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ENTREVISTA Geraldo Ramos Soares, sociólogo

“É UM DIÁLOGO
DA ACADEMIA
COM A SOCIEDADE”
LUDMILA SILVEIRA

Professor da Universidade
Federal da Bahia (Ufba), Ge-
raldo Ramos Soares minis-
trará, a partir da próxima
segunda-feira, o curso de ex-
tensão Sociologia e Solida-
riedade. Em entrevista ex-
clusiva ao A TARDE, ele ana-
lisa a crise social que assola
a população baiana e aponta
como o curso pode contri-
buir para melhorar as rela-
ções interpessoais

Qual o principal objetivo a
ser alcançado pelo curso?

A ideia é ampliar as in-
terpretações sobre o que é
a solidariedade. Geral-
mente, ela está associada
a clientelismo, assisten-
cialismo ou filantropia,
mas não é só isso. Não tem
nada a ver com ser bon-
zinho, mas com externar
nossas principais quali-
dades. Outra ideia é tra-
balhar as diferenças de
cada aluno, para que eles
se aceitem e interajam en-
tre si, independentemen-
te de religião, classe social
ou ideologias políticas. O
curso também ajuda es-
sas pessoas a assumirem
responsabilidades sociais
e a descobrirem quem são
de verdade.

Qual será a metodologia
aplicada durante o curso?

Arquivo pessoal

COMO PARTICIPAR

LOCAL
Pavilhão de Aulas do
Canela (PAC), no Vale
do Canela, sala 306

PERÍODO DE AULAS
Encontros semanais
de março a julho
para as turmas 1, 2 e
3. Para a turma 4,
sete encontros
mensais aos
sábados, entre 21/3 e
24/10. Turma 5 terá
encontros mensais
aos sábados

INSCRIÇÃO
Enviar e-mail para
socsoli@ufba.br. O
valor do curso varia
de acordo com
as turmas. Mais
informações:
71 8838-9234 e no
site www.educando
educadores.ufba.br

Estudaremos textos, ana-
lisaremos obras cinema-
tográficas, mas o funda-
mental é todo o processo
de interação que acontece
em sala. Costumo criar si-
tuações nas quais as pes-
soas refletem sobre elas
mesmas, sustentam-se
em suas diferenças e tro-
cam experiências. Essa é
uma metodologia ligada
ao autoconhecimento. A
cultura transformou o
processo educacional em
acúmulo de informações
e isso não é o ideal. Tam-
bém uso meditação. Tra-
ta-se de um curso teóri-
co-vivencial. A questão
contemporânea não é
uma questão teórica, em
que a teoria errada é subs-
tituída pela certa. O con-
tato físico e a troca de con-
textos sociais também
são importantes.

Como os participantes po-
derão aplicar fora da sala de
aula as teorias e experiên-
cias vivenciadas?

Não há fórmula. A soli-
dariedade não pode ser
aprisionada em um mo-
delo. Quando os alunos
refletem sobre eles mes-
mos e identificam suas
qualidades mais signifi-
cativas, a solidariedade
acaba se tornando muito
natural. Ela se expressa de
maneira particular em
cada aluno. O importante
é que ela faz bem a quem

dá e a quem recebe.

Qual a novidade deste ano?
Foi criada uma turma pa-
ra veteranos. Muita gente
que já fez o curso em ou-
tra oportunidade solici-
tou uma reciclagem do
conteúdo. Desta forma,
poderei aprofundar os
questionamentos traba-
lhados em sala anterior-
mente, trazendo novas
abordagens.

O curso é restrito para es-
tudantes e profissionais da
Ufba?

De forma alguma. Qual-
quer pessoa pode se ins-
crever. A ideia é que,
quanto mais as turmas
reunirem pessoas de di-
ferentes realidades, opi-
niões e crenças, a vivência
em sala de aula será mais
enriquecedora. Já tive alu-
nos que eram aposenta-
dos, militares, donas de
casa ... Não há qualquer
restrição.

Então não é um curso vol-
tado somente para o meio
acadêmico...

Pelo contrário. O ideal é
que ele se expanda para
fora da universidade, que
seja aplicado em diferen-
tessegmentos.Trata-sede
um diálogo da academia
com a sociedade e da so-
ciedade com a academia.
Os inscritos vão em busca
de algo que eu tenho para

compartilhar, mas eles
também compartilham
suas histórias comigo.

Quais foram as experiên-
cias mais marcantes que o
senhor já vivenciou duran-
te as aulas?

Certa vez, tive alunos que
eram policiais e outros
que eram juízes. Eles con-
tribuíram com relatos
bastante ricos e demons-
traram absorver as pro-
postas do curso. Percebi
que eles revisaram as po-
sições que ocupam na so-
ciedadeenomundo,além
de reavaliar certas cren-
ças. Foi muito positivo.

Apesar de tantas diferen-
ças, o que o senhor percebe
que os participantes pos-
suem em comum?

Eles são buscadores. São

pessoas insatisfeitas com
as fórmulas convencio-
nais de se comportar e tra-
balhar em sociedade. Es-
tão procurando algo no-
vo, inspiração e autoco-
nhecimento.

Há algum segmento da so-
ciedade que o senhor gos-
taria que recorresse mais
ao curso?

Educadores em geral.
Acredito que a educação e
apolíticasãoasprincipais
ferramentas que podem
transformar a sociedade.
A educação é a base de
tudo.

Que análise pode ser feita
da sociedade baiana, atual-
mente?

Nós vivemos uma crise
que aponta para o esgo-
tamento das práticas po-

líticas,educacionais,epara
o esgarçamento das rela-
ções interpessoais. Esse
modelo de organização da
sociedade está fragilizado.
Os problemas não são re-
solvidos, são adiados. Atin-
gimos um ponto em que é
necessário haver uma re-
formulação do modelo.

Em que o curso contribui
para tal reformulação?

Contribui criando um es-
paço para refletir a crise
que vivemos e discutir co-
mo podemos aprovei-
tá-la. Em nível mais pro-
fundo, a crise é uma opor-
tunidade valiosa para que
façamos transformações,
logo, o curso é uma porta
para que encontremos a
maneira de, individual-
mente, alcançar as mu-
danças desejadas.

Unimed Extremo Sul Cooperativa deTrabalhoMédico
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária

A Presidente do Conselho de Administração da Unimed Extremo Sul Cooperativa de
Trabalho Médico, conforme disposição estatutária convoca os 145 (cento e quarenta e
cinco) cooperados para a Assembleia Geral Ordinária – AGO, a realizar-se no próximo dia
23/03/2015 (segunda-feira).

Horário: 1ª Convocação: 17:00h com 2/3 do número de cooperados; 2ª Convocação: 18:00h
com metade mais 1 dos cooperados; 3ª Convocação: 19:00h com pelo menos 10
cooperados.
Local: Av. Pres. Getúlio Vargas, nº 1245- Monte Castelo,
CEP: 45.990-900. Teixeira de Freitas/BA.

ORDEMDODIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo Balanço e
Demonstrativo de Resultados – Exercício 2014.
2. Parecer do Conselho Fiscal.
3. Dar destino aos resultados.
4. Eleição do Conselho Fiscal – gestão Abril/2015 a Março/2016.
5. Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e Auditoria Médica, cédula de
presença dos membros dos Conselhos, diárias e deslocamentos, e remuneração dos
cooperados – forma e periodicidade.

Teixeira de Freitas/BA, 06 de março de 2015.

EDITAL ÚNICO
DE LEILÃO

www.biasileiloes.com.br

Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente autorizado
pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia de Securitização, faz saber que, nos
termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar
do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará
realizar: Primeiro Leilão: Dia 13 de Março de 2015 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia
19 de Março de 2015 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22
- Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que
será distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel sito à: Um ponto comercial,
localizado na Travessa Lúcio Costa, Quadra 3, Lote 82-A, Setor Felix Araújo, nesta cidade de
Correntina/BA, com construção em bloco de cerâmica, tipo comum, fachada de 5,80m, com
01 porta e 02 janelas de frente, contendo: 01 área de circulação, 02 suítes, 03 quartos e quintal
com área construída de 120,39m² e área total de 298,29m². Matrícula nº 7.220 no Cartório
de Registro Geral de Imóveis de Correntina/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito,
1º Leilão R$ 213.508,96; Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 128.797,34.
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for
inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima estipulada.
No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor
da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das
contribuições condominiais, atualizados até a data do leilão. Os interessados em participar do
leilão no modo “on-line”, deverão se cadastrar no site www.leilaoonline.net e se habilitar em
até 02(duas) hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” e seus incrementos
deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade
de condições com os ofertados a viva-voz nos leilões presenciais de fechamento. Correrão
por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como:
pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão,
Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. O imóvel se encontra
ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do
imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas
as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente
reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.

Inf. no escritório do leiloeiro: (11) 4083-2575

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de espaço para
a realização do evento de Feirão da Casa Própria 2015 cujos requisitos são: 1.
Área construída e coberta de, pelo menos, 7 mil metros quadrados em ambiente
contínuo localizado na cidade de Salvador/BA; 2. Local de fácil acesso para o público
geral, possuindo transporte público e estando bem inserido na malha urbana; 3.
Estacionamento com capacidade para 1.200 veículos; 4. Disponibilidade para as datas
compreendidas entre 08 e 16 de junho de 2015. Os interessados devem elaborar carta
proposta com assinatura do responsável e apresentar documentação comprobatória da
regularidade jurídico/fiscal por parte do contratado. Os documentos devem ser enviados
via sedex ou entregues no endereço: Rua Ivonne Silveira, nº 248 - Edf. Empresarial 2 de
Julho - 12º andar - Doron (Paralela) -Salvador/BA - CEP.: 41.194-015, no prazo de até 5
dias úteis, a partir da data da publicação.

PROSPECÇÃODEESPAÇOPARAREALIZAÇÃO
DE EVENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:

FEIRÃO DA CASA PRÓPRIA 2015

Ministério da
Fazenda

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL FASE III
(OPERAÇÃO).

A KOALA SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -EPP ,

CNPJ 08.546.010.0001-39 torna público que está requerendo

a Secretária de Meio Ambiente, Saneamento e Recursos

Hídricos – SEMARH a Ambiental Fase III (Funcionamento),

Para Fabricação de Equipamentos Industriais de Metais

localizada na Rua Moisés de Araújo, Qd D, Lotes 20 e 26-

Miragem - Buraquinho, no município de Lauro de Freitas –BA.

Alejandro Antonio Venegas Droguett

Sócio - Administrador

A Comissão Setorial Permanente de Licitação/SMS, com fundamento
na Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Municipal nº 6.148/2002, Decreto
Municipal nº 13.724 e Lei Federal nº 8.666/93, comunica aos
interessados no Pregão Eletrônico nº 027/2015 – Processo n°
11577/2014, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
DE MEDICAMENTOS, que fica prorrogado para o dia 19/03/2015 (início
do recebimento de propostas), até 09h do dia 20/03/2015, (abertura
das propostas) às 09h30 e (sessão de disputa de preços) às 10h. O
Edital e seus anexos encontram-se à disposição nos endereços:
www.compras.salvador.ba.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. Salvador,
03 de março de 2015. JOSÉ EGÍDIO DE SANTANA - Presidente/COPEL.

AVISO DE PRORROGAÇÃO


