
Para você, como é trabalhar 
nesse projeto juntamente com a 
Cidadelle?

Ana Barreto - Acho fantástico um 
evento de peso como a Casa Cor vir 
para a nossa região. E melhor ainda: 
fazendo a parceria com a Cidadelle, 
que já é uma grande referência para 
todos nós. Para mim, que sempre ad-
mirei e acreditei no evento Casa Cor, 
trabalhar nesse projeto juntamente 
com o Cidadelle é garantia certa de 
sucesso!

Como surgiu a proposta para 
auxiliar no projeto? 

Ana Barreto - Através de um 
convite de Luizinha Brandão, da AZ 
Produções, detentora da marca Casa 

Cor na Bahia, que já me conhecia por 
ter participado da Mostra em Salva-
dor, em 1996, fazendo o Banheiro do 
Casal. Foi muito prazeroso na época! 
Lá reencontrei todos os meus cole-
gas. Fazer o Master Plan da Casa 
Cor Ilhéus-Itabuna também foi um 
grande prazer!

Qual a importância de mos-
trar para os clientes todas as ino-
vações e tendências dentro desse 
mercado?

Ana Barreto - Apesar de ter-
mos excelentes lojas na região, 
estarmos juntos ao público numa 
Casa Cor, onde todo o ambiente 
está montado como na vida real, 
mostrando as tendências, torna-se 
mais fácil e de melhor entendimen-

to para todos. E, com isto, todo o 
trabalho flui melhor.

O que o público encontrará de 
mais moderno para decoração de 
ambientes no evento?

Ana Barreto - O público irá en-
contrar todas as tendências que o 
mercado aponta, nas áreas de tec-
nologia de ponta em automação, ilu-
minação, pisos e conceitos susten-
táveis. Quem for visitar a Casa Cor 
pode esperar, além de muitas novi-
dades, um trabalho sério e criativo 
de todos os profissionais envolvidos 
neste processo de fazer acontecer 
este evento, feito com muito empe-
nho, na certeza que esta Casa Cor 
Bahia será a primeira de muitas que 
virão! 

Quais as expectativas para o 
evento?

Ana Barreto - Estamos bem ani-
mados e temos certeza que o even-
to será um sucesso! Por isso estamos 
aguardando a presença de todos vocês.

Qual a sua maior inspiração 
para esse trabalho?

Ana Barreto - A minha maior 
inspiração foram os meus clientes ho-
mens que atualmente estão curtindo 
muito as varandas gourmets. Todos 
estão gostando muito de receber os 
convidados, cozinhar e apreciar um 
bom vinho. É um público que já sabe 
exatamente o que quer. É para eles 
que dedico este trabalho e sei que as 
mulheres vão gostar muito!

Autora do projeto de ocupação dos espaços para a Casa Cor Ilhéus-Itabu-
na, considerado o maior evento de arquitetura, decoração e paisagismo 
das Américas e o segundo maior do mundo, que vai acontecer de 23 de 

outubro a 23 de novembro, no clube do Cidadelle House, a arquiteta Ana Bar-
reto fala sobre sua expectativa e a parceria com a Cidadelle. 
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Trabalhar com a Casa Cor e a 
Cidadelle juntas em um projeto 

é garantia certa de sucesso!

A entrevistada dessa edição do jornal DIREITOS 
é ANA BARRETO, arquiteta  responsável junto 
com a Cidadelle pela Casa Cor Ilhéus-Itabuna.



O inverno chegou e com ele 
uma série de doenças mais co-
muns nessa estação. Podem ser 
de origem bacteriana como as 
bronquites e pneumonias ou 
alérgicas como asma, rinites, 
sinusites. Nas patologias bacte-
rianas ocorrem a febre, secreções 
amareladas ou esverdeadas etc.

Nas bronquites, que são in-
fecções dos brônquios, e pneu-
monias aparecem a tosse ,febre, 
a secreção amarelada ou esver-
deada, dor no tórax, dispneia,  
desânimo, falta de apetite. Já a 
pneumonia compromete os pul-
mões, podendo afetar só um de-
les ou ambos. Se os sintomas se 
agravarem, inclusive com derra-
me pleural,  o paciente deverá 
ser examinado por um cirurgião 
geral. Surgindo falta de ar, a 
medicação específica será usada.

Rinites, sinusites, faringi-
tes também, como já foi dito, 
são muito comuns nesta esta-
ção fria. Há pessoas, principal-
mente crianças, que são atópi-
cas, susceptíveis à mudança 
de temperatura, aumento de 
substâncias no ar, que reagem 
com espirros, lacrimejamento, 
coceira nos olhos, dor na face 
e o mais temível – o broncoes-
pasmo. O broncoespasmo é o 
estreitamento dos brônquios, 
dificultando a troca dos  gases. 
O oxigênio entra pela árvore 
respiratória a fim de oxigenar 
o sangue que será distribuído 

a todo o corpo. Por outro lado, 
o gás carbônico, resultado do 
metabolismo das células, é uni-
do ao sangue o qual, chegando 
aos alvéolos pulmonares, será 
lançado ao exterior através da 
árvore respiratória.

Várias doenças podem cau-
sar o estreitamento dos brôn-
quios, entre elas, a asma tão 
prevalente na infância e que po-
derá levar a criança ao óbito se 
medidas terapêuticas não forem 
tomadas a tempo. 

Nos pronto-socorros, o pedia-
tra e o clínico geral são os profis-
sionais chamados a  abordar es-
ses casos. Ó médico deverá estar 
atento para cuidar inicialmente 
da dispneia que está ameaçan-
do a vida do paciente, propor-
cionando medicamentos de uso 
injetável que irão fazer regredir 
o broncoespasmo. Além da medi-
cação de suporte, se usarão anti-
bióticos de largo espectro.

É conveniente que nesta épo-
ca do ano, as pessoas, mormente 
as crianças, se agasalhem, evi-
tem  ficar por muito tempo em 
ambiente onde há pouca circula-
ção de ar. Nas residências, de vez 
em quando se abram as janelas 
para facilitar o arejamento do 
ambiente. Embora a transpira-
ção decresça não se deve descui-
dar da hidratação.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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EDUCAÇÃO

POLÍTICA

Curso da Faculdade Madre Thaís 
comemora “Dia do Administrador”

Souto diz que levará para Bahia
exemplo de ACM Neto em Salvador

Professores e 
estudantes reali-
zam a Semana de 
Administração 

Com o tema “A importân-
cia da academia no fomento ao 
estudo do empreendedorismo 
como forma de incentivo ao sur-
gimento dos empreendedores 
internos e externos” foi aberta 
a “Semana de Administração” 
promovida pela coordenação 
do Curso de Administração da 
Faculdade Madre Thaís - FMT. 

Segundo a professora/Msc., 
Elba Karla, coordenadora do 
Curso, “o projeto Semana do 
Administrador visa a integra-
ção dos discentes na geração 
de oportunidades e desenvolvi-
mento de estratégias para em-
preenderem em seus próprios 
negócios com a colaboração do 
corpo docente na avaliação do 
processo ensino-aprendizado 
(teoria e prática), ocorrido em 
sala de aula.”

A apresentação do tema 
pelo o professor Dimitri An-
drade, abordou questões re-
lacionadas ao conceito de em-
preendedorismo; formas de 
empreender; empreendedoris-

mo no Brasil e em outros paí-
ses; modelos empresariais que 
podem ser adotados pelo em-
preendedor brasileiro; plano 
de negócios e sua importância.

Depois de apresentação do 
caso de sucesso “ADR Consul-
toria”, formada por egressos 
do Curso da FMT, o professor 
Alvis coordenou a atividade 
visando “estimular uma tem-
pestade de ideias junto aos 
alunos, para que eles possam 
vislumbrar possibilidades de 
empreender no cenário regio-
nal, contexto em que estão in-

seridos, aplicando o conceito de 
empreendedorismo, com  possi-
bilidade de incremento do Pla-
no de Negócios, se o caso assim 
exigir.”

A programação continuou 
na terça-feira (09) além do 
acompanhamento das ativi-
dades, pelos professores, foi 
oferecido um coffe-break em 
comemoração ”Dia do Adminis-
trador”. Na quarta-feira (10), os 
alunos fizeram apresentações 
das ideias-projetos das equipes, 
com premiação para as três pri-
meiras equipes colocadas.

O povo baiano está de-
cepcionado e frustrado com o 
governo do PT, cujo legado é 
o caos na saúde, o assassina-
to de 37 mil pessoas e a pior 
educação do Brasil”, afirmou o 
candidato a governador, Pau-
lo Souto, da coligação “Unidos 
pela Bahia”, em comício na ci-
dade de Itaparica. Para Souto, 
o PT não foi capaz de, em oito 
anos, colocar a Bahia no lugar 
merecido, apesar das promes-
sas. “Muito pelo contrário. Bo-
tou o estado no buraco. Além 
do desequilíbrio financeiro que 
causou, não correspondeu na 
saúde, segurança e educação, 
os três setores que mais infe-
licitam as vidas dos baianos 
atualmente”. O candidato a 
governador disse que, como em 
todo o estado, Itaparica tam-

bém é vítima da desastrosa 
gestão petista. “Chegou a hora 
de levar para toda a Bahia o 
exemplo vitorioso do prefei-
to ACM Neto em Salvador. O 

povo da capital não se intimi-
dou com as ameaças, elegeu o 
melhor e agora está satisfeito 
com as grandes mudanças em 
tão pouco tempo”.

www.jornaldireitos.com.br
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Resistir ao pecado
O pecado destrói. Podemos pensar que ele é algo insignificante, 

mas é como a ferrugem. As colunas de ferro são fortes, mas precisam 
ser pintadas, caso contrário, são atingidas pela ferrugem. 

Até é ferro é atingido pela ferrugem! O pecado é assim, mansi-
nho como aquela água que ficou no ferro. Não nos importamos com 
ele, mas ele vai esburacando nossa alma, nosso coração, nossa vida e 
também nossa casa, nossa família. Ele é destruidor! Ele é corrosivo. 

É preciso resistir e reagir ao pecado. Não podemos ceder a ele. 
Não podemos dar abertura a ele.

Nossa atitude é dizer “não” ao pecado e permanecer firmes na fé! 

Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)



EMPREENDIMENTO CDL

Cidadelle Praia entrega contratos

Dezenas de adquirentes dos lotes do 
Cidadelle Praia do Sul compareceram no 
último final de semana, de 5 a 7 de setem-
bro, na sede do empreendimento na rodo-
via Ilhéus/Olivença (Praia dos Milionários) 
para assinar o contrato definitivo de com-
pra, receber a documentação referente à 
aquisição e conhecer a primeira apresenta-
ção do cronograma de obras. 

Os futuros condôminos foram recepcio-
nados pelo diretor comercial da Cidadelle 
Empreendimentos, Denis Guimarães, pela 
equipe de engenheiros responsáveis pela 
obra liderada por Sérgio Barroso e Sérgio 
Mota, pelo coordenador de vendas Joel Ar-
golo, pela equipe de marketing coordenada 
por Jamilly Nunes e pelos corretores respon-
sáveis pelas vendas. 

Esclarecimentos - Denis Guimarães 
abriu a cerimônia agradecendo pela pre-
sença dos clientes e falou especialmente a 
respeito do projeto Praia do Sul e fez consi-
derações sobre os demais empreendimentos 
que a Cidadelle está construindo na região, 
como o Cidadelle House, em estado avança-
do de obras a serem entregues em 2015 e o 
odonto/médico/empresarial Cidadelle Offi-
ce, previsto para dezembro de 2016, ambos 
na rodovia Jorge Amado. 

Falaram ainda os engenheiros Sérgio 
Barroso e Sérgio Mota, dando detalhes técni-
cos do projeto. Em seguida Denis Guimarães 
e Sérgio Barroso responderam perguntas 
dos presentes, tirando dúvidas e esclarecen-
do algumas informações técnicas da obra e 
jurídicos dos contratos.

O 13º “Feijão 
Companheiro” 
da CDL de Ilhéus
O evento é uma 
homenagem à imprensa 
regional e marcam os 
40 anos da entidade

A diretoria da Câmara de Dirigen-
tes Lojistas de Ilhéus está organizando 
os últimos detalhes da 13ª edição do Fei-
jão Companheiro, que será realizado no 
próximo dia 27 de setembro, na APCEF 
- Associação do Pessoal da Caixa Eco-
nômica Federal, no km zero da rodovia 
Ilhéus – Olivença.

 A festa, que já está fixada no ca-
lendário de eventos da entidade, é para 
convidados e este ano tem a parceria do 
Sindicato dos Radialistas de Ilhéus. O 
principal objetivo é homenagear os pro-
fissionais da imprensa regional, em to-
dos os segmentos e este ano tem mais um 
motivo: a comemoração dos 40 anos de 
fundação que a CDL de Ilhéus completa 
este mês. “É desta forma festiva que a 
CDL de Ilhéus comemora os 40 anos e 
também reconhece o importante apoio 
dado pelos profissionais da imprensa 
e pelos próprios veículos de comunica-
ção, na divulgação das ações e projetos 
da nossa entidade. Somos muito gratos 
pelo carinho e empenho demonstrados 
pela categoria”, afirmou Paulo Ganem, 
presidente da CDL de Ilhéus se dizendo 
satisfeito pela parceria do sindicato, na 
pessoa do presidente Elias Reis.

Com antecedência, é feita uma 
eleição com a diretoria da CDL para a 
escolha dos veículos de comunicação, 

Dezenas 
de clientes, 
acompanha-
dos dos seus 
corretores, 
assinaram e 
receberam 
contratos do 
Praia do Sul 
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profissionais da imprensa e programas 
que mais têm colaborado na divulgação 
das ações da entidade durante a atual 
gestão. Com o Sindicato dos Radialistas 
ficará a votação dos profissionais do rá-
dio que também serão homenageados. 
Os vencedores levarão para casa o troféu 
Otávio Moura. “O troféu é simbólico e nós 
sabemos que todos merecem os agradeci-
mentos da entidade”, concluiu Paulo.

Além disso, o Feijão Companheiro 
promove a integração entre empresá-
rios, imprensa e autoridades políticas, 
estreitando os laços, firmando parcerias 
e estabelecendo diálogos e estratégias 
importantes para o desenvolvimento 
do comércio de Ilhéus. Durante o feijão 
Companheiro, além da tradicional feijoa-
da, os participantes concorrem a brindes 
e curtem música ao vivo. A atração mu-
sical ficará por conta da Tv Santa Cruz, 
parceira no evento.

De acordo com Paulo Ganem, o even-
to tem ainda o lado social. “Cada partici-
pante leva 2 kg de alimentos e troca pela 
camisa da festa no local, dia e horário a 
serem divulgados. Esses alimentos vão 
ser doados – posteriormente - a uma en-
tidade filantrópica da cidade que precisa 
muito da nossa colaboração”, explicou. 

Lembrando que o 13º Feijão Compa-
nheiro será no próximo dia 27 de agosto, 
às 12h, na APCEF, em Ilhéus.

Voto de 
cabresto no 
tempo do wi-fi Por Rodrigo Rara*

PONTO 
DE VISTA

“o sistema tradicional de controle de po-
der político por meio do abuso de autoridade, 
compra de votos ou utilização da máquina 
pública para favorecimento pessoal ou de 
simpatizantes políticos”.

A sociedade baiana assistiu alarmada a 
elaboração de um triste capítulo na história 
da resistente e heroica Assembleia Legisla-
tiva da Bahia.

Nas eleições para conselheiro do Tribu-
nal de Contas do Estado, na iminência de 
ver seu indicado sendo derrotado novamen-
te na segunda rodada de votação, o líder da 
maioria Zé Neto, do PT, convoca seus lidera-
dos para o Sala da Presidência.

A reunião acaba, o segundo turno come-
ça. Os deputados da oposição, vitoriosos na 
primeira votação com Carlos Gaban (DEM) 
vencendo apertado o deputado federal Zezéu 
Ribeiro (PT), assistem atônitos a mais nova 
e indecorosa estratégia do Governo Wagner 
na Assembleia Estadual: coagir seus parla-
mentares a tirarem foto de seus votos, em 
urna, para confirmarem suas posições pre-
tensamente favoráveis ao Governo.

Na Casa das Leis, o sigilo de votação es-
tava ali, sendo violado a cada flash. 

Voltemos a definição da epígrafe, que 
como o título sugere, é a do voto de cabresto, 
expediente largamente utilizado na Repúbli-
ca Velha que encontrou seu declínio - nunca 
extinção - na instituição do voto secreto em 
1932, chamado assim devido sua raiz sócio 
histórica na zona rural brasileira, onde o 
arreio de corda ou couro servia para pren-
der o equino à estrebaria ou para conduzir 
sua marcha. Desta forma, caberia ao coronel 
conduzir “seus eleitores” à votação (aberta) 
para ratificarem o seu desejo pessoal. 

No caso citado, legítimo exemplo de 
voto de cabresto, há um agravante: estamos 
tratando de representantes escolhidos pelo 

povo, eleitos para, em seu nome, criar leis, 
fiscalizar o Executivo e, por óbvio, indicar 
soberanamente nomes ilibados e competen-
tes para os Tribunais de Contas. Tudo isto, 
no terreno do legal e do ideal, claro. Lamen-
tavelmente, em todas as estruturas legisla-
tivas do país encontramos pressão política 
aos parlamentares e rateamento de cargos 
no Executivo em troca de seus apoios, mas 
reitero: jamais foi dado noticia do tipo que 
ocorreu no fim da noite desta quarta-feira. 

Será que os parlamentares foram obriga-
dos a enviar a fotos de seus votos, via What-
sapp, ao Governador? O que acontecerá com 
aqueles que não possuem internet móvel, 
deverão pessoalmente levar suas fotografias 
ao césar ou ao líder da maioria? Entristeço-
-me na visão daquele parlamentar menos 
“muderno”, ao receber a infame ordem, se 
desesperar à procura de um “celular com câ-
mera” de um assessor mais próximo. Brinca-
deiras cômicas em um jogo trágico.

A mácula foi feita, o mal exemplo tam-
bém. Na universalização dos smartphones e 
da internet móvel, inclusive nos rincões do 
país, deve ser alvo de preocupação, a lição 
dada aos líderes políticos locais de que o voto 
não precisa ser seguro e sigiloso, podendo 
agora ser até fotografado e compartilhado - 
portanto, melhor monitorado.

Que a nossa democracia compreenda a 
importância e os objetivos da velha institui-
ção do voto secreto na mesma proporção que 
reconheça os avanços tecnológicos da atua-
lidade.

Que os cidadãos baianos e brasileiros 
reajam a este precedente perigoso e emble-
mático que une-se a tantos outros nessa ten-
tativa mal disfarçada de venezuelização do 
Brasil. 

Por Rodrigo Rara.
Estudante de Direito da UFBA. Salvador – Bahia.

Email: rodrigorara@live 
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“O pequeno 
príncipe”: 
Eterno e sublime! Por Cláudio Zumaeta*

OPINANDO

A edição de comemoração ao Dia 
do Maçom está cheia de novidade

Para Júlia.
O livro, “O pequeno príncipe” (1943), 

de Saint-Exupéry, é uma fábula sobre 
amizade, solidariedade e renúncia. Exu-
péry conta-nos uma história de paz, escri-
ta em tempos de guerra. 

Naquele tempo um mundo agitado 
pela II Guerra Mundial. Hoje um mun-
do conturbado, por outras guerras e mais 
ainda pela vulgaridade com que tratamos 
a amizade, o amor e a solidariedade.   

A obra de Exupéry é cheia de simbolo-
gias que nos fazem pensar, sonhar, amar 
e viver: acalenta-nos as asperezas do co-
tidiano e nos conduz à maior de todas as 
alegrias, o amor! Faz-nos rir e chorar... E 
quando rimos, choramos surpreendidos 
pela delicadeza do principezinho, e quan-
do choramos, sorrimos encantados com a 
simplicidade feliz daquele garoto que vive 
brincando dentro do nosso coração, em 
qualquer idade! 

A história daquele príncipe começa 
quando um defeito num pequeno avião 
deixa o piloto preso no meio do deserto do 
Saara. Após a primeira noite, o piloto vê-
-se acordado por um menino que lhe pede: 
“desenha-me um carneiro”. Começa então 
o relato das fantasias e sonhos daquela 
criança que, como tantas outras, questio-
nam com pureza, ingenuidade e inteligên-
cia as coisas da vida. 

Exupéry vai, ao longo da história, des-
fazendo o novelo sem pontas do mundo 
“adulto”, cheio de preconceitos e racionali-
dades, no qual vivemos, para afinal fazer 
surgir de dentro dele um moleque feliz e 
simples como o principezinho: nós mesmos!  

“O pequeno príncipe” é uma obra 
para a gente se deliciar, como uma crian-
ça diante de um sorvete irresistivelmente 
gostoso, que nunca acaba! É para a gen-
te viajar, por todos os planetas por onde 
passou o principezinho e por muitos ou-
tros lugares e lembranças adormecidas 
no coração da gente, sem pressa de che-
gar! Porque nós somos as experiências 
de todos aqueles que nos cercam: somos 
a eternidade da vida quando compreen-
demos que estamos de passagem por ela, 
e que a nossa existência só faz sentido 

quando construímos caminhos melhores 
para os que virão depois de nós... E assim 
sucessivamente...

A viagem do pequeno príncipe aconte-
ce a partir do momento em que ele briga 
com a sua flor; considerando-a boba, exi-
gente, egoísta e voluntariosa. A flor tira do 
principezinho a tranquilidade de seu pe-
queno mundo. E ele então se lança numa 
jornada que termina trazendo-o ao planeta 
Terra, onde acaba vivendo outras aventu-
ras e adquirindo novas experiências. En-
tretanto, o principezinho, entendeu, com o 
coração, sempre feliz e ingênuo, que sua 
flor era única no mundo. Mas, descobriu 
também que havia outras flores, inclusive 
da mesma espécie, contudo, nenhuma de-
las era a sua flor; aquela que ele tinha que 
cuidar, proteger e amar. 

Mais adiante o principezinho e a ra-
posa revelam aquela que talvez seja a 
passagem mais comentada de todo o livro: 
“somos responsáveis por aquilo que cati-
vamos”. Ou seja: somos responsáveis pelos 
nossos amores! No entanto, temos medo 
de amar! É como bem diz aquela canção de 
Beto Guedes: “O medo de amar é o medo 
de ser livre para o que der e vier; livre 
para sempre estar onde o justo estiver”. 
A partir de então chegamos àquele ponto 
(eterno e sublime) da leitura, no qual a 
raposa revela ao príncipe: “Só se vê bem 
com o coração. O essencial é invisível aos 
olhos”. Magnífico! 

Ao deixar a Terra, o príncipe ofereceu 
de presente ao seu amigo aviador as estre-
las; pois ele estaria em cada uma delas. E 
a nós, leitores(as), ofereceu-nos uma difícil 
lição: o Amor verdadeiro dispensa os con-
ceitos. Assim... “Se alguém ama uma flor 
da qual só existe um exemplar em milhões 
e milhões de estrelas, isso basta para fazê-
-lo feliz quando a contempla”... “O peque-
no príncipe” nos devolve com sabedoria e 
simplicidade o mistério da infância, dos 
sonhos, do amor... E da Vida!

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

Especialista em História do Brasil e Membro da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Autoconhecimento, trilha da moti-
vação e sua subjetivada.

O artigo de agosto terminara elen-
cando alguns motivos que nos levam 
a praticar o autoconhecimento que 
desenvolve o autodesenvolvimento e 
a descoberta do que nos motiva. Fala-
mos de falta de comprometimento, não 
gerar lixo e cumprir o que foi acordado 
(não mude a reza). Vamos crescer a lis-
ta da trilha da motivação. 

4 – Gestores. Cabe aos gestores 
provocar a motivação por meio de es-
tímulos (favor não confundir com a 
simples aplicação de técnicas). A au-
toestima precisa ser massageada, os 
gestores precisam desenvolver em 
seus ambientes cenários cheios de con-
fiança e, para isso, é preciso: elogiar; 
incentivar e confiar nas pessoas; esti-
mular os colaboradores a ter orgulho 
pelo que fazem; reconhecer o trabalho 
realizado e explicitar esse reconheci-
mento. Um parabéns é uma massa-
gem poderosa no ego;  desafiar, pois o 
desafio ajuda as pessoas a atingir seu 
padrão de excelência, cada um de nós 
temos um potencial pronto para ser 
descoberto; ser solidário com as pesso-
as, reafirmar-lhes o valor como seres 
humanos que somos; jamais constran-
ger uma pessoa na frente de outra, isso 
dói e fere a autoestima, estragando re-
lacionamento e destruindo o sistema o 
clima e a cultura organizacional. 

5 – Comunique-se com eficiência. 
O networking é uma excelente forma 
de comunicação estratégica, comuni-
cando-nos bem, geramos um ambiente 
ladeado de segurança e compartilha-
mos responsabilidades, para isso pre-
cisamos: explicitar os resultados em-
presariais desejados, se eles não forem 
comunicados, o rumo que as pessoas 
devem tomar não será o almejado; ex-
plicitar as recompensas individuais e 
as coletivas oferecidas pela em empre-
sa em um processo de reconhecimento 
de esforço despendido; educar, sobre-
tudo pelo exemplo. O exemplo é, indu-
bitavelmente, a forma mais eficaz de 
educar, e nós, membros sociais, somos 
educadores, formadores de opinião se-
guidos por muitos; a ação tem que cor-
responder ao discurso, palavras para 
um lado e as ações para o outro geram 
uma dissonância cognitiva, uma incoe-
rência que gera desconfiança; compar-
tilhar autoridade, pois delegar tarefa 
sem compartilhar autoridade é um 
engano comum nas organizações, isso 
despreza o comprometimento e abala 

a autoridade, deve haver cumplicidade 
no comprometimento.

6 – Aceitação. Quando nos sentimos 
aceitos, praticamos mais e somos mais 
produtivos, aprendemos a desenvolver 
melhor o nosso potencial. Para isso de-
vemos: aceitar a possibilidade e o limite 
das pessoas, (faço como penso e creio, 
mas aceito os outros como são); permi-
tir que as pessoas errem e incentivá-las 
a aprender com os erros, já que a ques-
tão crucial não é errar, e sim insistir no 
erro; respeitar o tempo das pessoas vis-
to que, necessariamente, uma pessoa 
não é mais ou menos inteligente do que 
outra, apenas os ritmos são diferentes, 
não se irrite; dar às pessoas a oportu-
nidade de expressar seus sentimentos. 

De forma mais generalizada, tente 
transformar velhos dogmas em here-
sias, essa técnica é ótima para quebrar 
paradigmas que insistem em permane-
cer num mundo já globalizado. Outra 
técnica importante é tentar estimular 
um ambiente de qualidade, um desafio 
simples, de objetivos fáceis de serem al-
cançados, que mostram resultados fan-
tásticos na postura dos colaboradores, 
fazendo com que os mesmos realizem os 
serviços e aprendam a identificar que a 
qualidade é a chave para prospecção e 
retenção de clientes. Se você considera 
que isso é difícil, lhe darei um peque-
no check-list que prova a natureza fá-
cil dessa mudança no comportamento 
(fonte: http://migre.me/lwwss): ouvir os 
que executam as tarefas; dar meios ne-
cessários para a realização; estimular a 
educação e a cultura; formar na empre-
sa um convívio familiar; ganhar tempo; 
melhorar a comunicação entre departa-
mentos e pessoas; tornar transparente 
o que parece opaco. 

O que motiva a organização mo-
tiva os seus. Empresas que desenvol-
vem projetos como ser a empresa mais 
limpa; aumentar de produtividade; 
eliminar o cartão de ponto, decorar o 
ambiente de trabalho; promover lazer 
as sextas-feiras no final do expedien-
te; agendar um café com a diretoria; 
incentivar a visita de familiares; esta-
belecer parcerias; realizar promoções 
internas fazem com que essas práti-
cas tragam satisfação imediata, coí-
bem ambientes carregados e invocam 
o prazer do cliente interno em servir 
bem ao cliente externo. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e 
Criatividade 

Neire Rodrigues Santos
Técnica em Contabilidade
Formada em Ciências Contábeis
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SOCIAL

Clubes do Rotary 
realiza a 9ª Feijoada

Com o objetivo de estreitar laços 
de relacionamento entre os membros 
dos clubes rotarianos: Roraty Clube 
de Ilhéus, Rotary Clube Jorge Ama-
do, Rotaract São Jorge dos Ilhéus e 
Iteract Ilhéus Jorge Amado e ainda 
discutir e desenvolver projetos de in-
clusão social e ressaltar a importância 
da participação no desfile cívico no dia 
07 de setembro, os clubes do Rotary 
realizaram a 9ª Feijoada do Rotary no 
último domingo.      

 De acordo com José Augusto An-
drade, Presidente do Rotary Clube 
Ilhéus, ano rotariano 2014 – 2015, a 
realização da 9ª Feijoada do Rotary no 
dia da independência do Brasil, é de 
suma importância, “pois cumprimos 
nosso dever cívico perante a pátria e 
a sociedade e aproveitamos a comemo-
ração para realizar a confraternização 
dos Interclubes Rotarianos com o obje-
tivo de discutirmos novos projetos so-
ciais, pensando primeiro em “Dar de 
Se antes de pensar em Se”.

  Com os conceitos, Pátria, família 
e cidadania, os rotarianos abrilhan-
taram o desfile da Independência do 
Brasil, na Avenida Soares Lopes, em 
Ilhéus e mais uma vez levantaram a 
bandeira a favor da “End Polio Now”, 
finalização da Polio no mundo inteiro.    
France Anne, Vice – presidente do Ro-
tary Clube Jorge Amado destaca que 
o compromisso rotariano é sempre o 
benefício social, sempre pensando nas 
pessoas mais necessitadas, “Nossas 
ações sempre tem um fim beneficen-
te, quando desfilamos, estamos cum-
prindo nosso dever cívico e divulgando 
nossos projetos sociais. A nossa maior 
característica é a união, a gente só 
consegui realizar os benefícios sociais 
com a união de todos os companhei-
ros”, conclui.

  Para Trajano Lavigne e Jefferson 
Brandalt, Governadores Assistentes 
do Rotary, as comemorações e festejos 
realizados no dia 07 de setembro, é um 
momento de criar projetos e angariar 
fundos para a realização de ações em 
prol da comunidade mais carente. “As 
ações realizadas pelos clubes já auxi-
liou várias comunidades no município 
de Ilhéus, Alto do Mambape, no bair-

ro Nelson Costa, Projeto “Mãos, Mães 
e Mariscos”, verba junto a Fundação 
Rotária, que equipou a sede, com free-
zer, balanças, mesas, pias e fogões in-
dustriais.  A creche para crianças, São 
Francisco de Assis, Teotônio Vilela, no 
ano de 2012. A Casa de Apoio a pesso-
as portadoras de Câncer, Dom Eduar-
do, no bairro Conquista, em 2013 e em 
2014 a comunidade beneficiada será a 
do Rio do Engenho”, afirmam.

 Um dos destaques das ações em 
prol da comunidade ilheense do Rora-
ty Clube de Ilhéus é a instalação da 
Biblioteca Pública da Escola Rotary, 
situada no bairro da Barra, que aten-
derá toda a comunidade de Ilhéus.  Is-
meraldo Pereira, 2º Tesoureiro e res-
ponsável pela iniciativa da construção 
da Biblioteca Pública, relatou que a 
previsão de inauguração é no início do 
ano letivo de 2015, “Iniciamos a cons-
trução da Biblioteca em 2011, com 
verbas das nossas ações sociais, re-
centemente recebemos doações de dez 
computadores e um notebook. Agora 
conseguimos a parceria das construto-
ras Cicon e Morelli, ainda precisamos 
conseguir as doações dos bens móveis, 
esperamos contar com o apoio da so-
ciedade para arrecadação desses fun-
dos e finalização desse bem público”.

 A juventude do Rotaract São Jor-
ge dos Ilhéus e Interact Ilhéus Jorge 
Amado, também participou ativamen-
te na realização das ações em prol da 
sociedade, com a Campanha “Desafio 
Solidário”, promovida pelo Rotaract, 
no apoio a doação de sangue pelos 
membros do clube para o Hemocen-
tro de Ilhéus, situado na ladeira do 
Café, Centro e doações de alimentos 
para abrigos do município ilheense 
e o Itaract, que presta serviços a co-
munidade na arrecadação de agasa-
lhos, brinquedos e ações ambientais, 
como a limpeza da praia da Avenida 
Soares Lopes. Diego Dias, Presidente 
do Rotaract e Rudson Soares, Presi-
dente do Iteract relatam que as ações 
realizadas pela juventude rotariana, 
têm como principais objetivos prestar 
serviço à comunidade e desenvolver 
futuros líderes por meio de pequenas 
filantropias e companheirismo.

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).

Entre os dias 10 e 12 de setembro, o 
presidente da Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), Josevandro Nascimento (foto), par-
ticipou, em Brasília, do Simpósio Interna-
cional Linguístico-ortográfico da Língua 
Portuguesa. O evento foi promovido pela 
Academia de Letras de Brasília com o ob-
jetivo de oferecer subsídios ao Acordo Or-
tográfico da Língua Portuguesa, assinado 

pelos membros da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa (CPLP), ora sub exa-
mine no Brasil, em decorrência do Decreto 
nº 7.785, de 27 de dezembro de 2012.

A abertura do Simpósio, foi marcada 
para o dia 10 de setembro, data em que se 
comemora o Dia Mundial das Línguas, e 
teve a participação de delegações de todos 
os países da CPLP, pois um dos objetivos 
do evento, de acordo com o presidente da 
Academia de Letras de Brasília, José Car-
los Gentili, é buscar o embasamento de 
sugestões e serem apresentadas às autori-
dades competentes de cada país lusófono, 
se for o caso.

Além do presidente da ALI, o advoga-
do e jornalista, Josevandro Nascimento, 
também farão parte da comitiva de Ilhéus, 
os imortais Gustavo Cunha e Neide Silvei-
ra. Além do Brasil, Angola, Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipes e Timor Leste são 
países que falam a língua portuguesa. 

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS (ALI)

Membros da Academia 
de Letras de Ilhéus participa 

de simpósio em Brasília

De 08 a 15 de agosto comemoramos a 
Semana Nacional da Família de 2012. Mo-
mento de refletirmos sobre os rumos que 
estamos escolhendo para as nossas famí-
lias. Desde a semeadura dos valores na in-
fância, a orientação na formação do discer-
nimento e senso crítico na adolescência, a 
preocupação com o caráter preventivo de 
um namoro consciente na juventude, o de-
senvolvimento da tolerância e do perdão 
no casamento maduro, o compromisso na 
educação moral e formação espiritual dos 
filhos. A família precisa ser o resultado da 
união de pessoas vocacionadas para o ma-
trimônio, e não mero descuido de quem se 
encontrou por acaso e resolveu fazer sexo 
irresponsável.

Vivemos um momento delicado da 
família, em que a preocupação individu-
alista com a satisfação do “eu” soterra a 
possibilidade de felicidade do “nós”. A 
“construção familiar” acaba sendo consi-
derada de forma leviana, sem os devidos 
cuidados que um grande empreendimen-
to requer. Não se avaliam os investimen-
tos necessários: os custos, a mão de obra 
especializada, a inspeção de rotina, os 
treinamentos simulados para os casos de 
incêndio, a seguradora... Tudo isso fica 
esquecido quando deveria ser computado 
para o sucesso da obra a ser edificada.

O Senhor Deus poderia ter surgido en-
tre nós de muitas formas, mas fez questão 
de nascer no seio de uma família. Seus 
pais o amaram e ensinaram as primeiras 
lições, principalmente com seus exemplos 
de vida. Filho costuma seguir o exemplo 
dos pais, e é exatamente por isso que os 

pais precisam estar preparados para os 
desafios da atualidade, que nos predis-
põem ao egoísmo, hedonismo e consumis-
mo, principalmente. Os pais não precisam 
ser perfeitos, podem ter defeitos e ainda 
assim serão bem aproveitáveis, desde que 
se amem e se respeitem. Família que se 
preza tem o direito de viver sem opressão, 
sem vício, sem violência. 

Nesses dias, vamos refletir acerca da-
quilo que nos serve enquanto inseridos 
num contexto familiar. Será que o divór-
cio nos satisfaz? As agressões mútuas 
convêm? As bebedeiras e uso de entorpe-
centes são aceitáveis? O adultério combi-
na conosco? Se respondemos não a essas 
perguntas é porque ainda temos o bom 
senso de perceber que a família é impor-
tante, imprescindível, sagrada. Não pode 
ser tratada de uma forma qualquer. Pre-
cisa ser preservada de vícios, desamor e 
desrespeito. 

Podemos buscar a santidade exerci-
tando nosso papel familiar, aprendendo a 
nos posicionar de modo seguro frente ao 
compromisso assumido diante de Deus. A 
família é a oportunidade que temos para 
formar valores humanos e cristãos, além 
de nos aperfeiçoarmos enquanto pessoas. 
Devemos nos dedicar mais, e investir o 
tempo necessário à construção dos alicer-
ces desse precioso projeto, pois o resulta-
do compensa.

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 

Família - 
Formadora 
de valores humanos e cristãos
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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

Roney Santana, 
em dose dupla.

O mês de agosto foi para lá de especial para o jornalista 
e fundador da Revista Folha da Praia, Roberto Santana, da 
cidade de Ilhéus, primeiro foi o seu aniversário que aconte-
ceu no dia 06/08, nesse mesmo dia seu filho Roney Santana, 
contraiu matrimônio com a psicóloga Célia Serafin, já no dia 
09/08, ele (o filho) concluiu também o Bacharelado em Ciên-
cias Jurídicas pela Faculdade de Ilhéus, Turma Professor 
Israel Nunes. 

Parabenizamos os Santanas (Roberto e Roney), pelo ani-
versário, casamento e formatura.
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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

Clodovil Moreira Soares

Eliene Hygino 

ALJUSBA perde 
Israel Nunes Silva

No próximo dia 19/09, que estará 
aniversariando será o membro da Aca-
demia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA), Clodovil Moreira 
Soares, que ocupa a Cadeira de nº 19, e 
que tem como patrono Aderbal Gonçal-
ves Cadeira.

Dr. Clodovil Moreira, que atualmente 
é o secretário municipal de transportes, 
ocupa também a secretária-geral da AL-
JUSBA.

Quem também estará aniversariando ainda no mês de setembro 
(29/09), é a competente e gentil Secretaria da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI), Eliene Hygino.

O casal-diretor do jornal e revista DIREITOS Vercil e Angélica Ro-
drigues, deseja a amiga toda felicidade do mundo.

A Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA) em pouco mais de quatro 
meses perde o seu segundo membro. 

A ALJUSBA que no dia 13/04, tinha per-
dido um dos seus acadêmicos, o advogado e es-
critor Eurípedes Brito Cunha, membro honorá-
rio dessa Casa, perdeu também no último dia 
1º/08, o advogado Israel Nunes Silva, Procura-
dor Federal e professor de Processo de Direito 
da Faculdade de Ilhéus. 

Israel Nunes é autor do livro “Os servido-
res públicos na Constituição: Aspectos doutri-
nários, legislativos e jurisprudenciais” (Editora 
Nelpa, 2009) e ocupante da Cadeira nº 15, que 
tem como patrono Hamilton Ignácio de Castro.
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Dia do Advogado 
“A paz não é ausência de
guerra, mas fruto da justiça”

A conquista de um título é uma 
grande bênção, motivo de louvores 
a Deus, implica também em uma 
tremenda responsabilidade perante 
Deus, perante a própria consciência 
e perante a sociedade. 

Ontem foi o dia do advogado com 
várias comemorações realizadas no 
país, bem como em nosso estado.  
Os cursos jurídicos são um fato his-
tórico na formação de bacharéis que 
conduziram e continuam a conduzir 
a nossa vida pública, orientando-
-os com sabedoria, registro serem 
os advogados que estruturaram, 
jurídica e politicamente, o Brasil, 
na mais fecunda das improvisa-
ções da nossa história. Pelo estudo 
e aplicação dos mesmos institutos 
de Direito, os juristas concorreram 
com o mais forte liame para a in-
tegração espiritual da nação bra-
sileira. Fazer um curso de direito, 
bem ou mal, é de fácil consecução, 
mas exercer a profissão de advoga-
do com nobreza, eficiência, e idea-
lismo, afigura-se-nos uma das mais 
espinhosas tarefas.  Por essa razão, 
entendemos que os advogados são, 
especialmente, os novos, têm neces-
sidade de uma certa forma de uma 
assistência moral e espiritual, para 
o cumprimento de uma árdua mis-
são social. 

Por isso Paulo, (o apóstolo), na 
sua primeira carta a Tito recomen-
dando aos fiéis, no sentido de vive-
rem uma vida sóbria e justa, tam-
bém advertia ao jovem Tito, que era 
reverendo, para que acompanhasse 
com diligência a Zenas, o jurista, 
que nada lhe faltasse.

Zenas exercia a função de intér-
prete da lei, numa cidade grega, em 
Creta, centro importante de estudos 
do direito, e com suas leis famosas, 
tinha contribuído para a legislação 
de Licurgo, conforme narra Plutarco 
na sua obra “As vidas dos homens 
ilustres.”

Mas se o povo de Creta tinha 
boas leis para a sua orientação, ti-
nha também os seus infratores, e 
em grande escala, dada a sua má re-
putação, conforme o depoimento de 
um dos seus poetas e reformadores. 
Cujas características foram assim 
descritas: “os cretenses são sempre 
mentirosos, feras terríveis e ventres 
preguiçosos.”

Por essa lacônica descrição, bem 
podemos avaliar o meio onde atua-
va aquele nobre e jovem advogado. 
Embora a nossa sociedade não te-
nha as mesmas características pre-
dominantes, já referidas, o advoga-
do necessita estar armado de certas 
condições morais, para enfrentar a 
hostilidade do meio e restaurar o 
prestígio da classe. Maus profissio-
nais encontramos por toda a parte 
e em todas as profissões, porém a 
grandeza de uma profissão se mede 
pelo valor moral daquele que a exer-

ce, podendo degenerar-se pelo seu 
caráter mercenário ao transformar-
-se num sacerdócio, quando obedece 
sua vocação e ideal.  Então, algumas 
condições devem preencher os que 
querem como advogados, militar le-
gitimamente:

1. Devem guiar-se por uma cons-
ciência escrupulosa no pa-
trocínio das causas que lhes 
foram afetas. Viver honesta-
mente, era um dos princípios 
do direito romano e deve ser 
um dos princípios operantes 
para o advogado do século 
vinte um. A honestidade é um 
dos mais belos ornamentos de 
uma profissão e uma das con-
dições fundamentais para que 
o advogado seja um elemento 
legítimo na reconstrução da 
sociedade, abalada em seus 
alicerces morais e ameaçada 
de ruína iminente. Segundo 
Levi Carneiro citou em um 
dos seus livros: caráter, cará-
ter, caráter um dos requisitos 
pessoais para o êxito de um 
advogado.

2. O advogado deve ter o sen-
timento de vocação, de um 
sacerdócio, tudo sublima e 
exalta. Devem os advogados 
com fé e destemor, aspirar à 
concretização da verdadeira 
justiça, na vida individual e 
nas relações sociais. Essa foi a 
aspiração suprema de todos os 
grandes homens do passado. 
Pela justiça, especialmente, 
devemos lutar, somente que 
os que têm sede de justiça se-
rão fartos.

Quando cessa todo o rumor das 
tarefas dos advogados e juízes a ci-
dade adormece. O Brasil embriaga-
do pela fúria da corrupção, todos sa-
bem de que não há desenvolvimento 
contínuo e durável fora do Estado 
de Direito, onde mandam as leis e 
não os homens, Daí a necessidade 
de perfeição e aplicabilidade dessas 
leis, da apuração da verdade nos 
casos de corrupção, com serenidade 
com o bom senso, em benefícios do 
“bem-estar coletivo.”.

Nestes tempos de automação 
quando os juristas jovens entram 
em efervescência com possibilida-
des imensas da cibernética e dos 
prodígios dos computadores, a esses 
jovens respondemos com carinho. 
O advogado é o artesão do direito, 
enaltecendo o poder judiciário, no 
trabalho manual de recortar, escul-
pir e polir cada solução: uma a uma, 
porque a justiça sem a força da auto-
nomia da autoridade é importante e 
a força sem justiça é arbitrariedade. 
Aí reside o nobre papel do advogado.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

TRANSPORTES

Rota transportes assume 60%
das linhas da empresa Bomfim

A empresa baiana Rota Transportes, que 
integra o Grupo Brasileiro, adquiriu 60 por 
cento das linhas da Bomfim - Empresa Se-
nhor do Bomfim Ltda., e vai começar a ex-
plorar os trechos a partir do próximo dia 18 
de setembro. A transferência das linhas foi 
autorizada pela Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres - ANTT, através da Reso-
lução 4.839, de 29 de agosto de 2014, publi-
cada no Diário Oficial da União na edição de 
01.09.2014. 

A Rota tem sede em Itabuna e atua no 
serviço de transporte de passageiros e de en-
comendas no sul, sudoeste e extremo sul da 
Bahia, há 18 anos. A gerente-executiva do 
Grupo, Kádma Soares, ressalta que a empre-
sa está à disposição da população de Aracaju 
e das cidades onde vai passar a atuar, para 
esclarecer quaisquer dúvidas em relação ao 
funcionamento dos serviços. 

Nesse sentido, a gerente esclarece que os 
serviços oferecidos pela Bomfim, em Sergi-
pe e outros estados, não sofrerão solução de 
continuidade. “Vamos manter todos os horá-
rios operados pela empresa Senhor do Bon-
fim Ltda. e os seus pontos de venda. Tam-
bém garantimos que os bilhetes de viagem 
adquiridos antecipadamente pelos usuários 
continuarão válidos”, acrescentou.  A Rota 
Transportes informou ainda que recrutará, à 
medida do possível, mão-de-obra local, e que 
os funcionários da Bonfim terão prioridade 
no processo seletivo de admissão.  

Qualidade – O diretor-presidente Pau-
lo Carletto enfatiza que todas as empresas 

do Grupo Brasileiro possuem certificação de 
qualidade ISO 9001:2008 e trabalham para 
garantir conforto e segurança aos usuários 
do transporte, buscando sempre a melhoria 
contínua dos serviços. “E isso é um estímulo 
para estarmos totalmente abertos ao diálogo 
e adequar os serviços às necessidades da po-
pulação. Teremos grande satisfação em aten-
der às cidades de Aracaju, Estância, Cristi-
nápolis, Boquim, Lagarto, Nova Canindé de 
São Francisco, Maceió, Esplanada, Feira de 
Santana, Alagoinhas, Tobias Barreto, João 
Pessoa, Arapiraca, Jeremoabo, Olindina, 
Paulo Afonso e Salvador, entre outras que 
cruzarão os caminhos da nossa Rota.”, afir-
ma o diretor. 

Linhas – As linhas da Bomfim que se-
rão operadas pela Rota Transportes, a par-
tir do dia 18 de setembro, são: Salvador-BA/ 
Maceió-AL (via Aracaju),  Salvador-BA/João 
Pessoa-PB (via Aracaju), Aracaju-SE/Salva-
dor-BA (via Tobias Barreto), Itabuna-BA/
Aracaju-SE (via Esplanada-BA), Itabuna-
-BA/Aracaju-SE (via Olindina-BA), Tobias 
Barreto-SE/Salvador-BA, Aracaju-SE/Paulo 
Afonso-BA ( via Canindé),  Aracaju-SE/Paulo 
Afonso-BA (via Jeremoabo), Aracaju-SE/Pau-
lo Afonso-BA (via Arapiraca-AL),Aracaju-
-BA/Arapiraca-AL (via AL102 –BR101), Ara-
caju-BA/Alagoinhas-BA (via Tobias Barreto), 
Salvador-BA/Lagarto-SE, Salvador-BA/Es-
tância-SE, Salvador-BA/Cristinápolis-SE, 
Salvador-BA/Boquim-SE e Nova Canindé 
São Francisco-SE/Paulo Afonso-BA.  

Paulo Carletto, diretor-presidente 
do Grupo Brasileiro
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ENCONTRO

ASDITA promove o 3º encontro dos diabéticos e familiares
O Encontro de Diabéticos 

e Familiares promovido pela 
Associação dos Diabéticos de 
Itabuna (ASDITA) visa – sem-
pre – informar e alertar a co-
munidade dos riscos diários 
que corremos com os proces-
sos de comportamentos, so-
bretudo, os alimentares que 
incidem no desenvolvimento 
da Diabetes Mellitus nas pes-
soas adultas e cada vez mais 
em adolescentes e até crian-
ças. 

Para este ano, já em sua 
terceira edição, o Encontro 
terá como ênfase a Atenção ao 
diabético na Saúde Pública, 
Hipertensão Arterial e Com-
plicações Renais, abordando 
ainda o papel da nutrição e 
atividade física, o combate ao 
tabagismo e etlismo, a impor-
tância da adesão ao tratamen-
to e participação ativa do dia-

bético no seu tratamento.
A ASDITA, através de sua 

equipe multidisciplinar, in-
tensifica o combate ao Diabe-
tes com proposta de prestação 
de serviços da Associação para 
o diabético, educação perma-
nente aos diabéticos e familia-
res - com palestras, vivências, 
oficinas, cursos – tendo como 
principal finalidade, informar 
e ajudar as pessoas conhece-
rem e tratarem a doença para 
evitar as complicações da 
mesma. Hoje, o número de pa-
cientes com diabetes é tão as-
sustador quanto à proporção 
dos que terão a doença e nun-
ca fizeram nada para evitá-la. 
As informações e os cuidados 
sobre a diabetes são ignorados 
por – até mesmo – quem já 
tem a doença há algum tempo. 
Isso faz com que o número de 
atendimentos com problemas 

cardiovasculares, com graves 
seqüelas e até mesmo morte, 
cresçam a cada dia em todos 
os hospitais do Brasil e do 
mundo. O mesmo acontece em 
relação às complicações renais 
e da visão, além dos amputa-
dos não traumáticos. 

O 3º Encontro de Diabé-
ticos e Familiares acontece 
dia 11 de outubro de 2014 a 
partir das 08h na sede da AS-
DITA no antigo Lactário, Rua 
Isolina Guimarães bairro Zil-
dolândia, próximo ao Centro 
de Cultura. A programação 
inclui palestras e atividades 
lúdicas e físicas, além de sor-
teio de brindes. Entrada fran-
ca para associados ASDITA 
e pessoas interessadas. As 
inscrições devem ser feitas de 
forma antecipada, evento gra-
tuito, mas com pequeno espa-
ço para acomodações.



Por Jorge Luís Santos*
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A casa que se encontrava no boque foi cons-
truída no século X. Media treis mil metro de cum-
primento, por trinta metro de largura. Tinha as 
paredes e a cobertura feita em pedra talhada. 
Como as portas foram destruídas pelo tempo, a 
partir do segundo quarteirão, parecia mais com 
um túnel, pelo formato de sua arquitetura e pela 
falta de iluminação. Dentro dela não havia sinais 
do dia; só da noite, mas sem a lua e as estrelas.                

Corria noticia de que lá havia muitas pata-
cas de ouro. Por isso era chamada de A Casa das 
Moedas.

Tanto a entrada da frente como a do fundo 
estavam aberta. Até então ninguém a tinha per-
corrido, começando pela frente ou por trás, até 
sair do outro lado.

Não faltava quem quisesse saqueá-la. Muita 
gente tentou fazê-lo, mas não teve coragem de 
prosseguir. Era muito escuro. Não adiantava le-
var velas nem tochas de fogo(naquela época a luz 
elétrica ainda não tinha sido inventada), pois um 
vento forte aparecia, não se sabe como, apagan-
do-os. Por isso havia também quem a considerava 
como uma Casa Mal Assombrada.

Quem tentou penetrar na casa, chegou so-
mente ao terceiro quarteirão e percebeu, pelos 
grunhidos, que lá havia muitos morcegos, satos 
e baratas; pelo tato e pelo olfato, poeira, casas de 
aranhas, umidade e cheiro de mofo.

Um cego resolveu percorrê-la. Fez algumas 
economias e comprou mantimentos. A travessia 
poderia durar alguns dias. Acreditava que, pelo 
fato de ser cego e ter se acostumado com a falta 
da visão das coisas, não teria os mesmos proble-
mas de quem sempre as estava enxergando. Os 
oculistas da época disseram-lhe que sua visão 
dava para ser recuperada, desde que dispusesse 
de condições financeira.

O percurso começou. O cego carregava uma 
tocha de fogo com uma mão e com a outra segu-
rava no seu guia, deixando este empurrar um 
pequeno carro de mão, no qual levava comida 
e bebida. Não passaram do terceiro quarteirão, 
quando a tocha de fogo se apagou. O guia gritou 
desesperado:

- Não to vendo nada! Eu fiquei cego também! 
Vamos voltas! Vamos voltar!

O guia voltou dizendo coisa com coisa, como 
se tivesse se tornado um doente mental.

O cego, mesmo assim, prossegui. Levou dois 
meses para percorrer o todo o imóvel. Se não 
conseguisse conduzir o carro de mão, levando os 
mantimentos, teria morrido de fome, de sede e 
ficado apodrecendo dentro da casa.

O ato deve grande repercussão. O cegou ficou 
famoso, sumiu e depois apareceu. Não disse se 
teria encontrado pataca de ouro nenhuma, mas 
todos constataram que ele havia se recuperado 
da própria visão.

Por Jorge Luís Santos.
Cronista e advogado militante. Itabuna – Bahia

E-mail: E-Mail: dvjls13@hotmail.com

A casa da moedaSou absolutamente contra 
estereótipos, padrões, modelos. 
Creio que a vida de um grande 
homem tem que ser uma busca 
incessante à quebra deles, inclusi-
ve. No entanto, depois de mais de 
uma década em salas de aula, com 
a experiência adquirida em esco-
las particulares e públicas, de di-
versas cidades, além de cursinhos 
e oficinas, atrevo-me a refletir so-
bre os estudantes que encaramos – 
com total respeito às divergências 
sempre bem-vindas.

Há os alunos monstros, ge-
niais. Estes não precisam fazer es-
forço, são naturalmente inteligen-
tes. Parecem espíritos velhos em 
corpos novos! Estudam mais para 
relembrar do que para aprender: 
na escola e uma ou duas horinhas 
em casa. Namoram, têm tempo 
para o lazer e a família. Passam 
em vários vestibulares, para os 
cursos mais concorridos, nos pri-
meiros lugares, e muitas vezes 
causam estranheza por serem dis-
plicentes e fazerem o que fazem 
ao invés de se enfiarem 24 horas 
por dia nos livros. Espécime rara 
na atualidade, podem ser ou muito 
extrovertidos ou extremamente in-
trospectos e calados.

Outrossim, há os esforçados. 
Inteligência mediana, estudam 
dia e noite para apreender a maior 
gama de informações possíveis. 
Tentam, assim, disciplinar-se. 
Selecionam o que leem para não 
perder tempo (o que cai no vesti-
bular ou concurso!), abdicam de 
lazer, namoro, família, atividades 
físicas, para focar no que querem. 
Parecem que entendem, mesmo in-
conscientemente, que não são gê-
nios e que o que sabem vêm atra-
vés de muita dedicação. São uma 
boa parte dos estudantes. Quando 

se tornam adultos, ganham bem, 
vivem bem, conseguem realizar os 
seus sonhos, afinal, esforçaram-se 
para isso!

Também há os que pensam 
que são inteligentes, ou se acham 
como tal. Este grupo se divide 
em dois subgrupos: de um lado, 
os que até são inteligentes, mas 
são preguiçosos; de outro, os que 
pensam que são, e não são. Cha-
mados também de pseudossábios, 
porque um mínimo do básico de 
leitura ou sabedoria fez eles se 
rebelarem, tornarem-se pessimis-
tas, falsos libertários, arrogantes! 
Muitas vezes decoram cartilhas 
socioculturais de anti-heróis, es-
critores marginais, roqueiros etc., 
e soltam vez ou outra para cho-
car. Vestem-se e comportam-se 
contrariando o mundo, querendo 
de todas as formas romper com 
tudo. Geralmente essas pessoas 
não conseguem tirar proveito da 
inteligência que têm. São críticos 
contumazes, e abundam em todos 
os cantos.

Há, por outro lado, os superes-
pecialistas em uma área do saber, 
mas que são absolutamente fra-
cassados nas demais. Dominam, 
por exemplo, todas as fórmulas 
químicas e matemáticas, mas não 
conseguem compreender uma Ora-
ção Intransitiva ou a Guerra do 
Peloponeso. Na área que conhe-
cem, podem até mesmo substituir 
o professor, serem monitores da 
matéria. Embora nerds no que se 
propõem, contrariam os estudos 
psicanalíticos e neurolinguísticos, 
que indicam um equilíbrio para se 
dar bem na vida. É exatamente o 
oposto do que fazem essa turma, 
pois são unilaterais e não aceitam 
facilmente os outros campos do co-
nhecimento.

Por fim, há o seleto grupo dos 
que optam pela não inteligência, 
definitivamente (não se enqua-
dram aqui os que têm deficiências 
neurológicas e afins, por motivos 
óbvios!). Os elementos desse gru-
po têm realmente pouco espírito 
de busca, de aprendizagem, de 
sede de conhecer. Alguns, desper-
diçam tempo e energia. Vão for-
çados para a escola. Outros, não 
têm nenhum traço ou laivo de sen-
sibilidade à sapiência humana. 
Lentos, distraem-se fácil, indis-
ciplinados, dispersos, não apre-
endem fatos, situações, dados, es-
tatísticas, leituras. Optaram pela 
anti-inteligência ou, casos raros, 
necessitam de educação especial, 
do contrário, ficarão para trás da 
turma. Um caso notório destes, 
que se tornou filme, foi o do ame-
ricano James Robert Kennedy, 
apelidado de Rádio (Meu Nome é 
Rádio, 2006) . Mesmo com dificul-
dades, ele conseguiu vencer e dar 
uma lição de vida, mas para isso 
precisou de uma atenção, de um 
carinho sui generis, de amor.

O bom disso tudo é que a Edu-
cação e a Cultura, as verdadeiras, 
as maiúsculas, e a Vida têm dado 
boas mostras de se reverter qua-
dros, tidos como desoladores, em 
bons futuros, boas pessoas, enfim, 
bons profissionais. A coisa não é 
desesperadora como se pinta, visto 
que o ser humano, quando quer de 
verdade, sabe mudar seus próprios 
passos e se redirecionar na rota 
que o levará fatalmente ao sucesso 
físico e espiritual!

Estereótipos 
discentes                    Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL

Por Gustavo Atallah Haun.
Professor, formado em Letras, UESC, 
e ministra aula em Itabuna e região. 

Escreve para oblogderedacao.blogspot.com 
E-mail: g_a_haun@hotmail.com

Quero acreditar no meu país 
e não consigo. Será um caso de 
pessimismo crônico? O impera-
dor de Garanhuns deita e rola 
de otimismo. Nunca houve uma 
mulher igual a Dilma como ge-
rente de um pais em crescimen-
to, O Brasil, caso não fosse a eli-
te branca, estaria com a mão na 
roda.

O problema é que percorro as 
manchetes, dos jornais, dos por-
tais, e o demo vem com a sua doce 
conversa. Está certo de que ja-
mais me comprou. Está certo de 
que já me comprou o voto. Mas, 
ou estou atacado de glaucoma, 
ou não acabo de ler que a linha 
branca teve o pior desempenho 
dos últimos dez anos. O calote 
da Argentina forçou-nos, por seu 
turno, a suprimir 20% das impor-
tações do tradicional parceiro.

E, no entanto, Buenos Aires, 

afogados até o gasnete na crise, 
se projeta como centro financeiro 
mais dinâmico do que São Paulo. 
Essa eu faria questão de enten-
der.

O pibinho da senhora presi-
denta, depois de sucessivas rea-
valiações em queda pelo trêfego 
ministro Mantega (aquele mes-
mo que escreveu contra o Plano 
Real), passou agora a ser medido 
por decimais pelo governo. Esta-
mos na estimativa de 0,86%.

O imperador de Garanhuns 
irritou-se com o seu amigo Botín 
do Banco Santander. Culpa de 
uma funcionária que se atreveu 
a censurar a politica econômica 
da presidenta. “Ela não entende 
porra nenhuma de Brasil e de go-
verno Dilma”, esbravejou. Exigiu 
a demissão da moça e a obteve, 
embora sendo ato contrário á 
Constituição vigente.

A um amigo menos aloprado, 
que o havia advertido, o grande 
estadista saiu-se com esta: “Fod... 
a Constituição!”. Falou e disse. E 
depois começou a sair com a com-
panheira pela porta dos fundos 
dos atos de propaganda eleitoral 
antecipada.

Um escândalo sucede outro. 
Um dos últimos estava doido 
para furar a fila. E não é que veio 
à tona? As perguntas formuladas 
pelos parlamentares aos réus de 
Pasadena vazaram com antece-
dência, para seu maior conforto e 
melhor dicção. O responsável é o 
Congresso, a quem cabe apurar, 
afirma a senhora presidenta, em 
voz firme.

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*

ANALISANDOPessimismo 
a toda a prova



Depois das lutas constantes, acordos mirabo-
lantes e absurdos, os candidatos que se misturam 
com todos os partidos, políticos e ex-políticos com 
determinadas influências (?), com a finalidade de 
angariar votos e, principalmente, conseguir alguns 
minutos ou segundos nos seus programas de TV, 
para expor uma catarata de promessas que vão re-
alizar, alardeando o que fizeram e se desculpando 
porque não fizeram mais! Uma ladainha tão velha 
e conhecida que, somente os eleitores super me-
nos avisados, ainda acreditam em tais declarações. 
Pois, o que o povo quer ver são coisas palpáveis com 
resultados comprovados a olhos nus, mostrando a 
competência administrativa ou legislativa do novo 
ou velho candidato. Uma vez que, “competência se 
mede pelos resultados” e não com desculpas de em-
pecilhos sem comprovações! 

Teremos, mais uma vez, a oportunidade de pro-
curar analisar friamente os candidatos, procurar 
sentir até que ponto ele está sendo convincente, 
quem está por trás dele e também na frente, para 
que não nos deixemos nos enganar mais uma vez, 
tendo a desdita de lamentar nossa incompetência, 
para escolher o que melhor seria para todos!

Lógico de que todo cuidado é pouco, pois estamos 
lidando com pessoas espertas, inteligentes que, em 
sua grande maioria, são finos políticos profissionais, 
com verdadeiros cursos de arte dramática, deixando 
passar imagens completamente enganadoras. São, 
na expressão da palavra, paradoxalmente dúbios!

E ainda contam com o novo profissional da área, 
que é o marqueteiro, cobrando os olhos da cara para 
vender o seu produto sem qualidade, utilizando ar-
tifícios mirabolantes.

Vamos nos preparar com cautela, deixar os inte-
resses pessoais de lado, pensar em termos de Brasil 
e, com coerência escolher o que será melhor para o 
povo brasileiro. Analise o quanto o país se desen-
volveu nos últimos anos e, nada melhor que ajudar 
a uma continuidade desse trabalho, expurgando, 
aqueles que não foram confiáveis e procederam 
como oportunistas!

Não somos em nenhuma hipótese tendenciosos, 
somos sinceros e justos, no sentido de abrir os olhos 
para reflexões e não se deixar levar por declarações 
que não sejam pertinentes!

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor – Membro da Academia Grapiúna de Letras de Itabuna. 

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

O suposto poderio da TV!

ARTIGO

Por Antônio Nunes de Souza*
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Das guerras entre os povos an-
tigos, uma se destaca: a dos gregos 
e troianos descrita por Homero no 
famoso poema ILÍADA. Discute-se 
a respeito de sua historicidade; res-
tos, porém, de uma cidade de mais 
de uns 1200 anos antes de Cristo, 
na Turquia, são atribuídos a Tróia, 
palco dos sangrentos acontecimen-
tos.Segue  o resumo da história 
segundo o citado poema. A guerra 
de Tróia foi um conflito entre gre-
gos e troianos. Aconteceu por causa 
do rapto da princesa grega Helena 
(esposa do rei Menelau), mulher de 
extrema beleza. O príncipe troiano, 
Paris, foi a Esparta, apaixonu-se 
por Helena e a raptou. Com o rapto 
da esposa, o rei Menelau, enfureci-
do,  fez com que os  gregos  organi-
zassem um exército  descomunal, 
com  inúmeros navios.Tróia ficou 
cercada por  dez anos  e o conflito 
terminou somente após a execução 
do plano de  Ulisses, o mais atilado 
entre os gregos . Sua idéia foi pre-
sentear os troianos com enorme ca-
valo de madeira, dando a entender 
que os gregos desistiam da guerra e 
o cavalo era um presente de paz. Os 
troianos deixaram o cavalo ser con-
duzido para dentro da cidade. Após 
longa noite de festejos, os troianos 
foram dormir exaustos. Nesse mo-
mento, os guerreiros gregos, escon-
didos dentro do cavalo, saíram e 
abriram os portões das muralhas 
para os outros entrarem. Tróia foi 
literalmente arrasada.

A propósito, me vem à memória 
esta frase de sabor virgiliano: Hic 
quondam Troya fuit. Aqui já foi 
a cidade de Tróia. A qual agorinha 
“ouço” da boca de D. Quijote derro-
tado: “Aqui fue Troya”. 

A história da guerra e a frase 
me vieram à mente por causa da 
destruição de velha e espaçosa casa 
ao lado da nossa para a construção 
de grande edifício. Desde agora, 

quem passar por esta rua poderá 
dizer: Aqui foi à casa de Dona N.N, 
frase que transformo no titulo des-
ta crônica: AQUI FOI A CASA DE 
SEU FULANO. Esse fulano poderá 
ser o Doutor Tal, o famoso cantor 
Tal, o renomado ator Tal, o notável 
homem público Fulano de Tal, que 
já se foram ou irão da mesma for-
ma que sua casa foi ou um dia irá. 
Lembro-me de que o extraordinário 
astro da TV dos USA, Dom Fulton 
Sheen, padre conciliar,de saudosa 
memória, disse certa vez que com 
as guerras arrasadoras de hoje, um 
dia se poderia falar assim: Aqui já 
foi New York. Referindo-me a estes 
dizeres, numa reunião de professo-
ras do FISK, uma delas recordou 
o episódio da destruição das duas 
Torres, símbolos da grandeza dos 
Estados Unidos. E agora me lem-
bro também da tremenda conclusão 
dos cientistas: que as geleiras do 
polo sul estão se derretendo em rit-
mo acelerado com as mais trágicas 
consequências para a terra. E mais 
uma lembrança através destes fa-
tos, a advertência  de São Paulo aos 
Coríntios  A figura deste mundo 
passa! (ICor. 7,31) De fato, cedo 

ou tarde poderão dizer sobre de-
terminadas casas: AQUI FOI A 
CASA DE SEU FULANO, e ain-
da: SEU FULANO “FOI”... ISSO E 
AQUILO...porque  “ a figura deste 
mundo passa.”

Recebi ultimamente importan-
te e-mail onde o autor relaciona a 
velhice com a lei da entropia: “A 
energia de um corpo tende a se 
degenerar e com isso a desor-
dem do sistema aumenta.” As-
sim, tudo o que foi composto será 
destruído. Se você deixar seu carro 
dez anos desamparado  sobre um 
monte,você o encontrará todo cor-
roído. É a mesma lei que leva o ser 
humano à velhice. Depois de certo 
ponto, começa tudo a decair, a en-
fraquecer. Inútil esticar de cá, es-
ticar de lá.

Conclusão: aproveite o presen-
te para agradecer a Deus por tudo, 
para fazer o bem, sorrir, gozar da 
vida, sem se desesperar quando 
alguma coisa morre, porque afinal 
tudo aqui morre.   

Por Antônio Lima dos Santos.
Professor e Membro da Academia 

de Letras de Ilhéus (ALI).
Governador Valadares – Minas Gerais.

E-mail: profalsantos@gmail.com 

REFLETINDO

                        Por Antônio Lima dos Santos*

Aqui foi a casa
de seu fulano
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Tenho dito que a maioria das pessoas sofre por aquilo 
que elas não têm ao invés de agradecer o que tem. Quando 
conseguem suprir suas necessidades e realizar seus dese-
jos, nunca ficam felizes e satisfeitas, querem mais e muito 
mais. Não é que quero que as pessoas deixem de sonhar 
alto e nem desejarem ter; possuir, muito mais, não. Neste 
processo o fundamental é ter gratidão e manter o equilíbrio 
do ter e do ser.

A pessoa quando tem amor e vontades de subir na vida, 
chegar ao topo do sucesso e das e das realizações, deve 
também possuir atitudes de gratidão e agradecimentos as 
conquistas e a todos que lhe impulsionaram ao bel-prazer. 
Tudo tem uma razão e um motivo de ser. Então, vamos 
também respeitar as nossas limitações.

A gente tem o desejo de conseguir uma boa posição so-
cial, um bom emprego, bom salário, um excelente carro, 
apartamento, jóia, casa de praia, amigos e bajuladores. 
Na verdade, esse desejo faz parte da cultura de um povo. 
Entretanto, não devemos ter um desequilíbrio de nossos 
desejos e vontades, ou seja, não praticar injustiça, não tra-
pacear, não mentir, não roubar, não passar a perna nos 
outros para obter êxito dos nossos desejos.

O ideal é viver com fé, amor, doação, saúde, prosperi-
dade e paz, mas sem causar nenhum sofrimento ao nosso 
próximo.

Viver bem exige aprendizagem e evolução individual 

e coletiva, pois, não devemos esbanjar felicidade e desejo 
de querer muito mais, causando sofrimento ao próximo. A 
igualdade, a fraternidade e a liberdade devem ser para to-
dos, igualmente, ao sol que brilha e gera felicidade para os 
justos e injustos.

Faz bem sonhar; e acreditar, realizar.
Faz bem desejar; e planejar, idealizar.
Faz bem querer ter posse e poder; e lutar, conquistar 

passo a passo os ideais.
Faz bem trilhar pelos caminhos do sucesso e das reali-

zações.
Nesse processo de caminhada evolutiva; crescer, que-

rer, desejar, sonhar, requisitar, solicitar e almejar fazem 
bem ao coração e as emoções, mantendo o equilíbrio das 
nossas boas intenções.

Não podemos ter desejos desenfreados, indisciplinados, 
como minhoca querendo ser cobra; se espichando tanto 
para se igualar à cobra, correndo o risco de se despedaçar 
toda por causa da inveja e do desejo desequilibrado.

Vamos ter bons sonhos, bons desejos, bons procedimen-
tos, para que possamos ser cidadãos presentes, amigos, cor-
teses e gratos.

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

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

Desequilíbrio 
do desejo

PONTO
DE VISTA

Por João Batista de Paula*

Gosto tanto... tanto
Dos abraços nossos,
Dos compassos bailados
No tango encantado
Dos corpos nossos.

Preciso tanto... tanto
E sem pranto a vida seria
Meus olhos te chamam,
Pois a boca muda,
Calada e amordaçada
Guarda o chamado 
Preso, tímido,calado
E sedento

A chuva molha a tua camisa, presente meu
Desenha a respiração,
Os entalhes do tronco teu,
Belo e confortante, recosto meu.
E do ritmo forte do teu coração
Em que deita o rosto meu,
Com os afagos dos cabelos meus,
Somos dois num só compasso.

Que nos molhe a chuva,
Que me abrace os braços,
Que me ampare os ombros,
Do amor que me sustenta
Ainda que pareça distante,
Mas que a qualquer instante
Por tudo que representa
Virá a nosso favor, a chuva.
Que venham devagarinho os chuviscos,
Os pingos, e depois por inteira
Arrastando detritos,
Limpando mal entendidos,
Momentos sofridos,
Derrubando os muros 
Através de um olhar, 
De um sorriso
De um abraço, de um afago
E das  mãos onde conheci carícias e amparos.
Que nos molhe a chuva! 

Poesias

Por Lucrécia RochaPPoetisa.
Salvador – Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com

A CHUVA

CURSO

Curso sobre Cuidar do Idoso
abordará a Lei 10.741

Com enfoque específico na Lei Federal 
10.741, será realizado na Igreja Batista 
Lindinóplis, em Ilhéus, o Curso de Cuida-
dor do Idoso, promovido pelo SENAC/BA, 
abordando diversas matérias, e o mesmo 
é voltado para pessoas que trabalham em 
abrigos, entidades assistenciais e pesso-
as interessadas, e a disciplina Legislação 
Específica do Idoso será ministrada de 01 
a 03/10, das 18 às 22 horas, pelo professor 
Alberto Barreto (foto).  sse curso realiza-

-se pela segunda vez, com a participação, 
e o SENAC oferecerá material didático e 
certificados aos participantes que tiverem 
aproveitamento.

Esse curso de cuidador do idoso é te-
órico-prático, avaliado pela supervisora 
pedagógica do SENAC/BA, Silvana Ma-
chado, e a disciplina legislação específi-
ca do idoso enfocará questões relativas 
ao Estatuto do Idoso, política nacional 
do idoso, crimes mais comuns à espécie: 

abandono, maus tratos, cárcere privado 
e constrangimentos, bem como as san-
ções jurídicas cabíveis às pessoas que 
infringirem a legislação. Segundo o ins-
trutor Alberto Barreto, haverá aborda-
gem teórica e prática, debates, estudos 
de casos, exercícios de fixação individual 
e grupal, bem como as medidas cabíveis 
para salvaguardar direitos, prevenir res-
ponsabilidades e outros procedimentos 
necessários à espécie.  

De operário para 
“o político mais popular 
da história do Brasil”

Em vários períodos da história 
humana, indivíduos são consagra-
dos como herói ou é estimado como 
uma referência política, intelectual 
ou religiosa. O ex-metalúrgico e sin-
dicalista, Luiz Inácio Lula da Silva 
é tido como um herói nacional, o 
“Odisseu” nacional pós-moderno. 
Lula, como é mais conhecido, foi 
considerado pela revista New York 
Times como uma das 100 pessoas 
mais influentes do Mundo em 2010, 
no mundo político foi descrito como 
“um homem com ambições audacio-
sas para alterar o equilíbrio de po-
der entre as nações” e foi chamado 
de “o político mais bem-sucedido de 
seu tempo”. Mas com todo este su-
cesso me aparece um questionamen-
to, será que toda essa glória foi um 
milagre? Certamente não! 

As várias acusações, como as de 
Romeu Tuma Junior e Marcos Va-
lério, ou as centenas de folhas de 
declarações nos processos que tra-
mitam na Procuradoria-Geral da 

República ou na Justiça Federal, 
quão a depoimento de Valério que 
está em poder do Ministério Público 
Federal em Minas Gerais, mostram 
que essa popularidade não foi uma 
benção celestial. 

Não podemos negar que seu 
mandato foi marcado por progra-
mas sociais, quanto o “Bolsa Famí-
lia” e o “Fome Zero”, e pela política 
externa. Um dos seus grandes feitos 
foi em 2008 quando o Brasil possuía 
dinheiro suficiente para quitar a 
dívida externa, deixando pela pri-
meira vez na história da Nação de 
ser devedor líquido. Outro marco no 
período que esteve como Chefe de 
Estado foi a melhoria da exposição 
do País internacionalmente. Porém, 
todas essas concretizações, também, 
podem ser entendidas como forma 
de mascara crises e escândalos po-
líticos, a saber: Denúncias de en-
volvimento de propina na Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos, 
o caso da venda de dossiê para pe-

tista em São Paulo, o suposto enri-
quecimento do seu filho, Fábio Luís 
Lula da Silva, a partir de um con-
trato com a Telemar, a denúncia de 
improbidade administrativa na pro-
moção de favorecimento pessoal e do 
Banco BMG e, em 2008, a denúncia 
dos cartões corporativos.

Destarte, o papel do mestre da 
política de centro, quiçá de centro-
-esquerda, é regado de contradições, 
ora sendo passível de admiração, 
ora vista com refutação. Assim, nos 
remanesce a cobrar explicações dos 
poderes públicos, independente da 
divisão tripartite, e, em especial, ao 
Ministério Público e o Poder Judiciá-
rio, com o total de oito ministros indi-
cados pelo ex-presidente e pela atual 
presidenta que compõem o STF. 

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

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

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

Por Tales Almeida Andrade*

ESPAÇO 
LIVRE



3 GRANDES
OPORTUNIDADES
COM A QUALIDADE

ESCOLHA A SUA.
CIDADELLE.

Praia do Sul

Salas de 28m² a 333m²

Lotes a partir de 405m²

Lotes a partir de 450m²

EM FRENTE À PRAIA DOS
MILIONÁRIOS EM ILHÉUS

House

Rodovia Ilhéus/Olivença, Km 05
www.cidadelle.com.br

Rodovia Ilhéus/Itabuna, Km 24

73 3041.6005         73 3632.0140

O EMPRESARIAL COM
A QUALIDADE CIDADELLE

ENTREGA EM
ABRIL DE 2015

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. CIDADELLE HOUSE: Responsáveis Técnicos: Antônio Sérgio Barroso de Oliveira – CREA Ba nº 15489; e Rodrigo Santana Belchior – CREA – 70424. Projeto 
Arquitetônico – Flávio Regis – CAO nº A29116-1. O empreendimento imobiliário denominado Cidadelle I Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA foi aprovado pelo município de Ilhéus-BA consoante Alvará de Construção nº 
0246/12, expedido em 31/10/2012, R.I. 66.696/66.700, sob a matrícula R 01 M 24008 FLS 225 verso livro 2BH, no cartório de 1º Registro de Imóveis de Ilhéus-Ba. Vendas: Imobiliária Imagem CRECI PJ nº 1213. CIDADELLE OFFICE: 
Responsável Técnico: Sérgio Mota – CREA Ba nº 24.165-D; Projeto Arquitetônico – Bruno Santa Fé – CAU A22543-6. O empreendimento Cidadelle I Office Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA foi aprovado pelo município de 
Ilhéus-BA consoante Alvará de Construção nº 16572001/14, expedido em 17/03/2014. CIDADELLE PRAIA DO SUL: Responsável Técnico: Sérgio Mota – CREA Ba nº 24.165-D; Projeto Arquitetônico – Carlos Campelo – CAU4559-4. O 
Cidadelle II Praia do Sul House Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA foi aprovado pelo município de Ilhéus-BA consoante Alvará de Construção nº 16574001, expedido em 14/03/2014; RI 26.138, registrado no livro 02 de Registro 
Geral, no Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas – 1º Ofício da Comarca de Ilhéus-Bahia.


