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Vitória da Conquista, 05 de junho de 2009

Não posso dar-te soluções
para todos os problemas da
vida, mas nem tenho resposta
para as tuas dúvidas e
temores, mas posso escutar-te
e compartilhar contigo.

Iara Damiana, Hoje a estrela é você
I

ara Damiana Campos Alves Miranda, nasceu em terra grapiúnas com
o Cachoeira a cochichar poemas
para as noites morenas de Itabuna,
em 28 de dezembro.
Viveu muitos anos em Itororó, cidade
de criação. Lá abortou os seus primeiros
versos "ajuntando letras e soldando as
palavras com elétricas feridas na oficina
de suas maquinações". Recebeu diploma
de professora no Centro Educacional de
Itororó, mas foi na terra natal que diplomou em letras. Em Itororó se fez mãe de
quatro filhos (Gilmara, Giorgio, Giselle
e Gustavo Cesar) que não conseguiram
driblar a primavera, cúmplice morena da
cor dos bagos-de-cacau.
Chegou em 1978, em Vitória da Conquista. Deixou atrás um amor de longos

anos: a terra com cheiro de gado e a
família protegida por Valdélio e Iazinha
(seus pais). Criou laços apaixonados
pela brisa fria e por seu fazer professora
na Escola Normal.
Agora está, na Serrania de Elomar
Figueira, de Glauber Rocha, Heleusa
Câmara, Maneca Grosso, Laudinor Brasil, Euclides Dantas, Nilton Gonçalves,
Erathósthenes Menees, José Zélio Passos
Sobrinho, Carlos Jeovah, Jorge Luiz Melquizedeque, Jean Claúdio e tantos outros.
Tímida, virou poeta com lançamento
de Retrato, em 1985. Em 1987, colocou
entre as mãos do público-leitor o segundo filho da sua relação com a poesia - O
Lazer do Poeta é Fazer Poesia - "Iara
afinal é mãe. Mãe outra vez das palavras
- água. É mãe d'água".

Passou uma temporada na Casa da
Cultura em companhia de Carlos Jehovah, Iris do Prado, Stela B. Bacelar,
Vicente Cassimiro e outros companheiros, em 1986/87.
Em agosto de 1986, tomou posse na
Cadeira N° 17, na Academia Conquistense de Letras, tomando João Zélio
Passos Sobrinho como Patrono. Fez
parte da sua diretoria (Biênio 86/88).
Assumiu, em janeiro de 88, a Coordenação de Cultura do Município. Este trabalho a aproximou de tantos e de tudo.
"Era uma vez Iara-Filha-Menina-MãeSereia-Damiana-Mulher-Poeta". "Se a
mim fora dado autoridade para tal, não
titubeava em batizá-la Iara Morena Poeta
Damiana". Atualmente diretora do Colégio Opção Candeias.

Feira de

Comunicação
e Cultura
A Feira de Comunicação e Cultura está sendo
promovida pelo curso de Relações Públicas
(RP) da Faculdade Juvêncio Terra e faz parte
dos projetos da agência experimental de Relações Públicas do curso.
A proposta da Feira de Comunicação e Cultura é criar um espaço para o estreitamento da
relação entre os alunos do curso e empresas
que atuam no ramo de comunicação e cultura.
Os alunos podem se beneficiar de uma rede de
contatos com potenciais empregadores e as
empresas podem promover os seus produtos e
serviços e passam a conhecer melhor os profissionais de Relações Públicas.
A mestra Cláudia Andrade coordena o curso
de Relações Públicas desde o início deste
ano(2009). O curso começou em 2005 contudo
nos últimos dois anos não formou turma por
falta de alunos suficientes. A profissão do relações-públicas é relativamente nova e pouco
conhecida, e por isso a meta é melhorar a
comunicação com diversos públicos da sociedade para tornar a profissão mais conhecida. A
primeira turma se formou no início de 2009 e
os graduados já estão inseridos no mercado de
trabalho e satisfeitos com a sua profissão. Essa
resposta positiva do mercado de trabalho trouxe um animo novo para o curso e a coordenação está confiante no sucesso do curso. Esse
semestre foi desenvolvido uma pesquisa para
identificar o perfil do alunos de RP da Faculdade Juvêncio Terra e o resultado da pesquisa
será fundamental para desenvolver estratégias
de comunicação para atrair novos alunos. A
pesquisa foi desenvolvida pela agência experimental do curso de relações públicas que se
chama ComunicaRP. A agência é uma oportunidade para os alunos desenvolverem atividades profissionais e adquirirem experiência na
sua profissão sob a supervisão e coordenação
de professores. O segundo projeto da agência
está sendo a realização deste evento, a Feira de
Comunicação e Cultura. Neste evento terá a
apresentação dos resultados da pesquisa com
os alunos de RP e também a apresentação de
uma peça teatral chamada Rometa e Julieu. A
peça será apresentada pelo V semestre de RP e
foi dirigida pelo professor Fabrício Gama.
O curso de relações públicas atrai um público muito dinâmico, comunicativo e criativo e os
professores se integram no processo de ensino
e aprendizagem. O resultado é curso divertido
e apaixonante.

Agenda Cultural - Junho-2009
- Inauguração do Balcão de Justiça e Cidadania
Dia 03 às 10:30 - Núcleo de Práticas Jurídicas da FAINOR
- Feiras de Relações Públicas
Dia 04 e 05 às 19:00 - Faculdade Juvêncio Terra
- Show de Rodolfo Abrantes
Dia 06 às 15:00 - Quadra do Diocesano
- Peça teatral "Os homens querem casar e as mulheres querem sexo"
Dias 04 á 07 às 20:00 - Centro de Cultura
- Lançamento da Barsa Planeta
Dia 10 às 17:00 às 22:00 - Livraria Nobel Shopping
Conquista Sul

A

idéia da peça surgiu a partir de
uma pesquisa feita com número
de sites de relacionamentos. Hoje
temos em todo o mundo cerca de
200 mil sites com 400 milhões de
participantes. Este número prova que os sites
são funcionais e a procura aumenta a cada dia,
em função da falta de tempo das pessoas. Descobriu-se que mais da metade dos participantes
em busca de um relacionamento sério, são
homens. Ao contrário das mulheres que, buscando independência, se mostram mais disponíveis para encontros casuais. Foi a partir
desta pesquisa, que o autor desenvolveu o
texto, mostrando um pouco da realidade de
uma forma descontraída e alegre.

