF, com-
provante de residência e submeter-se a uma 
entrevista, para avaliar se  tem condições de 
criar o animal.                     

Caso contrário, a maioria dos animais 
continuarão  pelas ruas das cidades, passan-
do fome, sede, sujeito às intempéries do tem-
po, que culminarão em doenças e morte.

Na pior das hipóteses, um cão pode passar 
sem o dono, mas o Brasil não deve ficar sem 
o gato.

Por Jorge Luís Santos.
Cronista e advogado militante. Itabuna – Bahia
               E-mail: E-Mail: dvjls13@hotmail.com

Cão sem 
dono

Preços agrícolas podem refletir na inflação
A forte aceleração recente dos preços 

agrícolas pode exercer pressão de alta 
da inflação nos próximos meses, o que 
eleva de o risco de o Índice de Preço ao 
Consumidor Amplo (IPCA) fica acima de 
6,2% em 2014, avalia o Itaú Unibanco. A 

projeção preliminar do banco para a in-
flação de março é de 0,70%, superior ao 
0,47% apurado pelo IBGE no mesmo mês 
de 2013.  A instituição prevê para o pri-
meiro trimestre de 2014 uma elevação da 
inflação de 1,94%.
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Depois da enxurrada de co-
memorações para: as mulheres 
de Atenas, as Amélias, as mu-
lheres centopeias, as mulheres 
caranguejos, as mulheres por se-
rem, simplesmente, seres do sexo 
feminino. Aplaudo de pé as MU-
LHERES INVISÍVEIS.

Aquelas mulheres que mor-
reram queimadas por melhores 
condições de trabalho;

As mulheres que foram es-
pancadas, abortadas, execradas e 
mortas nas lutas pela democracia; 

As mulheres que são levadas 
de suas famílias, desde cedo, para 
serem escravas ou serem abusa-
das sexualmente;

As mulheres que tem seu cli-
tóris retirado porque não foi dado 
as mulheres o direito de sentir 
prazer;

As mulheres que são vendi-
das como se fossem um objeto co-
mercial;

As mulheres que estão todos 
os dias nos hospitais e nos postos 
de saúde, desejando atendimento 
digno para se protegerem das en-
fermidades ou para curá-las.

As mulheres que possuem 
duas mamas e não somente uma;

As mulheres que para ga-
rantir a educação de seus filhos 
precisam permanecer, horas, em 
filas sem ter a certeza que con-
seguirão a vaga na escola e se a 
escola vai funcionar por todo ano 
letivo;

As mulheres empregadas do-
mésticas que por muitos anos fo-
ram tratadas como amas da casa 
grande porque o trabalho que 
exercem não era digno de direi-
tos;

As mulheres catadoras de lixo 
que estão nos lixões suscetíveis a 
diversos danos sociais para ga-
rantir o alimento de seus filhos;

As mulheres marisqueiras 
que buscam nos mangues destro-

çados pela exploração imobiliária 
e pela poluição o sustento de suas 
famílias e lutam pela manuten-
ção de sua atividade artesanal;

As mulheres negras sejam 
elas quilombolas, de terreiros e 
dos movimentos que lutam con-
tra o estigma racial e religioso;

As mulheres rurais e indíge-
nas que observam seus filhos ca-
minharem, horas e horas, de pés 
descalços para escolas sem pare-
des, sem teto, sem nada;

As mulheres assalariadas que 
deixam seus filhos em creches, 

com cuidadoras e recebem salá-
rios menores que os seus homens;

As mulheres que precisam re-
duzir sua carga de trabalho e pas-
sam a receber salários mais bai-
xos porque não tem direito a uma 
condição de trabalho diferenciada 
em virtude da maternidade;

As mulheres que sofrem to-
das as espécies de violência sim-
bólica, moral e física e muitas não 
conseguem sobreviver aos maus-
-tratos;

A todas as mulheres invi-
síveis que, ainda, são tratadas 
como mercadorias de consumo ou 
como seres inferiores sem acesso 
a seus direitos;

As mulheres invisíveis que 

clamam por justiça, mas não são 
ouvidas e a sua voz é calada por 
uma sociedade machista e desu-
mana;

Para essas mulheres o meu 
aplauso porque a luta dessas 
mulheres não se resume em um 
único dia, em um momento, no 
qual a celebração ressoa como 
um presente de consolação pela 
condição de ser mulher. Como se 
um bouquet de flores, um colar, a 
lembrança da maternidade res-
ponsável fosse a melhor forma de 
comemorar a existência do femi-
nino. 

Sinceramente, como mulher 
não me sinto lisonjeada com uma 
comemoração anual, simples-
mente por ser do sexo feminino, 
simplesmente por ser lembrada 
como mulher capaz de desempe-
nhar diversos papéis, sendo que 
muitos desses papéis são impos-
tos por uma cultura sexista, na 
qual o rosa é da mulher e o azul é 
do homem...

Gostaria mesmo de vê essas 
MULHERES INVISÍVEIS serem 
lembradas como gente, como ci-
dadãs, de um Estado livre e de-
mocrático que garante a todas 
acesso a direitos dignidade e res-
peito, independente, de suas con-
dições ou escolhas.

Desejo muito que um dia os 
festejos pelo dia Internacional da 
Mulher não seja um ato simbóli-
co, uma lembrança ao vento, que 
seja uma realidade concreta. 

Mas, como, ainda, não é as-
sim, que pelo menos no dia Inter-
nacional da Mulher deixemos de 
lado o jogo do mercado de consu-
mo ou a reiteração de mensagens 
inúteis para nos unirmos na luta 
pela igualdade de gênero.

Por Valéria Ettinger.
         Advogada e mestranda em Desenvolvimento 

e Gestão Social CIAGS/UFBA. Itabuna – Bahia.
           E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Diante à atual situação de caos e desordem 
social famigerados pelos conflitos de terras em 
nossa região, nos encontramos em estado de sí-
tio. Movimentos político-sociais promovem pro-
testos (nunca pacíficos), onde ao tentarem rei-
vindicar seus direitos, transpassam os limites 
e deturpam a pouca e ou qualquer ordem social 
ainda existente. Vivemos em um país sem leis. 
É, é isso mesmo, não se espante, judiciário e le-
gislativo estão aparelhados pelo executivo. Sen-
do assim... Existe lei?

Baderneiros utilizam-se de demasiado senti-
mento de autopiedade, catapultados pela imbe-
cilidade coletiva corroboram para instalação do 
caos social, hostilizam as forças militares, pro-
vocam danos aos patrimônios público e privado, 
voltam às suas casas sem ao menos conhecerem 
os motivos que os levaram às ruas. Pseudo-de-
tentores da intelectualidade, aplicam seu julga-
mento absolutista sobre estes, os defendem como 
vitimas de “sociedade burguesa”, quando na ver-

dade eles são vitimas do marxismo cultural, da 
bestialidade, da banalização (ato de tornar reles) 
dos valores morais, pilares da civilização. 

À esquerda, inescrupulosa e sagaz respalda-
da com ensino ”Mequiano” e selada pela deso-
nestidade intelectual do gramscismo, faz desses 
idiotas úteis (militantes casuístas, “vitimistas 
e coitadistas” entre outros), uma massa muito 
pesada e de fácil manobra (cheios de aptidão ao 
reivindicarem e solaparem seus direitos, mas 
inertes ao serem meritocratas, ao conservarem 
o verdadeiro estado de direito), sua máquina de 
destruição social, obrigando-nos a recorrê-los 
como os nossos salvadores, quando na verdade, 
serão os assassinos de nossa liberdade.

           Mais uma vez parafraseando o Karl 
Marx. Reacionários de todo o país, uni-vos!

Por Márcio T. M. Morais.
                         Analista Contábil. Itabuna – Bahia.

                 E-mail: marcio@quantumconsultoria.com 

Parabéns as 
Mulheres Invisíveis

O caos e terror social 
batem à nossa porta

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

OPINIÃO

                               Por Márcio T. M. Morais*

O que é mais importante: a Palavra ou a Ação? É justa-
mente este o assunto de breve e vibrante diálogo entre as duas, 
que encontramos. No livro PÁSSAROS DISPERSOS (Stray 
Birds), de Rabindranath Tagore, aforismo 138, por ele criado.

“Eu estou envergonhada de minha nulidade”- disse a Pa-
lavra à Ação.

“Eu sinto quanto sou pobre, quando te vejo”- disse a Ação 
à Palavra.

O espirituoso padre Vieira escreveu: “Palavra sem exem-
plo é tiro sem bala. “Exemplo é ação e deveria sempre confir-
mar a palavra.

No diálogo citado, tanto a palavra quanto a ação falham 
num ponto comum de atitude errada entre as pessoas: esque-
cer-se dos próprios lados positivos, e se deixar deslumbrar 
pelo que se observa nos outros.

Eis o que a respeito da palavra diz o famoso escritor fran-
cês Anatole France: “Nada é mais poderoso do que a palavra: 
uma cadeia de fortes razões e de altos pensamentos é um 
conjunto que nada destrói. A palavra, como a funda de Davi, 
abate os violentos e faz cair os fortes. É a arma invencível.”. 

Bem sabemos do dinamismo da palavra em momentos 
decisivos. Basta lembrar aquilo atribuído a Napoleão Bo-
naparte para estimular seus soldados a enfrentar as forças 
Mamelucas que defendiam o Egito na Batalha das Pirâmi-
des. Deviam achar-se os combatentes à vista das famosas pi-
râmides de séculos de existência. Foi então que ele bradou: 
“Soldados, do alto destas pirâmides quarenta séculos vos con-
templam.”.

Entre nós, um slogan concentrou e mobilizou nosso país 
em torno da redemocratização: DIRETAS JÁ. É a força da 
palavra impelindo para a ação.No dia 27 de abril no próximo 
ano, o bem-aventurado João Paulo II será proclamado santo 
pelo Papa Francisco. No entanto, se a Igreja não fosse tão exi-
gente para a elevação de alguém às honras dos altares, exi-
gindo o testemunho da pratica heróica das virtudes cristãs e 
milagres após a morte, João Paulo II teria já sido canonizado 
como uma exigência dos fiéis desde suas exéquias, através do 
vibrante slogan “Santo già!.” Santo logo! Santo já! 

A missão dos Apóstolos no Evangelho é particularmente 
o anúncio da Palavra, e, como acentua o Apóstolo Paulo com 
relação à pregação e à Fé: “E como poderiam crer naquele que 
não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador?” (Roma-
nos 10,14).

No tocante à relação entre a palavra e a ação, segue uma 
série de conceitos belíssimos  que cito entre aspas, comuni-
cando de antemão que omito alguns,por não virem a propósi-
to para nosso objetivo.

“O processo  da criação começa pelo pensamento.Tudo 
que vês,um dia já foi idéia da alguém.O mesmo vale para 
todo o Unverso.O pensamento é o primeiro nível da criação.
Depois vem a palavra.A palavra constitui o segundo nível 
da criação.Em seguida vem a ação.As ações são as palavras 
em movimento.”(Neale Donald Walsch  - Conversation avec 
Dieu).

A ação  é normalmente o alvo  da palavra. Mesmo  as 
grandes revoluções, ações poderosas  que abalam as estru-
turas dos países, se originam de algum conceito filosófico, 
exteriorizado a seguir por palavras na boca dos oradores, na 
pena  dos escritores, nas conversas  miudinhas do povo.A Re-
volução Francesa, a implantação do marxismo na Russia, do 
Terceiro Reich na Alemanha são ações poderosas produzidas 
por pensamentos expressos  em palavras poderosas  no seu 
berço de origem.

A respeito da relação entre a palavra e a ação, muito po-
deríamos dizer anda apoiados inclusive em pensadores céle-
bres.Assim penetraríamos no mundo das promessas engano-
sas, vergonhosa característica  da maioria  dos políticos;das 
traições, das falsas amizades,  da mentira com a qual se pro-
cura encobrir com  palavras as más ações.

E encerrando:
“À medida que envelheço, presto menos atenção ao que as 

pessoas dizem.Eu simplesmente dirijo minha atenção ao que 
elas fazem”(Andrew Carnegie).

“A conversa  não cozinha o arroz” (Provérbio chinês).

Por Antônio Lima dos Santos.
Professor e Membro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

Governador Valadares – Minas Gerais.
E-mail: profalsantos@gmail.com 

DIALOGANDO

                        Por Antônio Lima dos Santos*

A palavra e a ação
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1 - Fui contratado como 
vendedor de móveis em uma 
grande rede de lojas, porém 
a empresa nos obriga tam-
bém a vender seguros no ato 
da venda, seguros como plano 
odontológico, seguro de vida, 
proteção financeira, seguro 
residencial, e garantia esten-
dida, porém na carteira de 
trabalho está assinada como 
vendedor de móveis, a empre-
sa paga uma comissão pela 
venda destes seguros, e se os 
vendedores não venderem 
são coagidos e se não vende-
rem os seguros logo perdem o 
emprego, diante do ocorrido 
gostaria de saber se isso não 
caracteriza desvio de função, 
pois fui contratado como ven-
dedor de moveis? Claudionei 
Carlos. 

Claudionei, contratado como 
vendedor de moveis,  você  não 
está  obrigado  a trabalhara tam-
bém como  corretor de seguros, 
embora a comissão que lhe é paga, 
entra  no valor do seu salário, isto 
é, você recebe o salário da venda 
do  móvel e  mais a comissão do  

seguro para  todos os fins, como 
FGTS , 13º salário, ferias, gratifi-
cação de férias, aviso, etc. Seu pa-
trão lhe despedir  em razão de sua 
recusa, tem que lhe pagar todos os 
direito por despedida injusta.

 
 2 - Sou de uma cidade do 

interior da Bahia e morava em 
Salvador com minha tia a dez 
anos, ela faleceu há quase um 
mês. Fiquei muito abalado e 
faltei a dois dias ao trabalho. 
Essas faltas serão descontadas 
no meu salário. Roberto Silva.

 
 As  faltas  não  serão descon-

tadas,   desde que o parente - avó  
falecido - tenha seu nome inscri-
to  na CTPS ou INSS  como sen-
do sua dependente; é o que reza 
o inciso I, do art. 473, da CLT. 
Eu entendo um pouco diferente, 
entendo que não precisa a anota-
ção  na Carteira (INSS)  e  nem  
mesmo  a dependência econômi-
ca. A dependência é sentimental, 
amorosa, os dias de afastamento 
destinam-se ao prato à  ausência  
a  “curtir”  o sofrimento da ausên-
cia. Entendo que estes dois dias 
devem ser pagos

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.

É claro que se pensarmos de forma com-
plicado, tudo fica muito complicado. Se racio-
cinarmos de forma simples, otimista e positi-
vo, com determinação e ação, tudo fica muito 
simples.

O homem depende do seu pensamento.
E o mal reside na própria mente humana. 

Então, se eliminarmos o mal, a doença e a po-
breza, tudo fica bem.

É claro que jamais devemos perder nossa 
fé, nossa esperança, nossa força de vontade 
em plantar o amor, o perdão, a bondade e a 
justiça. 

Devemos  florir o meio ambiente, semear 
flores pelos caminhos que percorremos, para 
que a beleza possa atrair  beleza; e bons sen-
timentos.

Vamos acreditar... Mais.
Acreditar em Deus!
Acreditar na perfeição!
Acreditar no Belo!
Acreditar no Amor!
Acreditar na Paz!

Ainda dá para acreditar no ser humano...
Acreditar na transformação de tristezas 

em alegrias.
Acreditar no amor e no perdão.
Acreditar em Deus agindo em cada um de 

nós através do seu amor amplo e universal.
Acreditar na solidariedade, na igualdade e 

na fraternidade por um mundo mais irmão.

Vamos apoiar e estimular, patrocinar e 
participar de ações que pregam a verdade, o 
bem e o belo, o respeito e os limites, a ordem, 
o progresso, a liberdade, a igualdade e a fra-
ternidade.

Não é utopia, não! O Mundo dos Felizes.
O Mundo dos Felizes é possível!

Um mundo sem rancor,  sem ódio, sem a ga-
nância, sem a mentira, sem a falsidade, sem a 

trapaça, sem doença e pobreza. Basta cada indi-
víduo promover o bem-estar em favor de si e dos 
outros viventes, seres humanos, animais e vege-
tais, respeitando a natureza, o meio ambiente e o 
universo em que vive.

É possível viver feliz.
Viver de bem com a vida.
Viver em Paz. 
Viver em harmonia.
Viver prospero. 
Viver bem em sociedade.

É possível o Mundo dos felizes...
Cabe, inclusive, a cada um de nós, encon-

trar e implantar a forma de minorar o sofri-
mento humano.

As filosofias de vida existem.
Igrejas e congregações pregam a Paz, o 

amor, a união e a integração.
Entidades filosóficas e poéticas pregam o 

amor e tudo que há de bom.
Religiões espíritas e espiritualistas falam 

do amor eterno e do amor de hoje.

Cabe a cada um de nos, reformar os nossos 
conceitos, eliminar o medo, fazer vigorar a be-
leza e o amor que vem de Deus, para vivenciar-
mos sim, o Mundo dos felizes. 

Deus recompensará aqueles que traba-
lham , que vivem, que lutam, que são indica-
dores do bem e da justiça, no sentido de bene-
ficiar a humanidade.

Faça parte do Mundo dos felizes. Você 
pode. Você é uma pessoa maravilhosa. Pre-
sente de Deus. Então, faça parte deste Mundo 
dos Felizes. 

Vamos unir nossas mãos para abraçar um 
mundo melhor. O Mundo dos Felizes.

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

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

O mundo 
dos felizes

OPINANDO

Por João Batista de Paula*

Todas as atividades realiza-
das pelo corpo consomem ener-
gia, certo? Isso inclui o processo 
digestivo, que pode ser usado a 
seu favor para emagrecer quan-
do o que está em questão são os 
alimentos termogênicos. Esses 
alimentos são capazes de au-
mentar o gasto clórico do orga-
nismo durante a digestão e o 
processo metabólico.

De acordo com a nutricionis-
ta Daniela Cyrulin, de São Paulo, 
quanto mais difícil for a digestão 
do alimento, maior será o seu po-
der termogênico. A nutricionis-
ta funcional Luciana Harfenist, 

do Rio de Janeiro, explica: “As 
substâncias termogênicas conti-
das em certos alimentos têm a 
capacidade de aumentar a tem-
peratura corporal, acelerando 
o metabolismo e aumentando a 

queima de gordura”. A termogê-
nese é um processo regulado pelo 
sistema nervoso e interferências 
neste sistema podem ajudar no 
controle de emagrecimento e 
obesidade.

No entanto, sabe-se que não 
existem milagres quando o as-
sunto é perder peso. Para que 
esses alimentos mostrem resul-
tado, é necessário aliá-los à dieta 
regrada e exercícios físicos. Além 
disso, os termogênicos possuem 
algumas restrições. “Quem tem 
hipertireoidismo não deve inge-
ri-los, visto que o metabolismo 
já está muito elevado, o que au-
menta o risco de perda de massa 
muscular”, exemplifica Daniela. 
Luciana também lembra que 
crianças e gestantes, pessoas 
com cardiopatias, hipertensão, 
enxaqueca, úlcera e alergias não 

devem abusar desses alimentos, 
pois eles podem levar a aumen-
to da pressão arterial, hipoglice-
mia, insônia, nervosismo e taqui-
cardia.

Os principais alimentos 
termogênicos são: pimenta, 
chá verde camomila; Canela. 
Gengibre. Chá de Hibisco, Ali-
mentos com Ômega 3 e água 
gelada. Aprenda a utilizá-los 
- mas sem esquecer de passar 
antes por uma avaliação nutri-
cional.  

Fonte: 
www.minhasaude.com.br 

Conheça sete alimentos 
termogênicos ajudam a emagrecer
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Membro da Executiva Nacional do 
PMDB, Geddel Vieira Lima,  afirma 
que a legenda “precisa ter mais respeito 
por si mesma.” Ex-ministro de Lula, ele 
não se conforma com o fato de dirigen-
tes do partido ainda pedirem ministé-
rios a Dilma Rousseff. “É hora de sair, 
de entregar ministérios, não de pedir 
mais. Isso nos arrebenta, acaba com a 
nossa imagem.” Irônico, Geddel evoca 
o Lepo Lepo, sucesso da banda Psirico 
no Carnaval de 2014, para resumir a 
situação do PMDB. “O partido não tem 
nada, é tratado pela presidente da Re-
pública com requintes de crueldade, é 
apresentado como fisiológico e se man-
tém no governo. Ficar com Dilma por 
quê? Só pelo Lepo Lepo? Na prática, é o 

que está acontecendo.” Geddel defende 
o reposicionamento do PMDB. “Vice-
-presidência da República não é projeto, 
é circunstância”, diz. “Um partido pode, 
circunstancialmente, fazer alianças. 
Mas é natural que evolua. 

Temos eleições de quatro em qua-
tro anos justamente para permitir re-
pactuações políticas. Vale para os elei-
tores e também para os partidos.” Ele 
ironiza os ataques de petistas como Rui 
Falcão e a própria Dilma à diversidade 
de opiniões dos peemedebistas. “Nesse 
aspecto, o PMDB é igualzinho ao PT. A 
diferença é que eles dão nome aos seus 
grupos. É democracia radical, conver-
gência de esquerda, isso e aquilo.” Sob 
Dilma, Geddel ocupou a vice-presidên-

cia de Pessoa Jurídica da Caixa Eco-
nômica Federal até dezembro de 2013. 
Deixou o cargo para dedicar-se à suces-
são na Bahia. É adversário do PT no 
Estado. Ante a acusação de incoerên-
cia, o amigo do vice-presidente Michel 
Temer se escora no PT e em Lula. “O 
PT entende a evolução como alto natu-
ral. Até porque nenhum outro partido 
mudou tanto suas posições ideológicas 
quanto o PT. O presidente Lula, que é 
o grande líder do PT, patrono da pre-
sidente Dilma, já disse que prefere ser 
uma metamorfose ambulante. Portan-
to, não sou eu que estou dizendo que é 
preciso evoluir. Quem diz é o Lula. E o 
Raul Seixas.”

Fonte: Política Livre

Texto: Ascom Floresta Azul

Com a finalidade de melhorar e fa-
cilitar o transporte da população que 
mora na zona rural e distrito, a Pre-
feitura de Floresta Azul, através da 
Gerência de Infraestrutura e dos seus 
gerentes Antônio Carlos e Plínio, con-
tinuam intensificando os trabalhos de 
recuperação das estradas vicinais em 
todo o  município. No início deste mês 
foi recuperado o trecho que liga Floresta 

Azul à Saloméa. Na última quarta-feira 
(12), a retroescavadeira da prefeitura 
deu início aos trabalhos de recuperação 
dos cinco quilômetros da estrada vicinal 
que liga a BR-415 até o distrito de Co-
quinhos.

A prefeita Dra. Sandra Cardoso 
disse que o início das aulas e o fluxo de 
veículos que trafegam para o Coquinhos 
determinaram a recuperação dessa im-
portante estrada que liga o distrito à 
Floresta Azul. “Com esse trabalho de re-

cuperação estamos garantindo o trans-
porte escolar e também que a população 
possa circular sem riscos e contratem-
pos. É importante lembrar que este tra-
balho está sendo realizado com recursos 
próprios do município. Mesmo tendo 
uma máquina com mais de 30 anos de 
uso (que quebra com muita frequência) 
e uma extensa área rural, tenho man-
tido o compromisso com a cidade, zona 
rural e o Coquinhos, no processo de re-
cuperação das estradas vicinais.”

Geddel: ‘É hora
de sair, não de 

pedir ministério’

Floresta Azul recupera estradas vicinais 
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