
Uma questão polêmica e que é 
bandeira defendida pela OAB e que 
determina o fim do financiamento 
das campanhas eleitorais por em-
presas privadas está em julgamento 
no STF. Na sua visão o que esta proi-
bição contribuiria para a sociedade?

Marcus Coêlho - A OAB, como voz 
constitucional do cidadão, entende que é 
inconstitucional algumas pessoas jurídi-
cas serem mais importantes nas eleições 
porque possuem mais dinheiro. Isso fere o 
princípio da igualdade e o postulado repu-
blicano de um homem um voto. A legisla-
ção que regula o financiamento de campa-
nhas acertadamente proíbe a contribuição 
de sindicatos e de organizações de classe 
e religiosas. Assim, não podem as empre-
sas participar da vida política nacional. A 
Constituição aduz que a legislação deve 
proteger a legitimidade das eleições, con-
tendo o abuso do poder econômico. A di-
minuição do “caixa 2” advirá da visualiza-
ção dos gastos de campanha. Com o alto 
volume investido por empresas, ele passa 
a não ser perceptível. A ausência deste in-
vestimento protegerá a legitimidade das 
eleições, tornando evidente o abuso econô-
mico. O partido é a pessoa jurídica de di-
reito privado escolhida pela Constituição 
para intermediar a vontade do cidadão 
com o exercício do poder - e empresas não 
podem participar de partidos. A participa-
ção censitária no processo eleitoral fere a 
igualdade política entre os cidadãos e en-
tre candidatos e partidos. A ação proposta 
pela OAB não objetiva diminuir a ativida-

de pública nem generalizar ou criminali-
zar a política. Seu norte é valorizá-las, di-
zer que são essenciais a todos os cidadãos, 
independentemente de sua renda. Em 
uma recente pesquisa encomendada pela 
OAB, 72% dos entrevistados disseram ser 
contrários ao atual modelo de financia-
mento de campanhas.

Processos judiciais são geralmen-
te morosos e podem levar longos 
anos. Quais seriam os meios alterna-
tivos para a solução de conflitos que 
podem ser adotados para reduzir o 
grande volume de processos?

Marcus Coêlho - Mediação e arbi-
tragem são cada vez mais uma realidade, 
sendo uma alternativa extrajudicial que 
em muito contribuem para o processo a 
solução de conflitos e são meios comple-
mentares de atuação para a advocacia. 
Mas é importante ressaltar que é preciso 
um ajuste na gestão dos tribunais. O pri-
meiro grau, que é onde está a maior par-
te dos processos, precisa de investimen-
tos para atender a demanda crescente de 
ações. Por isso é necessária a aprovação 
do novo Código de Processo Civil, que tra-
rá uma série de inovações para desburo-
cratizar o processo judicial no Brasil.

Atualmente é comum observar 
que vários processos se arrastam por 
anos. Um dos entraves é a possibili-
dade de recursos disponíveis até che-
gar ao STF. O senhor acredita que se-
ria possível uma mudança onde o rito 

processual pudesse ser mais curto e 
consequentemente mais célere?

Marcus Coêlho - Cerca de um quarto 
dos recursos são providos pelo Supremo 
Tribunal Federal. No Superior Tribunal 
de Justiça são aproximadamente 60 mil 
por ano. O remédio contra a morosidade 
do judiciário é gestão e investimento nas 
áreas onde o problema é maior, que é a 
primeira instância. Há garantias cons-
titucionais que devem ser asseguradas. 
Não se pode mexer em uma clausula pé-
trea, que é o princípio da presunção da 
inocência e o direito à ampla defesa.

Qual a avaliação da OAB sobre o 
processo eletrônico usado como saí-
da para acelerar trâmites na Justiça?

Marcus Coêlho - A advocacia não é 
contra o processo eletrônico, mas sim a 
sua implantação açodada. Temos a ga-
rantia do novo presidente do STF, mi-
nistro Ricardo Lewandowski, de que as 
críticas e sugestões da OAB e da advoca-
cia quanto ao sistema serão levadas em 
consideração, para que o sistema seja 
constantemente aprimorado. Precisamos 
sempre ter em mente que a sociedade 
brasileira padece com o péssimo servi-
ço prestado pelas empresas de telefonia 
e internet. Se o “apagão” das conexões é 
algo usual nas capitais, nas cidades que 
integram as regiões mais distantes das 
metrópoles a realidade é ainda pior. A 
Ordem tem buscado junto aos tribunais e 
ao CNJ para que ajustes sejam feitos de 
maneira permanente. Um bom exemplo a 
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ser seguido é a declaração de Imposto de 
Renda. Antes de transformar o sistema, 
a Receita trabalhou por anos com a opção 
de declaração por meio físico. Ao longo do 
tempo, com os devidos ajustes no siste-
ma, e com a confiança do contribuinte, o 
sistema eletrônico foi se tornando a opção 
para a imensa maioria. Esso é um bom 
exemplo de transição segura.

Qual sua avaliação sobre o pro-
jeto que permite que bacharéis sem 
OAB atuem em funções jurídicas, o 
chamado paralegal, que foi aprova-
do pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ)?

Marcus Coêlho - O projeto é um verda-
deiro equívoco. Trata-se de um passo atrás 
para a qualificação da carreira jurídica no 
Brasil. Acaba sendo um desestímulo à qua-
lificação do bacharel para a aprovação no 
Exame de Ordem, que é um balizador de 
conhecimento mínimo para a garantia da 
defesa dos direitos da sociedade. A propos-
ta não oferece avanço algum à sociedade, 
criando uma subclasse de advogados que 
não passaram no exame da OAB.

O Exame da Ordem já recebeu 
críticas por muitas vezes estar in-
compatível com os cursos de direito 
do país. Quais as mudanças propos-
tas pela OAB nos cursos de direito. 
Como está o projeto?

Marcus Coêlho - Em primeiro lugar 
é preciso destacar que em menos de 15 
anos o Brasil passou de 150 para 1.260 
faculdades de Direito, formando cerca de 
100 mil bacharéis por ano. A incompati-
bilidade está no método de ensino, não 
na avaliação. Sabemos muito bem do dra-
ma que enfrentam os bacharéis. A gran-
de maioria dos que não são aprovados no 
Exame de Ordem são, na verdade, vítimas 
de um estelionato educacional, promovido 
por faculdades caça-níqueis, muito mais 
preocupadas com o lucro fácil do que com 
a devida formação dos alunos. A Ordem 
busca junto ao MEC uma ampla reforma 
no ensino jurídico do País, para que alu-
nos sejam verdadeiramente preparados 
para a advocacia. São muitos os critérios 
a serem alterados, como a análise periódi-
ca da qualidade do conteúdo e do corpo de 
professores, da quantidade de vagas dis-
poníveis, do número de alunos por sala de 
aula, da qualidade das bibliotecas, da su-
pervisão adequada do período de estágio.

“A Constituição aduz que 
a legislação deve proteger 
a legitimidade das eleições, 

contendo o abuso do 
poder econômico”

Presidente nacional da OAB é o entrevistado dessa edição do DIREITOS

MARCUS VIníCIUS FURtADO COêLHO
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Demência é definida, habitu-
almente, como deterioração da ca-
pacidade intelectual. Convém dis-
tingui-la do retardamento mental. 
Qualquer doença afetando o cérebro 
provocará uma alteração do intelec-
to. Quanto maior a lesão cerebral, 
maior sua gravidade.

Os sintomas pais precoces de de-
mência nem sempre são percebidos 
de início. Esses sintomas surgem 
como uma incapacidade de o pacien-
te resolver problemas, situações e 
agilidade do pensamento. São os pa-
rentes e amigos do trabalho que no-
tam a modificação do intelecto. Com 
o desenvolvimento da demência, com 
o passar dos meses, as pessoas vão 
percebendo aos poucos.  O paciente 
torna-se esquecido do que aconteceu 
no dia, esquece os compromissos, 
fica esquecido da conversação que 
manteve há algumas horas. Na cida-
de, fica perdido, incapaz de acertar 
com o caminho de casa. É incapaz de 
usar palavras com facilidade como 
anteriormente fazia. Com frequên-
cia sofre de distúrbios emocionais. 
Explosões de raiva podem ocorrer 
quando ele está tentando fazer uma 
tarefa acima de sua capacidade.

A doença de Alzheimer é proces-
so progressivo degenerativo do cé-
rebro da metade para o fim da vida. 
Há uma atrofia gradual dos neurô-
nios. Estes desaparecem do córtex 

cerebral. A principal acentuação da 
atrofia aparece nas regiões frontal e 
occipital.

A demência que acompanha a do-
ença de Alzheimer tem poucas caracte-
rísticas distintas. O início é insidioso e 
progride aos poucos.  São os distúrbios 
de afeto como depressão ou ansiedade 
e desorientação no tempo e no espaço. 
Ao lado dessa sintomatologia, um certo 
número de pacientes apresenta aluci-
nações auditivas e visuais, podendo 
aparecer convulsões além de dificulda-
des da fala e da marcha. 

Finalmente, há uma demência 
profunda e um estado de descere-
bração com contraturas de flexão de 
todos os membros.

A idade varia. O quadro clínico, 
como já foi dito, é progressivo e à 
medida que a população envelhece, 
a doença vai se tornando mais en-
contradiça. A doença de Alzheimer 
é mais comum entre as mulheres. 
Hoje, os modernos métodos de diag-
nóstico junto com as manifestações 
clínicas já dão um diagnóstico de 
certeza. A patologia é incurável, mas 
já há medicamentos que aliviam os 
transtornos ocasionados por ela.

Artigo baseado in Tratado de 
Medicina Interna de Cecil-Loeb, edi-
ção 14.a.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago novaes*
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Desde menino que era endiabrado e ti-
nham que ter cuidado e fiscalizá-lo, pois, já 
com dez anos ele gostava de olhar as primas 
e as amigas de suas irmãs quando estavam 
tomando banho e, ainda nem pentelho tinha, 
mas era um grande punheteiro!

Sua mãe, depois de tê-lo flagrado várias 
vezes, resolveu levá-lo a um psicólogo para 
que fosse analisado essecomportamento em 
uma criança. Porém, depois umas terapias, 
o psicólogo disse que passaria com o tem-
po, que era uma questão de idade já que ele 
estava entrando para a juventude, quando 
passará a ter um comportamento dentro dos 
padrões. Que a sua sagacidade estava um 
pouco acima do normal, porém não se pode-
ria considerar uma anomalia! A mãe menos 
preocupada, contudo não deixou de continu-
ar acompanhando seus passos, não dando 
chances para ele ficar por perto na hora do 
banho das meninas e, principalmente, não 
mais deixou que ele tomasse banho na pis-
cina do edifício na hora que havia mulheres 
de biquine. Isso porque ele já tinha sido sur-
preendido pelo síndico que, de binóculos, em 
seu apartamento, viu, claramente, Niltinho 
batendo uma “aquática” na intenção da sua 
linda e jovem mulher que banhava-se. Des-
ceu as pressas, pegou o moleque pelo braço, 
com vontade de lhe dar uns cascudos e levou 
para entregá-lo a sua mãe, contando o episó-
dio absurdo do menino tarado! Logicamente 
o moleque tomou umas porradas, uma dú-
zia de bolos de palmatória que deixou suas 
armas sexuais vermelhas e inchadas. Ele 
que era até pequeno para a idade, parecendo 

mais jovem, ficava sempre calado, chorando 
e cabisbaixo. Mas, parecia uma tara, pois 
não podia ver um par de coxas ou uma viri-
lha mostrando os cabelinhos, que ia logo ao 
banheiro e descascava uma banana com a 
maior tranqüilidade. Fazia isso algumas ve-
zes durante o dia, pois, com sua idade, tesão 
não lhe faltava! 

O tempo foi passando, Niltinho foi cres-
cendo, nunca foi bom estudante, mas muito 
inteligente e jeitoso nos negócios, terminou 
prosperando muito se tornando um comer-
ciante relativamente sólido. Porém, já adulto, 
não mais aquele velho batedor de punhêta in-
fanto/juvenil, como seria o que todos espera-
vam, transformou-se em um grande fodedor, 
não só das suas secretárias, como atacava o 
universo feminino da cidade que conquistava 
com sua simpatia, carisma, charme e bonda-
de de um presenteador emérito! Com essas 
características come-se até a mulher do dia-
bo, sem o perigo de ir parar no inferno.

Hoje, quando me encontro com ele,cin-
qüentão já avô, amigo que adoro, brincando 
lhe dou um abraço e trato logo de encostar a 
bunda na parede, relembrando a sua trajetó-
ria de um grande fudião regional!

Pelo que vejo, creio que ele ainda faz suas 
gracinhas as escondidas. A carinha sorriden-
te de menino traquino, mesmo com cabelos 
grisalhos e óculos, não disfarça que morrerá 
sendo o garoto sapeca de outrora!

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

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

O menino 
niltinho!

OPINANDO

Por Antônio Nunes de Souza*

SAÚDE

número de brasileiros
que praticam alguma atividade 

física é abaixo do esperado
Menos da metade da população 

brasileira pratica alguma atividade 
física, segundo dados de uma pes-
quisa realizada pelo Ministério da 
Saúde, número esse abaixo do es-
perado por especialistas. Segundo 
os dados dessa pesquisa, pessoas 
que possuem mais de 12 anos de 
estudo que praticam algum tipo de 
atividade física nos tempos livres, 
representam 45% da população, na 
redução de anos de estudo para 8, a 
porcentagem cai para 21%.

Segundo especialistas, uma boa 
atividade física é tão importante 
quanto uma alimentação saudável 
para aumentar o índice de qualidade 
de vida da população. Mesmo que não 
haja restrição para iniciar a prática, 
é importante que as atividades sejam 
realizadas com a supervisão de um 
profissional especializado, para que 
seja feita uma adaptação ao ritmo da 
pessoa, sem exageros. Dessa forma, 
serão obtidos todos os benefícios, sem 
trazer nenhum risco à saúde.

Os benefícios da atividade física 
para a saúde são inúmeros, e dentre 
eles está a queima de calorias, que 
contribui para manter ou reduzir o 
peso, caso necessário. “Se você não 
puder realizar um treino real, você 
pode aumentar o nível de atividade 
durante todo o dia de forma simples, 
adotando hábitos como o de utilizar 

escadas ao invés do elevador”, co-
menta Dr. Ricardo Cordeiro de Al-
meida (CRM 11865), ortopedista da 
COTEF, clínica especializada em or-
topedia e traumatologia de Itabuna.

 
Mais benefícios
Além disso, sair do estágio de 

sedentarismo e buscar uma ativida-
de física regular aliada a uma boa 
alimentação não fortalece somente 
músculos e ossos, também combate 
muitas doenças cardiovasculares, 
diminuindo o “mau” colesterol, “na 
verdade, a atividade física regular 
pode ajudar a prevenir ou controlar 
uma série de problemas e preocupa-
ções com a saúde, incluindo acidente 
vascular cerebral, artrites e que-
das”, explica Dr. Ricardo.

O aumento de energia e melhora 
de humor, são características adquiri-
das durante a execução da atividade, 
sem esquecer que, como o indivíduo 
conseguirá relaxar com maior facili-
dade, fugir do sedentarismo também 
traz uma melhor qualidade de sono.

A prática regular oferece a pos-
sibilidade de desfrutar de uma ati-
vidade prazerosa ao ar livre, “o con-
selho é encontrar uma prática que 
agrade, e praticá-la, seja com ami-
gos, família ou até mesmo sozinho, 
mas sempre seguindo orientações do 
especialista”, finaliza Ricardo.

Os maçons têm uma expressão interes-
sante para designar Deus: Grande Arquiteto 
(ou Geômetra) do Universo, mas poucas pes-
soas param para refletir sobre tal simbolismo.

Antigamente, as crenças humanas inci-
pientes eram totêmicas e anímicas, na sua 
grande maioria. O Deus era o meu Deus, o 
Deus da minha tribo, quiçá da minha vila ou 
cidade. 

Uma visão pueril, com marcado vínculo 
no orgulho e no egoísmo dos seres. Por exem-
plo, em uma guerra tribal, Deus tinha que 
abençoar o MEU povo e MINHA pajelança em 
detrimento dos de outrem.

Depois dessa época, o Criador ainda foi 
entendido como se fosse um velho barbudo e 
irado, uma imagem antropomórfica equivoca-
da, tirada de más traduções e interpretações 
literais e levianas de o Velho Testamento.

Mas foi em 1857 que uma interessante 
pergunta muda o sentido que se tinha até en-
tão de Deus. O lançamento naquele ano de O 
Livro dos Espíritos, elaborado por Allan Kar-
dec, traz em sua pergunta primeira: “Que é 
Deus?”. E a resposta obtida da indagação aos 
espíritos foi: “Deus é inteligência suprema, 
causa primária de todas as coisas.” (Pires, J. 
H., p. 64, 1986) Em seguida, o codificador ela-
bora mais 15 (quinze) questões sobre o assun-
to, que merecem ser lidas e aprofundadas.

Por ser “inteligência suprema” quer, resu-
midamente, dizer que não há nada antes dele, 
nem que lhe seja superior em onisciência; por 
ser a “causa primária de todas as coisas”, quer 
inferir que é o Criador de tudo e de todos, uni-
versal, cósmico. Daí a imagem que os maçons 
criaram de Arquiteto ou Geômetra, ou seja, O 
construtor, O lapidador, O que erige, faz, cria, 

labuta acima de tudo e de todos.
Deus agora deixa de ser o Deus da minha 

família, da minha vila, do meu credo, do meu 
país... para ser o Deus das galáxias, das nebu-
losas, do cosmoinfinito! Esse mesmo Deus que 
é o MEU, é o SEU, é o NOSSO, como exem-
plifica na Oração Dominical o Meigo Rabi da 
Galileia, Seu filho maior que esteve conosco! 

Tais ideias deram ao ser humano uma 
possibilidade de reflexão jamais vista, embora 
existam infelizes irmãos presos às algemas do 
fanatismo e do sectarismo, que insistem em 
dizer que a sua religião é a única que salva, a 
única que presta, a única assistida!

Só que Deus (Allah, Jeová,  krishnaseja 
lá que nome der, isso é o que menos impor-
ta!), agora, é o mesmo Pai de um Hitler e de 
um Gandhi; dos terráqueos e dos jupteria-
nos; dos que estão na Via Láctea e dos que 
existem nas outras bilhões de galáxias no 
universo conhecido!

Deus, a partir de então, tornou-se Eterno, 
Imutável, Imaterial, Único, Todo-Poderoso e 
Soberanamente Justo e Bom, como comenta 
Kardec na questão 13, do livro supracitado. 

Hoje, discordar disso é uma possibilidade 
do livre-arbítrio de cada um, porém totalmen-
te na contramão dos estudos teológicos, além 
da própria intuição e dos sentimentos inter-
nos que todos têm quando se para pensar, me-
ditar, sobre o Senhor das Estrelas. 

Uma volta ao Deus tribal de ontem não é 
mais permitido, aliás, é até ignorância!

O curral 
de Deus                    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
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O mais novo imortal da Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI), Geraldo La-
vigne de Lemos, foi recebido com festa 
na noite de 19 de setembro em que ocu-
pou a cadeira 23 - antes ocupada pelo 
Dr. Mário de Castro Pessoa - e tendo 
como fundador Ramiro Berbert de Cas-
tro e como patrono Gutemberb Berbert 
de Castro. Diversas autoridades civis e 
militares estiveram presentes, paren-
tes, amigos e confrades para saudar a 
chegar do mais novo - literalmente - a 
ocupar uma cadeira na Academia. A 
confreira Maria Schaun fez a sauda-
ção; o confrade André Rosa colocou o 
broche e o escritor Pawlo Cidade entre-
gou os estatutos e o regimento da ALI.

 O poeta Geraldo Lavigne, advo-
gado de formação, é ilheense, filho do 
saudoso confrade Tom Lavigne de Le-
mos, também poeta, que ao mencionar 
palavras e memórias do pai, se emocio-
nou. “Meu pai me fez ser o que sou. Es-
tar aqui hoje, tenho certeza, que fazia 
parte de seus planos,” declarou.

A Academia de Letras de Ilhéus (ALI), 
através do seu presidente Josevandro Nas-
cimento (foto), convoca seus acadêmicos 
para Assembleia Geral Eleitoral, no próxi-
mo dia 04 de novembro de 2014, às 17 ho-
ras, na sede da entidade, que fica situada na 
Rua Antônio Lavigne de Lemos, 39, Centro, 
Ilhéus - Bahia, com a seguinte ordem do dia:

• Apresentação do Balanço Geral da 
gestão 2012 a 2014.

• Eleição da Diretoria para o biênio 
2015/2016.

A Academia de Grapiúna de 
Letras (AGRAL), sediada na ci-
dade de Itabuna e presidida pelo 
imortal Ivann Krebs Montene-
gro (foto), realizou no último dia 
07/09, no Centro Pastoral, sessão 
solene de posse de Acadêmicos 
Correspondentes. 

Com a solene posse passam a 
integrar o quadro três distintas 
personalidades, que há a muito 
vêm contribuindo para o aprimo-
ramento da cultura baiana e bra-
sileira, são eles: os imortais sote-
ropolitanos Aurélio Pires e Maria 
Soleneh Sampaio Pereira Pires e 
a acadêmica ilheense Neide Sil-
veira de Souza.

A solenidade foi bastante 
prestigiada por acadêmicos, con-

vidados, autoridades civis, mili-
tares e eclesiásticas, familiares 
dos acadêmicos da AGRAL, da 
Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI) e também da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA). 

E-mails: direitos@jornaldireitos.com e vercil@jornaldireitos 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).

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS
Geraldo Lavigne toma posse

na Academia de Letras de Ilhéus

Academia de Letras 
de Ilhéus realiza eleição 

para nova diretoria

ACADEMIA GRAPIÚNA
DE LETRAS (AGRAL)

AGRAL empossa acadêmicos 
correspondentes

Deixe o mundo
se preocupar
com seus problemas.
Você já tem seus
problemas para se
preocupar.
Não se deixe contaminar-se
pelo sensacionalismo
nem pelo o que escarra
a mídia insensível.
Cuide de você e
olhe apenas ao seu redor.
Que importa a política?
(se você consegue 
sobreviver sem ela?).
O que importa a violência?

(se você está em paz
consigo mesmo?).
O que importa o time
que venceu?
(se  isso nada vai
te acrescentar?).
Olhe apenas para o alto,
para você e o que te cerca.
na vá na correnteza do mundo
que confunde e te empurra
para problemas que 
não são teus.
Foi por causa de 
problemas alheios,
que nasceram os linchamentos
irracionais.

Poesias
Não se 
preocupe!

Wagner Alberttson
 Poeta Itabunense

                             E-mail: 
wagner-albertsson@hotmail.com
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Os bancos
são mais 
importantes 
que o planeta! Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

A DÉCIMA PRIMEIRA EDIÇÃO DO
COMPASSO ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

Entre os dias 07 e 18 de dezembro (2009), 
ocorreu em Copenhague (Dinamarca), uma 
conferência com o propósito de encontrar 
metas para frear o acelerado processo de 
mudanças climáticas no planeta. Contudo, 
em oposição ao que está acontecendo no 
mundo (temperaturas cada vez mais altas), 
a COP15 foi bastante fria. Assim sendo os 
resultados da Conferência de Copenhague, 
em última instância, refletiram as expecta-
tivas dos bancos, ou seja, aplicar e ganhar 
dinheiro nos países desenvolvidos e emer-
gentes (que por sua vez não querem sacri-
ficar seus crescimentos em nome de uma 
bobagem ecológica) porque é assim, com 
dinheiro, que o mundo funciona... O resto é 
coisa de ecologista desmiolado.

Há muito tempo o mundo já não é co-
mandado por pessoas de carne, osso (e al-
guns sentimentos), porém, por grandes 
instituições financeiras e empresas. As 
decisões não dizem mais respeito ao que 
as pessoas querem, mas, ao que economi-
camente interessa às grandes corporações. 
Observe com mais cuidado, relembre com 
mais atenção, por exemplo, a preocupação e 
a velocidade com que o mundo, ou melhor, 
os governos dos países ricos e emergentes, 
dedicaram-se para resolver a crise financei-
ra global de 2008/2009... Não houve, naque-
la ocasião, uma lenta, gradual e paciente 
conferência sobre o que fazer diante da cri-
se financeira; ao contrário, agiu-se bem de-
pressa para salvar os bancos, que era tudo 
quanto importava, e azar do resto (o “res-
to”, neste caso, somos nós os seres ‘otários’ 
humanos!). 

Vejamos algumas medidas concretas so-
bre aquela crise: os Estados Unidos aprovou, 
emergencialmente (!), uma ajuda ao sistema 
financeiro no valor de 700 bilhões de dólares; 
a Alemanha ajudou os bancos com 500 bi-
lhões de euros; a Áustria anunciou um paco-
te de 100 bilhões de euros; a Bélgica injetou 
4,7 bilhões de euros e assegurou o controle 
de um banco hipotecário; a Eslovênia anun-
ciou que todos os depósitos bancários do país 
seriam garantidos; a Espanha financiou 150 
bilhões de euros; a França apresentou um 
plano de resgate que chegou a 360 bilhões 

de euros; a Grécia disponibilizou 28 bilhões 
de euros para garantir a liquidez do setor 
bancário; a Holanda gastou 220 bilhões de 
euros; a Irlanda anunciou a garantia de 400 
bilhões de euros; a Islândia estatizou os três 
maiores bancos da ilha; a Itália aprovou por 
decreto um pacote destinado a reforçar a 
segurança dos bancos e garantir depósitos 
dos correntistas; Portugal disponibilizou 20 
bilhões de euros para garantir as operações 
financeiras; o Reino Unido financiou 500 bi-
lhões de libras esterlinas; a Rússia anunciou 
uma ajuda emergencial de 150 bilhões de dó-
lares e no Brasil o Banco Central anunciou 
a liberação de recolhimento compulsório, 
deixando disponíveis R$ 100 bilhões para o 
setor financeiro.

Enquanto aquela crise financeira inter-
nacional era rapidamente socorrida com bi-
lhões e bilhões de dólares e euros, a Rádio 
das Nações Unidas noticiava: “pelo menos 
40% dos africanos vivem na pobreza extre-
ma; a África precisa de US$ 72 bilhões para 
alcançar as metas do milênio, afirmou o Se-
cretário-Geral da ONU”; “Atualmente, um 
milhão de pessoas perde a vida todos os anos 
para a malária. Para eliminá-la, em nível 
global, seriam necessários US$ 5 bilhões”; 
“A Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO) informou 
que os altos preços dos alimentos levaram 
mais 75 milhões de pessoas a passar fome 
no mundo. De acordo com a FAO, o total de 
famintos em 2007 aumentou para 923 mi-
lhões”, etc., etc., etc.

Equilibrar a sustentabilidade ambien-
tal planetária no médio e no longo prazo 
com os interesses imediatos do sistema fi-
nanceiro global é o grande desafio não ape-
nas de Copenhague, mas, de qualquer Con-
ferência que se proponha a discutir estas 
questões. No momento, os donos do mundo 
já decidiram que cuidar do sistema finan-
ceiro é mais importante do que cuidar da 
vida no Planeta.

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

O poder nas organizações. Lide-
rança, quem a exerce? 

Em setembro finalizamos o as-
sunto voltado a trilha da motiva-
ção: “o que motiva a organização, 
motiva os seus” sugerindo que as 
empresas montem projetos desa-
fiadores e que possam envolver a 
todos como: ser a empresa mais 
limpa; aumentar a produtividade; 
eliminar o cartão de ponto; decorar 
o ambiente... hoje vamos falar so-
bre o poder nas organizações, nada 
exerce mais atração às pessoas do 
que essa palavra: PODER. 

Nenhuma paixão é mais dura-
dora, alguns até acham que o poder 
é uma questão de sobrevivência e 
esse tema cabe uma análise bem 
aprofundada, pois admite múltiplos 
focos. Existe o poder burocracia, po-
der do pensamento positivo, poder 
do chefe, querer é poder, poder ins-
titucional, poder do mercado, poder 
sem limites, mão invisível do poder, 
poder da eminência parda... entre-
tanto, focalizaremos o poder nas 
organizações – empresas, escolas, 
hospitais, casas de filantropia... 

Para que o poder exista, o ce-
nário tem que conter uma relação 
entre o poderoso e a pessoa sobre a 
qual o poder é exercido, para isso 
se faz necessário uma estrutura de 
influências sobre indivíduos e gru-
pos, partindo desse pressuposto, o 
conceito de liderança se aplica ao 
poder, ou seja, para que um líder 
exerça seu poder de influência, terá 
que identificar suas motivações. 
Com isso podemos afirmar que 
existe uma relação entre: motiva-
ção, liderança e poder. 

Grandes autores como J. Ken-
neth Galbraith afirmam que há três 
principais fontes de poder: PERSO-
NALIDADE; PROPRIEDADE E 
RIQUEZA E ORGANIZAÇÃO. 

Personalidade: A personalidade 
refere-se a qualquer característica 
pessoal. Nas sociedades primiti-
vas, tal característica era a força 
física. Nos dias atuais, pode ser a 
inteligência, a conduta moral, a 
capacidade de nos expressarmos 
adequadamente... Para Galbraith, 
a personalidade revela um estágio 
mais antigo do exercício do poder. 
Por esse motivo, é tão sedutora a 

nossos instintos arcaicos, seduzin-
do jornalistas, comentaristas de 
televisão... porque podem aparecer 
na telinha, enquanto a propriedade 
e a organização não permitem isso.

Propriedade/riqueza: A pro-
priedade compra a submissão. O 
dinheiro fala. Nas palavras de 
Gailbraith, o empregador curva os 
trabalhadores a seu objetivo, o ho-
mem rico submete seu motorista, o 
grupo de interesse específico com-
pra os políticos, o libertino domina 
sua amante...

Organização: A organização 
refere-se a grupos organizados – 
empresas, movimentos sociais ur-
banos e rurais, escolas, hospitais, 
igrejas... É a fonte de poder mais 
importante na era contemporânea. 
Como diz o velho ditado, a união 
faz a força. Para Galbraith, hoje 
em dia, uma personalidade – por 
mais atraente que seja – necessita 
da organização para respaldar-lhe 
o poder. Ao deixá-la, deixa também 
o poder que exercia

O crescimento dos grupos orga-
nizados tem criado certo declínio do 
poder, no seu contexto mais centra-
lizador, para Galbraith, persona-
lidade, propriedade e organização 
não são mutuamente excludentes, 
ou seja, pode haver uma combinação 
entre elas. E aí vemos que a perso-
nalidade combina com a proprieda-
de e as combinações são variadas. 
Temos que entender que o poder se 
move e, como um cameleão, assume 
diferentes cores e até meso configu-
rações conforme os cenários ou as 
chamadas forças do mercado, além 
disse existem pessoas e interesses 
em jogo, sem falar em áreas dentro 
das empresas acabam exercendo po-
der conforme o movimento do mer-
cado, em situação de concorrência 
perfeita onde ninguém consegue ter 
um poder de influência esmagador 
e determinar os preços, é provável 
que as áreas de Marketing e vendas 
exerçam o poder. 

Continuamos na próxima.  
 

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

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Estão abertas as inscrições para 
a última edição de 2014 do projeto 
Escritas em Trânsito, promovido 
pela Fundação Cultural do Estado 
da Bahia (Funceb). A oficina Poesia 
e Verso ao Vídeo, com João Ban-

deira, vai acontecer de 12 a 14 de 
novembro, no Complexo dos Barris, 
das 14 às 18 horas. As inscrições 
devem ser feitas em www.fundaca-
ocultural.ba.gov.br/escritaemtran-
sito, até 2 de novembro.

Inovação e Criatividade
Como Fatores Motivacionais - XV.

Oficina João Bandeira: 
inscrições abertas
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POLítICA

Deputado solicita ampliação 
na reforma de terreiros

O deputado estadual Bira Corôa 
(PT-BA) esteve, na quinta-feira 
(23), em audiência com o secretá-
rio de Desenvolvimento Urbano da 
Bahia (Sedur), Manoel Ribeiro Fi-
lho, para agradecê-lo pelo empenho 
na realização do “Programa de Re-
forma, Ampliação e Reparo Geral 
dos Terreiros de Matrizes Africa-
nas” e solicitar a inclusão de outras 
casas religiosas que também neces-
sitam de reparos. 

O programa contempla obras, já 
iniciadas, nos terreiros tombados pelo 
Instituto do Patrimônio Artístico Cul-
tural da Bahia (IPAC), conduzidos pela 
Associação Brasileira de Preservação 
da Cultura Afro Ameríndia (AFA). 
Na audiência, além do secretário e do 
deputado, marcaram presença o pre-
sidente da AFA, Leonel Monteiro; e 
os assessores da Superintendência de 

Construções Administrativas da Bahia 
(Sucab), José de Anchieta, Celso Alon-
so e Edvaldo. 

Ao final do encontro, Bira Corôa 
disse estar satisfeito com a disposi-
ção do secretário para atender as de-
mandas e a importância que ele dá à 
questão, reafirmando a necessidade da 
manutenção da tradição e da cultura 
religiosa. “Isso porque entendemos que 
não trata-se somente da realização da 
obra física, mas também da perpetua-
ção da cultura, da religiosadade e do 
papel social que cada um desses tem-
plos têm. O terreiro não é apenas um 
templo religioso, é um instrumento de 
cidadania, pois a relação com a socie-
dade dá-se em todos os aspectos, seja 
ela no campo social, no combate a fome, 
na socialização de indivíduos, além de 
perpetuar a nossa cultura identitária,” 
explicou o deputado.

ACADEMIA DE LEtRAS JURíDICAS DA BAHIA

CONVITE
Convido V. Exa. para honrar, com sua presença, a realização do Painel para 

conhecimento do candidato Dr. Miguel Calmon Dantas, inscrito para a cadeira 
nº 35, de acordo com o novo Regimento Interno, com o tema  “FINANCIAMEN-
TO PÚBLICO DE CAMPANHAS”, seguido de entrevista. 

Agradeço-lhe divulgar esse evento entre profissionais e estudantes de Direi-
to, bem como o público em geral.

 
DATA: 12/11/2014
HORA: 18h
LOCAL: ACADEMIA DE LETRAS JURÍDICAS DA BAHIA
Alameda Capimirim, 14. Graça, Salvador - Bahia
 
 

ALICE MARIA GONZALEZ BORGES
PRESIDENTE

O amor e o perdão
caminham lado a lado

Todos nós, combatentes, deve-
ríamos trazer sobre a nossa farda 
esta frase: “Não pode faltar amor 
nem perdão na vida do combatente 
do Senhor”.

O amor e o perdão caminham lado 
a lado, mas a natureza humana e a 
nossa tendência para o pecado nos le-
vam a agir de forma contrária à von-
tade de Deus.

O perdão é um ato de vontade e, 
se não lutarmos para sair de nós mes-

mos, se não deixarmos de lado o nos-
so orgulho e formos ao encontro dos 
nossos irmãos, perderemos tudo e to-
dos. A lei do amor precisa triunfar em 
nossa vida, em nossa casa, em nossa 
família.

Por Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Vamos votar sempre para eleger 
o melhor e valorizar mais as coisas: 
micro, pequena, média e grande que 
nos acercam. 

Vamos votar em favor da vida; da 
esperança e do amor de Deus pre-
valecendo sobre todas as coisas, no 
nosso dia-a-dia.

Vamos votar em favor da amiza-
de e da gratidão.

Vamos votar em favor da boa 
amizade, da fé, da união, da comu-
nhão de bens, corpos, espírito e pen-
samentos.

Vamos votar em favor do Mundo 
dos Felizes, com Deus, saúde e di-
nheiro. 

Vamos votar em favor da união e 
da oração, um mundo florido e belo.

Vamos votar para transformar o 
que pode ser transformado na reali-
dade em que vivemos; transforman-
do os espinhos, as lamas, os dissa-
bores, os pensamentos odientos e de 
vingança em ações louváveis. 

Vamos votar pelo que é bom, belo, 
justo, verdadeiro e gerador de felici-
dade.

Vamos votar em favor do nosso 
encontro, encontro de pessoas espe-
ciais, em favor do aperto de mão sin-
cero, do abraço de paz, do beijo sua-
ve e gostoso, sem imaginar o beijo da 
traição e da boca que também beija 
e que escara.

Vamos votar em favor da paz, da 
segurança e do bem estar meu, seu, 
nosso.

Vamos votar em favor da boa vi-

zinhança e da boa vida para todos, 
homens e animais, aves e à natureza 
em perfeita harmonia.

Vamos votar em favor da mudan-
ça e do avançar sempre com resulta-
dos positivos e exemplares.

Vamos votar em favor do amor, o 
amor de Deus, o amor amplo, o amor 
à humanidade.

Vamos votar sim, acreditando 
que Dias Melhores Virão, que dias 
benditos serão vivenciados e com 
eles o nosso saltar de felicidade, bem 
seguro, bem firme, dentro da ordem, 
da disciplina, objetivando o respeito 
e a felicidade para todos.

Vamos votar em favor de que nin-
guém possa esconder o sol por mui-
to tempo, nem suas mascaras, nem 
suas maldades, nem seus rancores e 
maledicências, onde tudo possa ser 
exposto à luz de Deus, no sentido de 
que as virtudes prevalecem sempre.

Vamos votar em favor da beleza 
que vem de Deus, porque quem con-
templa a vida do fundo do poço há de 
achá-la pequena.

Vamos votar para que sejamos 
felizes hoje, amanhã e sempre, com 
o amor à vida, com gratidão, com es-
perança, com fé, com regozijo, prazer 
de ser útil pela pratica do bem e do 
nosso existir.

Viva a vida. Viva você. Presente 
de Deus.

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

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

Vamos 
votar em 
favor da vida

OPINANDO

Por João Batista de Paula*
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Por Angelica Rodrigues

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

Prêmio Qualidade
Profissional 2014, 

uma noite para ficar 
para a história

Memorável. Não há pa-
lavra melhor para descrever 
o Prêmio Qualidade Profis-
sional 2014. Na noite do dia 
18 de outubro, teve lugar um 
evento impressionante e ines-
quecível. Era notável o quan-
to todos os presentes estavam 
gostando do evento, a todo o 
momento elogios e expressões 
de prazer assomavam-se na 
plateia. Rodrigo Santana, da 
Fase Produtora, e Roberto 
Santana, da Folha da Praia, 
organizadores do evento, 
eram cumprimentados diver-
sas vezes durante a noite pela 
qualidade da premiação.

O mágico, comediante e 
palestrante Eduardo Peres 
encantou toda a plateia com 
sua palestra. Que, além de 
palestra, foi uma mistura 
de show de mágica e de co-
média. Em meio a truques 
mágicos, alguns com partici-
pação da plateia, e as tiradas 
humorísticas, Eduardo Peres 
deu uma aula sobre estraté-
gia de negócio e o diferencial 
que faz com que algumas 
pessoas, e empresas, alcan-
cem o sucesso. 

Após o divertido, e educa-
tivo, show de Eduardo Peres, 
o cerimonialista Jeremias 
Santos realizou um sorteio 
surpresa entre todos os pre-
sentes, os cinco primeiros 
sorteados receberam cada 

um, um vinho especial, cedido 
pelo Empório Bahia, e o sexto 
sorteado ganhou um violão, 
cedido pela Casa do Som.

Logo em seguida, Jere-
mias Santos deu início ao 
principal evento da noite. 
Convidando ao palco os ho-
menageados da noite para 
receberem os troféus do Prê-
mio Qualidade Profissional 
2014. Em primeiro lugar fo-
ram convidados os homens 
e mulheres influentes para 
receber os seus prêmios, e em 
seguida foram chamados os 
representantes das empresas 
prestigiadas. 

Por fim, foram chamados 
os participantes das catego-
rias que foram selecionados 
por meio de votação pública, 
entregando certificados a to-
dos os concorrentes e troféus 
para os vencedores de cada 
uma das sete categorias.

Encerrada a premiação, 
foi a vez do renomado show 
Drama’n Jazz, da cantora e 
atriz global Alessandra Ma-
estrini. Acompanhada do pia-
nista João Carlos Coutinho, 
Alessandra cantou as diver-
sas músicas de seu repertó-
rio, clássicos do jazz, músicas 
próprias e versões de clássi-
cos do MPB, como sua ver-
são em inglês da música Eu 
Te Amo, de Chico Buarque e 
Tom Jobim.
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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

Andreia Oliveira 
Santos e Zeny 

Alves, sinônimos 
de competência

O escritório Conrado Advocacia, na 
cidade de Itabuna, além de contar com 
três grandes profissionais, conta tam-
bém com a eficiência e competência de 
duas exímias secretarias, Andreia Oli-
veira Santos e Zeny Alves. As duas têm 
o DNA da competência. Na foto a partir 
da esquerda Andreia Santos, Dr. Marcos 
Conrado e Zeny Alves.

Foi a festa mais alegre e anima-
da que já vimos nos últimos tempos. 
Um casamento maravilhoso. O local 
lindo, a decoração e o buffet perfeitos, 
na casa de eventos Júbilo Decorações, 
em Ilhéus, em frente ao mar. Serviço 
NOTA DEZ! Banda ótima e a dupla Dj 
Primus Neto, excelentes.

Roberto Santana (leia-se Revista 
Folha da Praia) chegou de ASTORIA 
- New York City - U.S.A., diretamente 
e especialmente para o casamento de 
meu filho Roberto Santana Almeida Fi-
lho com a linda princesa Andréa Alves. 
Os noivos deram um Show a parte com 
uma linda e bem ensaiada coreografia, 
bem ao estilo da dança dos famosos. No 
outro dia viajaram em lua de mel para 
Miami. (fotos by Ítalo Mattos).

Casamento
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Belas 
palavras

A terceira 
abolição

Não faz muito tempo participei de 
alguns dias de louvor e meditação na 
Palavra de Deus. Aliás, este artigo é 
oportuno, pois estamos no mês da Bí-
blia. O encontro foi conduzido por padre 
cantor, engajado na mídia, e sua equipe 
de músicos. Foi bom, sem dúvida, muito 
bom. O palestrante disse coisas lindas, 
maravilhosas... Palavras que tocaram 
profundamente o coração dos ouvintes, 
fazendo-os chorar de emoção. Eu mes-
ma, confesso, chorei. Esses momentos 
nos aproximaram de Deus. Num dos 
dias arrisquei conhecer o palestrante 
pessoalmente. Fui lhe parabenizar e 
presentear com o meu mais novo livro: 
Estações da Vida – Espiritualidade Fe-
minina (Editora A Partilha). A idéia era 
incentivar o desenvolvimento de algum 
trabalho com as mulheres de sua paró-
quia. Ele me recebeu de forma bastante 
educada e gentil. Conversamos pouco, 
mas o suficiente para eu sentir algo es-
tranho. Aquela pessoa com quem con-
versava não parecia ser a mesma que 
pregava. Faltava alguma coisa. Suas 
palavras não estavam mais sendo con-
vincentes. Soavam vazias e distantes. 
Não havia profundidade em seu olhar, e 
aparentou querer se esquivar. Cheguei 
realmente a pensar que, nos meus bre-
ves cinco minutos, acabei incomodando 
aquele homem de Deus. Não conversa-
mos mais.

Fiquei dias refletindo sobre o que 
se passou. Como podia haver aquela 
diferença tão grande entre quem dis-
cursava no púlpito e quem falava cara 
a cara? Cheguei à conclusão que a Pa-
lavra de Deus precisa apenas de um 
canal para se expressar. Ela é viva e, 
como tal, é capaz de tocar os corações 
fiéis simplesmente ao ser pronunciada. 
Não importa muito qual é a boca que 

a profere, mas o propósito que a Pala-
vra tem para aquela ocasião. A pessoa 
pode ser instruída ou inculta, pode ser 
pura ou maculada, pode ser orador ex-
periente ou iniciante... A Palavra toca 
porque é operante. Ela chega aonde 
ninguém pode chegar. E é mais pene-
trante que a espada de dois gumes, 
atingindo até a divisão da alma e do 
espírito, de juntas e medulas, discer-
nindo os pensamentos e as intenções 
do coração (Hb 4, 12).

A Palavra de Deus é eficaz. Proferi-
da, Ela não volta vazia; antes faz o que 
apraz ao Senhor, e prospera naquilo 
para o qual Deus A enviou (Is 55, 11). 
Isso é maravilhoso, é lindo, é real. As 
pessoas choram diante da Palavra de 
Deus. Elas se comovem, pois a Palavra 
toca fundo. Ela penetra no insondável 
humano e desobstrui o caminho blo-
queado pela mágoa, pela raiva contida, 
pela falta de perdão. O fluxo da vida 
volta a correr na via desobstruída pela 
Palavra. Ela não retorna a Deus sem 
ter realizado o seu trabalho de cura e li-
bertação, independentemente de quem 
A profira.                      

Estamos num tempo em que a vai-
dade leva muitos a decorarem belos 
discursos inflamados. Querem falar, 
procurando a admiração e o apreço 
das pessoas. Buscam ler a Palavra a 
fim de Lhe extrair novidades emoti-
vas ou transformá-La em arena de es-
grima intelectual. Mas, tomemos cui-
dado. A Palavra tem o seu propósito, e 
cumprir a vontade do Pai, implica em 
atendê-lo.

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 

Osegundo império brasileiro foi ope-
ríodo político responsável pelo fim de 
uma mancha na Históriabrasileira. Foi 
neste período que um conjunto de leis 
marcou o fim da escravidão. Tivemos su-
cessivamente, o fim do tráfico negreiro, a 
lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, 
e por último mas não menos importante: 
a abolição da escravatura, este texto não 
pretende discutir o processo jurídicode 
implantação destas leis pois vamos ca-
minhar para umaabolição que ainda está 
por ser conquistada.

Recentemente, o Congresso Nacional 
aprovou a segunda abolição. Foi conce-
dido direito de igualdade entre o traba-
lhador formal (aquele que tem carteira 
assinada e várias garantias sociais) e o 
trabalhador doméstico. Ampliandoinclu-
sive o conceito de empregado doméstico, 
pois, piloto de aeronave que preste servi-
ço a pessoa física e não a jurídica assume 
características de empregado doméstico. 
Mesmo na crista da onda não é desta 
abolição que pretendemos discorrer nes-
te texto.

A escravidão que surgirá nestas li-
nhas, é tão ou mais cruel do que as ante-
riores. Recentemente, a imprensa noticiou 
que o relatório DE OLHO NAS METAS 
2012 constatou que menos de trinta por 
cento dos alunos do ensino médio conhe-
cem o português de forma compatível ao 
nível exigido.  O relatóriodo movimen-
to Todos pela Educaçãodiscorresobre o 
aprendizado das línguas estrangeiras e 
mostra a realidade de salas superlotadas 
e uma carga horária ainda menor.

Felizmente, o cenário não é de todo 
ruim. A terceira abolição já começou.  E 
estatisticamente nossos filhos e netos já 
alcançam um nível de escolaridade supe-
rior ao nosso, e graças a Deus, já estão 
lendo mais. Desta forma, como no passa-
do a abolição foi um processo lento, eta-
pa por etapa. A terceira abolição deverá 
transcorrer na mesma forma. E coinci-
dências à parte, Castro Alves – o poeta 
dos escravos – abolicionista autor de Na-
vio Negreiro e Vozes d’África visionário 
como era, vislumbrou a abolição do ter-
ceiro milênio ao declamar: “Oh bendito 
que semeia livros, livros amão cheia e faz 
o povo pensar”.

Agora vamos falar dos grilhõesque 
escravizam o povo brasileiro: oiletramen-
to. Chamamos de letramento no inglês 
literacy a capacidade de ler um texto 
simples (como um bilhete) e compreender 
o seu conteúdo. Boa parte da população-
brasileira inclusive a escolarizada está 

longe disto. O brasileiro, infelizmente, 
diz o que acha e não realmente o que está 
escrito. Além dele temos dificuldades 
nainterlecção vale o que já está escrito. E 
dificuldadenainterpretação (interpretar 
é detectaroque não está escrito; é buscar 
as informações implícitas do texto) nes-
sas condiçõesa leituranão ocorre,impe-
dindo o leitor de ir afundo no textoimpe-
dindo-o de realizar inferências.

A completa incapacidade de enten-
der o que lêcompromete tanto o emprego 
quanto a renda. A empregabilidade fica 
seriamente abalada afetando também 
os concursistas (aqueles que buscam in-
gressar no serviço público), pois acessar 
o gabarito oficial de determinada prova, 
desanimaver queera incorreto o quesito 
que julgava certo. Os concurseiros, aque-
les que já aprovados, ou até trabalhando 
no serviço público, almejam salários ou 
realizações maiores, são vitimadospor 
esta escravidão. Apenas para lembrar, e 
os exames de ordem como a tão temida 
prova da OAB onde apenas dez por cento 
dos inscritos logram êxito.

Mas como o iletramento afeta a ren-
da? Quando falamos de renda vamos fa-
lar de trabalhabilidade, a capacidade de 
conseguir trabalho (não necessariamente 
um emprego), temos aqui o Brasil empre-
endedor, o Brasil do mercado informal, 
o Brasil dos consultores de produtos de 
beleza, dos famosos“vendedores de porta 
em porta” aqueles que direta ou indire-
tamente, movem a economia brasileira. 
Não precisamos falar de contabilidade, 
de balanço, balancete, razonete... nada 
disso, basta pegar as fichas onde estão 
registradosos produtos vendidos e seus 
respectivos preços, e se perguntar como 
alguém pode entender o que está escrito? 

Não sei se peço paciência. Não pode-
mos esperar que esta abolição só alcance 
uma geração futura. Ela é para já. O cená-
rio interno é favorável, há uma ascensão 
das classes C e D, inclusive com aumento 
do poder de compra. E o externo também, 
compomos o BRICS, a economia europeia 
e americana vislumbram o poder aquisi-
tivo do brasileiro. Agora mais do que von-
tade política,basta que silencionsamente, 
a cada página virada de um livroem cada 
lar brasileiro, cada um alcance a plenitu-
de da liberdade de entendero que se lê e 
afirmar a todo tempo: liberdade, liberda-
de, abre as asas sobre nós...

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com
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Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

A luta da vida é uma busca por 
melhorias. 

O que queremos com nossos es-
forços no trabalho, com o domínio 
dos saberes, com o aperfeiçoamento 
de nossas relações com o outro não é 
senão o bem-estar.

O bem-estar é um dos sinônimos 
para o sublime. Dicionarizado, o 
termo sublime se amplia em tantas 
outras direções: altivo, brioso, digno, 
ilustre, nobre, belo, elevado etc.

Neste texto, o desejo é refletir so-
bre o conceito de sublime como sendo 
um prazer que ocorre porque a fonte 
do desprazer desapareceu e, nisso, 
a experiência do sublime deve ser 
transferida do ver para o sentir.

O sublime, nesse sentido, não po-
voa apenas os jardins da imaginação 
destinados ao puro deleite estético 
dos poetas, ele (o sublime) habita no 
espaço de vivência dos sujeitos, no 
quotidiano que faz o mundo social 
girar, mover-se. 

De modo geral, o sublime nunca 
se mostra de corpo inteiro como os 
monumentos, ele é percebido, qua-
se sempre, em escala reduzida, em 
miniaturas, em detalhes meio a si-
tuações das mais adversas. Mesmo 
no momento em que as ideologias 
nos separam nos métodos, elas nos 
unem nos objetivos finais ao pro-
meterem conquistas sociais ditosas. 
São traçados sinuosos de caminhos 
contraditórios perseguindo mundos 
confortáveis onde carências são mi-
nimizadas e luzes novas surgem no 
horizonte sinalizando possibilidades 

de vida venturosa.É o sublime mani-
festando-se de relance. 

Nesse relampejar em instantes 
inesperados, o sublime irradia um-
colorido no espaço de nosso viver.

Não é preciso falar dos encan-
tos das flores, das paisagens rurais 
ou das plumagens dos pássaros. 
Nem é precisodizer quanto é delei-
toso ouvir o riso angelicaldas crian-
ças, acolher o abraço aconchegante 
da vovó ou sedeixarenvolver pela 
magia dos multicoloridos raios do 
Sol ao cair da tarde. Essas benevo-
lências são dádivas, como no exem-
plo visto em Mateus 6:28-29: Olhai 
para os lírios do campo, como eles 
crescem: não trabalham, nem fiam. 
Eu vos digo que nem mesmo Salo-
mão, em toda a sua glória, se vestiu 
como qualquer deles.

A outra face do sublime é aque-
la que emerge como resultado das 
ações dos indivíduos que tomam 
consciência de sua condição de sujei-
to fiel, que se obriga naquilo a que se 
prometeu, nesse mister de construir 
um mundo melhor independente-
mente dos contratempos. 

Nesse esforço, apesar dos sofri-
mentos que o embate da luta pro-
move, o encantamento nos enlaça e 
nos liga aos atributos de grandeza 
ofertados pelo mundo e nos faz ins-
tituidor do espaço tempo em que 
vivemos. E se, em algum momento, 
um quê de benefício acontece, ali é 
a presença mística do sublime mate-
rializando-se.

O sublime reside aí, no esplendor 

do mundo, acima das contingências, 
mas não fora das muralhas onde se 
processam os embates. É mesmo 
neste mundo histórico, de vastas 
contraposições,que o sublime é ela-
borado pelas vontades emanadas 
das consciências que enriquecem a 
existência humana.

Há mesmo lugar para se aco-
lher o sublime como algo que existe 
necessariamente, imprescindível a 
cada um de nós?

A resposta é positiva, menos 
para aqueles que defendem a tese 
de que [...] o homem é angústia [...] 
como o fez Jean-Paul Sartre (1905-
1980).

Parece ser verdade que todos nós 
queremos viver em paz, plenos de 
alegria, todos nós esperamos receber 
proveitos das vitórias alcançadas 
pela Ciência e pela Tecnologia, liber-
tando-se parapoder fazer nossas es-
colhas, decidir sobre nossos projetos, 
sem enfraquecer essa teia que nos 
liga ao outro, abrindo espaço para a 
troca de experiências civilizadoras.

Esses benefícios, no entanto, não 
se apresentam como donativos, eles-
resultam de conquistas individuais 
nutridas por vontades firmes que in-
vestem energias a favor de um mun-
do melhor, fazendo a vida ganhar 
cor, graça e sentido, legítima feição 
do sublime.

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

E-mail: apereiras@uol.com.br
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                        Por Antônio Pereira Sousa*O sublime

Uma rês dormiu e sonhou com um mundo 
melhor para a espécie bovina.

Mesmo se não chovesse, um sistema de ir-
rigação seria acionado, mantendo diariamente 
as pastagens verdejantes, de modo a não fal-
tar alimentação, nem água para o rebanho do 
mundo inteiro.

Não eram obrigados a ganhar peso, poden-
do até exercer o seu controle, livrando-se assim 
da pressão alta, das diabetes e do distúrbio car-
diovascular.

As febres aftosa e brucelose já tinham sido 
erradicadas.

Havia para eles clinicas especializada con-
tra todos os tipos de doenças, inclusive, com 
tratamento médico-veterinário preventivo.

A sociedade consumia somente carne de 
soja. O teor nutritivo desse grão, largamente 
divulgado, caiu no hábito do povo, substituindo 
totalmente o consumo de carne bovina.

A única finalidade da espécie era produzir 
leite e seus derivados, enquanto vivos; couro 
e osso e seus derivados, depois de mortos. O 
tempo de vida dependia da resistência gené-
tica de cada rês, que o passava livre no pasto, 
comendo, bebendo e procriando, sem a preocu-
pação com os vexames do confinamento nem  
com o horror infame do abate.  

Nenhuma rês nascia com o estigma do 
chifre sobre a cabeça. O chifre só começava 
a nascer, depois de constatada a traição e se 
o traído não se separasse do traidor, sendo 
este condenado à morte, sem os benefícios da 
aplicação de anestésicos.

As reses idosas tinha filas especificas e 
únicas, através da qual eram atendidas, com 
a seguinte observação ¨atendimento somente 
para maiores de 65 anos”. Havia também al-
bergue para as reses da boa idade, que não ti-
nham quem cuidasse delas, onde o tratamen-
to e as acomodações eram compatíveis com as 
suas reais necessidades.

Quando estava se reunindo com  mais de 
três bilhões de reses, na maior concentração 
bovina do mundo, a fim de comemorar a con-
quista de tantos direitos, acordou para viver o 
pesadelo do confinamento e o terror infame do 
abate, que ainda era a sua dura realidade.

(+) O autor é cronista e advogado militante.

Por Jorge Luís Santos.
Cronista e advogado militante.

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

Faculdade Madre thaís oferece 
cursos inéditos na região

A Faculdade Madre Thaís 
(FMT), está oferecendo 700 vagas 
em turma matutinas e noturnas 
nos cursos de graduação em Ad-
ministração, Biomedicina, Direito, 
Enfermagem, Engenharia Civil, 
Logística, Fisioterapia, Gestão Co-
mercial e Gestão em Recursos Hu-
manos. As inscrições para o Ves-
tibular 2015.1 estão abertas. Os 
interessados podem efetiva-la on-
line, através do site www.faculda-
demadrethais.com.br e presencial, 
na secretaria da Faculdade, situ-
ada na Av. Itabuna, 1491, Ilhéus, 
ou no Shopping It’Art, situado no 
calçadão D. Pedro II , Centro das 
09h00 às 12h00 e das 14h às 17h 
(durante a semana, exceto aos do-
mingos) e aos sábados, das 08h00 
às 15h00. 

Para os candidatos que opta-
rem pela utilização do ENEM, a 
inscrição será, igualmente, no pe-
ríodo de segunda-feira (20) a 26 
de novembro, mediante apresen-
tação do boletim, constando nota 
e número de inscrição no ENEM. 
Serão aplicadas uma prova de Co-
nhecimentos Gerais Contempo-
râneos e uma prova de Redação, 
no dia 30 de novembro (domingo), 
das 9 às 13 horas, na sede da Fa-
culdade. 

Gestão Comercial é uma das 
novas oferecidas pela da Faculda-

de Madre Thaís, habilitar o pro-
fissional para atuar como Gestor 
Comercial, tendo sempre a visão 
de que um novo negócio é a combi-
nação de conhecimentos com opor-
tunidades.  “A proposta é qualifi-
car o profissional com capacidade 
de realizar atividades de consul-
toria, planejamento, operações 
e controle de gerenciamento nas 
organizações, com base em técni-
cas e teorias modernas, científicas 
e humanas; desenvolver o espírito 
gestor, formando profissionais ca-
pacitados para criarem empresas 
de pequeno e médio porte, sempre 
buscando promover a gestão am-
biental e melhor sustentabilidade 
capacitando-o para atuar no ge-
renciamento e operação das prin-
cipais atividades do comércio de 
varejo, utilizando modernas téc-
nicas de gestão, visando melhor 
atendimento ao cliente.” Explica 
a professora Soane Lemos coorde-
nadora do Curso.

Gestão em Recursos Huma-
nos, entre os seus objetivos, visa 
desenvolver competências com-
portamentais nos níveis indivi-
duais (motivação e entusiasmo), 
de grupo (negociação,liderança, 
poder e conflitos) e organizacional 
(cultura, estrutura e tecnologia), 
necessárias ao exercício pleno da 
função profissional, observando-
se os princípios éticos e de res-
ponsabilidade social. Segundo a 
coordenadora do Curso, professo-
ra Elba Karla,  “o curso, de nível 
superior, é focado nos aspectos 
práticos da profissão, com isso 
proporcionam uma inserção mais 
rápida no mercado de trabalho. 
Ascensão e redirecionamento do 
profissional. Cabe lembrar que 
em toda organização não geren-
ciamos papéis, coisas...mas sim 
pessoas. Daí a grande importân-
cia de ter profissionais qualifica-
dos para atingir os resultados da 
empresa.”

“Vivemos a terceira guerra 
mundial, mas em fragmentos”, 
disse o papa Francisco ao despe-
dir-se da Coréia do Sul. Referia-
se, está claro, a guerras locais, a 
invasões, a misericórdia do ho-
mem para com o seu semelhante. 
Assim ainda o mundo – e nessas 
condições ainda temos de reunir 
coragem para resistir e prosse-
guir e acreditar em redenções.

Dias atrás, ao errar a vista 
por títulos de livros enfileira-
dos, dei com velhos conhecidos. 
Nada melhor do que reencontrar 
amigos e, com eles, aos ardores 
da juventude. As esperanças, os 
ideais. Ensinaram-no a ter ide-
ais – a nós, da geração que passa.

Eis Roger Martin du Gard, 
romancista francês. Está mudo. 
Escreveu um roman-fleuve, Os 
Thibault, sobre o advento da 
Primeira Guerra Mundial. A crô-
nica de uma família, o estupor 
de um país civilizado diante da 
catástrofe. O jovem Jacques vai 
para a guerra. Morre nas trin-
cheiras!

O romancista discute teses 
humanistas. Naquela época, o 
cinema de arte e a literatura de 
ficção nos recrutavam para um 
futuro de paz e solidariedade. 
Era preciso crer. O mundo po-

dia, e com certeza seria melhor. 
Russos  abraçariam americanos, 
e vice-versa. No romance As Vi-
nhas da Ira, filmado por John 
Ford, Rosesharn, recém-parida, 
oferece o peito a um desconheci-
do faminto.

No entanto, vieram guerras 
mas genocidas, armas pesadas 
saíram da tecnologia da guerra. 
As guerras de hoje, travadas a 
distância, são mais letais e cru-
éis. A de 1914-1918 foi quase cor-
po a corpo, bem menos covarde.

Algo de novo no front oco-
dental? Não há mais um Henri 
Barbusse para responder. E o 
que dizer de outro romance-rio, 
Jean-Christophe, de Romain 
Rolland, que lemos vorazmen-
te? Todas as obras-primas foram 
compêndios de ilusão. Francisco 
também se sente logrado.

Toda uma nova geração de-
saprendeu a crer. Agarra-se 
ao agora, ao efêmero, começa a 
achar que tudo é permitido. En-
ganada não por falsos valores 
romântico, senão pela maldade 
senhora do mundo.

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

A terceira guerra mundial

O historiador Evaldo Cabral de 
Mello foi eleito dia 21/10 o novo ti-
tular da cadeira 34 da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), que an-
tes pertencia ao escritor baiano João 
Ubaldo Ribeiro, morto em 18 de ju-
lho de 2014. Evaldo recebeu 36 dos 
37 votos e houve uma abstenção. 

Vinte acadêmicos estavam presen-
tes e 16 votaram por carta. A vota-
ção e a falta de oponente indicam o 
prestígio do qual Evaldo Cabral de 
Mello goza entre os acadêmicos. Ir-
mão do poeta João Cabral de Mello 
Neto, o intelectual já havia sido con-
vidado várias vezes

Evaldo Cabral 
Mello é eleito 
imortal
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CASACOR

O que os arquitetos pensaram para a Casacor

Está chegando a Casacor ao sul da 
Bahia e com ela rolou solta a imagina-
ção dos arquitetos regionais que com en-
genheiros e decoradores projetaram os 
ambientes que estão sendo vistos pelos 
visitantes da mostra, que é considerado o 
maior evento de arquitetura, decoração e 
paisagismo das Américas. São muitos am-
bientes que ganharam forma pelo talento 
e a criatividade desses profissionais.

Ao visitar a exposição as pessoas vão 
se deparar com a talentosa intervenção 
desses profissionais que querem mostrar 
como a região está bem servida nessa 
área. São projetos de consultório, varanda 
gourmet, sala de jantar, escritório, galeria 
de arte, home theater, acervo dos fotógra-
fos, adega, loft para a artista plástica, li-

ving, café gourmet, lavabo, num total de 
doze ambientes que receberam a arte in-
dividualizada de cada um deles.

Os visitantes conhecerão a Casacor 
de 30 de outubro a 30 de novembro nos 
seguintes horários, de quinta a domingo. 
Às quintas e sextas: 16 às 21:30 hs; aos 
sábados: 14 às 21:30 hs e aos domingos: 
14 às 20 hs. O evento ocorre no Clube 
Cidadelle, na rodovia Jorge Amado, km. 
24 e o passaporte de acesso custa apenas 
R$20,00.

O papel de cada um
A arquiteta Simone Flores montou 

um belíssimo projeto, o living praiano, 
onde imprimiu a sua criatividade ao 
ambiente. As decoradoras de ambien-

te Adryana Ribeiro e Alana Maron e a 
arquiteta Wânia Teixeira se uniram 
e produziram um trabalho moderno e 
atraente para o lavabo. Um consultório 
médico moderno, projetado para o Cida-
delle Office, saiu da lavra das arquitetas 
Alessandra Holtz e Mariana Chaloub, 
enquanto a colega Fabíola Secchin deu o 
toque de sensibilidade ao acervo do fotó-
grafo, outro trabalho de destaque na ex-
posição. E por falar em arte a arquiteta 
Lolô Mendonça cuidou da galeria de arte 
onde alguns dos mais talentosos artistas 
exporão seus trabalhos. Enquanto isso 
Moisés Lins projetava o loft da artista 
plástica. E para relaxar Mariana Cor-
bucci montou o confortável ambiente do 
home theater.

A arquiteta Tamar Ethel vislumbrou 
e pensou uma sala de jantar, com a sua 
colega e parceira Denise Goulart e pelo 
artista plástico Osmundinho Teixeira, 
que juntos deram um toque de geniali-
dade a um dos ambientes mais bonitos 
da mostra. Além de ser responsável pelo 
projeto dos ambientes da Casacor a ar-
quiteta Ana Barreto criou um lugar de 
dar água na boca, a varanda gourmet. 
Bruno Santa Fé, outro arquiteto muito 
conhecido, projetou o restaurante Ésse, 
que será utilizado nas aulas-show e, para 
continuar no prazeroso item da alimen-
tação, Thamiris Tavares, projetou o café 
gourmet enquanto, como bom apreciador 
de vinhos, o arquiteto Matheus Esquivel 
projetou a adega. 

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

www.jornaldireitos.com

Um elenco de profissionais dos mais qualificados mostra como é a cara da Casacor edição Ilhéus-Itabuna 

COMEMORAÇÃO

terceira Via Formaturas e Eventos 
comemora sete anos de mercado
Qualidade, inovação e criatividade são as 

palavras que melhor definem a Terceira Via, 
empresa especializada em planejamento e 
execução de formaturas. Sob a administração 
dos sócios Danillo Torres, Leandra Bastos e 
Franklin Bastos, a empresa é uma espécie de 
laboratório de ideias, realizando de forma úni-

ca e personalizada o sonho de formandos por 
toda a Bahia.

Há 7 anos no mercado, a Terceira Via é 
considerada hoje a maior empresa do ramo no 
estado pela sua estrutura física e conseguir 
reunir em um único lugar todos os serviços e 
produtos ligados aos eventos de Formatura. 



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.


