
A entrevistada do jornal DIREI-
TOS dessa edição é a educadora-ges-
tora Rosemeire dos Santos Guerra, 
mais conhecida como Rose Guerra, 
Diretora do Colégio Estadual Félix 
Mendonça, da cidade de Itabuna, e 
que está fazendo uma gestão reco-
nhecida pela comunidade escolar e 
Secretaria Estadual de Educação do 
Estado da Bahia.

DIREITOS – um dos maiores pro-
blemas da sociedade moderna é o uso 
das drogas e a escola por está inserido 
nesse contexto social sofre diretamen-
te esse impacto. Mas o Colégio Estadu-
al Félix Mendonça que a Senhora diri-
ge a cinco anos tem conseguido vencer 
essa “guerra social”. Como tem conse-
guido isso?

Rose Guerra – As drogas, de tempos 
em tempos em tempos, tomam fôlego e ten-
tam separar ou colocar uma barreira entre 
escola, famílias e filhos. Em nossa unidade 
de ensino, o problema é discutido aberta-
mente. Não podemos fechar os olhos para 
essa realidade. E sempre que percebemos o 
envolvimento de alunos com drogas, os pais 
são imediatamente chamados. Trazemos os 
pais para o contexto escolar. Chamamos os 
alunos e percebemos o que pode ser feito, 
como isso aconteceu, como ele chegou até 
ela (droga)? Temos projetos e propostas 
para o combate e a prevenção, mas o diálo-
go contínuo é a melhor forma de evitar.

DIREITOS – Quais são os projetos 
e propostas que o Félix Mendonça de-
senvolve?

Rose Guerra – Um dos trabalhos de-
senvolvidos, inclusive, é o projeto “Dizer 
não às drogas é dizer sim à vida”. Quan-

do a escola e a família se unem, as drogas 
passam longe. A iniciativa foi proposta pelo 
MEC – Ministério da Educação e Cultura, 
durante um curso o qual os diretores de es-
colas da rede estadual participaram.

A ideia consiste em promover palestras 
de conscientização, com a participação dos 
próprios estudantes. Os alunos dão depoi-
mentos para nos subsidiar. Trazemos ex-u-
suários e dependentes químicos para da-
rem depoimentos. Convidamos Centros de 
Recuperação. Além disso, psicólogos fazem 
palestras sobre o tema. Várias pessoas se 
apresentam como, parceiros da escola para 
ajudar nesse hercúleo combate.

DIREITOS – Qual a participação da 
família nesse processo?

Rose Guerra – A família é imprescin-
dível nessa luta. Sem a sua participação o 
nosso trabalho seria inócuo.

Não perderemos alunos para o tráfico 
e consequentemente para as drogas. A fa-
mília nos apoia e os alunos recuam, alguns 
com dificuldades pelo tempo de uso, mas 

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com
Ano VI - n° 71 - SUL DA BAHIA - De 22 de dezembro de 2014 a 20 de janeiro de 2015 

“Acreditamos que a 
escola é uma extensão 
da família dos alunos”

Entrevista com a Gestora do Colégio Estadual Félix Mendonça 

ROSEmEIRE DOS SAntOS GUERRA

SHOPSom
Projetos de Sonorização

e Home Theather

Telefone: 3613-6123 - www. shopsom.com

Av. Cinquentenário, 884, Ed. Benjamim de Andrade, 
Loja 4, Térreo – Centro - Itabuna - BA

não desistimos. Graças as Deus não temos 
problemas e, se precisar, iremos a cada 
bairro no entorno da unidade. Os alunos 
entendem e respeitam as normas e regras 
porque em nossa escola utilizamos o diálogo 
e a reflexão como princípios para o bom con-
vívio e entendimento entre as partes.

Acreditamos que a escola é uma exten-
são da família dos alunos. Preocupamo-nos 
desde a formação acadêmica até os valo-
res, amizade e relacionamento familiar. 
Talvez essa seja a nossa receita: perceber, 
reconhecer e dialogar com cada aluno que 
necessita de auxilio. Muitas vezes, eles não 
encontram na família o carinho e a aten-
ção que encontram na escola. Vale ressaltar 
que nossa equipe escolar são todos os mem-
bros, dos funcionários aos professores, pois 
não concebemos sucesso sem envolvimento, 
parceria e dedicação.

DIREITOS – Como a Senhora tem 
conseguido driblar as dificuldades do 
dia-a-dia na escola, já que somos sabe-
dores que são muitas?

Rose Guerra – Em meio à crise que en-
volve os setores públicos do país, sobretudo 
a educação, o Félix Mendonça tem conse-
guido driblar as deficiências existentes, 
através de um trabalho que pode ser tradu-
zido pela máxima “a união faz a força” – e 
isso tem feito a diferença.

Em Londres (durante o intercâmbio do 
qual o colégio participou no mês de novem-
bro), estudamos muito sobre a cultura da 
reprovação. Sabemos que muitos alunos já 
carregam a questão de déficit de aprendi-
zagem desde as séries iniciais e que vai se 
arrastando ao longo de sua escolaridade. 
Chega certo tempo que esse aluno vai sen-
tir dificuldades e ele se retrai ou começa a 
“bagunçar” para que os professores o vejam 
como “o terrível”.

Resta, portanto, uma difícil escolha: 
investir nesse aluno ou desistir? É preci-
so ir até o fim. Pautamos nossa gestão na 
avaliação contínua do fazer pedagógico e 
no trabalho compartilhado. Todas as di-
mensões da gestão escolar são importantes, 
mas a gestão pedagógica é a que dá vida à 
escola, pois as ações e metas planejadas e 
implementadas aqui focam o aluno e o seu 
desenvolvimento crítico e reflexivo. Nossa 
missão/visão é oferecer um ensino e uma 
aprendizagem eficaz, que consiga perceber 
os alunos e seu ritmo de aprendizagem, 
franqueza e potencialidade.

DIREITOS – E quanto aos prêmios 
recebidos pelo Colégio Estadual Félix 

Mendonça, fale sobre eles? 
Rose Guerra – Atualmente a unida-

de coleciona uma série de prêmios, entre 
eles, o de Escola-Destaque estadual 2013, 
quando o colégio foi selecionado para repre-
sentar a Bahia nos Estados Unidos – EUA. 
Ainda em 2013, o colégio ganhou o prêmio 
de Intercâmbio ao Reino Unido como Escola 
Destaque Estadual. Durante dois anos con-
secutivos (2013 e 2014), o Félix Mendonça 
conquistou o Prêmio “Melhor Escola Públi-
ca”, concedido pelo Ministério Público da 
Bahia, através do programa “Objetivos do 
Milênio”.

O colégio também ficou em 1º lugar 
como Escola Cidadã do Projeto Lápis na 
Mão, da TV Santa Cruz. Dois dos seus alu-
nos, inclusive conquistaram o 1º e o 2º lugar 
na modalidade Redação. O colégio também 
ainda ganhou o Selo Gestão Ouro, conferido 
pela Secretaria da Educação do Estado da 
Bahia, e o Certificado de Reconhecimento 
à Qualidade de Ensino e Aprendizagem, 
outorgado pelo Secretário de Educação do 
Estado, Osvaldo Barreto. 

DIREITOS - Qual a mensagem que 
a Senhora deixa para a comunidade 
Félix Mendonça nos segmentos: pais, 
alunos, funcionários e professores?

Rose Guerra - Agradeço a DEUS pela 
sabedoria e força e a todos aqueles que fa-
zem de nosso colégio uma família. Obrigada 
por estarem focados em um a única sinto-
nia. O sucesso que alcançamos e iremos al-
cançar se deve a cada um de vocês que seu 
pensamento, ideal dez e faz a diferença e 
acreditem arriscar-se, entregar-se e doar-
se ao conhecimento para o seu próprio be-
nefício e os de outrem é tarefa para os que 
acreditam na educação, pois, estar em cons-
tante capacitação, buscar novos métodos é 
uma tarefa um pouco árdua nos dias atu-
ais – não por falta de investimentos, mas 
sim, por falta de ideal, prazer, fé, AMOR... 
Sim! Esses ingredientes precisam voltar 
à receita educacional para que o encanta-
mento e a aprendizagem possam fluir no-
vamente. Fórmula mágica não existe, mas 
compromisso, dedicação e seriedade fazem 
diferença rumo aos caminhos que são tra-
çados pela comunidade escolar. Vocês são 
os merecedores de todos os prêmios. Não 
há uma boa gestão sem uma comunidade 
escolar ativa.

Aproveito também esse momento para 
desejar a comunidade escolar, em todos os 
seus segmentos que a compõe, um FELIZ 
NATAL e um 2015 de grandes realizações, 
além de Paz e Harmonia no Senhor JESUS.



Denominam-se enteroinfecções ou 
diarreias as doenças que cursam com 
febre, náuseas, vômitos, evacuações 
aquosas no mínimo de três em 24 ho-
ras, cólicas abdominais, muco, perda 
de sangue por via retal(enterorragia), 
desidratação, palidez, perda de peso, 
prostração etc. Nem toda enteroinfec-
ção apresenta um quadro como expos-
to acima.Pode ocorrer que o paciente 
apresente só evacuações.

As enteroinfecções, também co-
nhecidas como diarreia, disenteria ou 
infecção intestinal, têm várias causas 
sendo as mais comuns provocadas por 
vírus, bactérias. Há a diarreia do turis-
ta que, ao se alimentar de uma comida 
que lhe é estranha, apresenta dejeções. 
A criança que apresenta diarreia ao lei-
te de vaca; pessoas, inclusive crianças 
que, ao se alimentarem comalimentos à 
base de farinha de trigo, devido ao glú-
ten que se acha presente naquele pro-
duto, apresentam  evacuações. 

Diarreias causadas por protozoá-
rios como amebíase e giardíase. Re-
centemente, uma paciente veio ao con-
sultório, apresentando febre, cefaleia, 
enjoos, cólicas abdominais e várias de-
jeções por dia. Após colher sua história 

clínica, mediquei-a. No dia seguinte, 
ela retornou, informando que seu qua-
dro havia piorado. Acrescentou que as 
fezes continham rajas de sangue, dado 
que muito me chamou a atenção, em-
bora a paciente tivesse negado aquele 
dado, anteriormente.  Fiz nova receita 
e dessa vez, acrescentando um antibió-
tico. Dessa vez o diagnóstico foi certeiro 
e a senhora ficou curada. O dado funda-
mental e chamativo era que ela havia 
bebido água de um poço. Entretanto, 
a água poderia estar contaminada por 
amebas, gíardias, bactérias, etc.

O tratamento de sustentação é for-
necer água ao paciente, sob a forma de 
sucos, água de côco, ou reidratantes. 
Nos pacientes, principalmente, nas 
crianças que estão vomitando, oferecer 
o líquido em pequenas tomadas. A hi-
dratação já deve ser iniciada em casa, 
mesmo antes de procurar ajuda médica. 
Nos casos, em que o paciente está bas-
tante desidratado, apresentado vômitos 
incoercíveis, em que o tratamento am-
bulatorial não é possível, encaminhá
-loao hospital.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago novaes*
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CURtAS

Exportação da América Latina caíram 1,4% ano
Segundo estimativa do banco Intera-

mericano de Desenvolvimento (BID), os 
países da América Latina, exportaram 
este ano 1,4% a menos que o ano passado, 
a primeira queda desde 2009, ano do agra-
vamento da crise financeira internacional.

Com queda de 6%, o Brasil foi o país 

que mais contribuiu para a contração da 
região: apesar de não ter registrado o 
maior declínio, ele responde por um quin-
to das vendas totais para fora da região. 
As quedas mais acentuadas nas exporta-
ções foram registradas pela Argentina e 
pelo Peru, ambas com 11%.

SAntA CASA DE mISERICÓRDIA 

Provedor discute com BnDES 
readequação financeira e 

estrutural para Santa Casa 
de misericórdia de Ilhéus

Documentação e projeto serão 
enviados no inicio de 2015. Esse 
programa vai possibilitar a 
implantação de vários serviços 
para beneficiar a população da 
Região Cacaueira

O provedor da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Ilhéus, Dr. Eusínio Lavigne 
Gesteira, participou em Brasília, de pa-
lestra apresentada por técnicos do BN-
DES e da Caixa Econômica. Também, de 
uma reunião acompanhado pelo deputa-
do Antônio Brito, da Frente Parlamen-
tar das Santas Casas de Misericórdia, do 
presidente da Confederação das Miseri-
córdias, Édson Rogatti, e de presidentes 
das Federações das Santas Casas, para 
discutir linhas de crédito com o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES) que vai possibilitar a 
reestruturação estrutural e financeira da 
instituição dentro do programa BNDES-
Saúde. A previsão é de que o pagamento 
do financiamento possa ser feito em 10 
anos, com seis meses de carência. 

Essencial para o SUS
O aporte do BNDES-Saúde tem como 

agentes financeiros a Caixa Econômica, o 
Santander e agências financeiras estadu-
ais, com o objetivo de socorrer as Santas 
Casas de Misericórdia e hospitais filan-
trópicos de todo país. As Santas Casas de 
Misericórdia acumulam dívidas que já ul-
trapassam os R$ 17 bilhões, pelos cálcu-
los da Confederação. “Não há um número 
definido, mas a crise levou ao fechamen-
to de várias unidades e à desativação de 
uma parcela significativa de leitos”, disse 
Édson Rogatti.

O serviço prestado por hospitais filan-
trópicos é considerado essencial para ga-
rantir o atendimento no Sistema Único de 
Saúde (SUS). O Brasil tem 2.100 santas 
casas e entidades filantrópicas, responsá-
veis por 45% dos atendimentos e interna-
ções e por 60% dos transplantes, partos e 
cirurgias oncológicas e cardíacas no Siste-
ma Único de Saúde. Apesar de sua impor-
tância para o SUS, o setor vem passando, 
nos últimos dez anos, por uma crise sem 
precedentes, que já provocou o fechamen-
to de diversos hospitais. Grandes institui-
ções têm sofrido com o endividamento e 
com o empobrecimento patrimonial. A li-
nha de crédito “BNDES-Saúde” terá taxa 
máxima de 4% ao ano e TJLP.

Única maternidade 
de Ilhéus
A Santa Casa de Misericórdia de 

Ilhéus que engloba o Hospital São José e 

a Maternidade Santa Helena atendem a 
pacientes oriundos de mais de dez muni-
cípios da Região Sul da Bahia, com uma 
população estimada em um milhão de ha-
bitantes. O centenário hospital São José 
presta serviços de emergência, especiali-
zados, de alta complexidade, neurocirur-
gia, oncologia e UTI está implantando, 
com um grupo de médicos, o serviço de 
Hemodinâmica (cateterismo cardíaco), 
visando, no futuro, a realização de cirur-
gias cardíacas.

Já a Santa Helena é a única mater-
nidade na cidade e uma das poucas no 
Sul da Bahia. Com equipes que atendem 
a uma demanda de cerca de 300 partos/
mês as suas atividades são initerruptas. 
A Santa Helena já está habilitada para 
integrar a Rede Cegonha. A Santa Casa, 
também, está empenhada em dotar a Ma-
ternidade de uma UTI neonatal.

Novos serviços e 
benéficos à população
O médico Eusínio Lavigne Gesteira, 

comemora a proposta, informando que 
vai usar o programa. “No inicio de 2015 
estaremos enviando a documentação e o 
projeto de readequação financeira e es-
trutural da Santa Casa de Misericórdia 
de Ilhéus. Esse programa vai nos possi-
bilitar a implantação de novos serviços e 
implementação dos existentes, que vão 
beneficiar, ainda mais, a população aten-
dida pela entidade.

O provedor comparou o sistema de 
pagamento a empréstimos consignados. 
“As Santas Casas recebem pagamentos 
do Ministério da Saúde para fazer atendi-
mentos pelo SUS, previstos em contratos. 
No modelo proposto, as instituições que 
fizerem o empréstimos terão descontado 
o valor da prestação no pagamento efe-
tuado pelo ministério, com aval do gestor 
da Secretaria Municipal de Saúde”, expli-
cou Eusínio Gesteira.

Meus filhos, os seus
pecados estão perdoados

 O Senhor nos perdoa, porque Ele 
é perdão e misericórdia; faz parte da 
essência d’Ele ser amor, misericórdia 
e perdão. Deus sabe tudo o que se pas-
sa com cada um de nós.

Assim como São João disse que 
Deus é amor, também poderia dizer 
que Ele é misericórdia, como está es-
crito no Antigo Testamento; o apósto-
lo também poderia dizer que o Senhor 
é perdão, porque uma coisa “sai” da 
outra. Mas é difícil para nós nos con-
vencermos disso.

Mais uma vez o Senhor nos diz: 
“Meus filhos, os seus pecados estão 
perdoados”. Já estou até imaginando 
a reação de alguns: “Isso é assim tão 

fácil?”. Os fariseus também pensa-
ram da mesma forma , mas Deus nos 
promete, na Sua Palavra, a graça do 
perdão: “Se dissermos que não temos 
pecado, enganaremos a nós mesmos e 
a verdade não estará em nós. Se reco-
nhecermos os nossos pecados, Deus aí 
estará fiel e justo para nos perdoar os 
pecados e nos purificar de toda iniqui-
dade” (cf. 1Jo 8,8-9).

Por Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)



CURtAS

Abilio Diniz compra 10% do Carrefour
“Agora é Carrefour, lugar de gente 

feliz é aqui”. A frase é de Abílio Diniz, 
ex-dono do Grupo Pão de Açúcar. Me-
ses após sua saída definitiva do GPA. 
Abílio passou para o lado da concorrên-
cia. Dia 19/12, o Carrefour, vice-líder 
no varejo brasileiro, confirmou que o 
empresário comprou 10% da subsidiá-
ria brasileira, por 1,8 bilhão.

A aquisição foi feita pela Península, 
gestora de recursos da família Diniz, 
que tem participações em diversas em-
presas, como a gigante BRF (dona da 
Sadia e Perdigão), da qual Abílio Diniz 
é presidente do Conselho de Adminis-
tração, além de Anima Educação e Du-
fry (empresa que administra free shops 
em aeroportos).
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A DÉCIMA SEGUNDA EDIÇÃO DO
COMPASSO ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

Continuando o artigo anterior, 
seguiremos falando sobre as fontes 
de poder segundo Francisco Bitten-
court. Até agora foram citadas duas 
fontes: poder de recompensa e po-
der coerção. Lembrando que coerção 
deve ser usada com inteligência, éti-
ca e sensatez. 

Poder de legitimidade e o poder 
legítimo: a legitimidade se sustenta 
em dois pontos – o poder que se fun-
damenta na lei e o que se fundamenta 
na aceitação pelos envolvidos na dis-
cussão de um fato ou na escolha de um 
processo decisório. O uso da lei é um 
forte incentivo na relação produtiva 
e fica difícil aos interlocutores ques-
tionar este princípio de legitimidade. 
Compete aos envolvidos no processo 
decisório identificar bases legais para 
consolidar esse tipo de poder. Outra 
forma é adotar práticas consagradas 
pela aceitação das partes – o exercício 
da legitimidade. 

Poder do conhecimento: o especia-
lista é fundamental numa discussão 
de processo decisório, sem ele não há 
como barganhar. Este é o uso do pro-
cesso do conhecimento que leva, de for-
ma efetiva, à eliminação da dúvida e 
induz o processo decisório a focar seu 
objetivo.

Poder da informação: há muito 
tempo se fala que informação é poder, 
quem detém informação tem vantagem 
competitiva. E a estratégia de uma de-
cisão depende de três fatores otimiza-
dores que podem se tornar obstáculos 
caso não bem administrados ou esque-
cidos: 

1. Oportunidade de uso de tempo;
2. Oportunidade de uso das fon-

tes de poder;
3. Oportunidade de uso das suas 

bases de dados (informações).
Colocar o tempo a seu favor cria 

condições favoráveis. Você pode, se 
quiser, acelerar o processo ou desacele-
rar como lhe convier por entender que 
o momento não é conveniente. Isso são 
estratégias de uso do tempo. 

O uso adequado dos dados disponí-
veis é, das estratégias adotadas, o que 
melhor se aplica ao conceito do poder 

da informação. Quem tem a informa-
ção se destaca dentro da organização e 
consolida seu poder de influência com 
os interlocutores, isso gera poder de 
barganha. 

A oportunidade de uso das infor-
mações – caracterizada por orientações 
argumentadas em dados, números e 
justificativas baseadas em históricos 
comprováveis, situações acontecidas 
em momentos anteriores e comprova-
das de forma autêntica – transforma-
se em poder de negociação e barga-
nha exercido de forma legítima. Uma 
decisão, para sua consolidação entre 
as partes, apresenta um perfil indis-
cutível: profissionalização dos envol-
vidos; foco nos fatos verdadeiramente 
relevantes; alto nível de credibilidade. 
Com isso, o poder de informação passa 
a ser acionado. Para isso, seguem algu-
mas sugestões de enriquecimento des-
se processo: o uso da informação conve-
niente e no momento adequado (tempo 
de informação); a guarda de informa-
ções adequadas e estratégicas para o 
reforço de argumentações relevantes 
(conhecimento, tempo, informação); a 
manutenção como alternativa de dis-
cussão de barganha de informações 
consolidadoras do processo que levam 
a um comprometimento irreversível 
(legitimidade, conhecimento e infor-
mação); disponibilidade de informa-
ção, permitindo a troca de concessões, 
gerando um conjunto de alternativas 
(recompensa, tempo, conhecimento e 
informação).

Conclui-se, portanto, que infor-
mações reais, bem estruturadas, com 
bases sólidas de pesquisa, fundamen-
tadas na verdade dos fatos, são o aval 
da solidez e da honestidade – ética – da 
decisão. Quer na busca de resultados, 
quer na ação da liderança e do poder 
da negociação. 

No próximo artigo falaremos sobre 
o poder da persuasão e daremos suges-
tões de como conseguir persuadir pes-
soas, até lá. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com

Inovação e Criatividade Como 
Fatores motivacionais - XVII.

O poder nas organizações. 
Liderança, quem a exerce? 

Está chegando o natal!
Mês de dezembro, finalizando 

mais um ano de nossas vidas, sem-
pre fechamos todas alegrias, preocu-
pações, ampliamos nossas esperan-
ças, equilibramos nossas finanças 
quando lidamos na área comercial 
e de serviços, enfim, as ocorrências 
são iguaizinhas de todos os anos, 
mas, para nós, curiosamente, nos 
faz sentir que trata-se de algo novo 
e acalentador, onde as alegrias são 
expostas e as tristezas esquecidas!

E que bom que assim seja, pois, 
além de nos dar um toque de novi-
dade, temos a oportunidade de ver 
nossas cidades enfeitadas com lu-
zes piscando, cartazes coloridos, 
vitrines bem arrumadas com suas 
figuras natalinas, principalmente a 
mais significativa que é Papai Noel!

O curioso de tudo isso é que, la-
mentavelmente, a lembrança que de-
veria ser maior e comemorada mais 
festivamente é o aniversário de Je-
sus! Essa parte, a mais importante, 
fica relegada a uma segunda instân-
cia, com modestos presépios em al-
guns poucos lugares e, na mente das 
pessoas, o dia vinte e cinco é para se 
comer bem, tomar bons vinhos ou ou-
tros tipos de bebidas, trocar presen-
tes, varar pela madrugada a dentro 
dançando e cantando, esquecendo 
aquele que morreu por nós, deixou 
exemplos fantásticos de solidarieda-

de e amor, pregou até os seus últimos 
minutos de vida, palavras de afeto, 
humildade e humanismo!

Seria bastante significativo e 
pertinente que, nesse ano que fin-
da, estamos vivenciando uma série 
de desatinos, violências, compor-
tamentos dos mais absurdos, cri-
mes, drogas, insegurança, assaltos 
e sequestros, deixemos um pouco 
de lado o egoísmo e omissão, procu-
rando ser participativo e ajudar de 
alguma forma para que o mundo 
melhore. Pois, não existe culpados 
unilaterais, a culpa dessa situação 
e comportamentos condenáveis é de 
todos nós que, no passado, demos as 
costas aos problemas e passamos a 
olhar apenas nossos interesses!

Desejo um Natal maravilhoso 
para todos, um Ano Novo cheio de 
modificações nos homens e nos com-
portamentos, que a lembrança de 
Jesus seja o símbolo da festa e, suas 
palavras, sejam lembradas com 
muita fé e carinho na hora dos seus 
maravilhosos banquetes. Lembrem-
se que, nesse mesmo momento, mi-
lhões de pessoas estão morrendo de 
fome em muitas partes do mundo!

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

Itabuna (AGRAL). 
Itabuna – Bahia.

E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por Antônio nunes de Souza*

ESPAÇO 
LIVRE
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Petrobras, violência e 
esquecimento: eis o Brasil real

Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

A dívida da Petrobras aumen-
tou mais de seis vezes desde 2007, 
segundo as demonstrações financei-
ras da companhia divulgadas pela 
própria empresa no começo de mar-
ço de 2014. O valor, que estava em 
R$ 39,7 bilhões em 2007, atingiu 
R$ 267,8 bilhões no final de 2013. 

Se for considerado apenas a 
dívida líquida (a diferença entre 
o que a empresa está devendo e o 
que ela tem em caixa) o aumento foi 
ainda mais forte, pois alcançou R$ 
221,6 bilhões em 2013, oito vezes 
mais que em 2007 e 50% acima do 
registrado no final de 2012. 

Dilma Rousseff foi favorável 
ao negócio da compra da Refinaria 
de Pasadena, no tempo em que ela 
presidiu o Conselho de acionistas 
da Petrobras. No entanto, Dilma se 
enrolou toda na hora de se explicar, 
quando o escândalo (mais um!) da 
compra da Refinaria estourou. Ela 
disse que se guiou por informações 
“incompletas”, e por um parecer 
“técnica e juridicamente falho”. 
(Lula já está do lado dela treinando
-a para a próxima fase: “Repita co-
migo, Dilma, ‘eu não sabia, eu não 
sabia, eu não sabia...’”).

Enquanto isso, no Brasil real, 
muito longe das propagandas ofi-
ciais e das mentiras do governo... A 
Secretaria de Estado de Segurança 
do Rio de Janeiro, anunciou que 
16 pessoas morreram em 15 dias(!) 
de operações nas dependências do 
Complexo da Maré. A ocupação do 
Complexo de favelas da Maré con-
tou com um efetivo de 1.500 ho-
mens, sendo 1.180 policiais milita-
res e 130 policiais civis, com apoio 
de policiais federais, policiais rodo-
viários e de 250 fuzileiros navais.

E enquanto isso, no Brasil real, 
muito longe das propagandas ofi-
ciais e das mentiras do governo... A 
morte da auxiliar de serviços Cláu-
dia da Silva Ferreira já não é notí-
cia para a chamada “grande mídia” 
e não interessa a mais ninguém... 
Cláudia foi surpreendida no meio 
de um tiroteio no morro da Congo-
nha, no Rio, quando ia à padaria. 
Foi baleada no pescoço e nas costas. 

De acordo com moradores, os poli-
ciais que subiam a favela, atiraram 
em Cláudia. A PM, por seu turno, 
disse que a encontrou baleada. 
Cláudia era mais uma entre tan-
tas cidadãs invisíveis. E, no Brasil, 
invisíveis, são os pobres, sempre 
tratados com pouco-caso. O Brasil 
politiqueiro rouba-lhes a cidadania, 
o voto e futuro manipulando suas 
misérias. 

Em reportagem do Le Monde 
Diplomatique-Brasil, Silvio Bava, 
destacou o tema da pobreza com 
precisão: “pobreza é, antes de tudo, 
a impossibilidade de decidir sobre 
sua própria vida. Pobreza é tam-
bém a privação de direitos sociais, 
ou seja, garantir a satisfação de ne-
cessidades básicas de todo cidadão. 
Estamos falando de segurança ali-
mentar, trabalho, moradia, sanea-
mento básico, mobilidade, saúde, 
educação, cultura, esportes e lazer”. 

Para o governo, ser arrastada 
como um saco de lixo, pendurada 
pelo pára-choques de uma viatura 
policial, como o que aconteceu com 
Claudia Ferreira é coisa natural, 
porque foi apenas mais um pobre 
que morreu e a mídia (depois de ter 
faturado muito em cima da infelici-
dade alheia), logo, logo esqueceu o 
assunto. É assim o governo agi: aba-
fa tudo até o esquecimento total. 

O (des)governo faz de tudo para 
calar, arbitrariamente, as vozes 
discordantes. E para tanto conta 
com o aparelhamento ideológico im-
plantado à custa dos nossos impos-
tos. (Desde o segundo ano do gover-
no Lula, as funções comissionadas 
no Executivo federal só crescem).

Como bem disse Aldir Blanc na 
canção “Querelas do Brasil”, linda-
mente interpretada por Elis Regi-
na: “o Brazil não conhece o Brasil, o 
Brasil nunca foi ao Brazil. O Brazil 
não merece o Brasil, o Brazil tá ma-
tando o Brasil. Do Brasil, SOS ao 
Brasil”.

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

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

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br
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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

Águia Branca promove 
confraternização

Formatura
de Davi Jesus 

Palmeira Oliveira

A Viação Águia Branca (VAB), promoveu no último dia 13/12, no Ce-
rimonial Charles Henry o seu tradicional jantar de fim de ano dedicado a 
imprensa regional.

Gilmar Abreu e sua equipe estavam recepcionando os convidados e no 
seu discurso apresentou o novo superintendente da regional Bahia, Roger 
Chieppe, que substituirá Delmar Assunção.

O evento teve música ao vivo com o casal Silvano Gonzaga e Carla 
Valéria, “amigo secreto”, brindes ofertados pela anfitriã e um impecável 
típico Buffet.

No sábado (06/12), na quadra do Co-
légio Batista Teosópolis, devidamente  
ornamentada, na cidade de Itabuna, 
aconteceu a primeira formatura de Davi 
Jesus Palmeira Oliveira, de 8 anos.  Ele 
é filho do representante comercial Eliel 
Bispo de Oliveira e da educadora Ales-

sandra Palmeira Ramos Oliveira, que 
vem a ser filha da também educadora e 
colaboradora do jornal DIREITOS, Age-
nilda Palmeira.

Parabenizamos Davi Jesus por sua 
primeira formatura e aos seus pais e 
avó materna pela festa linda.
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ANIVERSÁRIO

Lara Venâncio 
Oliveira Freitas

Quem aniversariou no último dia 13/12, na 
cidade de Salvador, foi Lara Venâncio Oliveira 
Freitas. Ela completou que completou 13 anos 
é filha do casal Nilton Carlos Ascari de Freitas 
e Mabel Venâncio Oliveira e neta do advogado 
almadinense, mas radicado em Itabuna, Dr. 
José Carlos Oliveira. 

Nilton Carlos Ascari de Freitas (Pai), 
Lara Venâncio Oliveira Freitas e Ma-
bel Venâncio Oliveira (Mãe).

Lara Venâncio Oliveira Freitas e Victor 
Venâncio Oliveira Costa (irmão)

Lara Venâncio 
Oliveira
e as amigas, 
que foram 
prestigiá-las

Maria Joselita da Silva Venâncio (avó), Nilton (Pai), Mabel 
(mãe), Lara, José Carlos Oliveira (avô) e Victor (irmão)
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A Santa Casa 
de Misericórdia 
de Itabuna e seu 

Amigos de ideia
e amigos de tempo Idealizado em 1917 pelo Monsenhor 

Moisés de Couto e inicialmente erguido em 
1922, a Santa Casa de Misericórdia de Ita-
buna, primeira instituição hospitalar de 
Itabuna, em seu quase centenário, exerceu 
ao longo do tempo papel fundamental na 
história da cidade e região. Expandiu-se 
em novas unidades e instituições, o Ce-
mitério Campo Santo, O Hospital Manoel 
Novaes, Hospital Calixto Midlej Filho e o 
Hospital São Lucas.

O anúncio na última sexta-feira 
(05.12.14) do encerramento das atividades 
no próximo dia 31, do Hospital São Lucas, 
nos faz refletir sobre, além das inúmeras 
dificuldades apresentadas pelo próprio 
provedor e vastamente debatido por vários 
meios de comunicação, um fato tão rele-
vante quanto à importância dos serviços 
de saúde oferecido pela rede, à manuten-
ção de um dos seus primados, a pesquisa 
e o ensino.

A rede hospitalar da Santa Casa de 
Misericórdia de Itabuna contribui relevan-
temente para outro importante serviço de 
nossa região, o Polo de Educação. Promo-
vendo apoio ao Serviço de Residência Mé-
dica e contribuindo com um vasto campo 
de estágio prático para profissionais e alu-
nos da Uesc, e futuramente da UFSB, de 
outras faculdades particulares regionais. 
Estas em número de nove, dos Cursos Téc-

nico de Enfermagem e Radiologia do IE-
PROL, e outras escolas técnicas, que em 
números exatos atingem 26 cursos da área 
de saúde.

As legislações e as instituições que tra-
tam das autorizações de credenciamento 
e recredenciamento desses cursos são ex-
tremamente enfáticas e, preconizam, “sem 
campo de estágio não há autorização”, ou 
seja, estamos diante de uma coluna de pe-
dras de um grande dominó. Consideremos 
que o fechamento do Hospital São Lucas 
seria a primeira pedra que cai e, que irá, 
Deus não permita (e autoridades tam-
bém), derrubar além da rede de hospitais 
da Santa Casa de Misericórdia, um polo de 
Educação e Pesquisa e seus principais cur-
sos da área de saúde.

Ao pensar Santa Casa de Misericórdia 
de Itabuna, não devemos nos ater somen-
te aos seus relevantes serviços prestados 
ao município, à região e ao estado (e tam-
bém outros estados) que dela se servem. 
Daí chama-se a atenção das autoridades 
competentes, para constar que o declínio 
de um dos polos de saúde mais respeitados 
da Bahia agrega outro importante polo na 
nação, o ensino, pesquisa e educação.

Por Pedro Arnaldo martins.
Diretor do Instituto de Educação 

e Pesquisa Lima Martins. Itabuna - Bahia
 E-mail; pedroarnaldomartins@gmail.com 

Melhor serem dois do que um, 
porque têm melhor paga do seu 
trabalho. Porque, se um cair o ou-
tro levanta o companheiro 

(Eclesiastes 4:9 -10)

Como diz Peale “uma forma eficaz 
de erguer o ânimo é o companheirismo 
com os que conservam a mente elevada, 
porque a associação contínua com indi-
víduos negativistas tende a contagiar 
você com negativismo e melancolia”.

Ter amigos é uma fonte de apren-
dizageme de troca de experiências. Fa-
zer amizades com pessoas que sabem 
valorizar as nossas limitações. Exem-
plificando: ninguém, jamais se sentou 
para “sozinho” escrever um texto. Sa-
bemos que há certas semanas, certos 
meses e até anos em que um articu-
lista desaparece do convívio social, 
acompanhado de seu computador ou 
até mesmo da sua máquina de escre-
ver, mas mesmo assim ele sabe que 
não está realmente sozinho; Se chegar 
a publicar um livro, isto só acontecerá 
devido a muitas outras pessoas.

Para mim há dois tiposdiferentes 
de amigo: amigo de ideia e amigo de 
tempo. Se eu fosse citar o nome de to-
dos e todas, o número de páginas ul-
trapassaria o número depáginas des-
se jornal. Quantos amigos e amigas 
necessito deagradecer, Por isso cita-
rei apenas alguns, mas na certeza de 
que há muitos outros e muitas outras.

AMIGOS DE IDEIA
São pessoas que através de su-

gestões, livros, ideias, cartas ou até 
um telefonema motivaram e estimu-
laram-me a escrever. Meu querido 
irmão Agenor deu o primeiro empur-
rão ao pedir-me para escrever para a 
revistinha da Escola Rotary chama-
da O valor do que cremos. Minhas 
colaborações chamaram a atenção 
dos saudosos doutores Lessa e Luiz 
Coelho. Mariamélia Alpoimgrande 
incentivadora, Suely (=Sula)  leitora 
assídua dos nossos artigos semanais. 
Auxiliadora Oliveira (Dora) na época 
do curso colegial, quantas manhãs e 
quantas tardes ia eu a sua casa na 

Avenida Ilhéus e ela ali estava para 
passar informações e conteúdos não 
bem entendidos por mim na aula 
anterior, com o cafezinho gostoso fei-
to por sua bondosa mamãe. Preen-
chendo a lacuna entre os amigos de 
ideia e os amigos de tempo, acha-se 
uma pessoa especial meu pai Agenor 
Palmeira. Foi ele que penetrou nos 
sombrios recantos da minha alma, e 
introduziu-me no maravilhoso mundo 
de Deus. Este mundo de cintilanteluz 
solar e brilhantes nuances de cores 
invariáveis, que ainda hoje me fas-
cina com suas surpresas e prodígios. 
Foi ele que,olhando-me, vislumbrou 
aquilo que Deus tinha em mente.

AMIGO DE TEMPO
São pessoas que através do amor, 

encorajamento e tempo, evitaram que 
eu perdessea esperança e acreditasse 
que tudo não passava de um lamentá-
vel engano. Empregando de maneira 
incrível sua compreensão e seu tem-
po, essas pessoas tão estimadas me 
impeliram, estimularam e puxaram 
na longa e íngreme escalada. Serei 
eternamente grata pelo que fizeram.

Quão bom e como suave é quan-
do uma família contribui para que 
alguém possa escrever e a dívida que 
tenho com meus queridos filhos Nil, 
Agenor,Alessandrae Adriane jamais 
poderá ser paga em dinheiro. 

A amizade é algo tão importante 
para nós como a água é para os peixes; 
é algo tão vital quanto a eletricidade é 
para uma lâmpada. Sábado próximo é o 
dia do amigo e, eu, agradeço a Deus por 
pessoas especiais que Ele pôs em minha 
vida. Alguns estão comigo quase que 
diariamente; outros vejo com intervalo 
maior de tempo, mas no mesmo amor; 
alguns me marcaram muito no passado 
e outros ainda estão imprimindo suas 
marcas nas páginas da minha vida.

A AMIZADE É, ASSIM,
ESSENCIAL À VIDA. 

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

ARTIGO

                         Por Pedro Arnaldo Martins *

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

vínculo com o Polo de Educação da região



Por Jorge Luís Santos*

CRÔNICA

Existimos no presente, mas um 
presente que dura.

Essa duração do presente traz em si 
um antes e a possibilidade de um depois. 

No antes, a história nos dá conta 
de um mundo construído meio a encon-
tros e desencontros fenomenais, onde, 
de um lado, os arranjos sociais fizeram 
surgir severas restrições à vida, ao se 
impedir que boa parcela da humani-
dade usufruísse das conquistas de seu 
tempo e, de outro lado, reafirmando a 
potencialidade grandiosa do que so-
mos, um universo de utilidades surgiu 
na riqueza das conquistas das artes, ci-
ências e tecnologias.

Amparado nessas conquistas e nes-
sas experiências do passado, um hori-
zonte de expectativa se oferece a novos 
projetos.  As possibilidades de um de-
pois se abrem grandemente a um novo 
mundo de realizações e aí um fecundo 
campo para a imaginação se estabele-
ce. O pensamento ganha asas e voa alto 
como se desmanchando limites e apon-
tando novos caminhos numa direção 
que se imagina nobres.

O curso da vida humana precisa 
dessa perspectiva de sonho, de dese-
jo de ser, de querer realizar mais, é 
aí o reino da esperança, palco para a 
imaginação arrebatadora, que conduz 
o espírito a desafiar o obscuro.

A esperança ganha tal magnitude-

que se torna uma das virtudes teologais 
da moral cristã: fé, esperançae amor. 
Virtude como sendo a disposição habi-
tual e firme defazer o bem.

Por isso mesmo, a vida humana é 
nutrida de esperanças, e nelas (as espe-
ranças) há qualquer coisa de realidade, 
nós as sentimos concretamente. Mas, 
em face de nossacondição de limitado 
saber, o horizonte da esperança está sob 
permanente ameaça, tais são as sinuo-
sidades do trajeto da vida que se há de 
vencer. Ainda mais, a realização da es-
perança não depende apenas da vontade 
de quem a espera, há circunstâncias e 
vontades alheias que comparecem como 
barreira, podendo calar nossa voz, silen-
ciar nosso canto, roubar nossa alma de-
sejante, como exemplifica acanção Você 
Roubou a Minha Vida, interpretada por 
Alexandre Pires (1976):

[...]
Você que me roubou a vida
Todos os sonhos
E me deixou somente
O frio da sensação
De já não ter mais esperança
 [...]
Como é preciso viver, a esperança 

não pode morrer. Nessa consciência, de-
vemos dar um chão para a esperança, 
como a perseverança, a obstinação, so-
correndo das normas do tempo contem-
porâneo, como o fez Gilberto Gil (1942) 

em sua composição Aquele Abraço:
[...]
Meu caminho pelo mundo
Eu mesmo traço
A Bahia já me deu
Régua e compasso
Quem sabe de mim sou eu
Aquele Abraço!
[...]
Nestes tempos de liberdade da 

vontade, em que somos donos de nosso 
destino, não nos resta nada mais a não 
ser exercitar com grandeza nosso papel 
de sujeito que somos, nessa obrigação 
de combater o bom combate (2 Timóteo 
4,7) na direção de realizar as expecta-
tivas que sonhamos pra nós mesmos, 
fazendo que nossas esperanças sejam 
marcas de um mundo mais humano.

Na certeza de que as esperanças 
guiam as atividades dos homens e os 
protegem do desânimo, o caminho é 
restaurar o direito de todos de bus-
carem a realização de seus desejos e, 
desse modo, protegerem o futuro, lugar 
onde as esperanças se reprocessam, es-
capam da terra do pensamento, e ga-
nham corpo novo traduzido em realida-
des temperadas daqueles sonhos que o 
passado produziu. 

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

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

                        Por Antônio Pereira Sousa*A esperança

Todos os fins de semanas, ficava na 
expectativa da leitura das crônicas de 
Manoel Lins, publicadas nos jornais des-
ta cidade. Manoel Lins foi advogado mi-
litante e cronista fantástico. Leitor das 
crônicas dele, só vim a conhecê-lo pes-
soalmente, quando me dirigi até o seu 
escritório, de onde saí agraciado com o 
contato, a aquisição e o autógrafo do au-
tor do livro inédito intitulado O Menino 
Aluado.

Apesar dos cuidados que tinha em 
conservá-lo, perdi aquele exemplar pre-
cioso e, ainda hoje, não o readquirir. Não 
sei quantas edições foram publicadas; só 
que todas foram esgotadas, não o encon-
trando nos sebos literários, nem através 
da internet. Tentei consegui-lo por inter-
médio de Ernani Lins, irmão do autor, 
mas foi em vão. A minha expectativa 
agora é pedi-lo emprestado, para, na pior 
das hipóteses, tirar-lhe uma xérox.

Outro dia, encontrei-me com o Dr. 
Franklin, sobrinho de Manoel Lins. Per-
guntei-lhe se tinha o referido exemplar 
e ele me deu o telefone de outro tio, di-
zendo-me que este o poderia ter. Ainda 
não liguei para o tio dele, mas não vou 
deixar de fazê-lo. Há leitores assim: está 
sempre esperando o seu autor preferido 
publicar uma crônica, um conto ou um 
romance; se perde algum exemplar iné-
dito, faz de tudo para o readquirir, re-
pondo-o ao seu devido lugar.

Preciso reler as crônicas do livro O 
Menino Aluado. Através delas, Manoel 
Lins me influenciou muito, literariamen-
te falando. Mestre da crônica social, polí-
tica, mas sempre divertida, Manoel Lins 
nivela-se a Carlos Drumond de Andrade, 
Luis Fernando Veríssimo, José Castelo, 
Moacyr Scliar e a tantos outros, paradig-
mas do referido gênero. A Manoel Lins 
devo a qualidade do texto que aprendi a 
gostar de ler e a do que porventura vier 
a produzir.

Já imaginaram se os meus textos ti-
verem a mesma repercussão das crônicas 
de Manoel Lins? Terei muitos leitores na 
mesma expectativa em que ficava com 
relação à publicação dos textos dele. Isto 
será a realização de um grande sonho. 
Escrevê-los e publicá-los, já os conseguir; 
só me falta conquistar um número de 
leitores mais expressivo. Um dos meus 
leitores, segundo ele próprio, já posso 
identificá-lo. Não é um leitor do meu 
imaginário, mas de nome, inteligência, 
carne e osso. Sandoval, aquele cidadão 
da ilustre família Benevides, que o diga!

 Depois chegará a vez da publicação 
do meu livro. Crônicas é o que não me 
faltam, para dar-lhe conteúdo; só recur-
sos, que dê respaldo à contratação da 
editora. De alguma forma, estou seguin-
do o exemplo do mestre Manoel Lins, 
com produção literária, publicação de 
textos, publico leitor, enquanto não lan-
ço o meu primeiro livro intitulado A Rua 
das Amélias, em noite de autografo, ma-
gia e coquetel. 

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

E-Mail: dvjls13@hotmail.com

manoel Lins,
o menino 

aluado e eu

EmPREEnDImEntO

Assembleia do Cidadelle elegeu síndico, subsíndico,
conselheiros e comissão de recebimento das áreas comuns

Com a entrega de toda a infraes-
trutura do condomínio residencial e do 
clube garantida para o dia 24 de abril 
de 2015, a Cidadelle Empreendimen-
tos fez reunião no último sábado, 13, 
quando uma Assembleia Geral Extra-
ordinária elegeu o síndico e subsíndico 
do Condomínio Cidadelle House, o con-
selho fiscal e consultivo e a comissão de 
recebimento das áreas comuns. Além 
dessas providências a AGE apresentou 
a empresa administradora e o planeja-
mento, execução e conclusão das obras 
do empreendimento. 

A Assembleia, conduzida pelo dire-
tor comercial da incorporadora Denis 
Guimarães, marcou para o dia 21 de 
março de 2015, às 9h30min, uma nova 
AGE para aprovação da convenção do 
condomínio, que poderá receber suges-
tões para a sua adequação, através do 
email convencao@cidadellehouse.com.
br, até 30 de janeiro de 2015. Ficou de-
finida ainda, para essa mesma data, a 
discussão do orçamento 2015/2016. 

Desse primeiro momento também 
participaram os engenheiros Sérgio 
Barroso e Rodrigo Belchior que apre-
sentaram o planejamento, execução e 
conclusão das obras do empreendimen-
to. Também esteve presente a diretora 
administrativa e financeira da Cida-
delle, Eliana Guimarães.

Primeiros dirigentes 
O Condomínio Cidadelle House será 

administrado pelo experiente Grupo So-
lução & Cia, que estava representado 
pelo seu diretor Adelmo Correia, o qual 
fez uma exposição de como funcionará a 
administração do Cidadelle House nos 
primeiros seis meses, segundo o contra-
to firmado com a incorporadora. 

Os eleitos pela Assembleia Geral 
para as funções de Síndico e Subsín-
dico do Condomínio foram os condômi-
nos Marcelo Pessoa e Bruno Santa Fé. 
Para o Conselho Fiscal e Consultivo 
foram aprovados os candidatos Anto-
nio Raimundo Pereira Neto, Sérgio 

Roberto Lopes Farias Júnior e Elio Sil-
va Nascimento Filho como titulares e 
como suplentes Luiz Carlos do Amaral, 
Augusto César Mattos Silva e Cristia-
no Silva Conrado Moreira. 

A Comissão de Recebimentos das 
Áreas Comuns foi eleita em seguida e 
ficará a cargo dos proprietários Débora 
Santa Fé Monteiro de Almeida, Mit-
chelângelo Catai Cardoso e Luiz Carlos 
Pereira Vieira Filho. 

Antes do encerramento Marcus 
Vinicius, da MSV, responsável pela co-
municação virtual do Cidadelle, mos-
trou as novidades e as facilidades que 
os condôminos passam a ter com a im-
plantação do Portal do Cliente no site 
cidadelle.com.br, principalmente para 
impressão de boletos e visualização 
de extrato do cliente. Os proprietários 
dos lotes do Cidadelle House visitaram 
ainda a área onde está sendo constru-
ído o bairro planejado e depois partici-
param de uma feijoada ao som de Sil-
vano Gonzaga e Carla Valéria.



Lula lá. O palpite estava certo. O ex
-presidente, talvez a maior eminência 
parada da história, desde o cardeal Ri-
chelieu, terá um verão de príncipe, na 
praia das Astúrias, com direito a vista 
do mar, fogos de artifícios na passagem 
do ano e churrascos no espaço gourmet 
da cobertura, junto da piscina.

Onde fica a praia? No litoral sul 
paulista. Área nobre, reduto da “zelite 
branca”. Comprou na planta, a preço 
irrisório. Três apartamentos de 297 
m2 ao todo, da Cooperativa habitacio-
nal dos Bancários de São Paulo (Ban-
coop), que foi dirigida pelo tesoureiro 
do PT, João Vacarri Neto.

Pois é, chegou lá. Lula lá no rei-
no encantado dos burgueses que ele 
execra, à beira da piscina. Reunia 
condições. A revista americana Forbes 
citava-o, pouco depois, entre os milio-
nários brasileiros.

O tríplex tem elevador privado, do 
16º ao 18º andar, mandando instalar 
pelo agradecido filho Lulinha, que to-
cou a obra de reforma e deu largas ao 
seu espirito de empreendedor nato.

Para a entrega da reforma, cada 
morador teve que pagar adicional. 
A Bancoob arde no inferno financei-
ro. Três mil adquirentes ainda não 

receberam os seus imóveis, o caso 
rola na Justiça. Ou suportam mais 
um ano as intempéries paulistas, ou 
três mil compradores alugam casa 
em Bom Jesus dos Pobres, aqui na 
Bahia.

Raras exceções, o país costuma su-
bestimar esses assuntos, como se fos-
sem repetição tediosa da fábula sobre 
o sapo e o vagalume, ou o mito do rei 
Midas. Se agendasse todas as denún-
cias, não seria somente o maior cobra-
dor de impostos do mundo. Haveria 
outros pódios.

Com a alegação de golpismo, em-
bora o impeachment seja recurso cons-
titucional, o governo minimiza novas 
manifestações populares no dia inter-
nacional anticorrupção, em São Paulo 
e outras capitais. Os cartazes eram 
drásticos, frutos do desespero. Mas 
em vez de mudanças, geram a inten-
ção palaciana de um “banho no povo” 
na inauguração do segundo mandato. 
Basta convocar as “militâncias” em 
que se agarra.

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

Reino 
encantado 
da “zelite 
branca”
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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).

A AGRAL sediada na cidade de Itabu-
na reuniu seus acadêmicos, familiares e 
convidados para sua confraternização de 
fim de ano, o evento aconteceu no espa-
ço Maison Marie, sob o comando de Ivan 
Krebs Montenegro, presidente recém-ree-
leito para o biênio 2014/2015.

O evento também foi prestigiado por 
membros das demais academias de letras 
da cidade, a exemplo da Academia de Le-
tras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUS-
BA), que esteve representada pelo seu 
presidente Dr. Paulo Sérgio dos Santos 
Bomfim e da Academia Maçônica de Le-
tras Ciências e Artes da Região Grapiúna 
(ALMACARG), pelo seu presidente Dr. 
José Carlos Oliveira.

Na oportunidade não faltaram as tra-
dicionais mensagens de fim de ano, o “ami-
go doce”, versão moderna para o amigo 
secreto e culminou com uma ceia natalina.

Com vista a atender seu principio basilar: “fomen-
tar e difundir o cientificismo jurídico regional, com a 
realização de eventos e publicações, com a sua conse-
quente inserção e elevação de seu papel institucional 
nas lides regionais”, a Academia de Letras Jurídicas 
do Sul da Bahia (ALJUSBA), fundada em 8 de maio 
de 2011, sediada na cidade de Itabuna e presidida pelo 
professor universitário e advogado Paulo Sérgio dos 

Santos Bomfim (foto), lança o projeto “O cientista jurí-
dico – Um interventor social”.

O projeto, que será implantado no início de 2015, 
será desenvolvido mediante a realização de reuniões 
periódicas da entidade acadêmica-cientifica, de semi-
nários nas diversas instituições de ensino superior 
sulbaiana, com a participação de docentes e discentes 
daquelas instituições jurídicas regional.

Aconteceu na noite do dia 
18/11, a eleição da mesa dire-
tora da Academia Grapíúna de 
Letras (AGRAL), entidade fun-
dada no dia 4 de abril de 2011. 
O evento foi realizado no salão 
do Cerimonial Maison Marie, 
centro da cidade de Itabuna, e 
contou com o apoio e a parceria 
do empresário Eduardo Brito.

O atual presidente e o vi-
ce-presidente, respectivamente 
Ivann Krebs Montenegro e Ver-
cil Rodrigues, foram reeleitos 
por aclamação, já que não hou-
ve outra chapa para disputar a 
eleição.

Segundo o presidente, a di-
retoria vai se manter a mesma, 
com poucas alterações, já que o 
grupo está totalmente afinado 
na execução dos projetos da aca-
demia. 

Ainda segundo o presidente, 
alguns projetos serão priorida-
des para o ano de 2015. Dentre 
eles, a Antologia que deve en-
trar no prelo nos primeiros me-
ses do ano.

Depois da eleição, aconteceu 
um recital de poesia feitos pelos 
acadêmicos e um coquetel fina-
lizando a noite literária. Texto: 
Ari Rodrigues e Vercil Rodri-
gues. Foto: Ari Rodrigues.

O Rotary Clube Itabuna Sul, 
entidade fundada em 10 de feve-
reiro de 1986, que presta relevan-
tes serviços à sociedade itabunen-
se, presidida por José Marques 
Pereira, na última quinta-feira 
(18/12), no Palace Hall, realizou 
jantar de confraternização de fim 
de ano, com a participação dos ro-
tarianos, familiares e convidados, 
com isso celebrando o ano rotá-

rio 2014, que foi um sucesso, com 
‘chave de ouro’.

O descontraído jantar teve a 
animação musical da dupla Ted 
Moreno (vocal) e Armstrong (te-
clados), que com um repertório va-
riado conseguiu agradar a todos. 
Ainda durante a confraternização, 
foram realizados sorteios de brin-
des, mensagens natalinas e sessão 
de piadas. 

ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)

Confraternização

ACADEMIA DE LETRAS JURÍDICAS DO SUL DA BAHIA (ALJUSBA)
ALJUSBA lança “O cientista jurídico 

– Um interventor social”

Ivann
Montenegro
é reeleito 
presidente 
da AGRAL

COnFRAtERnIZAÇÃO

Rotary Clube Itabuna Sul realiza confraternização




