
DIREITOS – Professor, Como está 
o curso de Direito da Faculdade Ma-
dre Thais?

Josevandro Nascimento - Muito 
bem, graças a Deus. Estamos caminhan-
do para o 6º semestre, numa demonstra-
ção de que o curso vem cumprindo o seu 
objetivo, na formação jurídica dos futuros 
Bacharéis em Direito. Desde o primeiro 
ano que os alunos já participam de cur-
sos, seminários, palestras internas, vi-
sando a consolidação e o aprimoramento 
do conhecimento jurídico. A nossa meta é 
formar Advogados para um novo tempo. 

DIREITOS - Professor, qual o dife-
rencial do curso de Direito da Madre 
Thais, para outros cursos de Direito?

JN – Por ser o professor da cadeira de 
Introdução ao Estudo do Direito, conhe-
ço de perto o perfil de cada aluno, o que 
muito contribui como termômetro para a 

exigência aos meus docentes, no rigoroso 
cumprimento das ementas do curso, além 
da fiscalização com moderação, é cla-
ro, da caminhada de cada professor nas 
suas respectivas disciplinas. Sei quais os 
alunos aprovados e reprovados em cada 
disciplina do semestre, o que vai nos aju-
dando ao controle estatístico dos índices 
de valorização do curso. 

Estamos criando um grupo de lideran-
ça acadêmica, onde cada sala terá o seu 
representante como elo de ligação entre 
a turma e a coordenação, facilitando o 
entendimento e a solução dos problemas 
surgidos no dia a dia, além da comunica-
ção mais prática e eficiente.

Aqui o coordenador é visto, anda pelos 
corredores, conversa com os alunos e pro-
fessores, não se tranca em gabinete, vive 
o dia a dia do curso.

A Faculdade Madre Thais já se dife-
rencia de outras, pela autonomia dos seus 

coordenadores, na condução dos cursos, 
graças a visão moderna e empreendedora 
da sua Direção. 

DIREITOS – Quais os investimen-
tos que a Faculdade vem fazendo 
para consolidar este diferencial?

JN – A Direção e a mantenedora, 
através do Drs. Eusinio e Isidoro Lavigne 
Gesteira investem com os olhos para o fu-
turo. A Faculdade já conta com 09 cursos 
instalados, na expectativa de criação de 
mais dois, já solicitados ao MEC, numa 
clara e inequívoca demonstração de que 
enxergam de maneira avançada, acredi-
tando no grande legado para o desenvol-
vimento da região. 

Acabamos de inaugurar a Biblioteca 
Eulina Maria Lavigne Gesteira, numa 
justa homenagem a irmã dos dirigentes, 
um espaço tecnologicamente equipado, 
com um acervo bibliográfico capaz de 

Num clima bastante descontraído, a nossa reportagem 
conversou com o Professor Josevandro Nascimento, Coorde-
nador do Curso de Direito da Faculdade Thais. 

Professor Josevandro é um dos valorosos nomes da cultura 
universitária regional. Professor de gerações, continua com a 
mesma juventude do início de sua caminhada acadêmica. 

Toda a sua vida foi dedicada ao magistério. Iniciou como 
Professor do Instituto Municipal de Ensino (IME), passan-
do por outras Escolas de Ilhéus, tendo sido Diretor de dois 
dos maiores estabelecimentos de ensino de 2º grau, o Cen-
tro Integrado de Educação Rômulo Galvão, à época e Centro 
Educacional Álvaro Melo Vieira. Professor aposentado da 
UESC, onde ensinou por mais de trinta anos, levado para a 
Universidade, pelas mãos do Prof. Soane Nazaré de Andrade. 
Professor da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Itabuna 
(FTC) e Professor da Faculdade Madre Thais. É jornalista 
militante, membro das Academias de Letras de Ilhéus (ALI) 
e Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA). 

Atualmente exerce o cargo de Presidente da Academia de 
Letras de Ilhéus. É mestre em Direito Público pela Univer-
sidade Gama Filho e especialista em Metodologia do Ensi-
no Superior, pela UFAL (Universidade Federal de Alagoas). 

Considerado um professor rigoroso, é um dos maiores nomes 
em Direito Penal da região, além de ser o responsável pelo 
início da formação jurídica dos acadêmicos de Direito, como 
Professor de Introdução ao Estudo do Direito. Como Advoga-
do criminal militante, é brilhante no Tribunal do Júri, pela 
eloquência de sua oratória, quase sempre vitorioso nos julga-
mentos em que participa. 
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servir com eficiência ao estudante, no 
campo do conhecimento e da pesquisa, o 
auditório Cid Gesteira foi deslocado para 
o andar térreo, com capacidade para 300 
estudantes confortavelmente bem insta-
lados, os gabinetes dos coordenadores fo-
ram totalmente reestruturados, além da 
Secretaria acadêmica e setor financeiro. 
Logo estaremos anunciando a instalação 
do Balcão de Justiça e Cidadania, em 
convênio com o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, que será um laboratório 
prático para a atuação dos nossos acadê-
micos de Direito, servindo como base do 
Núcleo de Prática Jurídica (NUPRAJ), 
que discutindo com a direção, vamos ho-
menagear o grande Mestre do Direito Pe-
nal, Prof. Francolino Neto. 

DIREITOS – No ano passado, o se-
nhor realizou a I Semana Jurídica com 
sucesso absoluto, trazendo grandes 
juristas da Bahia e de outros Estados. 
Este ano pretende repetir o evento?

JN – Perfeitamente, já estamos dis-
cutindo com os professores a programa-
ção da II Semana Jurídica, que será re-
alizada no período de 3 a 5 de setembro, 
coincidindo com os festejos dos 10 anos de 
fundação da Faculdade. 

A sessão solene de instalação será no dia 
3, no Centro de Convenções Luiz Eduardo 
Magalhães, com a palestra já confirmada do 
eminente tributarista prof. Edvaldo Brito.

Mais uma vez vamos trazer nomes de 
peso do mundo jurídico, inclusive, com, 
lançamento do livro Manual de Direito 
Penal, do Prof. Dr. Yuri Carneiro, sem 
deixar de valorizar nomes regionais de 
igual importância para o enriquecimento 
cultural dos nossos estudantes.  

DIREITOS – Perspectivas para o 
futuro.

JN – Avançar sempre, acreditando 
que estamos no caminho certo, pela cre-
dibilidade que o curso vem despertando. 
Agora vamos partir para a pós-gradu-
ação, no sentido de aprimoramento dos 
conhecimentos jurídicos de graduados, 
como mais uma etapa da nossa missão.

DIREITOS – Uma mensagem final, 
Mestre.

JN – Crença no futuro com muita es-
perança em nossa juventude acadêmica, 
para coroar o esforço e a determinação 
dos nossos propósitos. Muito Obrigado.

A nossa meta é formar
advogados para um novo tempo

Entrevista com o Advogado, Professor e Coordenador do Curso de Direito da Faculdade Madre Thais 
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Os pulmões, direito e 
esquerdo, são duas vísce-
ras que ficam no tórax e a 
finalidade deles é proceder 
as trocas gasosas. O gás 
carbônico proveniente do 
metabolismo é excretado 
através das vias respirató-
rias superiores e, por outro 
lado, o oxigênio do ambien-
te é inalado e, nos pul-
mões, misturado ao sangue 
e levado a todas as partes 
do corpo. Entretanto, pelo 
mesmo percurso por onde 
entram e saem os gases, 
podem penetrar micróbios 
que irão adoecer o órgão, 
interferindo no desempe-
nho do organismo.

A inflamação dos pul-
mões é chamada de pneu-
monia que pode ser de ori-
gem bacteriana, virótica, 
inalação de produtos do 
petróleo etc. Aqui, tratare-
mos das pneumonias cau-
sadas por bactérias. Elas 
ocorrem mais nos extre-
mos da vida, nos primeiros 
anos de vida ou na velhice. 
No início da vida, a imu-
nidade está se desenvol-
vendo e no final, ela está 
se esgotando. Contudo, as 
pneumonias surgem em 
qualquer faixa etária.

As manifestações clí-
nicas são tosse, escarro 
que pode apresentar raja 
de sangue ou não, dor no 
tórax devido ao comprome-
timento da pleura, a pele 
que recobre os pulmões.  
Dificuldade para respirar, 
febre, calafrios...

Pela própria condição, 
o paciente procura o repou-
so, devendo ser num am-
biente bem ventilado. Será 
fornecida medicação para 

a febre e hidratação ao pa-
ciente, fornecendo-lhe su-
cos ou simplesmente água. 
A alimentação será leve, 
dando preferência às sopas 
e aos caldos. Caso ocorram 
vômitos serão administra-
dos remédios para vômitos.

O diagnóstico de pneu-
monia é fácil. A dificulda-
de se apresenta quando há 
complicações como: bacte-
riemia, condição em que os 
microorganismos invadem 
todo o corpo, infecções do 
coração, derrame pleural, 
devendo nesta última situ-
ação, fazer uma drenagem 
do tórax.  A radiografia 
tem muita utilidade não só 
no diagnóstico, mas tam-
bém no desenrolar da en-
fermidade.

Logo que o agente etio-
lógico invade o corpo, este 
se defende produzindo an-
ticorpos para neutralizar 
os invasores.  Hoje, com os 
antibióticos, a mortalidade 
diminuiu sensivelmente. 
Como foi dito acima, a difi-
culdade no tratamento re-
side nas crianças abaixo de 
cinco anos ou nos idosos.

Só dois ou três dias 
após o tratamento com an-
tibióticos a febre desapare-
cerá.  Se o paciente estiver 
sendo tratado em ambula-
tório, jamais deverá inter-
romper a antibioticotera-
pia por conta própria. 

As crianças, devido à 
fragilidade do seu organis-
mo, deverão ser hospitaliza-
das, principalmente as com 
suspeita de complicações.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago novaes*
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Tivemos a alegria e privilégio 
de receber milhares de turistas em 
nosso país, onde se encontravam vi-
sitantes dos mais distantes lugares, 
etnias, línguas e dialetos, enfim, to-
dos dando um colorido maravilhoso 
a nossa grandiosa copa do mundo. 
Nada de falar em ganhar ou perder 
nesse caso, pois o importante é ter 
proporcionado um espetáculo que 
deslumbrou o mundo!

O que quero destacar é a estória 
de Madalena, uma loiríssima ar-
gentina que, na sua terra, por ter 
um corpo escultural, lindos olhos 
azuis, características nórdicas, 
uma beleza super sedutora, apro-
veitava-se por ser esse monumento 
feminino, para usar o seu corpo em 
benefício de servir de acompanhan-
te para ricos pagadores em suas 
viagens, passeis, reuniões sociais 
em outros países, etc. e, aconteceu 
receber uma proposta para acom-
panhar um rico industrial, para as-
sistir a tão festejada copa do mun-
do, realizada no Brasil. A sapeca 
não titubeou, arrumou seus panos 
de bunda, pois, sempre exigia um 
guarda roupa novo compatível com 
o país que visitaria, inclusive para 
estar à altura do seu patrocinador, 
que certamente desejaria que ela 
chamasse a atenção para alimentar 
seu ego e sua satisfaço pessoal de 
grande conquistador!

Chegaram e foram se hospe-
dar no Copacabana Palace, que ela 
quando viu foi logo imaginando: “Já 
comecei a ganhar a copa!” Pensou 
essas palavras com um sorriso lindo 
no rosto. Embora ele já tivesse es-
tado aqui várias vezes, ela, por ser 

a sua primeira, começou a desejar 
fazer todas as opções turísticas e 
ele, obdientemente, fez as suas von-
tades, indo a algumas e em outras, 
entregando-a a uma companhia es-
pecializada nessas excursões, com 
guias bilíngües e todos os confortos. 
Diariamente, entre os jogos que não 
interessavam ele ir, ela ficava livre 
para suas aventuras pelos mais co-
nhecidos e desconhecidos pitorescos 
lugares do Rio de Janeiro. Até que 
foram visitar uma das favelas paci-
ficadas, sendo recebidos por um gru-
po de pagodeiros e MCs, bombando 
com suas músicas e danças Funk, 
cheias de seduções libidinosas que, 
imediatamente, Madalena caiu na 
roda experimentando aquela esfre-
gação deliciosa, obviamente, sentin-
do a excitação desenfreado do seu 
“partener” do morro. E, ao deparar-
-se com um negro daqueles lindos, 
sorrisos teclado de piano, corpo de 
atleta e, sem cerimônia deixava que 
ela sentisse seu avantajado mem-
bro, nem pensou duas vezes. Agar-
rou-se a ele, esfregando-se mais que 
lavadeira em beira de rio e, sem 
nem ligar para a platéias, começou 
a beijá-lo com uma veemência voraz 
que seria capaz de transar ali mes-
mo no meio da roda!

Trocaram telefones combinan-
do se encontrarem, sem excursões, 
para realizarem o que ambos esta-
vam aflitos em fazer: sexo! E não 
deu outra, pois dia seguinte, acor-
dou, ligou para a recepção solicitou 
um taxi, alegando ao seu patroci-
nador que iria fazer umas compras. 
Ele lhe deu os dólares necessários 
e ela saiu. Porém, ele puta velha e 

experiente, desconfiou das saídas e 
últimas reações, solicitou do hotel 
que um detetive particular a se-
guisse, alegando que era pela sua 
segurança, mas, desejava um rela-
tório completo das suas andanças. 
À tarde, antes que ela chegasse, o 
detetive apresentou o “dossiê” com 
fotos dela nas agarrações com seu 
parceiro, tanto na entrada como 
na saída do Motel. Ele, como nun-
ca confiou nessas galinhas, quando 
ela chegou, pegou as roupas que ti-
nha comprado, deixando apenas as 
suas poucas que ela trouxe e, sem 
nem pestanejar, botou ela para 
fora do hotel, jogando-a na rua da 
amargura, sem dó nem piedade. 
Ela cheia de paixão pelo seu negão, 
correu para seu barraco no morro, 
e ele lhe disse: Eu não tenho porra 
nenhuma, moro aqui, faço samba 
para agradar turistas e moro sozi-
nha. Se você quiser vir morar aqui, 
vai ter que dormir na copa, pois o 
barraco só tem dois cômodos.

Como ele nem deu sua passagem 
de volta, ela teve que se submeter 
à situação, já que não tinha alter-
nativa, como também estava apai-
xonada pelo seu criolo avantajado. 
Resultado: Margarida fez sua últi-
ma aventura como acompanhante e 
hoje está começando uma nova vida 
de “copeira” em um bar do morro e, 
certamente, aumentará a nossa já 
grandiosa quantidade de mestiços!

De uma forma ou de outra, ela 
ganhou a “copa e a cozinha”!

Por Antônio nunes de Souza.
Escritor – Membro da Academia Grapiúna de 

Letras de Itabuna. Itabuna – Bahia.
E-mailantoniodaagral26@hotmail.com

A turista que 
ganhou a copa!

OPINANDO

Por Antônio Nunes de Souza*

CAmPAnHA

Juiz proíbe pesquisa com 
questionário manipulado

O juiz Salomão Viana, da propa-
ganda do Tribunal Regional Eleito-
ral, determinou a proibição de qual-
quer tipo de divulgação da pesquisa 
eleitoral, registrada pelo Instituto 
Vox Populi, na última quinta-feira 
(17). A decisão de caráter liminar 
atendeu representação da coligação 
“Unidos pela Bahia”, que denunciou 
a tentativa de manipulação do re-
sultado da sondagem. 

O questionário da pesquisa, 
contrariando a legislação, em vez 
de apresentar apenas os nomes dos 
candidatos, na consulta estimula-
da, colocava-os vinculados a outros 
nomes de políticos. A punição para 

o descumprimento da sentença ju-
dicial é o pagamento de multa de 
R$ 300 mil e mais R$ 100 mil por 
dia. Além disso, contra o infrator 
será aberto processo criminal.  

“É muito estranho que, depois 
da pesquisa fantasma, sem regis-
tro e de instituto não existente, 
divulgada pelos petistas durante a 
convenção deles e ao pé de ouvido 
dos jornalistas, surja uma tentati-
va tão escandalosa de manipula-
ção de resultado como esta recen-
te, feita pelo Vox Populi. Associar 
nome de terceiros ao candidato é 
querer induzir o voto do eleitor. 
Isto é fraude. É crime!”, afirmou 

o presidente da coligação “Unidos 
pela Bahia”, José Carlos Aleluia. 

Para o advogado Ademir Isme-
rim, especialista em direito eleito-
ral, a medida tem função pedagó-
gica. “Todas as coligações assim 
ficam advertidas de que qualquer 
tentativa de fraude será coibida 
pela Justiça para que a eleição 
transcorra nos níveis em que a lei 
estabelece”, alerta.

www.jornaldireitos.com.br

Digite

e tenha acesso ao conteúdo on line do
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O ministro das Minas e Energias, Edilson Lobão, afirmou 
semana passada, que o governo está calculando valor extra a ser 
incluído como aditivo ao crédito de R$ 11,2 bilhões já disponibi-
lizados às distribuidoras de energia. Segundo ele, a nova ajuda 
financeira às distribuidoras será feita por meio de um aditivo ao 
empréstimo acertado no inicio do ano pelo setor com bancos. O 
valor dessa ajuda extra ainda está sendo calculado pelo Minis-
tério da Fazenda, mas deve superar a casa dos 2 bilhões.

Governo calcula nova
ajuda a distribuidoras
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ASSEmBLEIA LEGISLAtIVA

POSSE

CULtURA

Parlamentar pede instalação de 
unidade da Hemoba em Itabuna

Cesar Brandão assume o
Lions Clube Itabuna Centro

Diante da importância do serviço 
prestado pela Fundação de Hematologia 
e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) no 
processamento do sangue doado para a 
produção de hemácias e plaquetas além 
do Cadastro Nacional de Doadores de 
Medula Óssea para Transplantes, o de-
putado estadual Coronel Gilberto San-
tana (PTN) encaminhou a Secretaria de 
Saúde da Bahia e a Hemoba indicação 
requerendo a instalação de uma unidade 
hemoterápica na cidade de Itabuna.

Com cerca de 204.667 habitantes, Ita-
buna é uma das cidades mais expressivas 
da região Sul da Bahia, sendo uma valiosa 
base de serviços públicos essenciais aten-
dendo a população local e de áreas circun-
vizinhas. Mesmo com tanta potencialida-
de o município ainda não dispõem de um 
posto hemoterápico e hematológico para 
doação, coleta e processamento de sangue.

O deputado acredita que com a im-
plantação de uma Unidade da Hemoba em 
Itabuna, não seria necessário o desloca-
mento de voluntários e pacientes para as 
unidades mais próximas que estão situa-
das nas cidades de: Valença, Jequié, Vitó-
ria da Conquista, Itapetinga e Eunápolis, 
todas com mais de 140 km de distância.

Segundo o parlamentar “a dificuldade 

de acesso devido ao longo deslocamento, é 
a principal barreira para a eficiência des-
te serviço no município, pois inúmeros 
pacientes sofrem nos leitos dos hospitais 
pela falta desta assistência”. Santana 
aponta, que quando se trata de uma en-
fermidade relacionada ao sangue, qual-
quer demora pode custar uma vida.

De acordo com a proposta, a cidade 
receberia uma unidade de coleta e pro-
cessamento de sangue, entre hemocen-
tro e banco de sangue (Unidade de Cole-
ta e Transfusão – UCT), que atenderia 
as principais carências hospitalares, 
além de contribuir para a ampliação do 
cadastro de doadores de medula óssea.

Depois de uma gestão brilhante, Ma-
ristela Santana passou a presidência do 
Lions Clube Itabuna Centro para o ano 
leonístico 2014/2015 ao vereador Cesar 
Otoniel Lima Brandão. 

A posse festiva aconteceu na noite do 
dia 11/07, nas dependências da AABB 
de Itabuna. Na oportunidade foi come-
morado os 60 anos de fundação do Lions 

Centro, sendo o segundo da Bahia e o pri-
meiro do interior do estado. A cerimônia 
de posse contou com a presença de com-
panheiros Leões e toda a sua diretoria, 
autoridade, imprensa e convidados. De-
pois dos pronunciamentos, foi encerada a 
sessão e todos puderam servir-se de um 
buffet especialmente preparado para a 
ocasião.

Itabuna, Jorge Amado e cacau sob 
os olhares de Conceição Portela

Economia regional 
é tema de 
lançamento da 
editora da UESC

A artista plástica Conceição Porte-
la realiza, no foyer da Fundação Itabu-
nense de Cultura e Cidadania (FICC), 
a partir da quinta-feira (24), a exposi-
ção “Jorge: amado cacau”, de peças em 
cerâmica e tela. A exposição integra as 
comemorações da cidade nas comemo-
rações dos 104 anos de sua emancipa-
ção política. 

A artista explica que, na exposição, 
ela explora, nas peças, o viés artístico 
do fruto símbolo da região e da cidade 
de Itabuna, o cacau, além de associá-
-lo à outros elementos identitários, 
tais como o Rio Cachoeira e a figura do 
escritor Jorge Amado, filho da terra. 
“Tödos esses elementos estão interliga-
dos. No Dia da Cidade, temos que fazer 
essas homenagens, o cacau é uma fruta 

linda!”, disse. A exposição acontece em 
parceria com a FICC.

Sobre a instituição cultural, a ex-
positora disse ainda que “a fundação 
está em movimento”. Segundo ela, a 
FICC está fazendo muitas coisas boas 
para Itabuna e que ela teve o impul-
so de propor o projeto da exposição, 
a rogo dessa movimentação cultural 
que se estabelece atualmente no mu-
nicípio. “Eu fui até a FICC, levei o 
meu projeto, que foi muito bem acei-
to, vai ser concretizado de jeito que 
eu gostaria que fosse feito, e isso per-
mitirá que façamos uma exposição 
muito bonita”, ratificou a artista. A 
exposição se inicia no dia 24 de julho, 
com abertura às 19hs, e segue até o 
fim do mês, dia 31.

O desafio da pesquisa e as oportuni-
dades abertas por ela para a compreen-
são da realidade local é o destaque de Mo-
saico Econômico: do global ao regional, a 
mais nova publicação da Editus-Editora 
da UESC. O livro, organizado pela pro-
fessora Aline Conceição Souza, é uma 
seleta coletânea dos resultados de mono-
grafias e projetos de pesquisa do curso de 
Ciências Econômicas da Universidade.

Os trabalhos reunidos levantam im-
portantes reflexões sobre o desenvolvi-
mento de diferentes atividades econômi-
cas a nível mundial, nacional e estadual, 
com recorte especial para os municípios 
do eixo Itabuna- Ilhéus. 

Os textos tratam de temas como a 
caracterização do turismo internacional 
no estado da Bahia, o comportamento 
dos preços de alimentos e seus impactos 
na cesta básica da população e a obser-
vação de indicadores de desenvolvimen-
to da região. Além disso, traça as carac-
terísticas empreendedoras de mulheres 
que vivem da informalidade e propõe 
uma análise inovadora do mercado de 
cosméticos étnicos e sua segmentação 

estratégica.
Para a organizadora “o livro é resul-

tado do esforço conjunto de professores e 
ex-alunos, no sentido de valorizar e di-
fundir as produções acadêmicas do curso, 
oferecendo aos leitores um conteúdo de 
qualidade sobre temas que representam 
a realidade onde vivem”.  

Mosaico Econômico já está disponí-
vel na Livraria da Editus, localizada no 
Centro de Artes e Cultura Paulo Souto 
da Uesc. Pedidos do livro podem ser fei-
tos pelo e-mail vendas.editus@uesc.br ou 
pelo telefone 73 3680-5276/5240. No site 
www.uesc.br/editora 
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País rico 
é pais sem 
diarreia! Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

A OITAVA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

A reportagem nos informa: “uma epidemia 
de diarreia já afetou 60 mil pessoas e matou 37 
delas nos últimos dois meses e meio, em Ala-
goas. A principal causa, segundo a Secretaria 
Estadual de Saúde, é a contaminação da água 
oferecida à população, que enfrenta a pior es-
tiagem dos últimos 50 anos. Outras 46 cida-
des têm risco de surto da doença. “Com certeza 
a epidemia está relacionada à qualidade da 
água”, disse a superintendente de Vigilância 
em Saúde de Alagoas, Sandra Canuto. A aná-
lise dos sistemas oficiais de abastecimento e 
das soluções alternativas, como poços, cister-
nas e cacimbas, foi intensificada. Em algumas 
dessas fontes de água foram encontradas bac-
térias e coliformes fecais acima do limite per-
mitido, inclusive naquelas que servem à con-
cessionária de água do Estado. O município 
de Palmeira dos Índios (135 km de Maceió) é 
o que concentra o maior número de óbitos. Das 
37 mortes registradas até o final da semana 
passada, dez aconteceram na cidade. Mais de 
40% das vítimas fatais no Estado foram crian-
ças com menos de um ano de idade. Outros 
40% foram idosos com mais de 60 anos”. 

Prezado(a) leitor (a), lamento informar, 
mas esta não é uma notícia encontrada num 
jornal do século 18, 19 ou 20. Repito, lamento 
informar, mas, essa maldita notícia é da se-
mana passada e foi manchete no jornal Folha 
de São Paulo. Ora, ora como podemos aceitar 
uma coisa dessas? De um lado o (des)governo 
Dilma afirmando que está vencendo a pobre-
za, que acabou com a dívida externa (Mentira! 
Mas, esse é assunto para um outro momento), 
que a inflação está controlada, que os gastos 
públicos estão em equilíbrio, que a crise inter-
nacional não abalou nossa economia e outras 
bobagens sem tamanho, inventadas por seus 
marqueteiros, para ludibriar o povo. Do outro 
lado, na vida real, brasileiros e brasileiras em 
pleno século 21 morrendo de diarreia! 

Os marqueteiros de plantão estamparam 
de imediato o slogan para o (des)governo Dil-
ma: “Brasil: país rico é país sem pobreza”. 
Mas, é isso mesmo que estamos vendo? A 
ideia vendida pelas propagandas do governo, 
de um “Brasil feliz” é constantemente refor-
çada nos palanques oficiais. Deste modo, de 
propaganda em propaganda, a presidente Dil-
ma vai reafirmando que o desemprego baixou, 
que a distribuição de renda aumentou, que 20 
milhões de pessoas deixaram a extrema po-

breza, e etc. Enquanto isso, na vida real, a 
epidemia de diarreia contamina 60 mil pes-
soas e mata 37 em Alagoas! Então, a estra-
tégia básica do governo é a seguinte: mostrar 
apenas uma face da moeda (aquela sempre 
manipulada!). É assim que agem os tais “re-
presentantes do povo”. 

Bem que uma “epidemia de diarréia men-
tal” poderia levar esses “representantes do 
povo” direto ao hospital, do SUS, claro, e lá 
estando que eles então passassem por uma 
lavagem completa, descerebrando-os! Assim, 
finalmente, nos veríamos livres desses mal-
ditos, pelo resto da vida. Êpa!, espera um 
momentinho... Cometi um erro: como se pode 
retirar algo (no caso o cérebro) daqueles que 
não possuem?! Esses desgraçados não têm 
nem cérebros, nem corações, só bolsos! 

No entanto, nem tudo está perdido. E ape-
sar dos esforços do governo para “bestificar” o 
país, muitos estão atentos (as manifestações, 
recentes, em todo o Brasil estão aí para pro-
var isso). Quer um exemplo dos bons? Então 
vamos lá: nas comemorações da Independên-
cia da Bahia (02 de julho), em Salvador, um 
grupo destrambelhado do PT resolveu entoar, 
no meio do povo sua própria versão daquele 
refrão “O campeão voltou” (cantado no Ma-
racanã na final da Copa das Confederações). 
Cantando assim: “Ô o PT voltou/ o PT voltou”. 
A resposta do povão, encobrindo aquela can-
toria idiota foi: “Ô, o PT roubou/ o PT roubou/ 
o PT rouboooouu”.

Um relatório da organização Transparên-
cia Internacional sobre percepção de corrup-
ção aponta que 81% dos brasileiros acredi-
tam que os partidos políticos são corruptos. 
Na percepção de 72% dos brasileiros, após 
os partidos, o Congresso é a instituição mais 
corrupta, seguido pela polícia (70%), serviços 
médicos e de saúde (55%) e pelo Judiciário 
(50%). Ainda segundo o relatório, cinco em 
cada dez dos 2.002 brasileiros entrevistados 
opinam que a corrupção aumentou no país 
nos últimos dois anos. E para 56%, o governo 
é “ineficiente ou muito ineficiente” no comba-
te à corrupção.

Chega! País rico é país sem diarreia!

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/UCSAL. Especia-
lista em História do Brasil e Membro da Academia Grapiúna de 

Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.
 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Nesse artigo continuaremos 
com as técnicas de posturas mo-
tivacionais de sua carreira e a 
tentativa de encontrar um sig-
nificado no seu trabalho, retira-
das do livro de MAERKER, Stefi 
Sim, eu faço a diferença! No ar-
tigo anterior paramos no ponto 
06 – Esteja disponível e aprenda 
a pedir ajuda: a praticidade em 
servir é o ponto fundamental da 
relação organizacional, o que na 
administração é chamado de cli-
ma e cultura organizacionais ou 
cliente interno. Esse comporta-
mento constrói relações fortes e 
de respeito, mais tarde você pode 
ajudar e ser ajudado. 

Ponto 07 – Sonhe alto, mas 
nada que seja impossível de al-
cançar, pois o plantio é opcional, 
mas a colheita é obrigatória, por 
isso cuidado com o que planta. 
Ponto 08 – Sonhar é ótimo, mas 
o velho jargão da Administração, 
se não me engano, criado por 
Peter Drucker estabelece uma 
diferença entre um sonho e um 
devaneio: - “Se você não sabe 
para onde quer ir, qualquer dire-
ção serve”. Logo, sonhe de forma 
planejada,  siga esse plano cate-
goricamente todos os dias. Ponto 
09 – Equilíbrio é a tônica do fun-
cionamento fisiológico, tem fases 
da nossa vida que nos sentimos 
muito mal quando uma avalan-
che de problemas nos afeta, co-
meçamos a nos sentir o pior ser 
humano do mundo, isso acaba 
afetando todo o nosso psicológi-
co.  Faça o exercício da Roda da 
Vida e perceba que é importante 
estar bem equilibrado com Deus, 
com os amigos, com a família, 
com o cônjuge, com os colegas de 
trabalho, com o lazer, com a saú-
de, com o patrimônio, com você 
mesmo.  Acredite no seu sonho 
materializando-o em sua mente 
todos os dias, a palavra tem for-
ça, o pensamento positivo vai lhe 
mover para o futuro. E uma das 
coisas mais importantes, reserve 
um tempo para fazer o que gosta, 
mas lembre-se, a chave do equi-

líbrio é a dose, não pode ser a de 
um elefante, nem tão pouco de 
uma formiga. Ponto 10 – Acredi-
te em você! Saiba de forma deta-
lhada tudo em que se destaca, o 
que lhe faz bem, pontos fortes e 
fracos, onde pode e deve melho-
rar. Lembre-se, os pontos fracos 
são desafios que podem tornar 
você melhor. Um atleta de alto 
nível não começa correndo 100 
metros rasos em menos de 12 
segundos, ele treina exausti-
vamente todos os dias e a cada 
derrota, ele tenta fazer melhor 
do que seu oponente. Outro com-
portamento importante é sem-
pre encarar o copo meio cheio 
e não meio vazio, quando você 
identifica a causa do problema, 
você já achou 50% de chance de 
resolvê-lo, não perca tempo jus-
tificando-os. Lembre-se do poder 
do magnetismo: um bom serviço 
puxa o outros, uma boa venda, 
puxa outra, o sucesso puxa mais 
sucesso, a alegria puxa mais 
alegria, segurança gera mais 
segurança... você recebe aquilo 
que dá, portanto, ofereça o seu 
melhor. O adágio popular de Ma-
rion Lawense diz que: “Quem se-
meia um pensamento, colhe um 
ato, quem semeia um ato, colhe 
um hábito, quem semeia um há-
bito, colhe um caráter, quem se-
meia caráter, colhe um destino”.  

O mais importante nisso 
tudo é entender que conhecer a 
si própria não é uma tarefa tri-
vial, muito menos um produto 
acabado, é um processo que não 
termina nunca e a nossa predis-
posição para a busca deve ser 
constante. 

Esse último parágrafo será o 
norte dos próximos artigos: Auto-
conhecimento, trilha para a moti-
vação, busca subjetiva. Até lá. 

Fonte: Gestão de Pessoas da 
FGV, professora e dra. Sylvia 
Vergara. . 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

A Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel) aprovou o edital de 
leilão de frequência de 700 megahertz 
(MHz) para a internet móvel de quarta 
geração (4G). O documento, no entan-
to, não incluiu os valores das outorgas 
nem a data prevista para o leilão por-

que as condições para o certame ain-
da estão sob a análise do Tribunal de 
Contas da União (TCU). A expectati-
va é de que o edital possa ser publica-
do ainda neste mês, para que o leilão 
ocorra nos primeiros dias do próximo 
mês de setembro.

Inovação e Criatividade Como 
Fatores motivacionais - XII.

mecanismos de Defesa.

Anatel aprova edital de leilão 
para internet móvel 4G
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A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

ILHÉUS

Ilhéus sediará Unidade 
Integrada SESI-SEnAI

O novo complexo de serviços é vin-
culado à Federação das Indústrias da 
Bahia e será construído no prazo de 
15 meses, a partir do início da obra. 
Durante o encontro, o prefeito Jabes 
Ribeiro adiantou que já está toman-
do providências parav a ampliação do 
parque industrial de Ilhéus.

O município de Ilhéus vai sediar a 
Unidade Integrada SESI-SENAI, cujo 
equipamento será construído no km 
13 da Rodovia Jorge Amado (Ilhéus-
-Itabuna), provavelmente a partir do 
próximo mês de agosto, e representa 
um investimento da ordem de R$ 18,6 
milhões. O projeto foi discutido, esta 
semana, durante audiência concedida 
pelo prefeito Jabes Ribeiro a diretoria 
da Federação das Indústrias do Estado 
da Bahia (Fieb), liderada pelo vice-pre-
sidente da entidade, Ricardo Alban.

Durante o encontro, que contou com 
a participação do vice-prefeito e secretá-
rio da Indústria e Comércio, Carlos Ma-
chado (Cacá), e do secretário de Meio 
Ambiente e Urbanismo, Antonio Vieira, 
foi debatida a conjuntura econômica da 
região sul da Bahia e do município de 
Ilhéus e, em especial, a necessidade de 
revitalização do Pólo de Informática lo-
cal. A diretoria da FIEB hipotecou total 
apoio à administração do prefeito Jabes 
Ribeiro, no sentido de fortalecer a voca-
ção industrial do município.

Projeto - Na oportunidade, o vice-
-presidente da FIEB solicitou a inter-
venção do prefeito de Ilhéus no sentido 
viabilizar a licença ambiental necessá-
ria para o início da obra de construção 
da Unidade Integrada SESI-SENAI, 
cuja área construída será de 6.662 me-
tros quadrados, incluindo 122 vagas 
para estacionamento de veículos, 300 
vagas para motos e bicicletário para 
50 unidades. A área fica localizada nas 
proximidades do Instituto Federal da 
Bahia (IFBa).

Atualmente, o sistema SESI-SENAI 
atua Ilhéus no Distrito Industrial de 
Iguape com serviços de saúde, educação 
e lazer,  entre outros. Na futura Unidade 
Integrada, o Serviço Social da Indústria 
realizará atendimentos na área de saúde, 
incluindo odontologia, e em educação. Já 
o Serviço Nacional da Indústria ampliará 
a oferta de educação profissional.

O futuro prédio do SESI terá área 
construída de 2.585 metros quadrados 
em dois pavimentos, com 11 consultó-
rios médicos, dois consultórios odonto-
lógicos e sala de raio X, além de quatro 
salas de aula e quatro laboratórios. O 
prédio do SENAI terá área construída 
de 2.483 metros quadrados em três pa-
vimentos, com 11 salas de aula e sete 
laboratórios e galpão de aulas práticas 
com 516 metros quadrados para cursos 
práticos de educação profissional.

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros 
“Breves Análises Jurídicas” e “Analises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Ilhéus; Membro-fundador e Vice-
presidente da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
Membro Idealizador-fundador e Vice-presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e Membro-Diretor de Comunicação da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

“Escritores são todos aqueles que com 
sabedoria proporcionam o despertar da 
imaginação de milhares de pessoas. É 
através de suas histórias que formamos 
opiniões, refletimos sobre coisas e também 
conseguimos estimular nossa criatividade 
abrindo pensamentos para novos espaços 
e tempos.” Com este pensamento a Aca-
demia de Letras de Ilhéus homenageia no 
próximo dia 25 de julho o Dia Nacional do 
Escritor através do encontro “Café com o 
Escritor”. 

A partir das 18h, diversos escritores 
do Município e da região irão debater 
sobre as dificuldades na produção lite-
rária, as estratégias de venda e de lei-
tura e o prazer da leitura e da escrita. 
O Dia do Escritor foi criado a partir da 
década de 60, através de João Peregri-
no Júnior e do saudoso confrade Jorge 
Amado, quando realizaram o I Festival 
do Escritor Brasileiro, organizado pela 
União Brasileira de Escritores, a que os 
dois eram presidente e vice-presidente, 
respectivamente.

A pedagoga Jussara de Barros afirma 
que o escritor é, também, o “criador de 
imagens, personagens, fantasias, que nos 
leva a navegar pelas histórias de vidas re-
ais ou inventadas, solvendo as palavras”. 
Jorge Amado salientou que o escritor 

verdadeiro é aquele que escreve sobre o 
que ele viveu.” Prova disso são suas obras 
que projetaram Ilhéus para a Bahia e 
para o mundo.

O Café com o Escritor é aberto a todos 
os escritores, poetas, cordelistas, cronis-
tas, colunistas, repentistas, resenhistas e 
articulistas de Ilhéus e de toda a região. 
Também estarão presentes as Academias 
de Letras de Canavieiras e Itabuna.

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

Dia 25 de Julho tem “Café
com o escritor” na ALI

nosso saudoso confrade Jorge Amado 
foi um dos responsáveis pela criação 

do Dia nacional do Escritor

Prefeito Jabes Ribeiro em reunião com representantes 
da Federação das Indústrias do Estado da Bahia-FIEB

Essa é a vontade de Deus: 
a nossa santificação

Em Tessalonicenses, capítulo quatro 
e versículo três diz: “Esta é a vontade de 
Deus: a vossa santificação”. A santifica-
ção é um processo do dia a dia, porque 
ainda não somos quem deveríamos ser, 
mas, graças a Deus, também já não so-
mos mais o que éramos.

A cada manhã, precisamos entrar 
num processo de santificação. Para isso 
é preciso, logo de manhã, nos perguntar-
mos: Espírito Santo, o que vamos fazer 
juntos hoje? E isso não é para dizer só 
pela manhã, mas agora! Pergunte: O 
que, Espírito Santo, vamos juntos agora? 

Essa é a vontade de Deus: a nossa 

santificação! Portanto, dê qualidade à 
sua vida espiritual. Isso não significa 
entulhar a vida de práticas de piedade, 
mas dar qualidade à vida de oração. E 
oração é Eucaristia, onde o próprio Jesus 
é o orante, o ofertante, o celebrante, o in-
tercessor ao Pai.

Não deixe de comungar, não deixe a 
Missa pela metade. Você precisa da Eu-
caristia. Ela é o centro, o ponto de chega-
da e de partida da espiritualidade.

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)
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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

Belo Horizonte 
e Ouro Preto

Aproveitamos o recesso junino e o convite feito pelo 
simpático e agradável casal de amigos mineiros: Ricardo e 
Brenda, e rumamos mais uma vez para a capital de Minas 
Gerais - Belo Horizonte e acrescentamos ao roteiro turísti-
co a histórica cidade de Ouro Preto.

A hospitalidade patrocinada pelo casal belo horizonti-
no é algo digno de realeza, seja com os passeios e jantares 
típicos da cozinha mineira, seja com os agradáveis e humo-
rados papos. 

Agradecemos ao casal-amigo pela hospitalidade e o 
aguardamos junto com o seu filho Luide sua visita ao Sul 
da Bahia, especialmente em nossa casa de praia em janeiro.
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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
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Buscando 
um nome - 

Ser amigo 
é bastante

José namorava há oito meses uma 
moça levada e inconstante. Ela era linda 
e ele estava completamente apaixona-
do. Num dia qualquer, ela resolveu que 
não queria mais ficar com ele, e simples-
mente o deixou. O coração de José ficou 
em pedaços! Nem bem ela havia partido 
lhe chega a notícia de que tinha se ama-
siado com outro e, detalhe, que estava 
grávida. José paralisou. Será que ele era 
o pai? Secretamente procurou a moça 
para lhe perguntar quem era o pai da 
criança que estava esperando. Você, ela 
lhe disse com todas as letras; mas estou 
com outra pessoa hoje, e é melhor que 
ele pense ser o pai. José ficou desnor-
teado. A mulher que ele amava o havia 
deixado, e ainda lhe dizia que outro iria 
criar seu filho como se fosse dele. E as-
sim foi. O outro registrou o filho de José 
como se fosse seu. Pouco tempo depois, 
no entanto, o convívio do casal come-
çou a ficar conturbado, e se separaram. 
Moça levada estava solta novamente. 
Logo José apareceu oferecendo perdão, e 
tudo o mais que um homem apaixonado 
pode oferecer. Reataram.

  A primeira providência que José 
tomou foi entrar com uma ação na justi-
ça, reivindicando a paternidade do me-
nino que já estava registrado no nome 
do outro. Meses se seguiram. A convi-
vência era conflituosa, pois moça leva-
da não queria saber de olhar a criança. 
Preferia bater papo com as comadres e 
passear pelas ruas, enquanto José tra-
balhava para nada faltar. Não demorou 
muito para que a moça levada cansasse 
novamente de José, e resolvesse que a 
vida de casada definitivamente não era 
para ela. Foi embora pela segunda vez, 
agora deixando o filho. José se resignou. 
Aquilo não era mesmo o que ele espera-
va de uma vida conjugal e familiar.

No início foi difícil, mas sua mãe o 
ajudou a cuidar do menino que ainda 
era pequeno. Moça levada passava uma 
vez por mês para ver como as coisas es-
tavam e levar um presentinho para o 
filho. A vida seguia e José aguardava o 
momento de poder registrar o menino 
em seu nome. Decorridos vários meses, 
finalmente chegou o grande dia em que 
o juiz iria se pronunciar. Obviamente, o 
exame de paternidade do outro deu ne-
gativo, isso José já esperava. O que ele 
não podia sequer imaginar é que o seu 
exame também havia dado negativo. Ou 
seja, José também não era o pai do me-
nino. O pai era um terceiro, que nem fez 
parte da história de José, só havia feito 
parte da história de moça levada.

O mundo ruiu novamente para 
José. Como pode acontecer com ele? E 
aqueles olhinhos, aquelas mãozinhas, 
aquele sorriso aberto? Aquele menino 
lindo chamando o papai? Decidida-
mente não poderia perder tudo isso, 
pois o amor pela criança já havia to-
mado conta de todo o seu ser. Era o pai 
e pronto, nada iria mudar isso. Decidi-
do a manter essa situação, ele ingres-
sou com uma ação de adoção. Foi nessa 
ocasião que conheci José, a moça leva-
da, e o menino lindo de sorriso aber-
to. E constatei que pai é mesmo quem 
cria; quem ama; quem educa. O res-
tante é detalhe sem importância numa 
história que teve final surpreendente. 
José hoje continua solteiro, mas está 
feliz. E o menino conseguiu mais que 
um nome na certidão de nascimento. 
Conseguiu um verdadeiro pai! 

Por Maria Regina Canhos

Por maria Regina Canhos.
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 

Amizade é algo muito importante na 
vida de todas as pessoas; por isso é necessá-
rio amar o amigo em todo tempo. O verda-
deiro amigo está presente no momento da 
alegria e da tristeza, quando há problemas, 
dificuldades. Mesmo quando não estamos 
bem, o verdadeiro amigo continua dando-
-nos sua afeição, seu apoio, seus conselhos.

 Provérbios diz: em todo tempo ama o 
amigo e para hora da angústia nasce o ir-
mão. a primeira parte do texto fala sobre o 
amigo, a segunda parte fala sobre o irmão. 
Ele está afirmando que na hora da aflição, 
dos problemas é que se vê quão profundos 
são os laços familiares, é que se percebe 
como é importante a família. E também 
nos momentos de aflição, de dificuldade, 
que o verdadeiro amigo se apresenta e ele 
se torna como um irmão. É sobre isso que 
fala a segunda parte de provérbios dezoito 
e vinte quatro. “O homem de muitos ami-
gos deve mostra-se amigável, mas há um 
amigo mais chegado que um irmão”. 

Caro leitor: note que um ingrediente 
para uma boa amizade é a persistência, a 
constância, isto é ser amigo em qualquer 
situação. Eu tenho amigo assim: Dr. Ver-
cil. Outro ingrediente para uma boa ami-
zade está neste texto: “leais são as feridas 
feitas pelo amigo, mais os beijos do inimigo 
são enganosos”. As feridas que um amigo 
pode fazer, o texto está falando a respeito 
da repreensão, que as vezes aborrece, ma-
goa, fere, porque mostra algo que estamos 
errados. O amor “a amizade” que não se 
mostra através da repreensão necessária 
é inútil. É melhor ser repreendido por al-
guém que goste de nós do que receber os 
agrados daquele que não gosta de nós.

Você observou, então, que outro ingre-
diente para uma boa amizade é a franque-
za, é a sinceridade, é corrigir o outro quando 
estiver errado. Ainda no livro de provérbios 
25:17 faz relação com a amizade: “não po-
nhas muito os pés na casa do teu próximo; 
para que se não enfade de ti, e passe a te 
odiar.” O verdadeiro amigo sabe respeitar a 
privacidade do outro. Ele sabe que não deve 
estar a toda hora na casa do outro, pois isso 
obriga a pessoa a interromper suas ativida-
des, a alterar sua rotina, atrapalha o outro 
na hora de estudar, de ajudar nas tarefas 
caseiras. Além disso, ficar toda hora na 
casa do outro faz com que ele se aborreça, 
acha que o amigo é um intruso, uma pessoa 
que não percebe quando está demais. En-
tão, outro ingrediente para um verdadeiro 
amigo é não viver metido na casa do amigo, 
é respeitar sua privacidade. 

Neste mês de julho dedicado ao mês 
do amigo. “como é bom e suave é quan-
do os irmãos vivam em união”. Salmo de 
Davi. Por que chamar alguém de irmão? 

se apenas convivemos esporadicamente 
com esta pessoa? Como tipificar nosso re-
lacionamento bom e agradável, mostrando 
uma unidade de pensamento. Só há ex-
periências positivas de amizade quando 
oportunamos tempo para construir rela-
cionamentos.

Amizade necessita de disposição, e hu-
mildade para conviver não somente na bo-
nância mas nas dificuldades. Há pessoas 
que sabe construir amigos: Dr. Vercil Ro-
drigues sabe ser  competente no domínio 
sobre o desenvolvimento integral do ser 
humano e sobre o processo de socializa-
ção da sociedade; tem na criatividade um 
pilar que propicia a ruptura com apren-
dizagem passiva, consumista e mecânica, 
garantindo a participação ativa como su-
jeito de ação, inteligente e estimuladora 
da imaginação livre na determinação para 
fazer diferença, obter um suporte que lhe 
permita encarar, suportar os entraves da 
vida contribuindo de maneira deliberada 
e consciente a formação e firmeza da segu-
rança do ser do amigo. 

Fazendo uma analogia a tipologia de 
amigos. Há “Amigo” e amigo lembro-me do 
Mar Morto e o Rio Jordão. O Mar Morto na 
Palestina, cercado de montanhas, de areia 
e de silêncio, fechou-se sobre si mesmo, no 
maior e mais completo isolamento do mun-
do. Toda água que ali entra não sai, todo 
peixe, que vem do Jordão, perece no contato 
oleoso e pesado dessas ondas de súlfer. 

O velho mar tudo quer para si e nada 
oferece aos outros, mas por isso mesmo a 
vida se extingue nos seus domínios, ne-
nhuma vibração de existência lhe quebra 
a monotonia da superfície parada e os pás-
saros que por essas solidões se perdem, 
evitam de risca - lhe as águas com a ponta 
da asa fugitiva. 

O Mar Morto é o símbolo dum “amigo” 
egoísta. mas o amigo simbolizado pelo Rio 
Jordão, pequeno de curso e de volume lí-
quido, vede-o como se desenrola, por vales 
e encostas, cantante e vivo, dando de suas 
águas tudo que a natureza e os animais 
necessitam. Reparte com os outros de sua 
riqueza pequenina e está em lugar de di-
minuir, de desaparecer, cresce e se avolu-
ma cada vez mais. 

É o rio altruísta, é a vida que se comu-
nica, é a existência que se renova continua-
mente, isso é ser amigo. O Histórico Jordão 
relembra, a cada leitor o amigo que pode-
mos contar. O amigo Vercil é a símile do 
Rio Jordão. Trabalha em favor da coletivi-
dade e de grande amor pelo ideal de servir. 

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
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Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

A vida em sociedade é um sistema de relações. 
Cada pessoa se relaciona com outras através 

de formas organizadas e reconhecidas como nação, 
estado, seita, religião, família, clube, trabalho en-
tre outras formas.

Para esse sistema funcionar, os grupos huma-
nos criam regras que orientam as ações individu-
ais e coletivas.

Essas relações estão em permanente alteração 
em face da dinâmica da sociedade que, instante 
a instante, inventa novo cotidiano, novas manei-
ras de agir, reorganizando, atualizando o que já 
está estabelecido. Nessas modificações, na forma 
sinuosa como acontece à caminhada dos homens 
em sociedade, há avanços e retrocessos, há modos 
pacíficos e violentos de transformações.

Nesse processo surgem os valores e significa-
dos que precisam ser compreendidos, além das 
questões morais, modos de agir classificados como 
bons ou inaceitáveis e estabelecidos conforme pa-
drões culturais de determinado tempo e espaço.

 Todas essas demandas ganham um colorido 
especial na sociedade contemporânea e são marca-
das pela criação de forte desigualdade econômica 
provocada pelo capitalismo selvagem dominante, 
gerando o desequilibrado acesso aos recursos con-
quistados pelo desenvolvimento da ciência e da 
tecnologia atuais. Para perceber isso é bastante vi-
sitar os hospitais e escolas públicas, basta olhar a 
inadequação dos níveis de segurança e os transtor-
nos dos direitos individuais. O cenário é de tristeza.

Esses níveis de relação expressos nas situa-
ções de pobreza e forte desigualdade destroem a 
dignidade das pessoas e dão causa a insustenta-
bilidade de uma inter-relação racional, tornando 
difícil o convívio do homem moderno, instituindo a 
desordem íntima do medo do outro.

E em razão desse clima de insegurança, pode-
-se afirmar que estamos vivendo uma espécie de 
conflito social. A letra da poesia de Marcos Fer-
nandes de Omena (São Paulo, 1973), mais conhe-
cido como Dexter, cantor brasileiro de RAP, inti-
tulada “Salve-se Quem Puder”, traça um cenário 
dessa confusão social: 

Salve-se quem puder, se puder / Seja lá quem 
for, homem ou mulher / O mundão ta louco, se 
afundando aos poucos / Futuro obscuro, vivemos 
no sufoco / Pai que mata filho, filho mata pai / 

Quem vai interferir, diz pra mim, quem que vai? 
/ Desacreditar, nem pensar, só naquela / Moleque 
é morto a tiros na favela / Sequela de uma vida 
sofrida / Vivida na miséria, sem perspectiva / 
Crianças fumando craque, perdendo tempo / Nas 
ruas da cidade, andando ao relento / Eu lamento 
e tento entender o porquê / Não querem viver, pre-
ferem morrer / Se matar, será que é a solução? [...].

Estamos num impasse. Chegamos numa en-
cruzilhada e a dúvida se estabeleceu: que ca-
minho tomar? Essa dúvida não é só de alguns, 
o poeta maior, Carlos Drummond de Andrade 
(1902-1987), esboçou essa intranquilidade através 
de seu genial poema “José”: E agora, José? / A fes-
ta acabou, a luz apagou, / o povo sumiu, a noite 
esfriou, / e agora, José? / e agora, você? / você que 
é sem nome, / que zomba dos outros, você que faz 
versos, / que ama, protesta?/ e agora, José?[...].

Uma resposta a essas dúvidas parece ser a 
moderação.

Ser moderado significa estar dentro do “mo-
dus” (termo latino) – isto é, dentro dos limites e 
das medidas. Mais ainda, é manter o equilíbrio, a 
prudência. Reconhecer a existência de padrões e 
levá-los em conta.

“Modus” lembra a obsessão latina por limites 
e remete à lenda da fundação de Roma: Rômulo 
traça uma linha de fronteira e mata seu irmão por 
ele não a respeitar. [...] se as fronteiras não são re-
conhecidas, então não pode haver civitas, conforme 
explica o filósofo italiano Umberto Eco (1932), em 
seu texto Interpretação e Superinterpretação.

O termo “civitas” (civilidade) remete a ideia da 
observância às formalidades ou convenções entre 
os membros bem-educados de uma coletividade, ou, 
numa forma mais erudita, como consta do Dicioná-
rio de Filosofia de Nicola Abbagnano: [...] civilida-
de é o poder do arsenal de que uma cultura dispõe 
para a sua própria conservação e o seu progresso.

A moderação é uma espécie de olhar concen-
trado, de atenção voltada para detalhes que fun-
cionam como tábua de salvação, aquele meio capaz 
de nos oferecer certo equilíbrio dentro do intenso 
movimento a que a vida foi lançada.

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*A moderação (II)

Embora nem toda mulher 
de verdade se chame Amé-
lia e nem toda a Amélia seja 
uma mulher de verdade, os 
moradores daquela rua que-
riam homenagear o prenome 
feminino que o poeta ligou, 
um dia, com as qualidades da 
mulher de verdade.

Naquela rua havia, en-
tão, mais de oitenta mulheres 
- entre crianças, adolescentes 
e adultas - que se chamavam 
Amélias. Era Amélia “ que 
não tinha a menor vaidade”; 
Amélia “que tinha tanta pa-
ciência”; Amélia “ que passa-
va fome ao seu lado”; Amélia 
“ aquilo que era mulher”; 
Amélia “que era a mulher de 
verdade”. Amélias...Isso fazia 
oito anos sem haver naquela 
rua outra mulher que não  se 
chamasse Amélia.

Na Câmara Municipal já 
tramitava um projeto que se a 
situação perdurasse assim, por 
mais  dois anos, aquela rua dei-
xaria de ser “Jorge, um homem 
de verdade”, para ser “Amélia, 
a mulher de verdade”.

Por coincidência uma 
casa havia sido desocupada, 
pela mãe e por duas filhas 
chamadas Amélias, sendo 
reocupadas por outras três 
mulheres, também chamadas 
Amélinhas. Já era até proibi-
do mudar-se, sem garantir a 
vinda de Amélias, na mesma 
quantidade, para morar no 
mesmo imóvel.

Os moradores da rua não 

podiam dar outro prenome, 
que não fosse o de Amélias, 
às crianças recém-nascidas. 
A liberdade de escolha do  
prenome só era permitida se 
o sexo fosse masculino. Aí o 
prenome podia ser Bidim, Ze-
zin, Dudé...

Até o único pederasta e 
mal-me-quer que morava na 
rua, o famigerado Zé da gela-
deira, passou a chamar-se e 
ser chamado de:

- Amelinha!
Os proprietários dos imó-

veis situados naquela rua 
não podiam aluga-los nem 
vendê-los, a não ser a mulhe-
res chamdas Amélias, a rapa-
zes solteiros, ou a homens ca-
sados com dona Amélia e que 
tivesse todas as suas filhas 
registradas com o nome de:

- Amelinhas!
Houve até uma ação de 

despejo, cujo morador foi 
obrigado a deixar o imóvel, 
por insistir em registrar a 
sua filha com o nome de:

- Maria Amélia!
A casa continua desocupa-

da. Nela puseram um aviso:
- Aluga-se somente a mu-

lheres chamadas Amélias, 
a rapazes solteiros ou a ho-
mens casados com dona Amé-
lia e que sejam pais só de fi-
lhas chamadas:

- Amelinhas!

Por Jorge Luís Santos.
Cronista e advogado militante.

Itabuna – Bahia
E-mail: E-Mail: dvjls13@hotmail.com

A rua das Amélias
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EDUCAÇÃO

Faculdade madre thaís inaugura
novas instalações da biblioteca

Os alunos da Faculdade Madre Thaís vão iniciar o 
segundo semestre letivo deste ano com um novo espa-
ço para a pesquisa. A biblioteca, Eulina Maria Lavig-
ne Gesteira, ganhou instalações mais amplas e moder-
nas. A solenidade de inauguração reuniu autoridades 
como o prefeito de Ilhéus, Jabes Ribeiro e esposa, a 
deputada Ângela Souza, lideranças, a exemplo do pre-
sidente da OAB-Ilhéus, clubes de serviço e jornalistas 
profissionais liberais além dos coordenadores de Cur-
sos, docentes e discentes e convidados.

O diretor geral Eusínio Lavigne Gesteira destacou 
a importância do novo espaço para toda a instituição. 
“O centro de uma instituição de ensino é a biblioteca, 
pois o conhecimento está nos livros. Assim, aprovei-
tem esse espaço de pesquisa, construído para vocês. 
A Faculdade Madre Tháis está se preparando para a 
implantação de novos cursos como Serviço Social, que 
aguarda tão somente a autorização pelo Ministério 
da Educação e está pleiteando um curso de Medina”. 
Enquanto Isidoro Gesteira, frisou que “a homenagem 
a nossa irmã Eulina Maria Lavigne Gesteira, dando 
nome a este espaço de leitura e conhecimento do qual 
tento gostava é justa já que a psicóloga Eulina Maria, 
dedicou, a sua vida propagação da pratica da leitura”. 

O padre José Nilton, que também é professor na 
instituição, proferiu a benção ao ambiente e deixou sua 
mensagem para os alunos e professores, destacando 
que a solenidade coincidiu com a data em a Igreja Cató-
lica celebrava São Bento que foi responsável pala insta-
lação das primeiras bibliotecas da era cristã.” A home-
nagem a Eulina Maria Lavigne Gesteira ficou marcada 
com a colocação de uma placa, a qual foi descerrada 
pelos diretores e pelos dois filhos da homenageada, o 
médio Rodrigo e o acadêmico em Direito, Artur. 

Novos espaços - A Biblioteca é climatizada, ocu-
pando uma área de cerca 400m², com infraestrutura 
adequada ao ambiente de estudo e pesquisa. Possui 
um espaço amplo, onde se encontra o acervo, com 
aproximadamente dez mil exemplares. Os acadêmicos 
também têm à disposição cabines de estudos indivi-
duais, salas para estudos em grupos e computadores 
disponíveis onde podem desenvolver os seus trabalhos 
e projetos. Atualmente, com nove cursos de gradua-
ção em funcionamento e outros em fase de autorização 
pelo Ministério da Educação, a FMT está ampliando 
as suas instalações com criação de 13 novas salas de 
aula e o Auditório dr. Cid Gesteira que foi ampliado e 
passará a funcionar no térreo do prédio. 

O ex-presidente teve um 
surto de Labirintite. A senho-
ra “presidenta” queixou-se 
na Bahia de estar com a voz 
rouca. Esses incômodos não os 
impedem de errar no labirinto  
e buscar saída de emergência 
quando sentem a presença 
próxima do  Minotauro – o 
voto consciente.

O gosto bom do poder os 
faz intrépidos. Ele não se peja 
de dividir o país em dois: AL 
e DL. Antes e depois de Lula. 
O país é o quindim do G-20. 
Nunca dantes jamais em tem-
po algum esteve tão magnifi-
co: pleno, emprego, inflação 
controlada, dívidas zeradas, 
corrupção acuada. 

Ela é uma grande gerente. 
Nasceu para orientar, dirigir, 
pascentar. E mostra fidelida-
de total. De modo que o quere-
mismo (ele voltará, como dizia 
Getúlio Vargas desapeado do 
Catete) é ficção de uns pou-
cos desesperados. Dê-lhes o 
que mordiscar e logo aplacam 
o ressentimento. Aumente-
-se se o Bolsa Família fora da 
época prevista. Aproveite-se o 
primeiro de Maio para anún-
cio de mais uma colherada de 
feijão no salário mínimo. Cor-
rija-se a tabela do imposto de 

renda e míseros 4,5%. Prome-
ta-se novamente uma reforma 
politica pelas beiradas.

Getúlio foi cognominado 
“o pai dos pobres”. A senhora 
“presidenta” passou de “mãe 
do PAC” a “rainha dos pobres”. 
Se Maria Antonieta, rainha 
austríaca dos franceses, fosse 
mais atilada, teria poupado o 
lindo pescoço. Porque é dan-
do que se recebe. O luxo deve 
estar acompanhado de conces-
sões. Sozinho provoca iras.

A voz de Getúlio escorria 
melodiosa: “Trabalhadores do 
Brasil”. A voz da doutora “pre-
sidenta” sai dura, enfática, 
impositiva. Abusa de factoides 
eleitoreiros. Divide os traba-
lhadores em machos e fêmeas, 
com grande apuro gramatical, 
e os nativos em brasileiras e 
brasileiros.

É o jogo do poder, eu sei. 
Quem nunca provou um Cha-
blis e sentiu o filé derreter-se 
na boca, quer as chaves da 
casa. Devolver a rapadura, 
jamais. Assim ensinam os go-
vernos ferozes ou brandos. Ele 
volta ou ela fica, tanto faz.

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*

ANALISANDO

Labirintite e rouquidão

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

www.jornaldireitos.com
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POLÍtICA

O PmDB de Itabuna
apresenta seus 

candidatos para a eleição
O PMDB de Itabuna, que tem Re-

nato Costa e Pedro Arnaldo, presiden-
te e vice-presidente, respectivamente, 
promoveu sábado (19/07), em sua sede 
social no bairro da Mangabinha, um 
encontro com lideranças local e regio-
nal, para a apresentação oficial dos 
seus candidatos a deputado. 

O candidato a deputado federal é 
o vice-presidente estadual do PMDB 

Lúcio Vieira Lima (1518), irmão do 
candidato a senador na chapa de 
Paulo Souto Souto e Joaci Góes (25), 
Geddel Vieira Lima (15), e a estadual 
Pedro Tavares (15678), ambos candi-
datos a reeleição.

A dobradinha Lúcio Vieira e Pedro 
Tavares, foi discutida e aprovada pelo 
diretório, que já está totalmente engaja-
do na campanha, relata Renato Costa.



Praia do Sul

*Valores referentes ao Lote 10, Quadra F, com 450m2. Valor total do lote: R$ 188.900,00 (cento e oitenta e oito mil e novecentos reais). Preço válido até 31/07/2014, podendo ser alterado sem aviso prévio e sujeito a disponibilidade de estoque. Em conformidade com a lei número 
4.591-64, informamos que as fotos e ilustrações desta peça publicitária têm caráter exclusivamente promocional, por tratar-se de um bem a ser construído. As condições de comercialização de cada unidade constam nos contratos a serem firmados com seus adquirentes. 
Responsáveis Técnicos: Sérgio Mota – CREA Ba nº 24.165-D; Projeto Arquitetônico – Carlos Campelo – CAU 4559-4. O empreendimento imobiliário denominado Cidadelle II Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA foi aprovado pelo município de Ilhéus-BA consoante Alvará 
de Construção nº 16574001, expedido em 14/03/2014. Vendas: CEU Imobiliária CRECI PJ nº 1.601.

www.cidadelle.com.br   (73) 3632-0140

A Cidadelle está lançando um empreendimento inovador, com toda a qualidade e 
exclusividade que já são referências da marca. Um verdadeiro bairro planejado, na 
última grande área nobre em frente ao mar em Ilhéus. Garanta o seu lugar.

Lotes a partir de 450m²
Mais de 40 itens de lazer e requinte
A apenas 3km do aeroporto de Ilhéus
Em frente à praia dos Milionários
Moderno projeto de segurança

Perspectiva ilustrada da piscina do clube. 

O futuro com vista
para o mar em Ilhéus.

Mensais a partir de

Condição especial de
lançamento. Aproveite!

R$840,00*

Faça parte deste sucesso.


