
As aulas da UFSB devem começar em 
setembro deste ano. Em quais cidades? 
Quais cursos já estão prontos?

Naomar Monteiro – Esta é uma das vanta-
gens do regime de ciclos. Vamos abrir os quatro 
bacharelados interdisciplinares nas três sedes da 
universidade (Itabuna, Teixeira de Freitas e Por-
to Seguro). Além deles, vamos abrir também uma 
rede nos municípios de menor porte. Nos muni-
cípios que têm mais de 20 mil habitantes e mais 
de 200 egressos do ensino médio público, vamos 
abrir, na escola de ensino médio do município, um 
pavilhão que será o colégio universitário.

Como vai funcionar esse colégio?
Naomar Monteiro – É parecido com o 

Community College, que é o curso curto de dois 
anos. No nosso caso, será ainda mais curto. Em 
um ano e meio, o aluno poderá completa-la. Ele 
começa o BI em sua cidade e só vem para a sede 
para a conclusão. Isso permite ter um número 
maior de alunos atendidos e, ao mesmo tempo, 
a inclusão social de quem, por condição socioe-
conômica, não iria à universidade.

Esse um ano e meio seria a fase prepa-
ratória para entrar no primeiro ciclo?

Naomar Monteiro – É dentro do primeiro 
ciclo. A estruturação é idêntica. A única diferen-
ça é que será ministrada em ambientes virtuais 
de aprendizagem.

Mas as cidades do interior têm uma di-
ficuldade tremenda com sinal de internet, 
há pouquíssimos provedores?

Naomar Monteiro – Essa é a grande ques-
tão, e estamos decididos a investir uma parte 

importante dos recursos de capital da universi-
dade para conseguir criar essa rede, porque, de 
fato, as dificuldades são grandes.

Até porque as escolas rurais trabalham 
muito com isso. Pegam o carro e levam 
para a sede e tem esse aparato tecnológico 
que não é bem usado.

Naomar Monteiro – Mas já está começan-
do a ser usado. A Secretária da Educação tem 
um programa muito bom chamado MTech. Eles 
usam satélites em área  rurais que são até me-
nores do que são essas, e já temos 16 mil jovens 
na Bahia fazendo ensino médio por meio desse 
sistema de satélite. Outro exemplo é a universi-
dade Aberta do Brasil.

Mas as universidades ainda não explo-
ram esse potencial da internet...

Naomar Monteiro – As universidades públi-
cas não estão usando, mas as universidades pri-
vadas estão. Você vai ao interior, com todas essas 
dificuldades que você fala, mas você tem lá uma 
faculdade privada anunciando e tendo alunos com 
conteúdos gerados no Sul do Brasil, sem supervi-
são, porque é um modelo muito autodidata. O que 
a gente está desenhando é o uso desses recursos, 
de modo que possamos potencializar as atividades 
realizadas na sede, transmitindo em tempo real 
as aulas para essa rede de colégios universitários. 
Agora, esse modelo totalmente a distância tem 
problemas. O principal é que perde o vínculo com 
a universidade. O aluno fica isolado. Então, o que 
vamos fazer? Conhecendo a região, sabemos que 
o sábado é o dia mais rico nas cidades pequenas. 
Tem a feira. As pessoas nas cidades maiores vol-
tam para visitar a família, o pessoal da roça desce 

para a pequena cidade. Então, vamos usar os sá-
bados para a supervisão, coordenação e avaliação, 
sendo que as equipes das três sedes vão se des-
locar em rodizio, para dar supervisão aos alunos. 
Esse modelo, a gente está chamando de Rede Aní-
sio Teixeira de Colégio Universitário, pois Anísio 
Teixeira, em 1952, antecipou esse conceito.

Mesmo sem internet...
Naomar Monteiro – Sim. Ela já falava em 

usar rádio e televisão, que eram invenções recen-
tes, para difundir conhecimento dessa maneira.

O senhor disse que a própria univer-
sidade pretende investir em sinais ou em 
uma estrutura própria para a internet. 
Como seria isso?

Naomar Monteiro – A meta é usar fibra 
ótica e fazer três anéis, aproveitando o tronco 
das BR 101 que corta a região de norte a sul, 
Esse é um projeto relativamente caro, mas o 
governo da Bahia já tem esse planejamento re-
alizado. Nós vamos acoplar o que estamos cha-
mando de Rede Giga Sul ao projeto do governo 
do Estado. Conseguimos aprovar no Congresso 
uma emenda parlamentar destinada a unir o 
campi de todas as universidades federais do in-
terior e todas as universidades estaduais e to-
dos os institutos federais de educação da Bahia. 
Aí a gente vai trabalhar com a bancada para 
que esses recursos serão liberados.

Qual a verba ser alocada?
Naomar Monteiro – A emenda aprovada 

no Congresso Nacional é de R$ 36 milhões para 
federais e R$ 18 milhões para as estaduais, aco-
pladas à Rede Nacional de Pesquisa (RNP), que 
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funciona no Ministério de Ciência e Tecnologia.

Essas cifras seriam apenas para esse 
investimento tecnológico?

Naomar Monteiro – Sim. Para implantar 
uma rede. Enquanto isso, a proposta é usar esse 
sistema de satélites que a Secretaria da Educa-
ção dispõe e começar com alguns poucos colégios 
universitários experimentalmente e, depois, ir 
estendendo a outros municípios. Caso alguma 
prefeitura se responsabilize em implante em seu 
município uma banda larga suficiente para que a 
gente possa, podemos priorizar esse município. O 
último detalhe é que nos municípios com menos 
de 20 mil habitantes e que têm menos alunos no 
ensino médio, iremos acolher os consórcios muni-
cipais, que já estão sendo formados na região es-
pontaneamente. Por exemplo, Coaraci não tem 20 
mil habitantes e não tem 300 alunos egressos do 
ensino médio, mas está pertinho de Almadina e de 
Itapitanga. Onde, juntando os três municípios, dá 
36 mil habitantes, e as três escolas de ensino mé-
dio, dá 320 egressos. Aí eles chegaram, reuniram-
-se e nos apresentaram uma proposta: em Coara-
ci, abrimos um colégio universitário para atender 
aso três municípios. Aceitamos, claro.

Isso na região sul. Não passa para ou-
tras cidades de outras regiões?

Naomar Monteiro – Essa é uma situação 
realmente interessante. Desenhamos o modelo 
da universidade para o orçamento que temos, 
para o número de professores e para a região. 
Ocorre que os prefeitos dos municípios limítro-
fes têm procurado a gente e eles estão querendo 
que os municípios deles abram colégios univer-
sitários. Já chegamos até Valença e Gandu, 
Acredito que é um modelo com um investimento 
muito eficiente e que possamos alcançar um nú-
mero muito maior de alunos do que a univer-
sidade tradicional, que chega, implanta-se no 
lugar e os alunos chegam. A gente vai ter campi 
nas três cidades-sede, mas criando essa rede 
de captação de alunos para não ocorrer o que 
já ocorre em todas as experiências de interiori-
zação de cidade. Quanto melhor o curso interio-
rizado, menos gente da região entra. O melhor 
curso de medicina do Norte-Nordeste do Brasil 
está na Bahia, em Itabuna-Ilhéus, na Univer-
sidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). É curso 
que tem 120 candidatos por vaga. Tem o exame 
Nacional de Desempenho de Estudantes (Ena-
de) de 4,6 (nota máxima é 5). Tem anos que não 
tem ninguém da região, a proporção de baianos 
no curso é de 5%. O jovem pobre da região não 
tem a menor chance de entrar nesse curso e em 
curso desse tipo. O mesmo ocorre com engenha-
ria civil, em Barreiras, cinema em Cachoeira. 
Por quê? Porque as universidades foram im-
plantadas no local, mas sem criar essas raízes. 

Fonte: Revista Muito.

Nascido em Buerarema e criado em Itabuna, reitor da Universidade Federal 
da Bahia (Ufba) entre os anos de 2002 e 2010, o professor e médico Naomar Mon-
teiro de Almeida Filho assumiu o cargo de reitor pro tempore da Universidade 
Federal do Sul da Bahia (UFSB) logo que a universidade foi criada, em 2013. 

“Nós teremos campi nas três 
cidades-sede: Itabuna, Teixeira 

de Freitas e Porto Seguro”

Entrevista com Naomar moNtEiro 
dE almEida Filho, reitor pro tempore da 

Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB).
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Esse ano se comemora  192 
anos do nascimento de Gregor 
Johann Mendel. Se a genética 
está tão desenvolvida nos dias 
que correm deve-se a este ilustre 
monge agostiniano nascido em 1 
822 no antigo Império  Austro-
-Húngaro, onde hoje é a Repúbli-
ca Checa.

Um teste de DNA para ave-
riguação da paternidade ou 
maternidade, cruzamentos de 
plantas para melhoria da qua-
lidade do cultivar, melhoria ge-
nética de animais remontam aos 
trabalhos pioneiros de Mendel. 
Filho de camponeses, para pros-
seguir  seus estudos entrou para 
um mosteiro da ordem de Santo 
Agostinho. Cultivando ervilhas 
na horta do mosteiro, cruzou 
ervilhas, estabelecendo as leis 
mendelianas.

As características de uma 
planta são estabelecidas por um 
par de fatores, hoje conhecidos 
como genes. Esses genes são os 
responsáveis pela coloração, ru-
gosidade, sabor etc das ervilhas 
que passam de geração a gera-
ção. Se algumas características 
não aparecem numa geração, 
surgirão em outra. Entretanto, 
mutações podem ocorrer, sur-

gindo uma nova característica 
que se incorpora ao patrimônio  
do ser vivo.

Mendel teve muito auxílio 
da Matemática para estabele-
cer as leis mendelianas. Hoje, 
se sabe que as leis da genética 
são mais complexas, ocorrendo a 
transmissão  genética multifato-
rialmente.

Usando pouquíssima tecnolo-
gia, praticamente sem laborató-
rio a não ser a horta do mosteiro, 
Mendel foi um homem a frente 
do seu tempo. Ignorado durante 
toda sua vida, morreu na obscu-
ridade, esperando que seu tem-
po chegaria. Costumava citar a 
frase:”Meu tempo chegará”.

E esse tempo chegou quan-
do três cientistas: K. Correns, H 
Tshermake e  H. De Vries, no iní-
cio do século XX, descobriram os 
escritos de Mendel .Esses cien-
tistas foram honestos e anuncia-
ram ao Mundo que um obscuro 
monge chamado Gregor Johann 
Mendel  já havia  descoberto o 
que eles pretendiam descobrir. 
Mendel faleceu a 6 de janeiro de 
1884 aos 61 anos de idade.

* Jairo Santiago Novaes
médico em itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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José do Patrocínio, o Zé do Pato, líder abo-
licionista, lamentou que o povo desprezasse 
a politica até ao extremo de ignorá-la. E con-
cluiu: “Por isso mesmo, um punhado de ho-
mens com um pouco de audácia pode triunfar, 
fazendo politica por ele”.

Seu diagnóstico atinge épocas passadas e 
presentes, com apenas uma nota dissonante: 
hoje, as redes sociais denunciam, desabam, 
convocam brasileiros às ruas; certas ONGs de-
fendem causas nobres, recolhem assinaturas, 
pressionam legisladores.

Ainda assim, a consciência politica do país 
avança a custo. A ignorância alenta indiferen-
ça, a resignação. Os que se omitem (e são mui-
tos, gerados pela má ou nenhuma educação) 
arrastam a sociedade inteira, fazendo-a engo-
lir sapo, barbudo ou não.

Os políticos resistem a fazer uma reforma 
politica completa e democrática. É natural, vi-
vem de vantagens e privilégios que, na condi-
ção de legisladores, concederam a si mesmos. 
A politica é a melhor carreira: dispensa diplo-
ma, é pródiga na remuneração e aposenta pre-
cocemente com os salários intactos.

Ser parlamentar, ser governante, ser juiz, 
é ficar do lado de dentro do balcão. Ali, naquele 
clube vip, muitos fecham os olhos a uma virtu-
de natural – o civismo. Dane se a galera, dane 
se o país, vivam os interesses pessoais nutri-
dos pela certeza de impunidade. Fidelidade 
zero.

Civismo e cinismo são homógrafos quase 
perfeitos. O filósofo Antístenes, que era da Gré-
cia antiga, lançou a doutrina do cinismo, que 
prescrevia vida simples, natural, sem o culto à 
riqueza e ostentação. Falava às paredes: o ci-
vismo que parecia sinônimo, murchou de modo 
a criar um antônimo.

É desesperador ver-se o escândalo se 
amiudarem no clube dos que nos governam e 
representam. E perceber que o amor ao país e 
às instituições é letra morta. Olhem o caso da 
Petrobrás: nasceu do sentimento nacionalista 
e agora, atolada em dívidas, após negócios es-
cusos, sonegam ao povo a exposição dos cínicos 
que a estriparam.

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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Vamos 
melhorar a raça!

Meu avô gozador e bonachão, louro possui-
dor de olhos azuis, sempre repetia essa frase 
quando aportavam navios americanos ou eu-
ropeus em Salvador, pois, devido as “fogacida-
des” e sensualidades das nossas mulheres e as 
securas dos marinheiros, tudo terminava nas 
camas ou em lugares improvisados e, quando 
retornavam para suas pátrias, deixavam aqui 
uma boa leva de negrinhos, mulatos e sararás 
com olhos claros, características de brancos e 
a felicidade das moças por estarem mostran-
do seus troféus importados. Hoje se transa 
muito, mas, no passado era a mesma coisa, 
apenas com mais discrição, sem a liberalidade 
dos nossos dias. Essa estória que nossos pais 
só se beijaram no dia do casamento é pura 
mentira. Todo mundo sempre transou numa 
boa, somente que era uma dificuldade retada, 
pois quase ninguém tinha carro e não existia 
essa leva de um motel em cada esquina!

Assim sendo, com esse recebimento de mi-
lhões de turistas no mês de junho, desta feita 
não serão apenas homens como os marinhei-
ros, graças a Deus teremos também milhares 
de mulheres atletas e turistas que, com cer-
teza, também mandaremos uma boa leva de 
espermatozóides tuquiniquins, resultando em 
muitos “brasgringos” por esse mundo a fora, 
que serão apresentados como se fossem meda-
lhas conseguidas na copa de 2014!

Como sabemos todos, existe no mundo do 

futebol, principalmente, a grande gama das 
lindas e famigeradas “Marias Chuteiras”. 
Aquelas gatas saradas que se embelezam e 
vão para os treinos e jogos na esperança de 
um jogador famoso e rico lhe tomem como 
esposas ou amantes. Essas terão as maiores 
oportunidades das suas vidas, pois estarão 
em nosso Brasil os melhores e mais famosos 
e ricos dessa classe esportiva. Podemos dizer 
que será a “mega sena acumulada” para essas 
danadinhas e gostosas mulheres. Os gringos 
ficarão loucos, uma vez que nossas mulheres 
são imbatíveis na ciência de seduzir com suas 
lindas bundas, trejeitos e caras e bocas. Ine-
gavelmente, super tesudas! E, provavelmen-
te, algumas delas se arrumarão partindo para 
novos horizontes, considerando-se também 
vencedoras da copa. Assim sendo, desta feita 
haverá uma permuta de sacanagem, estare-
mos também melhorando a raça do exterior, 
exportando nosso produto interno bruto, equi-
librando a nossa balança sexual!

Estou adorando essa discutida copa, pois, 
sem dúvida, teremos uma série de revoluções 
em todos os setores e, com satisfação, veremos 
novas características na nossa linda e faceira 
raça brasileira!

Por antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia Grapiúna de Letras de Itabuna 

(AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Você sabe o que é 
o primeiro amor?

Talvez você esteja longe do 
Senhor, longe da Igreja. Por que 
você deixou de usar os dons? Por 
que você deixou de rezar como 
no início? Onde está o seu amor 
inicial?

De nada adianta você se 
converter, mas, depois, andar 
para trás, andar por um cami-
nho pior do que estava antes da 
conversão. É o Senhor quem diz: 
“Arrepende-te e retorna às tuas 
primeiras obras”.

Deus sabe como você é, Ele 
sabe da sua conduta e não olha 
a sua aparência. Talvez você se 
considere vivo, mas está morto; 
talvez você não esteja em gran-
des pecados, mas não tem o âni-
mo do primeiro amor.

Estava participando de um 
encontro, quando me veio esta 
Palavra: “Parece vivo, mas estás 
mortos. Onde está o teu primeiro 
amor?”. O Senhor dizia em meu 

interior: “Jonas, tenho saudades 
de você. Cadê o seu fervor?”. Caí 
em prantos e fui me confessar. 
Jesus nos diz: “Sê vigilante e con-
solida o resto que ia morrer, pois 
não achei tuas obras perfeitas 
diante de meu Deus. Sede firme”!

Você quer ser surpreendido 
pelo Senhor como é surpreendi-
do por um ladrão? Para você que 
não quer ser mau, mas também 
não quer ser fiel ao Senhor, Jesus 
diz: “Conheço as tuas obras: não 
és nem frio nem quente. Oxalá 
fosses frio ou quente! Mas, como 
és morno, nem frio nem quente, 
vou vomitar-te” (Apoc 3,15-16). 
Pare um pouco e pense se você 
está em “cima do muro”.

Seu irmão, 

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Por antônio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA
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Paco de
Lucia: Mito, 
lenda e som 
absoluto! Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

A OITAVA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

Está bem, eu sei que os gênios não 
morrem, porque são sempre lembrados 
por gerações e gerações... Mas, dói... Dói 
muito saber que os gênios são mortais! 
Pode parecer óbvio e ululante, e é. Con-
tudo, quem ama Arte e admira um artista 
ou alguns artistas, ou todos! Sempre se 
espanta com essa abrupta descoberta da 
finitude... Eu me espanto: por amor à Arte 
nunca penso (nem sinto) que esses gênios 
um dia (qualquer dia) podem morrer...

Paco de Lucía, nome artístico de 
Francisco Sánchez Gomes foi um violo-
nista/guitarrista espanhol de flamenco 
reconhecido internacionalmente. Fez 
carreira como compositor produtor e vio-
lonista faleceu (?!) no último dia 26 de fe-
vereiro. Mas, com assim faleceu? É isso: 
o corpo físico de Paco se foi. No entanto, 
sua Arte espetacular já está eternizada 
nos corações de quem ama a sensibilida-
de, a leveza, a magia, a delicadeza e o vir-
tuosismo!

A morte (?!) de Paco de Lucía quer di-
zer que viveremos a partir de agora num 
mundo mais caótico e obviamente muito, 
muito menos musical. O violão/guitarra 
de Paco mudou rumou musical que já es-
tava estabelecido, mudou mentalidades, 
enalteceu o som. E tudo isso me chamou 
atenção quando ouvi Paco de Lucía, Al di 
Meola e John McLaughlin no disco (na-
queles anos ’80 eram discos, e de vinil!) 
“Friday Night In San Francisco”. De Lu-
cía era rigoroso no estilo, ágil, sublime, 
versátil e elegante. Tinha cadência, alma 
e luz nos dedos quando interpretava e/ou 
sublimava com seu violão/guitarra o fla-
menco ou qualquer outro estilo. 

Certa feita numa entrevista, Paco de-
clarou: “Quando chega o duende da ins-
piração tenho a sensação de que me vou, 
que saio fora de mim, que flutuo no ar”. 
Certamente não era impressão... Ele levi-
tava e nos fazia levitar também! Em ou-
tra entrevista revelou, modesto: “Quando 
eu era pequeno, o flamenco era um gêne-

ro muito fechado, era “talibânico”. Mudar 
uma nota era um sacrilégio. O que fiz foi 
abrir uma porta, para entrar novos ares, 
mas sempre respeitando a tradição. Fiz 
uma ponte entre a tradição e a moder-
nidade”. Fez, sim, mais que uma ponte: 
derrubou as fronteiras, revolucionou, en-
cantou...

Comparo, ainda que reconhecendo 
que comparações artísticas de alto nível 
trazem, no mínimo, certo desconforto, a 
genialidade de Paco de Lucía com a de 
outra grande gênio: Gabriel Garcia Már-
quez: escritor, jornalista, editor, e ativis-
ta político colombiano. Considerado um 
dos escritores mais importantes do século 
20. Autor do incomparável e inesquecível 
“Cem anos de solidão”. Maravilhosos!

Paco de Lucía também divinizou 
o jazz e até música brasileira. Ao lado 
dos geniais Al di Meola e McLaughlin, 
em 1981 e 1996, gravaram versões ins-
trumentais de Egberto Gismonti e Bon-
fá, respectivamente, “Frevo Rasgado” e 
“Manhã de Carnaval”. No entanto, a pai-
xão pelo flamenco norteou grande parte 
de sua carreira. Porém, isso não o limi-
tou (os gênios não conhecem limites!) e 
Paco transitou também, magistralmente, 
pelos clássicos (De Falla e Concierto de 
Aranjuez, de Joaquín Rodrigo) e pelo pop 
(gravou com Bryan Adams), sempre com 
o mesmo brilhantismo. 

A prefeitura de Algeciras, sua cidade 
natal, decretou três dias de luto oficial. 
Segundo o prefeito, José Ignacio Landa-
luce, “a morte de Paco de Lucía transfor-
ma seu gênio em uma lenda”. Mais, não 
apenas isso. 

Paco de Lucía já era em vida uma len-
da, um mito! Agora ele se transformou 
em som absoluto!

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/UCSAL. 
Especialista em História do Brasil e Membro da Acade-

mia Grapiúna de Letras (AGRAL).
Itabuna – Bahia.

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Por motivos pessoais não pude 
escrever a coluna de março e, para 
quem vem acompanhando nossa 
odisseia pelos fatores motivacionais 
e seus desdobramentos psíquicos, 
acho importante revisar o artigo de 
fevereiro em que informávamos a 
respeito das quatro funções psíquicas 
responsáveis por conhecer, segundo 
Carl Jung. São elas: o pensamento, 
a percepção/sensação, o sentimento 
e a intuição. Dizíamos também que 
o processo motivacional é extrema-
mente rico, incluindo necessidades, 
satisfações, expectativas, valores, 
modelos mentais e, certamente, o 
significado que atribuímos ao traba-
lho. Isso tudo pra dizer que ninguém 
é igual a ninguém. Por fim, promete-
mos que, para este artigo, falaríamos 
sobre autodesenvolvimento. 

Autodesenvolvimento ou desen-
volvimento de si próprio é uma con-
centração de esforço do indivíduo na 
busca do próprio crescimento pessoal 
ou profissional, e isso é um processo 
contínuo – ou, pelo menos, deveria 
ser – pois, conhecendo-nos, descobri-
mos o que nos motiva.

Historicamente a Administra-
ção de Empresas ou de Marketing 
sempre tiveram críticos ferrenhos 
a respeito da ideologia das grandes 
organizações. As chamadas leis de 
Murphy, por exemplo, eram extre-
mamente pessimistas. Uma delas di-
zia: “Se alguma coisa pode dar erra-
do, dará. E mais, dará errado da pior 
maneira, no pior momento e de modo 
que cause o maior dano possível”. 
Christophe Dejours afirmou que “As 
organizações são lugares propícios ao 
sofrimento, ao tédio, ao desespero e 
ao desconforto existencial”. Já Dia-
ne Tracy afirma que “A maioria das 
pessoas acabam perdendo o interesse 
pelo trabalho e enveredando pelo ca-
minho da mediocridade”. 

De certa forma, se não concorda-
mos com essas heurísticas é porque 
nos sentimos muito motivados para o 
nosso trabalho. Se concordamos com 
elas, muito provavelmente é porque 
nosso trabalho não apresenta um 

significado. Em contrapartida, en-
contrar um significado na empresa 
nos ajuda a crescer junto com ela, 
compatibilizando nossos interesses 
e nossas competências profissionais 
com os objetivos e as competências 
da empresa. Isso não faz sentido? 

Uma boa metáfora é a do time 
de futebol: cada jogador tem a sua 
motivação pessoal e coletiva, assim 
como nas empresas. E muitas ve-
zes essa motivação não acontece; é 
aí que entram o técnico, a diretoria 
e a torcida. Um jogo, por si só, pode 
motivar um atleta. Ou não. Quantas 
vezes vimos times brilhantes que ti-
nham tudo para dar um espetáculo 
e, na hora H... Será que os jogadores 
estavam desmotivados, sem vontade 
de fazer o gol? É quando acontece a 
magia. O gol é o objetivo supremo 
do futebol, por isso a região da área 
em que ficam os goleiros, zagueiros 
e centroavantes é denominada meta. 
Se você não tem uma equipe motiva-
da, a meta fica difícil de alcançar. A 
figura do técnico é importante, mas 
se cada jogador não procurar o au-
todesenvolvimento em seus treinos, 
ele certamente não encontrará a 
razão para se automotivar, ou seja, 
o significado. É imprescindível des-
cobrir o significado do trabalho que 
executamos. Essa busca não é fácil, 
mas com certeza é muito compensa-
dora. Mas atenção: como somos dife-
rentes uns dos outros, nossas moti-
vações também o são. Alguém pode 
se sentir motivado rapidamente por 
fatores econômicos e, com isso, ter 
as possibilidades de adquirir bens e 
serviços. Já outras pessoas podem 
realizar a aquisição pela predisposi-
ção de serem saudáveis, amadas, de 
se sentirem competentes. A fórmula 
do autodesenvolvimento é encontrar 
o significado que representa seu tra-
balho em sua vida. 

Até a próxima. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e Criatividade Como 
Fatores Motivacionais - XI.

Mecanismos de Defesa.
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Neste mês de Abril de 2014 a reunião 
ordinária da Academia Grapiúna de Le-
tras- AGRAL ganhou ares de festa, com  
comparecimento de 50% dos membros no 
Colégio Sagrado Coração de Jesus, gen-
tilmente oferecido pela confreira Norma 
Sampaio e seu esposo Iramar Marques. 

Acadêmicos, parentes e convidados da 
AGRAL acompanharam atentamente os 
votos de boas-vindas do Presidente Ivann 
Krebs Montenegro e sua explanação so-
bre atitudes tomadas e projetos  visando 
o crescimento da instituição. O acadêmico 
Paulo Lima que substituía o mestre de Ce-
rimônia Ramiro Aquino,  conduziu os tra-
balhos com  muita competência e grande 
cordialidade.  

A anfitriã Norma Sampaio falou so-
bre “entusiasmo e simplicidade” e colocou 
um vídeo sobre  generosidade, que muito 
impressionou.  Norma incentivou a todos   
praticarem essa virtude que anda tão es-
quecida nos tempos atuais, principalmente 
em grandes cidades. Foi muito aplaudida 
e sua palestra foi bastante elogiada pela 
ilustre visitante a acadêmica Neide Silvei-
ra, diretora de Eventos da Academia de Le-
tras de Ilhéus (ALI), que sempre acompa-
nha seu esposo, o acadêmico  José Augusto 

Carvalho.  Neide falou do seu carinho para 
com a entidade,  afirmando que  se sente 
como membro da AGRAL.  A poetisa Gló-
ria Brandão também teceu elogios à fala 
de Norma Sampaio e manifestou seu en-
tusiasmo por medidas tomadas junto ao 
poder municipal juntamente com outros 
poetas em prol do Clube do Poeta Sul da 
Bahia e da  AGRAL. Eva Lima falou com 
alegria do término da recuperação do Tea-
tro Sala Zélia Lessa, cuja reinauguração se 
dará ainda esta semana.

Dom Ceslau Stanula enalteceu a ideia 
de Norma Sampaio em propor tema tão 
pertinente e discorrer com tanta compe-
tência. Como sempre o pastor mostrou-se 
preocupado com os acontecimentos políti-
cos e sociais no Brasil.

Manifestaram-se também o escritor 
Antônio Nunes de Souza, o secretário Wa-
shington Cerqueira e Jorge Carrilho. Pre-
senças muito bem-vindas do amigo Antônio 
Carlos Saad  e Glaidyvam Braitt, esposa 
do acadêmico Antônio Henrique Braitt.

Paulo Lima rendeu homenagem a  aca-
dêmicos e patronos aniversariantes  do mês. 

Retomou a palavra o Presidente Ivann 
Montenegro, com as considerações finais 
e agradecimentos dando por encerrada a 
reunião. 

Todos foram convidados para um deli-
cioso lanche.

ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)
Com carinho, AGRAL!

POSSE

LEGISLATIVO

Luiz Gavazza é o novo
diretor-presidente da Bahiagás 

Aldenes leva demanda de servidores 
aposentados ao prefeito de Itabuna

O novo diretor-presidente da 
Bahiagás, Luiz Gavazza (foto), tomou 
posse na quarta-feira (02/04). A cerimô-
nia aconteceu no auditório da Funda-
ção Luís Eduardo Magalhães no Cen-
tro Administrativo da Bahia – CAB. O 
evento contou com a presença do Secre-
tário de Infraestrustura – SEINFRA, 
Marcus Cavalcanti, representando o 
Governador Jaques Wagner, Nilton 
Vasconcelos da Secretaria do Trabalho, 
Emprego, Renda e Esporte- SETRE, do 
Secretário de Agricultura, Jairo Car-
neiro e do Secretário de Planejamento 
José Sergio Gabrielli, além de outras 
autoridades políticas, dirigentes de go-
verno, empresários, clientes, colabora-
dores da Companhia e representantes 
da imprensa baiana.

Luiz Gavazza já faz parte da equipe 
da Bahiagás há quatro anos, anterior-
mente ocupava o cargo de assistente 
do diretor-presidente. “Assim, como a 
Bahiagás, é a missão que assumo: gran-
diosa. Contudo, tenho a convicção de 
que estou preparado para enfrentá-la, 
com otimismo e olhos no futuro. Digo 
isso por estar integrado ao corpo gestor 
da Companhia, ter aprendido as lições 
dessa história recente da empresa, por 
ter participado ativamente desses últi-
mos anos de construção e desdobramen-
to dos principais projetos, programas e 
planos estratégicos, ao lado de pessoas 
que acompanharam a minha trajetória 
e o trabalho que desenvolvi assessoran-
do a gestão”, diz Gavazza.

O ato marca também a desincom-
patibilização do até então diretor- pre-
sidente, Davidson Magalhães, que es-
teve à frente da Companhia por sete 
anos (2007-2014). O mesmo diz que 
deixa a empresa com a certeza de ter 
cumprido a missão.

“Quando cheguei a Bahiagás não 
tinha nem planejamento estratégico. 
Eu e minha equipe deixamos um lega-
do, nós profissionalizamos a empresa, 
demos dimensão e visibilidade de mer-
cado que não tinha, estes são marcos 
que irão ficar. Hoje temos em anda-
mento programas de qualidade, um 
quadro de gestores treinados na área 
de liderança, regimento interno, acor-
dos salariais. Também acredito que a 
empresa além de seus ganhos econô-
micos, incorporou responsabilidade 
social, a Bahiagás abraçou símbolos 
culturais importantes como o trio elé-
trico de Armandinho, Dodô e Osmar, 

atletas, paratletas, projetos sociais de 
importância como o Mutirão do Dia-
bético de Itabuna, entre outros tantos. 
Desejo êxito para Gavazza na direção 
e tenho certeza que a Bahiagás conti-
nuará a trilhar o caminho do sucesso, 
aproveito para agradecer a todos os 
colaboradores pelo apoio, dedicação e 
competência que sempre tiveram para 
que a Companhia chegasse no lugar 
que está hoje”, agradece Magalhães.

O Secretário de Infraestrutura, 
Marcus Cavalcanti, parabenizou Gava-
zza e agradeceu Davidson Magalhães 
em nome do governador Jaques Wag-
ner. “Os números da Bahiagás como 
empresa, os números como responsabi-
lidade social provam que a Companhia 
é uma joia da coroa para a economia 
da Bahia. Desejo que os caminhos da 
empresa continuem buscando o de-
senvolvimento econômico e social do 
estado e friso que podem contar com a 
SEINFRA”.

A Companhia de Gás da Bahia – 
Bahiagás, concessionária estadual dos 
serviços de distribuição de gás natural 
canalizado, é uma empresa de econo-
mia mista, controlada pelo Governo 
do Estado, vinculada à Secretaria de 
Infraestrutura. Tem como acionistas 
o Estado da Bahia, a Gaspetro, subsi-
diária da Petrobras e a Mitsui Gás e 
Energia do Brasil. É responsável pelo 
armazenamento e distribuição de Gás 
Natural canalizado em toda a Bahia. A 
concessionária baiana de gás natural, 
que iniciou suas operações em 1994, co-
memora 20 anos de atuação como uma 
das empresas que mais cresceram no 
estado e consolida-se como uma compa-
nhia de destaque do setor no país, com 
mais de 53 mil clientes contratados.

Servidores aposentados da Prefeitura 
de Itabuna estão apreensivos com uma co-
brança tributária realizada pela administra-
ção municipal, que eles julgam indevida. De 
acordo com o antigo estatuto dos servidores 
municipais, os inativos têm direito adqui-
rido à isenção de IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano), o que o atual governo 
não estaria considerando.

O assunto foi levado ao prefeito Clau-
devane Leite (PRB), nA terça-feira (8), por 
uma comissão de servidores, em audiência 
intermediada pelo presidente da Câmara de 
Itabuna, Aldenes Meira (PCdoB). Entre os 

servidores, estava a professora Maria da Paz 
Jambeiro, que atuou na rede municipal de 
ensino entre os anos de 1957 e 1983, quando 
se aposentou.

Desde 1950, quando o funcionalismo 
municipal ainda era submetido ao regime 
estatutário, havia previsão de isenção do 
IPTU para o imóvel de morada do servidor. 
O benefício foi confirmado pela Lei Muni-
cipal 1.375/87, no governo Ubaldo Dantas, 
mas não é mencionado no atual Código Tri-
butário do Município, de 2009. Esta omis-
são, no entender da Procuradoria-Geral, 
significa que a isenção estaria revogada. Os 

servidores, por sua vez, argumentam que a 
lei não pode retroagir para eliminar direitos 
adquiridos.

“O prefeito se sensibilizou com a ques-
tão e ficou de analisá-la junto aos setores 
tributário e jurídico do governo”, afirma o 
vereador Aldenes Meira, que se prontificou 
a buscar uma solução.

Os servidores de Itabuna são vinculados 
hoje ao regime celetista e não têm mais di-
reito à isenção do IPTU, benefício que vinha 
sendo mantido somente para antigos funcio-
nários, exatamente em respeito ao direito 
adquirido. “Nós acreditamos que sejam ape-

nas cerca de 50 servidores, alguns dos quais 
já têm mais de 90 anos de idade e estão se 
assustando com essa cobrança repentina”, 
relata a professora Maria Jambeiro.
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Um tesouro dentro de você 

Brasil tem 11 das 30 cidades mais violentas do mundo, diz ONU

Num mundo competitivo como o de 
hoje é natural que estejamos interessa-
dos em nos aprimorar pessoal e profis-
sionalmente.  Mesmo assim, às vezes, 
ficamos em dúvida acerca de como po-
demos adquirir um melhor resultado. 
Muitos possuem verdadeiros tesouros 
escondidos dentro de si mesmos espe-
rando apenas serem descobertos. O 
autoconhecimento é uma ferramenta 
de valor incalculável quando o assun-
to é desempenho, pois nos conhecendo 
podemos entrar em contato com nossos 
limites e potencialidades. Todos temos 
qualidades e defeitos, entretanto, se 
soubermos trabalhar nossas caracte-
rísticas teremos mais chances de nos 
tornar pessoas agradáveis, equilibra-
das e bem sucedidas.

Várias pessoas, para não dizer a 
maioria de nós, não se conhecem. Não 
sabem quase nada acerca de suas po-
tencialidades, limites, qualidades ou 
defeitos.  Levam a vida mascarando 
a própria personalidade, vivendo de 
forma a fazer tudo aquilo que acre-
ditam ser o que os outros esperam, 
pois, no fundo, todos buscamos ser 
estimados e reconhecidos pelo que 
somos e fazemos.

Com o auxílio do escritor norte-
-americano Dale Carnegie, autor do 
best-seller Como fazer amigos e in-
fluenciar pessoas, pretendo ajudá-lo 
na difícil tarefa de ser popular e amigo, 
melhorando seu desempenho pessoal e 
profissional.  Fique atento às suges-
tões:
 • Interesse-se sinceramente pelas ou-

tras pessoas.  A gente se interessa 
por quem se interessa pela gente, e 
percebe quando a atenção é sincera 
ou forçada. Se quer ser reconhecido, 

e deseja que as pessoas gostem de 
você, exercite o interesse pelos de-
mais.

• Sorria.  Esta é uma das formas 
mais simples de causar uma pri-
meira boa impressão e evidenciar o 
seu prazer em estar encontrando as 
pessoas com as quais se relaciona.

• Chame a pessoa pelo nome.  Todos 
gostam de uma atenção especial e 
ser chamado pelo nome destaca a 
singularidade do indivíduo. Faça o 
teste, e vai se surpreender com os 
resultados.

• Saiba ouvir e fale sobre assuntos 
que interessem a outra pessoa.  
Para sermos populares e amigos é 
imprescindível exercitarmos a es-
cuta atenta.  A maioria das pessoas 
sempre tem algo a contar, princi-
palmente sobre si mesma, e adora 
ter quem possa ouvir com atenção. 

• Faça a outra pessoa se sentir im-
portante e faça-o sinceramente.  To-
dos gostam de ser apreciados. Re-
conheça as qualidades das pessoas, 
peça licença, agradeça, desculpe-se 
quando necessário...  Isso fará uma 
sensível diferença na sua forma de 
se relacionar com os demais.
Acredito que os tópicos acima men-

cionados podem ajudar e muito todos 
aqueles que desejam se aprimorar pes-
soal e profissionalmente. Vale a aná-
lise, a reflexão e posterior prática do 
que está sendo proposto. Os resultados 
virão a seguir e, com certeza, irão sur-
preendê-lo.

O Brasil tem 11 das 30 cidades mais 
violentas do mundo. Levantamento do Es-
critório sobre Drogas e Crime das Nações 
Unidas com base em assassinatos ocorri-
dos no ano de 2012 aponta Maceió como a 
quinta cidade em homicídios por cada 100 
mil habitantes. Fortaleza está na sétima 
posição e João Pessoa, em nono. A América 

Latina desbancou a África como a região 
mais violenta. Já Honduras é hoje o país 
com maior número de assassinatos por 100 
mil habitantes. O índice registrado naque-
le país aponta para o que os pesquisadores 
chamam de “situação fora de controle”. O 
segundo país mais violento é a Venezuela, 
seguido por Belize e El Salvador.

De acordo com a pesquisa da ONU, 
foram assassinadas 437 mil pessoas em 
2012, das quais 36% nas Américas, a 
maior parte na Central e na do Sul. O 
Brasil é o país com mais cidades na lis-
ta da violência, seguindo pelo México, 
com seis - ambos são os países mais po-
pulosos da América Latina. Venezuela e 

Colômbia têm três cidades e Honduras e 
Estados Unidos, duas. Além de Maceió, 
Fortaleza e João Pessoa, foram listadas 
pelo levantamento das Nações Unidas 
Natal (12ª posição); Salvador (13ª); Vi-
tória (14ª); São Luís (15ª); Belém (23ª); 
Campina Grande (25ª); Goiânia (28ª); e 
Cuiabá (29ª).

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 

A reengenharia 
do tempo

Tudo tem seu tempo determinado e 
há tempo para todo o propósito debaixo 
do céu. Esta é uma das máximas do Velho 
Testamento. Entretanto, o que se ouve nas 
quase duas décadas deste terceiro milênio 
é... “não tenho tempo.” A questão tempo-
ral ganhou força e mais do que se falar em 
gestão do tempo falamos em reengenharia 
do tempo.

Na realidade estamos falando de 
uma reinvenção um grande desafio a 
ser vencido da sociedade em que vive-
mos hoje. . Desta vez não estamos foca-
dos nos lucros do capital, Mas dos lucros 
existenciais. Necessitamos de sabedoria 
para valorizar cada momento da vida. 
Os sintomas da crise são para as pes-
soas comuns em uma relação saudável 
entre indivíduos, empresas e governo. 
Poupando- se sofrimentos, evita-se os 
prejuízos humanos que estão levando de 
maneira generalizada muitas socieda-
des à falência.

Aí está a importância de fazer a re-
engenharia do tempo e de investir no 
repensar do cotidiano para aumentar a 
sua qualidade de vida de homens e mu-
lheres e o seu produto interno de felici-
dade. Pensando assim estamos vivendo 
uma época de esplendor tecnológico, um 
período que poderia ser considerado um 
novo renascimento. Mas se analisarmos 
o plano social, voltamos para a pré-his-
tória da humanidade, quando a sobrevi-
vência era a única meta.

Nessa selva mercantil e institucional 
a competição e a agressividade voltam a 
encenar a seleção natural – hoje batiza-
da de seleção cultural. Cada indivíduo é 
transformado em predador.

E apesar de tudo significar um gigan-
tesco retrocesso, na maioria das vezes é 
apresentado ao mundo como progresso 
civilizatório. Fazer a reengenharia do 

tempo é envolver a remodelagem do tem-
po e do espaço, na realidade uma trans-
formação das mentalidades.

Max Gehringer conta a história entre 
a pulga e a lesma, onde uma pulga pede 
ajuda a lesma para escapar da ação da 
pata do cachorro onde ela vive. A lesma 
passa um tempo observando e afirma: a 
sua grande mudança é uma questão de 
reposicionamento. Como assim questio-
nou a pulga? Você não precisa sair do ca-
chorro, apenas mudar de lugar. Fique no 
cocuruto dele, é o único lugar onde a pata 
não alcança.

Reengenharia como análise detalha-
da e a consequente mudança de proces-
sos para obtenção de melhores resulta-
dos. Mas é necessário entender o quanto 
as coisas mais preciosas são frágeis.

É fácil abalar relacionamentos com 
palavras fúteis, porém é complicado 
emendá-las com justificativas demora-
das. Também é simples jogar lixo num 
rio. Complicado é despoluí-lo. É impres-
cindível debruçar-nos sobre coisas im-
portantes e sensíveis, não depois, nem 
amanhã, mas agora, aqui. 

Viver bem inclui igualmente trans-
cender um passado de culpas e ressenti-
mentos. Deixando-nos levar sob a cascata 
do perdão divino. É pôr de lado as más 
lembranças, acariciar as boas demorar-
-nos em rosas toleremos os espinhos, dan-
do às coisas o seu devido lugar.

Essa reengenharia do tempo é rea-
brir a discussão sobre o sentido da vida. 
A condição de eficiência na produção de 
si mesmo e de uma sociedade revitali-
zada na produção de uma nova arte de 
viver.

REFLEXÕES

                                     Por agenilda Palmeira *

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

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.
Excitar o invisível é fazer apa-

recer as experiências de imagens 
presentes em paixões e desejos. 
Esses sentimentos estão velados 
em mundos de sombras e indefi-
nições das almas humanas. Nasce 
daí o olhar poético que ilumina 
mais do que podem enxergar ou-
tros modos de ver a vida em ação: 
“[...] há um ao abrigo poético onde 
os devaneios substituem o pensa-
mento, onde os poemas escondem 
os teoremas” - Gaston Bachelard 
(1884-1962).

Não é fugir do mundo, ao deva-
near; nem menosprezar o valor dos 
saberes explicativos da realidade 
sensível, ao contemplar. O olhar 
poético traça outra linha, pertence 
a outro domínio fora das certezas 
conduzidas pelos caminhos objeti-
vos dos demais saberes.

A poesia está no mundo e 
fala de tudo que nele existe - os 
homens, outros seres vivos e as 
coisas - revelando as faces mais 
ocultas, interioridades, intimida-
des, nem de longe imaginadas por 
outras linguagens.

Ver o sensível pelo olhar poé-
tico é mais do que ver o que é visto 
no desenho dos conceitos. O sen-
sível na poesia é abstração sem 
ser ilusão, pois há imagens nesse 
olhar solidificando ações associa-
das a choros, risos, encantamen-
tos, gestos suaves de carinhos ou 
de embravecida aversão. 

Drummond de Andrade (1902-
1987), com seu poema “Confidên-
cia do Itabirano”, é um exemplo 
enfático desse olhar que enxerga 
o invisível, como na expressão do 
“Pequeno Príncipe”, de Antoine 
de Saint-Exupéry (1900-1944): 
“Eis o meu segredo. Ele é muito 
simples: somente vemos bem com 
o coração. O essencial é invisível 
aos olhos”.

Essa invisibilidade existe por-
que o essencial se oculta no parti-
cular, na emoção individual resul-
tante de experiências únicas vivi-
das no universo social. Colher essa 
emoção na sua totalidade somente 
é possível pela poesia. Só a poesia 
tem esse poder de identificar e re-
velar o essencial porque ela vem 
da intimidade da alma e é constru-
ída de emoções, anseios, sonhos.

Drummond de Andrade, ao 
delinear Itabira – Minas Gerais, 
se mostra como indivíduo preso 
às origens e se universaliza como 

homem ao revelar suas alegrias e 
suas dores:

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

A Itabira da infância não aco-
de Drummond como lugar de ale-
gria, a memória que acontece no 
interior da poesia é de melancolia. 
O poema “Confidência do Itabira-
no” fala de riquezas, fazendas, 
ferro, muitas montanhas de ferro, 
mas as “noites (são) brancas, sem 
mulheres e sem horizontes”.

Vem daí o homem silencio-
so, sutil, argucioso que se recolhe 
para pensar e, sem angústia, brin-
ca consigo mesmo enquanto vive 
um tempo urbano, tão diferente 
daquele tempo rural da infância:

E o hábito de sofrer, que 
tanto me diverte, 
é doce herança itabirana.

As montanhas da infância 
e o silêncio delas, presentes na 
alma, geraram, aparentemen-
te, forte nostalgia no Poeta, mas 
não lhe causou ilusão. As fazen-
das, o gado, o minério são coisas 
passadas e perdidas. O filho de 
fazendeiro modernizou-se para 
acompanhar as transformações 
da sociedade brasileira, e agora é 
funcionário público: 

Tive ouro, tive gado, tive 
fazendas. 
Hoje sou funcionário 
público. 
Itabira é apenas uma 
fotografia na parede. 
Mas como dói!

 O ferro, o ouro, o gado e 
as fazendas cantadas na Poesia 
formam a imagem de Itabira. Ita-
bira agora é apenas morada da 
alma do Poeta que se exilou na 
solidão feliz de poder recompor 
a vida em verso. Já não importa 
agora o ferro, o ouro, o gado e as 
fazendas, Drummond se libertou 
desse mundo sensível e de suas 
flutuações: Itabira é apenas uma 
fotografia na parede. Fotografia 
que não suprimiu os sentidos do 
Poeta. Ela alimenta a lembrança 
do homem orgulhoso, de ferro e a 
doce herança itabirana. 

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

E-mail: apereiras@uol.com.br
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LEITURAS - 
REFLEXÕES

                        Por antônio Pereira Sousa*

Olhar poético

Pela idade e pelos sonhos, Deraldo parecia 
um moço sensato e do bem. Desde os 14 anos, 
Deraldo sonhava com a casa própria. O proble-
ma de Deraldo põem, como o de muita gente, é o 
modo de aquisição do objeto desejado. Para ele, 
os fins justificavam os meios. Foi assim que De-
raldo adquiriu, aos 18 anos, uma “casa”, através 
da qual todos os dias vê o sol nascer “quadrado”.

Dir-se-ia que Deraldo passou de estudante 
de uma banca simplória, com professores dedi-
cados, mas despreparados, onde morava e com 
quem convivia, para uma universidade publica, 
com direito a fazer PhD e doutorado no crime. 
Seus irmãos e professores que o iniciara, embora 
se achando os tais, não eram graduados na área. 
Lá na prisão, tem professores super preparados 
e alunos com vivências para aprendizagem e tro-
ca de experiências, em todas as áreas do delito.

Deraldo agora se encontra recolhido, mas 
sabe que sairá dali e, preparado para a vida que 
escolheu, terá tudo a seus pés: dinheiro, poder, 
carrões e mulheres... Às vezes tem ódio dos seus 
dois irmãos, por ter contribuído para ele estar 

ali, mas às vezes também até lhes agradece, pelo 
cabedal de conhecimento e experiência que está 
adquirindo lá dentro.

Quando sair dali e estabelecer o seu Cartel, 
ninguém atravessará no seu caminho, nem inva-
dirá a sua área, na luta pela extensão desta. Tal-
vez resolva monopolizar a sua atividade crimino-
sa. A facção mais fraca que se dane, até mesmo 
se pertencer a um dos seus dois irmãos. Estes, 
principalmente estes, devem sair do seu cami-
nho, sob pena de pagar com a própria vida, não 
se contentando em deixá-los vivos, como simples 
prisioneiro de guerra.

Diante de perspectivas tão promissoras, 
Deraldo sente-se como quem renasceu de novo. 
Tudo isso, graças aos professores que são como 
se fossem os seus verdadeiros “pais”; aos colegas, 
que são como se fossem os seus verdadeiros “ir-
mãos” e aquela casa que é como se fosse o seu 
verdadeiro “lar”.

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

A casa
de Deraldo

CANDIDATURA

Davidson Magalhaes deixa a Bahiagás
e é candidato a Deputado Federal

O comunista Davidson 
Magalhães (foto) descompa-
tibilizou-se da presidência 
da estatal Bahiagás na tar-
de de quarta-feira (02/04), 
em evento na capital baia-
na. A saída do comando 
da empresa é exigência da 
justiça eleitoral para que 
possa concorrer à vaga de 
deputado federal, no próxi-
mo pleito.

Para o evento, saiu ex-

pressiva caravana do sul 
da Bahia. Nos bastidores, 
o comunista projeta vota-
ção expressiva na capital, 
sul e extremo sul, por onde 
fará dobradinhas com can-
didatos a deputado esta-
dual e já conta com apoios.

No lugar de Davidson 
Magalhães, assume o co-
mando da estatal de gás 
o ex-assistente do diretor-
-presidente, Luiz Gavazza.
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Por Angelica Rodrigues

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

 Dona 
Lena Nobre

Momento único

Quem aniversariou no 
último dia 28/03, 

foi Dona Lena Nobre. 
Que é nobre até no nome.

Dona Lena é 
uma pessoa doce 
e que transmite 

uma paz quando 
conversarmos com ela. 
E foi um presente que 

o Pai Celestial me deu. 
Parabéns minha amiga 
e que Deus lhe conceda 

uma vida longa e cheia de 
saúde, paz e harmonia. 

“Quando determinamos que tudo vai dar CERTO... 
tudo dará CERTO”

Foi dessa forma que o Nosso Grandioso Deus 
abençoou o casal Layssa e André no último dia 30 de 
março de 2014, às 10 horas, na Igreja Matriz do Senhor 
Deus Menino, em Ibicaraí.

A igreja lotou com a união desse lindo casal. A 
felicidade estava estampada no rosto dos pais Maria e 
Erinaldo | Marizete e Luiz Carlos.

Em seguida aconteceu uma belíssima recepção no 
Salão de Eventos Planet Show, com a presença dos 
pais, parentes e muitos amigos.

O domingo foi de festa, congratulações e muita 
diversão para comemorar esse momento mágico, 
esperado por todos.

Dona Lena (a 4ª da esquerda) ladeada por familiares
e por sua amiga Angélica Rodrigues
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1- Trabalhei por oito anos 
como lanterneiro, pintor e sol-
dador, inclusive 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 pe-
ricia, ainda não feita, para ver 
se o serviço era insalubre. Po-
derá concluir que a área não 
era insalubre? Não tenho do-
cumento 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 
insalubridade ou periculosida-
de (no caso insalubridade), deve 
realmente haver perícia. É uma 
imposição da CLT. A questão não 
é de área, ou de local insalubre, é 
do serviço. Ou seja, o serviço que 
você desempenha é insalubre, 
mas o perito é quem vai esclare-
cer o juiz a respeito, até porque há 

três graus de insalubridade: má-
xima, média e mínima. E o perito 
é quem vai fazer essa   dosagem. 

 
2- Trabalho numa empre-

sa há quatro anos. Ampliei 
minhas funções e não fui pro-
movido, além de ter colegas 
que realizam as mesmas ati-
vidades com salários maiores. 
Sinto-me discriminado diante 
dessa desigualdade. Isso ca-
racteriza assédio moral? Ítalo 
Lima. 

Caro Ítalo, temos que ver por 
primeiro, se a empresa dispõe 
de plano de cargos 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 equi-
paração, desde 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.

Neste primeiro momento temos que com-
preender que a entrada e a saída da vida é 
igual para todos. Este é o primeiro Procedi-
mento Obrigatório. Para entrar em casa ou no 
apartamento tem que está de posse da chave, 
pular pela janela, ou abrir um buraco na pa-
rede, não é agir corretamente quando se pode 
chamar o chaveiro, ou recorrer a cópia da cha-
ve principal. Assim dirigir o veiculo, se não es-
tiver com a chave correta, ele não vai atender 
as nossas necessidades; e se não estivermos de 
posse da Carteira de Habilitação em dias tam-
bém não estaremos de acordo com a ordem.

Há sempre uma opção para procedermos 
obrigatoriamente como determina o figurino. É 
claro que roupa suja a gente lava em casa, mas 
podemos mandar lavar nas lavanderias espe-
cializadas, recorrer as máquinas de lavar, man-
dar lavar no tanquinho. O importante é ficar 
com a roupa limpa, com aspecto novo, que vai 
gerar gratidão nas pessoas por causa da beleza. 
Saber ceder, saber calar, saber ouvir, saber do-
minar a vontade de gritar e provocar inconveni-
ências, saber ter razão, muitas vezes nos leva ao 
aprimoramento e ao compreensão de que Deus 
é o primeiro criado, que Deus serve aos homens; 
mas, não é criado de nenhum deles.  

Na escada da vida ou na escada comum o 
procedimento obrigatório é subir um degrau de 
cada vez até chegar ao topo. Pular os degraus 
e jogar casca de banana para o próximo que for 
fazer a mesma escalada, não é o procedimen-
to correto. Isto não é uma lição de moral, mas 
uma argumentação para saber a hora de proce-
der e fazer afirmações positivas para uma vida 
mais feliz. É pra frente que se anda!

Procedimento Correto é saber dizer sim ou 
não na hora certa. Despertar as pessoas que 
nos acercam para o saber, com as orientações 

básicas de começo, meio e fim. Agradecer e 
manifestar nossa gratidão a Deus, a nossa fa-
mília, aos nossos amigos e vizinhos pela boa 
vida  social que vivemos. É saber fazer sua 
parte, fazer seu projeto de vida, fazer sua hora 
de ser feliz. Se a estrada não passa perto da 
sua casa, levar a casa para perto da estrada. 

Procedimento Obrigatório é ao invés de 
lamuriar, queixar-se, cruzar os braços; ter 
atitudes de praticar o bem, gerar felicidade, 
aliviar as dores e os sofrimentos de quem vive 
na doença, na pobreza e no conflito.   

Desejar Bom dia! Gerar felicidade! Expres-
sar sentimentos bons nada custa ao coração 
cheio de amor. Boa Noite! Com Licença! Por fa-
vor! Muito Obrigado! Boa Tarde! São procedi-
mentos Obrigatórios que nos engrandecem na 
arte de viver bem e de conquistar pessoas atra-
vés das boas maneiras e da educação plicada.

Nada melhor do que ter procedimento 
obrigatório em respeito as lei da sociedade, 
ao direito de ser e ter, além do respeito à li-
berdade e a individualidade. . Na verdade, o 
que mais falta ao homem da atualidade são: 
bondade e cortesia. Quando procedemos com 
ações e boas maneiras no dia-a-dia, no rela-
cionamento com as outras pessoas,  vamos 
ser amáveis por todos. A maioria das pessoas 
percebe que a humildade e bondade não tem 
nada a ver com pobreza; mas, sim com os pro-
cedimentos legais  e corretos de quem sabe 
amar conquistar e ter o prazer de ser útil.

Conclusão: Procedimento Obrigatório é 
compreender que do fundo do poço a única sa-
ída é pra cima. 

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

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

Procedimento 
Obrigatório - do 
fundo do poço a única 
saída é para cima

OPINANDO

Por João Batista de Paula*

ILHÉUS

Prefeito de Ilhéus pede compreensão aos
servidores diante dos problemas do município

O Governo Municipal aguarda 
a avaliação do primeiro 
quadrimestre de 2014, para 
definir a instalação da Mesa de 
Negociação com os sindicatos, 
no sentido de criar alternativas 
que viabilizem o pleito do 
funcionalismo a execução 
de projetos de interesses da 
coletividade.

O alto índice de comprome-
timento do orçamento público de 
Ilhéus em relação ao percentual 
vinculado à folha de pagamento, 
em torno de 66%, continua sen-
do o grande obstáculo para a im-
plementação de novas políticas 
públicas no município. Na véspe-
ra do Dia Nacional de Luta dos 

Municípios, 11 de abril, o prefeito 
Jabes Ribeiro concedeu entrevista 
ao programa Balanço Total, da rá-
dio Santa Cruz, apresentado pelo 
locutor J. Carlos, e voltou a pedir 
a compreensão dos servidores mu-
nicipais diante da crise financeira 
da Prefeitura, que está impedida 
de conceder reajustes salariais 
em virtude da exigência da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
que impõe o limite de 54 % no que 
diz respeito às despesas com pes-
soal.

O prefeito comentou notícias 
veiculadas nos meios de comuni-
cação local sobre ameaças do sin-
dicato dos professores em dificul-
tar o início do ano letivo de 2014, 
o que causaria sérios prejuízos às 
crianças e jovens estudantes da 

rede municipal de ensino e à so-
ciedade, de modo geral. O prefeito 
conclamou os professores a evita-
rem o movimento grevista, ape-
sar de reconhecer esse direito da 
categoria, pois “a experiência da 
greve de 90 dias, no ano passado, 
não contribuiu para a solução do 
problema e só trouxe transtornos 
à comunidade”.

Jabes Ribeiro declarou que 
está atento às reivindicações das 
entidades que representam os 
servidores e que “o Governo Mu-
nicipal aguarda a avaliação do 
primeiro quadrimestre deste ano, 
quando terá números mais exatos 
que possam definir a instalação 
da Mesa de Negociação com os 
sindicatos, no sentido de criar al-
ternativas para viabilizar o plei-

to do funcionalismo e, ao mesmo 
tempo, os projetos de interesse da 
coletividade”.

Ele chamou a atenção dos ser-
vidores para o fato de o governo 
ter mantido a posição de encon-
trar caminhos para o gerencia-
mento desse impasse, mantendo 
em dia o pagamento dos salários, 
inclusive os deixados pelo governo 
anterior, e evitando a demissão 
de centenas de servidores, cuja 
orientação é reiterada pelo Tri-
bunal de Contas dos Municípios 
(TCM). Por outro lado, informou 
que a Administração está implan-
tando uma política de incremento 
da arrecadação, e advertiu que 
os efeitos desse trabalho, “infe-
lizmente, não são imediatos, em 
decorrência dos limites impostos 

pela legislação tributária”.
Jabes Ribeiro lembrou que ao 

assumir o governo, no atual man-
dato, recebeu o orçamento com 
78% vinculado à folha de paga-
mento, e que já conseguiu reduzir 
para 66%. “Nessa situação, até o 
cumprimento do índice previsto 
na LRF, o Município está impe-
dido de realizar financiamentos 
de obras de infraestrutura, o que 
prejudica a quase 200 mil habi-
tantes”, acrescentou.
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

Numa noite de homenagens, pa-
lestras e sorteios, culminadas com um 
coquetel, a equipe de corretores cadas-
trados da Cidadelle Empreendimentos, 
participou de um encontro neste dia 8, 
no Espaço Cidadelle, na rodovia Ilhéus-
-Itabuna, quando todos conheceram 
detalhes do empreendimento Cidadelle 
Office, que será lançado oficialmente dia 
26 de abril. 

Inicialmente o diretor comer-
cial da empresa, Denis Guimarães, 
fez um saudação aos corretores, a 
quem chamou de “parceiros impor-
tantes e qualificados”, detalhando 
posteriormente aspectos comer-
ciais da obra e a premiação de 2 
automóveis. Falaram ainda o es-
pecialista em Segurança Patrimo-
nial, Jodson Edington, que atende 
aos condomínios das empresas do 
grupo, tendo este afirmado que, 
com toda a sua experiência em 
centenas de empreendimentos as-
sistidos, não conhece nada igual ao 

que se propõe para o sistema de segu-
rança do Cidadelle. 

Sérgio Mota, Coordenador de Cor-
poração Imobiliária e especialista em 
Construção de Edifícios Residenciais e 
Empresariais, detalhou as especifica-
ções técnicas do Cidadelle Office com as 
suas duas torres de 17 andares, como 
a infraestrutura odonto-médico-em-
presarial, a disposição dos andares, as 

garagens, a descrição dos serviços inte-
ligentes de elevadores e outros detalhes 
significativos. Informou ainda que a 
obra está prometida para dezembro de 
2016. 

Homenagens e sorteios
Logo na primeira parte do evento o 

Diretor Denis Guimarães homenageou 
os parceiros Geraldo Carvalho e Nilton 
Borges, respectivamente delegados do 
CRECI em Ilhéus e Itabuna, ofertan-
do-lhes uma placa de reconhecimen-
to e jantares especiais no restaurante 
Empório Bahia. Ao agradecer Geraldo 
Carvalho destacou a importância dessa 
parceria e do verdadeiro boom imobili-
ário que a região está vivendo, dizendo 
que a função de delegado do CRECI é 
passageira e que ele era um corretor 
na essência da palavra, como todos que 
estavam ali. Nilton Borges salientou o 
incentivo que é para os corretores regio-
nais iniciativas como as da Cidadelle, 
que estimulam e movimentam a econo-

mia regional.
Ao agradecer Denis Gui-

marães acrescentou novas 
informações sobre os empre-
endimentos da empresa e 
anunciou um sorteio de qua-
tro prêmios para os correto-
res presentes, sendo contem-
plados os profissionais Celso 
Pinheiro (jantar no Empório 
Bahia com acompanhante), 
Ascendino de Souza Filho 
(um Notebook), Soraia Sodré 
(um Tablet) e Rodrigo Reis 
(um Notebook).
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Corretores conhecem projeto do Cidadelle Office

(73) 9134-5375 | 3613-2545 | 8856-2006

EMPREENDIMENTO

Dezenas de 
corretores 
prestigiaram 
o evento 

-Denis Guimarães (Cidadelle) homenageia os Delegados do 
CRECI de Ilhéus, Geraldo Carvalho e de Itabuna, Nilton Borges


