
O entrevistado dessa edição do jornal DI-
REITOS é o Mestre-Maçom, vida maçônica, e 
advogado, vida profana, José Carlos Oliveira, 
um dos fundadores da Academia Maçônica 
de Letras, Ciências e Artes da Região Grapi-
úna – AMALCARG e o seu atual presidente, 
sediada na cidade de Itabuna, sul da Bahia.

José Carlos de Oliveira é um dos fun-
dadores das Academias Grapiúna de Le-
tras – Agral e de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia – Aljusba. E na vida maçônica exerce 
o cargo de Grande Inspetor Litúrgico da 3ª 
Região Litúrgica da Bahia - ligada ao Su-
premo Conselho do Grau 33 do Rito Escocês 
Antigo e Aceito para a República Federati-
va do Brasil; é membro-fundador Loja Ma-
çônica Acácia Grapíúna e obreiro da Loja 
Maçônica Areópago Itabunense, ambas se-
diada na cidade de Itabuna – Bahia.

DIREITOS - O que é uma Academia 
Maçônica de Letras?

José Carlos - É uma sociedade civil 
literária, composta exclusivamente de ma-
çons regulares, com personalidade jurídica, 
com o objetivo precípuo de promover o de-
senvolvimento da cultura maçônica.

DIREITOS - O que é a AMALCARG?  

Existe uma academia desta natureza 
na Bahia e em nível de Brasil?

 José Carlos - AMALCARG é a sigla 
da Academia Maçônica de Letras, Ciências 
e Artes da Região Grapiúna, cujo território 
abrange a Micro-Região Ilhéus-Itabuna, 
com 41 municípios, sediada em Itabuna, na 
Rua Moura Teixeira, nº 10 – Centro, telefo-
nes 3211-3184 e 9981-0322; Na Bahia existe 
uma congênere, que é a Academia Maçônica 
de Letras da Bahia, sediada em Salvador. 
Em nível de Brasil temos conhecimento da 
existência de mais 34 congêneres.

DIREITOS - Qual o papel e finalida-
de da AMALCARG?

José Carlos - O objetivo da AMAL-
CARG, definido no art. 3º, de seu Estatuto, 
é congregar intelectuais, membros regula-
res de Lojas Maçônicas regulares; promover 
palestras, conferência, simpósios, reuniões 
literárias e atividades afins, principalmen-
te de cunho maçônico; promover, sem obje-
tivo de lucro, edição de obras literárias ma-
çônicas, monografias.

 DIREITOS – Quem pode com-
por essa Academia?
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“Na AMALCARG os 
assuntos são expostos 
de forma livre, porém 

fiéis aos bons costumes 
e à única verdade 

inquestionável, que 
é a existência de Deus”

Entrevista com o presidente da Academia Maçônica 
de Letras, Ciências e Artes da Região Grapiúna - AMALCARG

JOSé CARLOS OLIVEIRA

da Academia e cumprir sua finalidade.  O 
Presidente anterior da AMALCARG foi o 
confrade Ivann Krebs Montenegro, 33º, seu 
grande idealizador e fundador, a quem ren-
demos nossas sinceras homenagens. 

DIREITOS - Pretende manter par-
ceiras com as Academias de Letras Ju-
rídicas do Sul da Bahia - ALJUSBA e 
com  a Grapiúna de Letras - Agral?

José Carlos - Sim. Pois está em nossos 
planos a realização de palestras e reuniões li-
terárias, para quais são imprescindíveis par-
cerias com a AGRAL, com nossa Academia de 
Letras Jurídica e com o Clube do Poeta.

DIREITOS - Sabe-se que nos Tem-
plos Maçônicos se discute todos os as-
suntos de interesse, tanto da Maçona-
ria em si como os sociais, mormente os 
da comunidade em que se situa a Loja, 
sendo, por tal motivo, até considerada 
como uma grande tribuna livre.  En-
tão, qual a razão da existência de uma 
Academia Maçônica para o mesmo fim? 

José Carlos - A Academia Maçônica 
não se direciona a problemas comunitários 
e sociais, os quais, constantemente são le-
vados às sessões maçônicas. Lá todos os 
presentes podem participar de tal temá-
tica, mas sem discussão nem diálogo, pois 
isto não é permitido nas sessões maçôni-
cas. Também não é permitido, nas sessões 
maçônicas, questionar-se leis, atos, rituais 
e regulamentos estabelecidos pela Ordem 
Maçônica Na Academia Maçônica os as-
suntos são expostos de forma livre, porém 
fiéis aos bons costumes e à única verdade 
inquestionável, que é a existência de Deus, 
o Grande Arquiteto do Universo. O debate 
oral, com todos tendo direito a aparte pe-
rante quem esteja com a palavra, é ponto 
fundamental da Academia.    

DIREITOS – Considerações finais.

José Carlos – Agradecemos ao Grupo 
Direitos - editora, site, revista e jornal DI-
REITOS e jornal e site O COMPASSO, o 
jornal do Maçom da Bahia -, pois sempre 
abre espaço para as Academias de letras de 
nossa região: Academia de Letras de Ilhéus 
– Ali, Academia Grapíúna de Letras – Agral 
e Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia – Aljusba, além da  Amalcarg, seja 
noticiando nossas ações através da coluna 
Espaço da Academias, seja com entrevistas 
de seus presidentes. Diante disso, nossos 
sinceros agradecimentos.

José Carlos - Conforme o art. 5º, de 
seu Estatuto, a AMALCARG é composta 
de 4 classes de sócios, todos maçons regu-
lares: Acadêmicos ou Efetivos; Benemé-
ritos; Correspondentes e Honorários.  A 
categoria de Acadêmico só é acessível a 
maçons regulares do Grau 33, e se restrin-
ge a 33 cadeiras. 

 
DIREITOS – Então quem tem o grau 33º 

pode entrar na Academia?

José Carlos – Sim, desde que preencham 
os requisitos de ser membro ativo e regular 
de uma Loja Maçônica, seja Mestre-Maçom 
do grau 33º, de qualquer potência reconhe-
cida, poderá sim se candidatar a uma das 
vagas da AMALCARG. 

DIREITOS - O senhor acaba de se ser 
reeleito para presidir essa Academia no bi-
ênio 2014/2015, quais são os seus projetos?

José Carlos - A Diretoria Executiva da 
AMALCARG tem mandato de 1 (um) ano, 
com direito a uma reeleição.  Nosso objeti-
vo é promover, em nossas reuniões, discus-
são de temas maçônicos previamente dis-
tribuídos aos confrades; dar posse a mais 
Sócios Acadêmicos; divulgar as atividades 
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ITABUNA

Prefeitura melhora ruas
do João Soares e faz

patrolamento no Manoel Leão

Equipes da Prefeitura de Itabuna 
continuam trabalhando no João Soares 
para melhorar as vias do bairro. Simul-
taneamente, o trabalho beneficia as ruas 
T e Montes Claros, onde a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – Sedur faz a 
recuperação da pavimentação asfáltica. 
Na Rua T, em um trecho próximo a uma 
igreja evangélica está sendo feita a repo-
sição dos paralelepípedos.

“Foi uma coisa muito boa a substi-
tuição do antigo calçamento, que esta-
va um transtorno para nós motoristas, 
devido às irregularidades”, comemorou 
o comerciário Nivaldo José de Oliveira, 

que diariamente usa a rua para che-
gar ao trabalho.  “As mudanças servem 
para melhorar o trânsito e dão mais se-
gurança aos usuários”, completou.

O trabalho da Prefeitura acontece 
em vários bairros da cidade. Com as-
faltamento em Ferradas, tapa-buracos 
e recuperação de calçamento no Jardim 
Vitória e nesta segunda-feira chegou ao 
bairro Manoel Leão, onde a Sedur faz o 
patrolamento de ruas, com a aplicação 
de cascalho, que é espalhado por uma 
máquina motoniveladora. A ação no 
Manoel Leão nivela as ruas e facilita o 
trânsito de veículos e de pedestres.

O verão chegou e com ele a preocupação 
com a dengue. Como nessa estação há mui-
ta umidade e calor, condições básicas para 
eclosão dos ovos do mosquito, a doença se 
manifesta com maior intensidade.

A enfermidade é causada por vírus (seres 
vivos que só podem ser vistos por microscó-
picos especiais) que se albergam em mosqui-
tos da espécie Aedes aegypti. O mosquito, ao 
picar uma pessoa doente, se contamina e ele 
ao picar alguém sadio contamina-o. Desse 
modo forma-se o ciclo: homem-mosquito-ho-
mem. Depreende-se que o vetor (mosquito) é 
condição importante para a transmissão da 
Dengue. Somente o mosquito fêmea, devido 
á sua fisiologia, se alimenta de sangue.

O vírus se apresenta com quatro soroti-
pos ou seja: den-1,den-2,den-3 e den-4. Todos 
nós temos anticorpos que nos protegem de 
doenças. Quando um micróbio invade nosso 
organismo, o sistema imunológico se mobiliza 
para a destruição do agente invasor. E quan-
do este é vitorioso, adoecemos. Numa epide-
mia de Dengue é de se presumir que toda a 
comunidade é picada pelo A.  aegypti, mas 
somente algumas dessas  pessoas adoecerão. 
E dessas pessoas, algumas delas podem con-
trair Dengue até quatro vezes. E quanto mais 
se adoece mais aumenta a probabilidade  de 
se contrair Dengue hemorrágica.

Alguém exposto a um sorotipo fica imu-
nizado para aquele sorotipo. Por exemplo: 
Quem contraiu o den-1 fica imunizado para 
este serotipo mas não para os demais. Como 
a Dengue interfere na coagulação sanguí-
nea, deve-se evitar usar aspirina (A.A.S).

As manifestações clínicas são: manchas 

avermelhadas no corpo, febre, coceira, dor 
de cabeça, dor nos olhos, dor no abdômen, 
enfim dor em todo corpo, inapetência, vômi-
tos, sangramentos... A Dengue pode se ma-
nifestar na forma clássica ou forma grave – 
a  hemorrágica. Esta compromete o sistema 
nervoso central, os pulmões, o coração além 
de interferir na coagulação do sangue.

Como não existe tratamento específico, 
isto é: um medicamento que elimine o vírus, 
o tratamento é de suporte como hidratação, 
analgésicos...Infere-se, então, que a preven-
ção é importante. Evitar o acúmulo de água 
em pneus, calhas, garrafas, não deixar re-
servatórios de água descobertos... As pessoas 
têm uma grande importância no combate à 
Dengue.

A síntese de uma vacina seria o melhor 
método de controle dessa virose. Enquanto 
no sarampo, na varicela (catapora), na po-
liomielite existe um vírus e um só sorotipo, 
na Dengue, como vimos atrás, há quatro so-
rotipos. Isso dificulta a fabricação da vacina. 
Entretanto, com o crescente aumento dos ca-
sos da enfermidade, principalmente, na sua 
forma hemorrágica, e como conseqüência de 
milhares de pessoas faltando ao trabalho, os 
gastos no tratamento dos enfermos, no futu-
ro, os governos tomarão a decisão de investir 
na produção da vacina. 

Enquanto isso, deve-se prevenir, e go-
vernos e população trabalhando juntos na 
melhoria do saneamento.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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ILHéUS

A rede municipal de ensino de Ilhéus 
iniciou, na segunda-feira, 27, o ano letivo 
2015. De acordo com a Diretora Pedagó-
gica da Secretaria de Educação (Seduc), 
Ana Angélica Serafim, aproximadamente 
20 mil estudantes retornaram às salas de 
aulas nas 52 unidades escolares mantidas 
pelo município. Os estudantes retornaram  
às aulas com 60% das escolas reformadas. 
Dentre elas, o Instituto Municipal de En-
sino Eusínio Lavigne (IME), localizado na 
região central, considerada uma das esco-
las mais tradicionais de Ilhéus.

Segundo a diretora administrativa 
da Seduc, Silvana Pena, assim como o 
IME, outras 28 escolas da rede muni-
cipal passaram por obras de recupe-
ração ou reforma nos últimos meses. 
Este ano, as secretarias de Educação 
(Seduc) e de Desenvolvimento Urbano 
(Sedur) devem recuperar mais sete es-
colas na sede e nove na zona rural do 
município. 

“Para aperfeiçoarmos a relação en-
sino-aprendizagem, é fundamental que 

o espaço escolar seja agradável para os 
nossos estudantes e professores. Infe-
lizmente, ao assumirmos, encontramos 
unidades completamente destruídas. 
Entretanto, com muito trabalho, es-
tamos voltando a ter escolas dignas. 
Algumas já concluídas e outras ainda 
em fase de recuperação”, diz o prefeito 
Jabes Ribeiro.

Professores
Com o objetivo de suprir a carência 

de docentes na rede municipal de ensino, 
a Seduc realizou, em março, seleção pú-
blica para contratação de profissionais 
da área, que já atuarão no ano letivo ini-
ciado na segunda, 27. Segundo a secre-
tária de Educação, Marlúcia Rocha, os 
candidatos aprovados deverão ser convo-
cados em breve. “Com os novos professo-
res já atuando, iniciaremos o ano letivo 
com profissionais da docência suficientes 
para atender à demanda da rede munici-
pal, mantendo o aluno em sala de aula”, 
afirmou Rocha.

Começou dia 27 de abril o 
ano letivo na Rede Municipal 

de Ensino de Ilhéus

Alimentação escolar
Ainda de acordo com a diretora Pedagógica da Seduc, Ana Angélica, as uni-

dades escolares estão preparadas para proporcionar aos estudantes a devida ali-
mentação. “As escolas da rede possuem caixa remanescente do ano letivo de 2014, 
que é suficiente para manter a merenda escolar até os primeiros dias do mês de 
maio, quando será finalizada a nova licitação para aquisição de gêneros alimentí-
cios”, disse. Angélica lembra que todo o cardápio da alimentação escolar é elabo-
rado por profissionais, atendendo às exigências nutricionais.
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ITABUNA Primeiros motoristas formados 
pela Escola Municipal de Trânsito 

recebem sua habilitaçãoPrefeitura vai aumentar 
fiscalização para conter 

vandalismo contra lixeiras

Trecho da Avenida Ilhéus que dá acesso
ao São Roque será asfaltado esta semana

No início da noite da última 
sexta-feira, um evento que deve 
tornar-se frequente ganhou o as-
pecto de uma festa especial, marca-
da pelo ineditismo e pela emoção: o 
prefeito Claudevane Leite fez a en-
trega das carteiras de habilitação 
(CNH) qos primeiros motoristas 
formados pela Escola Municipal 
de Trânsito – EMTRAN. A emo-
ção era dos ex-alunos e também 
da comitiva, formada ainda pelo 
vice-prefeito e secretário de Plane-
jamento e Tecnologia, Wenceslau 
Júnior e pelo secretário de Trans-
porte e Trânsito, Roberto José da 
Silva, acompanhados da diretora 
da EMTRAN, Edlane Brandão. 

Toda a alegria foi justificada. 
A EMTRAN é a única escola mu-
nicipal autorizada a treinar e ha-
bilitar motoristas gratuitamente. 
Para chegar até a formação das 
duas turmas que receberam a sua 
CNH na sexta-feira, um prolonga-
do caminho teve que ser percorri-
do pela Settran, tendo à frente o 
então secretário Clodovil Soares, 
para que a escola tivesse autori-
zação para funcionar e passasse 
da condição de um elefante branco 
para transformar-se no primeiro 
centro público de formação de con-
dutores do interior da Bahia.

Durante o ato de entrega das 
carteiras de motorista, ocorrido 
na EMTRAN, no bairro Loman-
to Júnior, o prefeito Claudevane 
Leite disse que “a Escola Munici-
pal de Trânsito de Itabuna é uma 
conquista da população. E essa 
conquista tem um alcance social 
muito grande para a comunida-
de. Esse é momento de muita fe-
licidade para nós, por poder pro-
porcionar a tantos itabunenses a 
oportunidade de ter em mãos sua 
primeira habilitação.”

Já o secretario de Transporte 
e Trânsito, Roberto José da Silva, 
agradeceu o empenho da equipe da 
unidade, sem o que aquele momen-
to não estaria acontecendo. Roberto 
lembrou que a carteira de habilita-
ção é um dos documentos essen-

ciais para quem deseja ingressar 
no mercado de trabalho e que esta é 
a grande contribuição que o gover-
no municipal dava a Itabuna.

Uma das que receberam a 
CNH, Valquimara Oliveira, mora-
dora do bairro de Fátima, revelou 
que por não ter a carteira ainda 
ficou impossibilitada de assumir 
cargo na empresa onde fez processo 
seletivo. “Estar habilitada na hora 
de conseguir um emprego conta 
muito. O prefeito Vane está de pa-
rabéns por trazer a EMTRAN para 
Itabuna, criando oportunidades 
para os jovens que querem entrar 
no mercado de trabalho”, disse. 

Outro que conseguiu sua cartei-
ra de motorista graças à EMTRAN, 
foi Crispim Claro dos Montes, de 65 
anos de idade, morador do bairro 
Novo São Caetano. Para Crispim, 
apesar da idade nunca é tarde para 
lutar pelos próprios sonhos. “Não 
tinha condições de fazer as aulas 
em autoescola particular pelo alto 
valor cobrado. Quando fiquei sa-
bendo da criação da EMTRAN, não 
pensei duas vezes, fiz a inscrição e 
saí vitorioso” comemorou.

Também com a CNH em mãos, 
Patrícia Aquino, disse que a Esco-
la Municipal de Trânsito, “é uma 
oportunidade e uma conquista 
para os moradores de Itabuna, já 
que escola segue o mesmo padrão 
das autoescolas particulares. Os 
instrutores são capacitados, estan-
do bem à frente de outras escolas 
que são particulares”.  

Como Valquimara, Patrícia e 
Crispim, dentro de algum tempo 
Itabuna terá mais motoristas habi-
litados pela EMTRAN. Pessoas que 
terão na carteira de habilitação um 
documento importante na busca 
por uma vaga no mercado de tra-
balho e aptas para dirigir em qual-
quer parte do país. É que na quar-
ta-feira, 22, teve início mais uma 
turma de alunos na Escola Munici-
pal de Trânsito. A turma  formada 
pelos últimos inscritos em 2014 e 
os alunos já estão na primeira fase, 
que é de aulas teóricas.

A ação de vândalos que ata-
cam as lixeiras colocadas pela 
Prefeitura em pontos de muito 
movimento vem causando preju-
ízo ao Município e à população. 
Só no último final de semana pelo 
menos cinco das 140 lixeiras de 50 
litros instaladas ao logo da Beira
-Rio foram atacadas e uma delas 
jogada no Rio Cachoeira. Para 
coibir o vandalismo e assegurar 
que as lixeiras continuem servin-
do à população, a Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano – Sedur 
vai aumentar a fiscalização com a 
ajuda da Guarda Civil Municipal. 

A meta da Prefeitura é colocar 
lixeiras em todas as praças, aveni-
das, ruas e corredores de ônibus. 
“É um trabalho feito por etapas. 
No ano passado implantamos 100 
lixeiras nas principais praças e na 
Avenida do Cinquentenário. As 
pessoas que caminham no percur-
so entre a ponte Miguel Calmon, 
que dá acesso ao bairro Conceição, 
e Lacerda, que faz a ligação entre 
o centro e o São Caetano, ago-
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Pontos de ônibus na Aziz Maron e Mário Padre 
ganharam lixeiras para coleta seletiva

Máquinas e operários da Sedur preparam trecho 
da Avenida Ilhéus para pavimentação asfáltica

Walquimara Oliveira recebeu das maõs de Vane, 
Wenceslau e Roberto José sua habilitação

ra têm caixas para o descarte de 
garrafas vazias de água mineral 
e papéis de lanche e caramelos”, 
explica o secretário Marcos Mon-
teiro, da Sedur. 

O secretário afirma ainda que 
as lixeiras para coleta seletiva, 
com a separação de papel (azul), 
plásticos (vermelho), metal (ama-
relo) e vidros (verde), também es-

tão sendo instaladas em pontos 
estratégicos das avenidas e em 
praças públicas situadas no cen-
tro de Itabuna, a exemplo da José 
Bastos e Camacan (Otávio Man-
gabeira). Nos próximos dias serão 
instaladas lixeiras em pontos de 
ônibus nas avenidas Amélia Ama-
do, Juracy Magalhães, Princesa 
Isabel e José Soares Pinheiro.

Cerca de 600 metros de exten-
são da Avenida Ilhéus, na ligação 
do centro da cidade com o bairro 
São Roque, começou a ser prepa-
rado hoje para receber asfalto. O 
trabalho faz parte do programa 
de melhoria da mobilidade urba-
na que está sendo executado pela 
Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano – Sedur. Com a pavimen-
tação desse trecho, o acesso ao 
São Roque, aos condomínios resi-
denciais Pedro Fontes I e II e ao 
semianel rodoviário da BR-415 
ficará bastante facilitado. Os re-
cursos são do IPTU.

A ação da Prefeitura no local 
chamou a atenção dos moradores, 
que comemoram a chegada do as-
falto. Para o morador Alessandro 
Dantas seus vizinhos tiveram gra-
ta surpresas na manhã desta se-
gunda-feira. “Há um contentamen-
to geral, já que este trecho final da 
Avenida Ilhéus nunca tinha recebi-
do qualquer benefício ou melhora-
mento. Agora, tudo vai mudar para 
melhor”, disse Alessandro.

O secretário de Desenvolvi-
mento Urbano, Marcos Montei-
ro, explicou que pavimentação 
do final da Avenida Ilhéus é uma 
necessidade por se tratar de uma 
importante ligação com os condo-
mínios do Minha Casa Minh Vida 
e ao bairro São Roque. Marcos 
Monteiro disse que mesmo com as 
dificuldades financeiras enfrenta-
das pelos municípios, a Prefeitura 
de Itabuna trabalha desde o ano 
passado para melhorar os acessos 

aos bairros, incluindo a pavimen-
tação da Rua José Alves Franco, 
que leva aos condomínios Pedro 
Fontes I e II. 

“Tivemos alguns problemas 
que já estão sendo superados e es-
tamos nos empenhando para que 
a pavimentação dos acessos aos 
dois conjuntos residenciais seja 
concluída. Estamos cumprindo 
uma determinação expressa do 
prefeito Claudevane Leite”, afir-
mou o secretário.

Fo
to

 W
ils

on
 O

liv
ei

ra

Fo
to

 G
ab

rie
l d

e 
Ol

iv
ei

ra
Fo

to
 R

ica
rd

o 
M

as
ca

re
nh

as



2º Caderno
04 www.jornaldireitos.com - Email: direitos@jornaldireitos.com

- Ano VII - n° 76 - SUL DA BAHIA - Maio de 2015

Bahiagás lança novo gasoduto 
e promete a conclusão do de 
Itabuna – Ilhéus em maio

A Concremat Engenharia e Tec-
nologia foi a empresa escolhida para 
realizar o projeto executivo do gaso-
duto interligando os municípios de 
Ipiaú e Brumado. O custo do proje-
to, bancado pela Companhia de Gás 
da Bahia (Bahiagás),  é de pouco 
mais de R$ 6,63 milhões. O traba-
lho vai começar no inicio do segundo 
semestre deste ano e será concluído 
num prazo de 15 meses. Em segui-
da, será lançado o edital de licitação 
dos serviços de construção e monta-
gem do empreendimento, que terá 
380 quilômetros de extensão. Se não 
houver imprevistos, o projeto entra-
rá em operação no início de 2019, a 
um custo de aproximadamente R$ 
430 milhões. “O gasoduto Sudoeste 

será o maior da região Nordeste e o 
segundo do país em extensão”, con-
ta o diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza (foto).  

Além de Ipiaú e Brumado, o ga-
soduto passará pelos municípios de 
Jequié e Maracás, onde atenderá a 
indústrias, posto de GNV, estabele-
cimentos comerciais, grandes mine-
radoras, hotéis e residências. “Atra-
vés de outros modais, o gás natural 
poderá chegar também a vitória da 
conquista, Itapetinga e Caetité”, de-
clara Gavazza, acrescentando ainda 
que agora no mês de maio será con-
cluída a obra do Gasoduto Itabuna 
– Ilhéus, com 36 km de extensão e 
investimentos na ordem de R$ 45 
milhões.

Saudade não é viver no passado
Saudade não é tristeza, nem viver 

no passado ou tentar revive-lo (o que 
passou não se vive de novo, jamais). 
Saudade é lembrança, e sem lembran-
ça é impossível viver, assim como não 
se vive sem sonhos e sonhos realizam-
se no presente e no futuro. Assim, ter 
saudades é ser feliz, é ter o que contar 
aos amigos e parentes queridos. Sofri-
mentos todos temos e teremos sempre, 
pois a vida, mesmo não sendo um vale 
de lágrimas, também não é um mar de 
rosas, misturando-se num amálgama de 
momentos que nos atingem de maneiras 
distintas, alegres e felizes, ou tristes e 
pesarosos, estes também inafastáveis, 
por mais dolorosos que possam se mos-
trar e nos ferir, até porque, “quem pas-
sou pela vida e não sofreu, foi espectro 
de homem, não foi homem, só passou 
pela vida, não viveu”.  

Aproveitando Vinícius, quando a 
gente nasce começa a morrer. E cada 
dia vivido é, na verdade um dia a me-
nos e o que vejo o que percebo, é que o 
pavor da viagem sem regresso, vai nos 
deixando mais preocupados e, por isso 
mesmo, mais próximos da divindade, 
das Igrejas, dos escritos religiosos. Não 
sei bem o que acontece comigo, porque 
está sucedendo exatamente o contrá-

rio: cada dia sinto-me mais distante das 
crenças religiosas de minha infância, 
quando minha querida mãe, fervorosa 
e dedicada crista, lia a Bíblia em casa 
e nos convencia de sua “verdade”, com 
uma fé que se mostrou inquebrantável 
ao longo dos seus 92 anos de plena luci-
dez e trabalho constante na elaboração 
de flores, pinturas, costuras para os fi-
lhos e para o marido que lhe sobreviveu 
por mais 5 anos. Tenho saudades desses 
momentos.

Tenho saudades de minha infân-
cia jogando bola de gude com as outras 
crianças na rua de terra, ou empinando 
arraias (pipas), nas tarde de domingo e 
disputando quem conseguia pegar aque-
las que eram “cortadas” e se perdiam 
nos volteios ao sabor dos ventos.

Saudades das brincadeiras sem con-
ta em torno da estação de trens, sempre 
com as roupas domingueiras (embora os 
trens nunca chegassem aos domingos); 
saudades de ouvir o rádio que funciona-
va com bateria de carro e só podia ouvir 
à noite porque a recarga da bateria era 
difícil, tinha que procurar na cidade com 
os poucos proprietários de caminhão, 
quem ia viajar para carregar a bateria, 
ou ficar sem rádio mesmo até achar um 
amigo com disponibilidade para ajudar. 

Saudade da quermesse na praça 
nos dias de festa da Igreja e de minha 
mãe zangada com meu pai (que só fazia 
sorrir e se divertir), quando as moças o 
“prendiam” numa roda e cobravam uma 
prenda para solta-lo. Saudades do “cor-
reio elegante” nesses dias alegres, quan-
do “alguém” mandava dizer a “alguém 
que está de saia azul e blusa branca” , 
que a ama e quer “voltar”; saudades do 
pau de sebo, da “cabra cega” , quando 
um garoto tentava acertar um grande 
jarro de barro com um pedaço de madei-
ra e quando o quebrava de lá saiam um 
gato desesperado, muitas cinzas, mas 
também alguns brinquedos e muitos 
bombons; e das zangas e castigos de mi-
nha mãe quando chegava em casa todo 
sujo de terra e de cinzas e sem nada nas 
mãos (jamais consegui pegar um único 
bombom.), mas muito me divertia.

Saudades das brigas com os outros 
meninos, das roupas rasgadas, para de-
sespero de minha mãe, cabeça quebra-
da, pernas e braços ralados, nariz san-
grando. 

Saudades de ler As viagens de Gu-
liver e dos livros de Monteiro Lobato, 
da sujeira da tinta de escrever que der-
ramava nos livros, nos cadernos e nas 
fardas do colégio para desespero da pro-

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado e escritor. Salvador – Bahia.

 Nota da redação: Publicamos esta crônica 
em homenagem ao mestre-amigo Dr. Eurípedes Brito 

Cunha, que nos deixou a 1 (um) ano, no dia 13/04/2014.

Ouvir 
estrelas

O vento a lufar. A madrugada fria.  A 
natureza em prantos.

Nos seus aposentos, já acomodado, o 
sono teimava em não chegar. O seu pensa-
mento ainda continuava nela.  Levantou-
se, foi ao armário e olhou para o quadro que 
iria presenteá-la no dia do seu aniversário. 
Adquiri-o de uma renomada artista. E o fez 
não só pela beleza da obra, mas, sobretudo, 
para ver no rosto dela aquele sorriso que 
o encantava e, também, lá no fundo, para 
dar contentamento ao seu coração que de 
há muito em mais nada acreditava.

Lembrou-se, então, do dia em que a 
conheceu. Na verdade foi numa noite de 
verão. Havia uma reunião. Muitos poucos 
amigos se faziam presentes, o que deixava 
o ambiente mais íntimo e agravável. Não 
era propriamente uma festa, mas tinha a 
alegria de uma festa.

Conversando reservadamente com um 
amigo, de onde se achava, notou a chegada de 
uma moça, vestida de branco. Ficou a obser-
vá-la. Ela cumprimentava as pessoas e cami-
nhava sem querer em sua direção e, quanto 
mais se aproximava, mais sua beleza se reve-
lava. Linda mais que demais, diria Caetano se 
a visse.  Ele que a viu disse ser ela muito mais 
bela do que Vênus e Afrodite juntas.

Sentou-se, por acaso, a sua frente.  Ao 
olhar em seus olhos viu a estrela. A luz que 
iluminaria o seu caminho e pela qual procu-
rou em outros planos, em outra dimensão, 
estava bem ali em sua frente, a sorrir.  Meu 
Deus, é verdade. Ela existe. Pensou consigo.

Cautelosamente, disse-lhe: conheço você! 
Não me recorde de onde. E você não me é 
estranho, respondeu. Naquele instante, a 
alegria do reencontro dominava todo seu ser 
e sublimava-lhe a alma.  E a conserva pros-
seguiu... A noite avançou.  Já se fazia tarde.  
Despediu-se dela beijando-lhe as mãos.

Veio a manhã e sucessão de dias e mais 

dias. As tentativas de aproximação ou mes-
mo de reaproximação cediam ao silêncio. 
Ele nada entendia. Milhões de coisas pas-
savam em sua cabeça. Só não passava a 
alegria que aumentava a cada instante em 
seu peito e fazia feliz o seu calado coração. 
Nada podia dizer, ou confessar, a ninguém, 
daquele amor, nem mesmo às paredes.

Ah! Poeta, porque sentenciastes “que a 
vida é a arte do encontro, embora haja tan-
tos desencontros pela vida”.  

Questionava a si mesmo o porquê do si-
lêncio? Acostumado à solidão, fez do silên-
cio dela o seu companheiro e a ele confiden-
ciava segredos vindos da alma, imaginando 
na fantasia dos seus sonhos que o fazia a 
ela, docemente em seus ouvidos.

O seu sentimento tornava-o capaz de 
ouvir e de entender estrelas, numa sinto-
nia perfeita com o poema de Bilac.

Olhos fixos na paisagem retratada pelo 
artista, atordoado, sentiu ecoar em seus 
ouvidos aquelas palavras que lhe feriram a 
alma e destruíram resto de esperança que 
guardava em seu peito.

Decidido, fechou a porta do armário. 
Pela janela jogou as chaves fora. O vento 
frio invadiu seus aposentos. Sentou-se à 
beira da cama. Fez-se forte e sufocou sua 
paixão. Escondeu-se debaixo da coberta e 
fingiu acreditar no novo dia, no novo ama-
nhecer, pois tudo estava perdido e fora inú-
til querer o amor que não mais seria seu.

De mansinho, então, chega-lhe o seu 
companheiro inseparável – o silêncio dela 
– e sussurra coisas em seus ouvidos – se-
gredos – que lhe renovaram a esperança, 
fazendo-o esboçar discreto sorriso na certe-
za de que nada é por acaso.  

Por Antônio Carlos de Souza Higyno.
Juiz de Direito titular da 5ª Vara Cível 

da Comarca de Itabuna – Bahia.
Email: hyginoantonio@bol.com.br

CRÔNICA

    Por Antônio Carlos de Souza Higyno*

IN MEMORIAN

fessora e de minha saudosa mãe.
Saudades, muitas saudades, ali-

cerces de nossas vidas, não são o re-
viver do passado, pois, como disse, o 
que passou, passou. Mas não existi-
mos sem passado, sem sustentação 
do que fomos e vivemos como não vi-
vemos sem sonhos que são o presente 
e o futuro.
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No XX artigo (mês de março de 2015) 
começamos a adentrar no mundo do 
economista, filósofo e escritor Galbrai-
th, conhecido por suas posições Keyne-
sianas. Falamos também que Galbraith 
instituiu três grandes instrumentos de 
poder: condigno; compensatório e condi-
cionado. Encerramos dizendo que toda 
empresa, quer queira, quer não, é uma 
organização burocrática. 

Pois bem, primeiro um breve histó-
rico sobre a burocracia, palavra tão mal 
compreendida nos tempos de hoje, mas 
quando o criador da sociologia da bu-
rocracia, Karl EmilMaximilian Weber 
lançou o termo, não imaginou que hoje 
seria tão mal interpretado. Em 1940 as 
empresas começam a acrescer, a gestão 
era pautada pelo humor dos empresá-
rios, uma verdadeira instabilidade de 
controle gerencial, foi quando Weber 
instituiu uma gestão impessoal e racio-
nal com o objetivo de organizar eficien-
temente um grande número de pessoas, 
gerando crescimento econômico e polí-
tico. Ou seja, a burocracia vem da pre-
missa de uma organização eficiente por 
excelência. No âmbito político, ela tenta 
coibir exageros, desmando, desvios ou 

coisas do gênero. No âmbito industrial, 
a burocracia, identificou espaço de po-
der, controle, previsibilidade e eficiên-
cia. Perfeito para o ambiente instável 
das indústrias da época. 

Disfunções da burocracia. Robert K. 
Merton, um dos críticos da teoria bu-
rocrata listou algumas disfunções, são 
elas: exagerado apego a regras e regula-
mentos; conflito entre as regras formais 
e as informais; papelada; ritualismo; re-
sistência a mudança; impessoalidade no 
relacionamento entre membros da or-
ganização; atrito com o público; posição 
hierárquica com base nos processos de-
cisórios; exibição de sinais de autorida-
de. Como sabemos que na Administra-
ção na há um modelo ou receita perfeita 
para tudo, essas são as consequências 
indesejadas da burocracia. 

Regras e regulamentos servem para 
dar sentido, direção a ser seguida, mas 
as vezes assumem o papel de fins, mas 
deveria ser meios. O que acontece é a 
forma como as pessoas acabam entran-
do num transe e passam a desenvolver 
o que chamamos de incompetência trei-
nada. Sabemos que é do regulamento 
de um aeroporto que os carros não cir-

culem pela pista, mas em Rio Branco, 
no Acre Em 1984, por falta de luz nas 
pistas, carros foram perfilados com fa-
róis acesos para auxiliar os pilotos a 
enxergarem a pista, o sargento de plan-
tão violou as regras para que pousasse 
um avião com diretor de Engenharia da 
ELETRONORTE a bordo. Essa foi uma 
demonstração de quebra de burocracia, 
outro termo usual em setores e depar-
tamentos de empresas e governos. Mas 
nesse caso – do sargento do Acre – o 
resultado não foi bom, pois o piloto do 
avião perdeu o controle, bateu a aerona-
ve e todos morreram. 

Um dos fenômenos que a burocracia 
tenta enfrentar são as regras formais 
e informais. Quando você é contratado 
para trabalhar numa empresa, logo, 
recebe um treinamento e fica a par das 
regras formais, mas assim que começa a 
se misturar com os colegas, passa a sa-
ber das regras informais. Quase sempre 
chegamos cedo, pois a regra formal diz 
que o trabalho começa às 08h00, mas 
os colegas que chegam depois da hora 
marcada, passam a usar das regras in-
formais de chegar depois do horário, em 
poucos dias você passa a usar a regra 

informal e nem lembra mais da regra 
formal, cuidado com esse conflito, não 
abra mão da regra formal, ela mantém 
empregos, se for pra mudar, que seja 
sugerido, testado e aprovado e, assim, 
formalizada. 

 Na burocracia tudo deve ser 
registrado e padronizado, isso faz com 
que os processos gerem muito papel. 
Antigamente os bancos tinham um pe-
queno formulário de depósito em três 
vias, mas quando fazíamos o depósito, 
o caixa ficava com um, nos dava outra 
e sempre jogava a terceira fora. Aquilo 
me intrigava, primeiro por jogar o papel 
fora, segundo, se não tinha destino con-
tábil, porque produzir essa terceira via? 
Acredito que você já entendeu a nossa 
mensagem, que não devemos abrir mão 
da burocracia, devemos apenas enxugá
-la, torná-la aliada nos processos de ges-
tão, a ideia não é burlar uma regra, mas 
estudar novos caminhos de práticas de 
gestão eficaz. Não deixe que a rotina da 
burocracia se torne um ritual, algo en-
gessado e sem perspectiva de mudança. 

*Linho Costa. Diretor da Costha Fera.
E-mail: adm@costhafera.com

Inovação e Criatividade
Como Fatores Motivacionais - XXI.

Burocracia, heroína ou vilã?  

EDUCAÇÃO

O convênio tem por objetivo a reali-
zação de Estágio Supervisionado para 
os alunos regularmente matriculados 
na FMT, com concessão de Bolsa de 
Complementação Educacional. 

A Faculdade Madre Thaís (FMT), fir-
mou convênio com o Ministério Público 
da Bahia (MP-BA) beneficiando alunos de 
todos os seus cursos de graduação, prin-
cipalmente Direito. O convênio tem por 
objetivo a realização de Estágio Super-
visionado para os alunos regularmente 
matriculados na Faculdade, com conces-
são de Bolsa de Complementação Educa-
cional.

O prazo de vigência do convênio é de 
cinco anos, podendo ser renovado  caso 
haja interesse das partes. Pelo acordo, 
compete ao MP-BA fornecer a FMT o nú-

mero de vagas e tarefas para estágios no 
curso oferecido; solicitar alunos às vagas 
definidas; indicar um funcionário para 
supervisionar e acompanhar o estágio; 
providenciar, em favor dos estagiários, 
seguro de acidentes pessoais; e efetuar o 
controle de assiduidade dos estagiários.

Já à FMT compete fornecer ao MP
-BA informações sobre o curso oferecido; 
encaminhar alunos candidatos sempre 
que solicitado, desde que os mesmos es-
tejam inscritos no Estágio Supervisiona-
do; assinar os termos de compromisso dos 
estudantes junto com o MP-BA e o aluno

O convênio recebeu as assinaturas 
da procuradora geral de Justiça Adjunta, 
Drª Sara Mandra Rusciololi Souza, repre-
sentando o Ministério Público - Bahia; 
e do diretor geral da Faculdade Madre 
Thaís, Eusínio Lavigne Gesteira.

Convênio da Faculdade Madre Thaís com o
Ministério Público da Bahia beneficia estudantes
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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

O Rotary Club Itabuna Sul, presidido por José Marques 
Pereira, no ano rotário 2014 - 2015, promoveu no sábado 
(25/4), na Associação Atlética Banco do Brasil - AABB de Ita-
buna, a 6ª edição da sua Feijoada Beneficente, onde os recur-
sos arrecadados com as vendas serão destinados as entidades 
Núcleo Cuidar e Fundação Rotária. 

Fotos: Vercil Rodrigues e 
site www.avozeavezdajuventude.blogspot.com.br 

Rotary Club
Itabuna promove 

a 6ª Feijoada 
Beneficente na AABB
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Maio é um mês especial, nele é 
comemorado o dia de Santa Rita, 22; 
Dia das Mães (comemorado no 2º do-
mingo) e aniversários de parte de 
minha família: dia 5, do esposo Ver-
cil Rodrigues, diretor-presidente do 
Grupo DIREITOS; dia 10, da mamãe 

Maria Santos dos Santos (Maroca) e 
19, Beatriz Silva Cerqueira, minha 
querida sobrinha e afilhada. Rogamos 
a Deus-Pai, que continuem abenço-
ando ainda mais a minha família. E 
parabéns a todos aniversariantes por 
essas datas importantes.

Quem também aniversariará no mês 
de maio (25), é a advogada, professora 
universitária e acadêmica Raildes Perei-
ra Santos, ocupante da cadeira nº 22, da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia – Aljusba. Parabéns mestra por 
essa sublime data.

Vercil Rodrigues, Maria 
Santos e Beatriz Cerqueira

Quem estará aniversariando 
no próximo dia 13/5, é o advogado e 
membro da Academia de Letras Jurí-
dicas do Sul da Bahia – Aljusba, onde 
ocupa a cadeira nº 5, Cosme José dos 
Reis. Parabenizamos o nobre causídi-
co por festiva data.

Cosme Reis

Raildes Pereira

Beatriz Silva 
Cerqueira e Maria 
Santos dos Santos 
(Maroca)

Vercil e 
Angélica 
Rodrigues
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A DÉCIMA QUARTA EDIÇÃO DO
COMPASSO ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

GOVERNO DO ESTADO

Distrito Integrado reforça 
segurança em Uruçuca

Redução de ICMS para 
voos amplia destinos 
no interior da Bahia

A segurança da população do 
município de Uruçuca, no litoral 
sul do estado, ganhou um refor-
ço na manhã deste sábado (18) 
com a inauguração do Distrito 
Integrado de Segurança Pública 
(Disep). A nova unidade, entre-
gue pelo governador Rui Costa e 
o secretário de Segurança Públi-
ca, Maurício Barbosa, teve inves-
timento superior a R$ 3 milhões 
e integra as polícias Militar e 
Civil, além do serviço de emis-
são de carteira de identidade. O 
equipamento é o primeiro dos 34 
a serem inaugurados na Bahia.

“O distrito é uma forma de 
fazer a integração física e efeti-
va do trabalho das polícias Civil 
e Militar que, primeiro, oferece 
mais conforto para a população 
que recorre aos serviços e, se-
gundo, proporciona melhores 
condições de trabalho para nos-
sos profissionais de segurança”, 
disse Rui Costa. O Disep reúne 
as ações da 7ª Coordenadoria de 
Polícia do Interior (Coorpin) e 
do 5º Pelotão da 72ª Companhia 
Independente de Polícia Militar, 
que integra o Comando do Poli-
ciamento da Região Sul.

A estrutura é dividida em 
três módulos e inclui área ad-
ministrativa, atendimento ao 
público, salas de investigação, 
cartório, audiências, alojamen-
tos para policiais e custódia de 
presos em flagrante. Um posto 
do Instituto Pedro Melo do De-
partamento de Polícia Técnica 
(DPT) oferece o serviço de emis-
são de carreira de identidade.

Para a professora Yonara 
da Silva, o Disep garante mais 
segurança e cidadania. “É muito 

importante poder tirar a identi-
dade aqui, sem precisar viajar, 
sem falar na segurança maior 
para nossa cidade”. Outros qua-
tro distritos integrados serão 
instalados em Capim Grosso, 
Bonito, Iguaí e Buritirama.

Encontro escolar - Ainda 
em Uruçuca, Rui Costa visitou 
o Colégio Estadual Carneiro Ri-
beiro, onde avaliou melhorias 
na estrutura, na quadra polies-
portiva e conversou com alunos 

e educadores. Com 700 estudan-
tes de ensino médio e Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), a 
unidade funciona há 85 anos em 
um prédio histórico. Aluno do 3° 
ano, Mateus Oliveira acredita 
que uma educação melhor é res-
ponsabilidade de toda a socieda-
de. “A boa estrutura da escola 
é muito importante porque é a 
raiz de bons cidadãos”.

No Centro Educacional do 
Município, Rui Costa foi rece-
bido com uma apresentação do 
coral de alunos, existente há 
dois anos, e participou da en-
trega dos prêmios ‘Aluno Nota 
Dez’ e ‘Professor Destaque’, que 
reconhecem e incentivam os me-
lhores estudantes e docentes do 
município no último ano.

O objetivo das visitas do go-
vernador Rui Costa aos estabe-
lecimentos de ensino da rede es-
tadual é estabelecer uma maior 
aproximação com a comunidade 
escolar, afirmando o compromis-
so do Pacto pela Educação na 
Bahia.

Sancionado em 2013 com o 
objetivo de estimular a malha 
aérea regional, o decreto que 
reduz a alíquota do Imposto so-
bre Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS) sobre o com-
bustível (querosene) para voos 
regionais de 17% para até 7% 
contribuiu para a ampliação do 
número de municípios beneficia-
dos com linhas regulares.

Atualmente, a Bahia possui 
nove aeroportos que oferecem 
rotas comerciais no interior do 
estado, nas cidades de Ilhéus, 
Porto Seguro, Feira de Santana, 
Teixeira de Freitas, Valença, 
Lençóis, Barreiras, Paulo Afon-
so e Vitória da Conquista. O se-
cretário da Fazenda da Bahia, 
Manoel Vitório, avalia que os 
resultados atestam os efeitos 
positivos do incentivo fiscal ofe-
recido ao setor. “O Governo do 
Estado entende a importância 
do transporte aéreo regional 
para o desenvolvimento do tu-
rismo e da economia baiana. A 
medida é vantajosa, sobretudo, 
para a população”, explica.

Com o crescimento da aviação 
e a crescente demanda da região 
de Vitória da Conquista, o muni-
cípio vai ganhar um novo termi-
nal. Com aproximadamente 50% 
de obras concluídas, o aeroporto 
substituto contará com área patri-
monial triplicada e pista de pou-
so e decolagem maior. Em breve, 
Guanambi, no Sudoeste baiano, 
também terá voos regulares.

O secretário do Turismo, 
Nelson Pelegrino, destaca a 
importância de dotar o estado 
de infraestrutura turística. De 
acordo com ele, o decreto vem 
ao encontro da política de re-

qualificação dos aeroportos, e é 
estratégico para desenvolver o 
Turismo Regional. “Possibilitou 
aumento de voos regulares para 
destinos turísticos indutores do 
nosso estado, abrindo portas 
para o grande potencial atrati-
vo do interior”. Ainda de acordo 
com Pelegrino, mais da metade 
dos soteropolitanos preferem 
viajar dentro do próprio estado, 
demonstrando a relevância de 
promoção do Turismo interno.

 Redução gradual - De acor-
do com a legislação tributária 
vigente na Bahia, a alíquota 
para querosene de aviação, que 
é de 17%, pode ser reduzida na 
medida em que a companhia aé-
rea amplia o número de voos e 
de municípios atendidos no es-
tado. A Azul, empresa pioneira 
na operação, com voos regulares 
em nove municípios, já passa 
a fazer jus a uma alíquota de 
10%, que será reduzida para 7% 
após a entrada em operação do 
voo que atenderá a Guanambi. 
Segundo o acordo firmado com 
o Governo, a empresa também 
se compromete a aumentar as 
aquisições de querosene de avia-
ção no estado, de forma a com-
pensar a redução na alíquota.

“Com a redução do ICMS de 
combustível e investimentos no 
setor aéreo, temos conseguido 
ampliar as rotas e incentivar a 
aviação regional do estado. Nos 
últimos anos, foram investidos 
mais de R$ 100 milhões na me-
lhoria e adequação dos aeroportos 
baianos, entendendo a expansão 
da aviação como um importan-
te vetor de crescimento para a 
Bahia?, afirma o secretário de In-
fraestrutura, Marcus Cavalcanti.



O silêncio
dos inocentes

Mais do que  uma simples questão de 
modismo, discutir o problema  da infân-
cia é um convite para se  percorrer um 
duro caminho onde a constante é a dor.  
O problema da infância é consequência 
de fatores díspares quanto a corrupção 
e a insensibilidade dos que dispõem de 
maiores e melhores oportunidades, má 
distribuição de renda e recurso, falta de 
políticas mais adequadas por parte  do 
estado e de  organizações civis.

O Brasil acena que estamos grada-
tivamente perdendo as nossas crianças. 
Paremos e vejamos que grande respon-
sabilidade você e eu temos de ser  bons 
exemplos para  todas elas. Os atos de vio-
lência ocorridos no estado do Maranhão 
neste início de ano chamaram a atenção 
de todo o país e fizeram que assuntos re-
lacionados à segurança pública e direitos 
humanos viessem à tona e fossem man-
chete nos jornais. A tragédia com Ana 
Clara, vítima de um incêndio provocado 
em ônibus em  São Luiz, deixa claro que 
as crianças são mais vulneráveis a ata-
ques e  outras formas de violência.

A infância brasileira luta com situ-
ações violentas todos os dias, na escola, 
em casa, no trajeto que percorrem, na rua 
onde brincam, observamos que não há se-
gurança em nenhum lugar. As crianças 
não podem continuar  convivendo com esse 
cenário. Elas  estão sobrevivendo a infân-
cia para morrer violentamente  durante a  
adolescência. A mídia faz acreditar que os 
adolescentes são criminosos, entretanto, 
os dados mostram que são mais vítimas 
que causadores de violência. 

Devemos levar em conta que no Bra-
sil  o uso da violência como método de 
disciplina é socialmente aceito; Em suas 
próprias casas, centenas de crianças são 
vítimas silenciosas de quem na realidade 
deveriam protegê-las. 

A violência doméstica há  em todas as 
classes sociais e nos contextos de pobreza 
e exclusão social ela se torna ainda mais 
nefasta, pois se somam outros determi-
nantes sociais que impedem o pleno de-
senvolvimento delas. O mapeamento da 
infância no Brasil é que a criança não é 
criança. Falta-lhe muito, é preciso lutar 
pela sobrevivência, quando deveria estar 
brincando e convivendo com a família.  O 
problema é que agimos como se vivêsse-
mos  em outro planeta. A dor, o problema, 
a angústia do vizinho, parecem não nos 
incomodar. Devemos amar uns aos ou-
tros, mas fazemos?

É importante ver que a violência con-
tra a criança não é só um caso de polícia. É  

sobretudo de política social. Não há uma 
fórmula capaz de, por si, assegurar a con-
vivência pacífica entre as pessoas.  Mas é 
certo que sem justiça social, sem as ações 
sobre o desemprego, e sem investimentos 
em áreas básicas, como educação e saúde, 
persistirá o quadro de desigualdades, in-
segurança e medo que marcará o cotidiano 
e a realidade da infância brasileira. 

O grande problema é que somos um 
país incoerente em relação a infância. So-
mos muitas vezes tentados a proclamar o 
que não vivemos, a apregoar o que não fa-
zemos. Se amamos, precisamos traduzir  
esse amor em ações e gestos de solidarie-
dade aos menores abandonados.

Como você, amigo leitor, analisa sua di-
nâmica social? Será cabível afirmar que há 
um quadro de imobilismo na nossa socie-
dade hodierna? Será que estamos fazendo 
tudo que poderíamos? Qual o impacto que 
a nossa ação vem produzindo a cada dia 
nas pessoas e comunidade que nos cercam?

Não terá sentido algum nos deixar-
mos envolver por uma compreensão 
meramente filosófica do problema. De 
igual modo, a sociologia pode ajudar-nos 
a compreender esse triste drama, mas 
também, não esgota a sua complexidade 
e extensão. Aliás, qualquer  abordagem, 
seja ela de que natureza for, se desconsi-
derar os princípios e postulados bíblicos 
será falha, incompleta e ineficaz.

A nossa legislação estabelece que as 
crianças devem ser prioridade absoluta 
para o Estado. Portanto, a família enfrenta 
a cada dia novos e mais temíveis desafios. 
Mantê-la a salvo  é cada vez mais urgen-
te, exigindo de cada um  mais disposição. 
A criança, bênção de Deus para o mundo, 
precisa ter na família o amparo, o sustento 
e o respaldo para um crescimento sadio.

É a família que melhor ensina, edu-
ca e forma. É a família que, ajudada por 
Deus, prepara os homens que amanhã 
moldarão o mundo. Da qualidade dessa 
ministração à criança no lar e disposição 
em fazê-lo, teremos dias melhores. Ne-
cessitamos também de uma ação inter-
setorial, superando o modo  tradicional 
de se pensar as políticas para a infância 
somente nas áreas de educação, saúde e 
assistência social. Urge que todos os se-
tores cultura, esporte, infraestrutura, de-
senvolvimento, segurança pública unam 
esforços para combater a violência.

ESTAMOS PREPARADOS?

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinha@hotmail.com
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Estagnação 
econômica, 
política e ética! Por Cláudio Zumaeta*

PONTO 
DE VISTA

Nas redes sociais circula o “desabafo 
de um empresário” que vem em boa hora. 
Digo isto porque embora o (des)governo 
petista insista, cinicamente, que as me-
didas econômicas adotadas até agora, são 
apenas “ajustes para se manter os avan-
ços conquistados”, o povo brasileiro tem 
sentido na pele e no bolso o que, de fato, 
são essas tais medidas: arrocho! 

O governo petista impõe a toda socie-
dade brasileira, especialmente, aos mais 
pobres, a conta de uma política econômi-
ca mentirosa, arquitetada tão-somente 
para se manter no poder!    

 Sem mais delongas, vamos ao de-
sabafo ao qual me referi: “Quer me cha-
mar de coxinha, paneleiro, elite branca, 
bebedor de Black Label... Ok. Acho até 
divertido... Mas, faz um favor para o seu 
país antes. Emprega alguém. Na CLT! 
Paga tudo direitinho. Pega toda a sua 
grana e coloca na sua ideia, no seu negó-
cio. Pega um financiamento, com a maior 
taxa de juros do mundo e arrisca seu pes-
coço na sua iniciativa...

Aluga um escritório ou uma loja. 
Compra um estoque. Corre o risco de 
verdade! E se o governo tirar o incenti-
vo para o consumo, não desanima... Pega 
outro empréstimo, com a maior taxa que 
o mundo moderno já viu. Paga os juros do 
primeiro empréstimo com outro emprés-
timo. E vai com fé na sua ideia! Paga o 
décimo terceiro e as férias do teu funcio-
nário, sem vender merda nenhuma em 
dezembro, janeiro, fevereiro... Nem no 
mais lindo Carnaval do mundo, quando 
todo mundo para de trabalhar... Ou na 
Copa das Copas que te deu 12 dias úteis 
num mês corrente...

Paga mais para os teus fornecedores, 
já que os seus custos também aumenta-
ram devido à energia, gasolina e dólar... 
Mas, diminui o seu preço, para tentar ser 
competitivo numa economia recessiva. 
Então, tenta fazer com que uma estru-
tura enxuta seja perene. Acaba com sua 
eficiência... Vai ser difícil, já que o seu 
cliente está quebrado e não pode te pagar 
mais... E corre o risco de quebrar de vez, 
perdendo todo capital que você investiu...

Fez tudo isso? Então beleza. Me cha-
ma do que quiser... Você é um herói e não 

me interessa qual partido apoia! Tem o 
meu respeito! Mas, não fez nada disso? 
É político de carreira? Está encostado 
em alguma bolsa? Mama na teta do go-
verno? É vagabundo? E pensa que pode 
falar sobre patrão e empregado, classes 
sociais, oportunidades e exploração da 
cadeia produtiva... Desculpa, mas... Cala 
a boca!”

É um desabafo autoexplicativo. No 
entanto, vale salientar ainda, uma repor-
tagem do “Estadão” (29.03) que anuncia 
em sua manchete: “85% do esforço fiscal 
anunciado (pelo governo) até agora sai 
dos bolsos dos brasileiros”. 

Aquela reportagem ainda nos infor-
ma: “segundo cálculo do economista Man-
sueto Almeida as medidas anunciadas 
pela nova equipe conseguiram reunir até 
agora R$ 45 bilhões dos cerca dos R$ 66 
bilhões que fixou como meta para 2015. 
Ocorre que apenas R$ 7 bilhões são cortes 
na máquina pública, basicamente de des-
pesas de custeio, como cafezinho e xérox. 
O grosso dos recursos, R$ 38 bilhões, vai 
sair do orçamento das famílias”. Segundo 
ainda Mansueto Almeida: “Para fechar 
a meta, o governo terá de fazer um corte 
brutal de investimentos ou elevar a car-
ga tributária, punindo o já comprometido 
crescimento”. 

É isso. Em quase todas as notícias 
econômicas divulgadas desde 2013, os 
números oficiais saíram piores que as 
previsões. E não por acaso, a expectati-
va de crescimento para 2015 vem sendo 
revisada para baixo a cada novo boletim 
divulgado pelo próprio Banco Central. O 
país vive uma tripla estagnação: econô-
mica, política e ética! 

O pior disso tudo é que o governo petis-
ta faz de conta que não entendeu o recado 
daquele histórico 15 de março. E mandam 
seus interlocutores dizerem por aí que vão 
fazer a “reforma política” pretendida pelos 
manifestantes. Coisa nenhuma! O recado 
foi outro! E foi muito claro, direto e objeti-
vo: fora Dilma, Lula e o PT!

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

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

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Por que
existe tanta 
corrupção?

Meus irmãos, a 
humanidade está 
vivendo uma 
grande vergonha: 
a corrupção

O oitavo mandamento diz que não de-
vemos levantar falso testemunho (cf. Êxodo 
20,16). É uma grande graça podermos falar 
disso agora. Deus é a fonte de toda verda-
de e ela se encontra de geração em gera-
ção. Por isso, nós, que somos filhos d’Ele, 
precisamos vivê-la. São João dizia que é ne-
cessário viver na luz e na transparência. E 
tudo o que se opõe à verdade é a mentira. E 
nós sabemos quem é o pai da mentira.

Verdade, justiça e amor são os três pi-

lares de sustentação da humanidade. Se 
faltar uma dessas virtudes, não há como 
ela ficar em pé. Por que existe tanta corrup-
ção? Porque, em primeiro lugar, nós falta-
mos com a verdade e, assim, acostumamo-
nos a viver com ela.

Seu irmão,

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade Canção Nova 

(www.cancaonova.com)
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EMPRENDIMENTO

Cidadelle faz festa para comemorar 
término das obras do Clube e do Condomínio

Outros pronunciamentos, 
show internacional e visitas

O salão de festas do clu-
be da Associação de Mora-
dores do Bairro Cidadelle 
esteve completamente lota-
do na última sexta-feira, 24, 
para o coquetel que marcou 
o término das obras do Clu-
be e do Condomínio Cidadelle 
House, construído no km 24 
da rodovia Jorge Amado. A 
diretoria da Cidadelle, esteve 
representada pelos sócio-di-
retores Denis, Eliana e André 
Guimarães; representando os 
profissionais encarregados 
da construção participaram 
os engenheiros Sérgio Mota 
e Sérgio Barroso. Clientes do 
empreendimento, parceiros, 
autoridades e imprensa pres-
tigiaram o evento.  

Abrindo os pronuncia-
mentos da noite o diretor 
comercial Denis Guimarães, 
saudou os convidados, fez 
agradecimentos e convidou 
a família para o palco com 
quem dividiu aquele mo-
mento especial. Em seguida 
convidou o parceiro Roberto 
Mussnich, presidente do Ata-
cadão, que dirigiu palavras 
emocionadas aos presentes, 
dizendo que aquele bairro 
nasceu com o Atacadão e des-
tacando que a partir daquele 
momento o seu equipamento 
passaria a denominar-se de 
“Atacadão Cidadelle”, consi-
derando o significado da in-
tegração do bairro com o em-
preendimento. 

Falaram ainda os religiosos 
Pastores Marcos Lopes e Mel, abor-
dando os temas felicidade, alegria, 
convivência e amor, o Vice-Prefeito 
de Ilhéus Carlos Machado e o Pre-
feito de Itabuna Claudevane Leite, 
que destacaram a contribuição que 
a Cidadelle vem trazendo à região 
com a interação com os poderes 
públicos e com a comunidade. Na 
sequência os engenheiros Sérgio 
Mota e Sérgio Barroso, salienta-
ram aspectos técnicos e a história 
da obra e por fim o Diretor Denis 

Guimarães finalizou a solenidade 
mostrando os números impressio-
nantes em torno do empreendimen-
to Cidadelle. Para se ter uma idéia 
o empreendedor citou que foram 
utilizados na obra 125 mil sacos de 
cimento, construídos quase 14 mil 
metros de meio fio, aplicados 1.200 
mil unidades de blocos de concre-
to intertravado e 3.500 toneladas 
de asfalto. Tudo isso sem contar o 
plantio de mais de 37 mil unidades 
de árvores, dentre frutíferas, ar-
bustos e palmeiras.

O encontro entrou pela madru-
gada com um show internacional 
do cantor Dan Torres e sua banda. 
Nascido em Londres, filho de bra-
sileiro com inglesa, Dan é um dos 
recordistas de interpretações musi-
cais em mais de dez novelas da Rede 
Globo de Televisão e a sua apresen-
tação foi uma parceria com a TV 
Santa Cruz. Os proprietários ainda 
tiveram a oportunidade de conhecer 
de perto as instalações do Clube vi-
sitando as áreas iluminadas espe-
cialmente para aquela noite.

Não devemos nunca desistir e nem se can-
sar de praticar o bem, nem de ser útil, nem 
de edificar templos as virtudes, nem de orar e 
agradecer a Deus, o doador e provedor de toda 
vida, por nossa existência.

Que eu não me canse de amar o que é bom 
e belo.

Que eu não me canse de ser um farol de luz 
a iluminar a vida das pessoas que me acercam.

Que eu não me canse de crer e nem de ter 
esperança em dias melhores, em confiar nas 
pessoas, em acreditar na sinceridade e na gra-
tidão.

Que eu não me canse de orar e agradecer.
Que eu não me canse de realizar o bem.

Que eu não me canse da verdade, bem e 
belo .

Que eu não me canse de abrir portas para o 
bem e para a verdade.

Que eu não me canse da rotina que tanto 
faz o bem, melhorando a vida de todos nós, 
pessoas amadas de Deus.

Que eu não me canse do amor de Deus, 
amor amplo, amor a humanidade.

Senhor que eu não me canse de servir, ser-
vir espontaneamente,  servir para o bem da 
humanidade, servir para a felicidade ser du-
radora. 

Que eu tenha sempre coragem!
Que eu tenha sempre  fé!
Que eu tenha sempre Esperança!
Que eu tenha sempre determinação!
Que eu tenha sempre  Saúde!

Senhor que eu não me canse de viver, sor-
rir, aplaudir, apoiar  e cantar.

Senhor que eu não me canse de semear o 
amor, a paz, a arte de viver bem em sociedade, 
na realidade tal como ela é.

Senhor que eu não me canse de caminhar, 
seguir avante, pisar firme no chão, ter o olhar 
voltado para o futuro, aprender e ensinar, jun-
tar as pedras do caminho e com elas edificar 
boas trilhas.

Senhor  que eu não me canse de sorrir e 
nem de gargalhar, nem semear a alegria de 
viver.

Senhor que eu não me canse de juntar as 
mãos para servir, orar, agradecer e acolher.

Senhor que eu não me canse de esperar, 
aguardar o tempo certo das coisas, que eu te-
nha paciência e não me canse de acreditar na 
bondade das pessoas.

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

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

Motive a boa ação

ESPAÇO
LIVRE

Por João Batista de Paula*

Denis Guimarães, com sócios e familiares, saúda os convidados

AGNELO
73 3215.5070 - 8817-2461
9146 5930 – 8823 2463

Vice-Prefeito de Ilhéus, Cacá Machado, ressaltou importância do projeto

Prefeito de Itabuna, Vane Leite, cumprimenta e 
agradece os empreendedores
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GOVERNO DO ESTADO

POLÍTICA

Governo encaminha reajuste de 6,41% para o 
funcionalismo público à Assembleia Legislativa

Deputado acusa PSDB de 
defender interesses de 
petroleiras americanas

O reajuste geral do funcionalis-
mo público estadual será de 6,41%. 
O projeto de lei já foi enviado, nesta 
sexta-feira (24), para a Assembleia Le-
gislativa do Estado da Bahia (Alba). O 
pagamento será parcelado: 3,5%, retro-
ativos a março, e 2,91% em novembro. 
Os servidores que permanecerão com 
vencimentos abaixo do salário mínimo, 
mesmo após a concessão dos 3,5%, sai-
rão desta faixa no mês de novembro, 
quando receberão, além dos 2,91% pre-
vistos, um reajuste complementar de 
2,43%, totalizando um ganho de 8,84%. 
O reajuste geral, que contempla o con-
junto de servidores, cerca de 260 mil, 
representa um acréscimo na despesa 
de pessoal de 2015 do Estado de, apro-
ximadamente, R$ 390 milhões (tre-
zentos e noventa milhões de reais). O 
acordo foi fechado após reunião com re-
presentantes da Federação dos Traba-
lhadores Públicos do Estado da Bahia 
(Fetrab) e de sindicatos de diversas 
categorias do funcionalismo, na noite 
de hoje, com o governador Rui Costa e 
outros representantes do governo.

Há nove anos consecutivos, o governo 
tem concedido o reajuste geral aos servi-
dores, ao contrário de outras gestões, que 
costumavam privilegiar determinadas 
categorias em detrimento de outras, dei-
xando de favorecer o funcionalismo como 
um todo. Assim como em anos anteriores, 
as representações sindicais participaram 
diretamente das discussões acerca do 
atual reajuste, o que reforça o compro-
misso do diálogo franco e transparente 
mantido pelo Governo. Para a coorde-
nadora da Fetrab, Marinalva Nunes, “o 
governador apontou um cenário que con-

templa a reposição da inflação para o fun-
cionalismo, isso é uma avanço porque nós 
conseguimos cumprir os princípios fun-
damentais da campanha salarial 2015 e 
os acordos setoriais firmados no ano pas-
sado”. Segundo ela, os pilares principais 
são o reajuste linear, os acordos setoriais, 
o repasse da inflação e o piso do magisté-
rio. “Isso quer dizer uma ação positiva do 
governador, quero destacar essa vontade 
do Governo do estado de estar sempre 
dialogando e conversando.

O secretário da Administração, Edel-
vino Góes, avalia que “este é um momento 
importante e valoroso, conseguimos em 
rodadas de discussões com os sindicatos 
onde a gente evidenciou as dificuldades 

financeiras deste ano e construímos uma 
proposta que garante a reposição da infla-
ção do ano passado, de 6,41%, e também 
a garantia da manutenção das promoções 
e progressões, dos ganhos já assumidos. 
Isso vai na direção da nossa política de 
valorização do funcionalismo”. Vale desta-
car que o reajuste soma-se aos ganhos es-
pecíficos de cada categoria previstos para 
2015, a exemplo da GAPV (Gratificação 
por Atividade Policial), cujo pagamento 
corresponde a um ganho nominal entre 
8,30% e 11,74% para os policiais militares 
e de 9,95% a 16,28% para os policiais civis, 
considerando-se a folha do mês de março.

Esta medida terá impacto de R$ 112 
milhões para a folha estadual. Outras 

carreiras, como as da área da educação 
e saúde, também serão contempladas 
com avanços. Professores e coordenado-
res em efetivo exercício têm assegurado, 
através da Lei 13.185, uma promoção 
extraordinária para junho deste ano, 
que propiciará um ganho médio de 8% 
aos professores e trará um impacto de 
R$ 122 milhões para a folha estadual. 
Para isso, a Secretaria da Educação ins-
tituiu o Curso de Atualização em Prá-
ticas Pedagógicas para os professores e 
coordenadores pedagógicos da ativa da 
rede estadual, cujo objetivo é aprimorar 
a formação dos educadores por meio da 
participação e conclusão deste Curso. O 
Governo da Bahia vem praticando uma 
política abrangente de valorização da 
carreira do Magistério.

Desde 2009, quando se instituiu o 
Piso Salarial Nacional do Magistério, o 
Governo vem adotando valores até mes-
mo superiores a este piso. Em 2015, ao 
conceder o reajuste linear, esta política 
salarial será mantida. Todos estes avan-
ços foram assegurados pelo Sistema Esta-
dual de Negociação Permanente (SENP), 
através do qual o governo estabeleceu 
diálogo com as entidades de classe, ga-
rantindo ganhos salariais significativos, 
bem como progressão nas carreiras, mui-
tas das quais estagnadas há décadas. A 
concessão do reajuste linear também de-
monstra o esforço do Governo da Bahia 
em cumprir funcionalismo compromissos 
assumidos com o funcionalismo. No atual 
momento delicado para a economia, vá-
rios estados deixaram de conceder esta 
majoração, a exemplo de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul.

O presidente da Frente Parlamen-
tar Em Defesa da Petrobras, deputado 
federal Davidson Magalhães (PCdoB
-BA.), foi no dia 23 à tribuna da Câma-
ra para falar do balanço da Petrobras 
e das críticas dos tucanos. Disse que o 
mercado saudou positivamente a audi-
tagem e os novos rumos da companhia, 
mas o PSDB não. E que através dos 
senadores José Serra e Aloysio Nunes 
- este considerado “garoto” (de reca-
do) das poderosas americanas Exxon e 
Chevron - “ querem a quebra da empre-
sa, patrimônio do povo brasileiro, para 
vender às petroleiras internacionais. 
Querem  que a Petrobras deixe a ex-
ploração do pré-sal  e isto não vamos 
deixar”.

O deputado acusou os tucanos de te-
rem projetos de lei em trâmite no Con-
gresso favoráveis à desnacionalização 

da estatal e que a Frente da Petrobras 
vai lutar contra todas as tentativas. 
“Eles querem eliminar a obrigatorie-
dade da Petrobras em ser operadora 
única e voltar ao regime anterior, de 
concessão”. Davidson citou ainda que 
a imprensa tem noticiado movimentos 
nesta intenção, “tanto de José Serra 
quanto de Aloysio Nunes, se queixando 
da partilha, e trocando correspondên-
cias e comprometimentos com a Exxon 
e a Chevron”.

O deputado federal baiano defendeu 
o regime atual de partilha, “utilizado 
em todos os países que tem reserva de 
petróleo comprovada”, ao contrário da 
concessão, utilizada em países onde não 
se sabe se de fato o petróleo existe, “o 
que não é nosso caso”. Disse também 
que o senador Nunes é um “garoto” (de 
recado) das petroleiras americanas. 
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