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ENTREVISTA

Direitos – Qual a diferença entre o 
Advogado e o Professor José Marcello 
Monteiro Gurgel?

MG – Mais conhecido como Marcello Gur-
gel [risos]... Assim sou conhecido depois que 
resolvi assinar como J. Marcello M. Gurgel. 
Diferença? Não sei se, de fato, é uma diferença, 
mas no exercício da docência tenho que apre-
sentar todo o arcabouço teórico aos alunos, já 
na advocacia escolho a melhor aplicação prá-
tica em razão do problema apresentado, creio 
que a semelhança seja mais fácil de responder. 
Afinal, o professor precisa despertar a curiosi-
dade dos seus alunos e, assim, conseguirá dos 
discentes a vontade de aprender, mas, para 
tanto, necessitará conquistar sua confiança. E 
só conquistará tal confiança se demonstrar co-
nhecimento e seriedade. Tal situação serve no 
exercício da advocacia, posto absolutamente 
necessária a conquista da confiança do cliente, 
que só lhe creditará naquelas mesmas circuns-
tâncias: conhecimento e seriedade.

Direitos – O senhor é graduado pela 
Faculdade de Direito da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, Mestre em Di-
reito Político e Econômico também pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, 
hoje é o Coordenador do Curso de Direi-
to da UNYAHNA – Salvador, e Professor 
de Direito Público da UNYAHNA - Salva-
dor e da FIB. Os títulos auxiliam na ad-
vocacia e na docência?

MG – Título não é sinônimo de compe-
tência advocatícia ou acadêmica. O título de 
mestre não me confere qualquer outro atribu-
to; o título, em minha opinião, se torna quadro 
pendurado na parede. É realização pessoal e 
me orgulho dele, tanto o é que fica pendura-
do lá e ainda quero cursar o doutorado.... Mas 
bom advogado? Terá que perguntar aos meus 
clientes... Bom professor? Terá que pergun-
tar aos meus alunos... Ser competente é algo 
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maior! Dependerá de atributos natos e outros 
conquistados mediante muito estudo e esforço, 
ambos, ressalte-se, contínuos. E de uma boa 
dose de sorte também, devo confessar.

Direitos – Sorte? O que significaria 
“sorte” nessa conjuntura?

MG – Minha família me auxiliou em to-
dos os momentos da minha vida, minha es-
posa, namorada já à época do Mackenzie, 
idem. Também no Mackenzie conheci meus 
dois grandes mestres e mentores; os Profes-
sores Jorge Miguel e Edvaldo Brito, eles não 
tinham qualquer motivo para me ajudar com 
conselhos, estágios e trabalho, ainda assim 
o fizeram, e em parte me ajudam até hoje. O 
mesmo diria dos Professores Geraldo Facó Vi-
digal e Geraldo de Camargo Vidigal, da USP, 
ambos mentores e parceiros na advocacia em 
São Paulo, ou José Milton Miranda, mentor e 
parceiro na advocacia em Salvador. A lista é 
longa, me sinto ‘devedor’ de muita gente...

Direitos - E credor?
MG – Hoje tenho condições de ajudar sim, 

e sempre que possível o faço, mas não tenho 
pretensão de cobrar nada. Essa construção de 
laços de amizade ou paternais não são passí-
veis de execução! [risos...]. Portanto, não sou 
credor. Auxiliar um aluno, um jovem advo-

gado ou professor, quando possível, me faz 
bem. Tenho certeza de que os meus mentores 
ajudaram outras pessoas antes de mim e tan-
tas além e acho que fizeram tudo isso porque 
algum dia foram ajudados. Hoje, então, faço o 
mesmo, sigo o exemplo. Presto auxílio sempre 
que possível, sem pensar em ganhar algo em 
troca. Já ganhei! Lá no início! Agora só depen-
de de mim. E como disse o Professor Edvaldo 
Brito ‘o Dr. Marcello Gurgel não tem mais o 
direito de errar’!

Direitos – O Professor Edvaldo Brito 
te disse isso?

MG – Sim [pensativo]. Logo que me for-
mei e cheguei em Salvador, há tempos... Foi 
na primeira reunião do escritório, no auditó-
rio, jamais vou esquecer. Como tantas outras 
palavras, de todas essas pessoas. Lembro, por 
exemplo, do Professor Jorge Miguel, quando 
nem tínhamos muito contato, que me respon-
deu depois de um “debate” em sala de aula 
“Dr. Marcello essa é a primeira de várias ou-
tras injustiças que você verá na vida, que bom 
que já começou a testemunhá-las no início da 
faculdade de direito” [sorri]. Sou realmente de-
vedor de muita gente...

Direitos – Percebe-se grande influ-
ência de professores na formação da sua 
carreira, decidiu ser professor já àquela 
época, na faculdade?

MG – Não, só após a faculdade ouvi “o 
chamado”. A docência é um vício, não consigo 
me imaginar fora da sala de aula. A seriedade 
implica encarar a docência como um dever e 
jamais como um “hobbie”. Um professor sério 
não finge que ensina e não permite que seus 

alunos finjam que aprendem. Ele deve servir 
de exemplo, inclusive, de conduta. Suas rea-
ções serão sempre observadas, suas colocações 
ou críticas sempre analisadas, pontualidade, 
assiduidade, empenho, metodologia, etc.

Direitos – E a Coordenação do Curso 
de Direito, qual o desafio?

MG – O convite da UNYAHNA aqui em 
Salvador foi maravilhoso. Os dois coordenado-
res que me antecederam são amigos e colegas 
que muito respeito, Sueli Custódio e Henrique 
Galvão, e meu trabalho é justamente dar con-
tinuidade na colheita do que já foi plantado. A 
UNYAHNA é conhecida por ter um curso de 
direito da mais alta excelência, os professores 
sempre foram o destaque do Instituto, e a pro-
ximidade dos alunos com esse corpo docente é 
um diferencial.

Direitos – Orgulho e satisfação na co-
ordenação do cruso de direito?

MG – Não poderia ser diferente. A 
UNYAHNA me concedeu a honra de coor-
denar um curso de direito sério. Temos uma 
grade curricular invejável, disciplinas de 36 
ou 72 horas devidamente distribuídas, nosso 
colegiado de professores é um órgão ampla-
mente democrático, composto por todos os 
professores do curso, certificamos cursos de 
pós-graduação em Salvador, exigimos conheci-
mentos específicos dos professores para minis-
trarem as matérias no curso de direito, núcleo 
de monografia muito bem organizado, prática 
jurídica de altíssima qualidade, tanto o é que a 
aprovação na OAB é muito boa e o acolhimen-
to no mercado de trabalho idem. Não por outra 
razão os alunos se orgulham da UNYAHNA, 
bem como os professores. É muito bom ouvir 
dos professores que na UNYAHNA eles são 
tratados como verdadeiros professores!

Direitos – E então, o que falta?
MG – Desenvolvimento da nossa revista 

jurídica, reestruturação do trabalho de conclu-
são de curso, desenvolvimento dos núcleos de 
pesquisa, e novos convênios, bem como o apri-
moramento dos procedimentos adminstrati-
vos e acadêmicos, ou mesmo das condições e 
aperfeiçoamento metodológico dos professores. 
A UNYAHNA é instituição de ensino jurídico 
sério e trata o aprendizado jurídico de forma 
séria, ciente das responsabilidades e do seu 
papel social.

DIREITOS - E por falar em revista 
jurídica, o que o senhor achou do lança-
mento da Direitos a 1ª Revista Jurídica 
da  Bahia?

MG – É necessário felicitar todos os envol-
vidos no projeto, pois a DIREITOS representa 
espaço regional digno e respeitável para divul-
gação das pesquisas e debates necessários à 
ciência jurídica. 
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A Câmara de Vereadores de Ilhéus 
entregará a diversos órgãos públicos e 
seguimentos da sociedade civil organi-
zada uma revista que mostra todo o an-
damento do Poder Legislativo ilheense 
no ano de 2009. A revista, intitulada de 
“Câmara em Ação”  traz o resumo das 
principais sessões especiais, de audiên-
cias públicas, além das conquistas dos 
vereadores através dos diversos reque-
rimentos e indicações. 

Desde o início de 2009, a Mesa Di-
retora da Câmara tem trabalhado para 
dar cada vez mais transparência aos tra-
balhos do legislativo e a revista vem jus-
tamente completar trabalhos como o do 
site da Câmara (www.camaradeilheus.
com.br), do programa Câmara em Ação, 
sempre de 12:00 a 12:30, de segunda a 
sexta-feira na rádio Nova Bahiana AM 
e dos jornais oficiais do legislativo. 

A criação destas medidas de trans-

parência do legislativo foi aplaudida por 
todos os vereadores. Entre eles o vere-
ador Valmir Freitas, 2º secretario, que 
elogiou a iniciativa. “Este tipo de tra-
balho garante à população o direito de 
acompanhar e participar cada vez mais 
de perto dos trabalhos do legislativo” 
lembrou o 2º secretario. Já o vereador 
Jailson Nascimento, presidente do le-
gislativo, ressaltou o fato da revista fa-
zer uma retrospectiva do que foi o ano 
de 2009 na Câmara de Vereadores. “Os 
principais pontos e discussões de 2009 
foram relatados nas páginas da revista, 
todo cidadão ilheense poderá agora re-
lembrar todas as vitórias do legislativo 
neste ano que passou”, finalizou o vere-
ador Jailson Nascimento. 

A Revista Câmara em Ação foi pro-
duzida pela Assessoria de Imprensa da 
Câmara de Ilhéus e teve como editor o 
jornalista Mauricio Maron.

Revista Câmara em Ação é 
lançada pelo legislativo ilheense

A partir de 1º de janei-
ro de 2010, as distribuido-
ras de energia elétrica que 
estourarem seus limites de 
duração e freqüência de du-
ração seus limites de blecau-
tes terão de ressarcir, mês a 
mês, seus consumidores. O 
pagamento dessa compen-
sação direta aos clientes se 
dará por meio de desconto 
na contas de luz. A decisão 
foi tomada pela Agência 
Nacional de Energia (Ane-
el) muda os critérios pra a 
punição das empresas que 
não cumprem suas metas 
de melhora da qualidade 
no fornecimento de energia 
elétrica.

O juiz Anderson Cortez Mendes, 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
negou pedido de indenização movi-
do pela Igreja Universal do Reino de 
Deus (IURD) contra o jornal Folha de 
São Paulo e o articulista Fernando de 
Barros e Silva. Na ação, a Iurd argu-
mentava que o artigo de Barros e Silva 
intitulado Fé do Bilhão , publicado em 
2007, baseava-se em conteúdo “tenden-
cioso e ostensivo”. De acordo com o juiz, 
“não há que se falar em lesão à honra” 
da Universal, e a Iurd “teve um notável 
desenvolvimento empresarial desde a 
sua formação, o que provoca interesse 
da mídia”.

Cliente receberá 
por blecaute

Igreja Universal perde 
ação contra a Folha

“Provocador”, Não! Professor, Sim!
Há cerca de dois meses foi veiculado 

pelo Ministério da Educação um comer-
cial sobre a alfabetização de adultos e, 
em um determinado momento, uma das 
atrizes (não sei se uma professora; Deus 
ajude que não!) dizia que seu papel era a 
de “provocadora” do aprendizado dos (as) 
alunos (as).

Desde o início tal propaganda me cha-
mou muito a atenção. 

Minha formação é de uma época em 
que o antigo segundo grau tinha, magis-
tério, contabilidade, científico e admi-
nistração. No magistério tive o contato 
inicial com o ensino. Ao me encaminhar 
para UESC optei, por paixão e por que-
rer ser professor, pela História. Três 
anos de magistério, mais cinco de Estu-
dos Sociais com habilitação em História, 
seguido de uma Especialização em His-
tória Regional e o Mestrado em Cultura, 
sedimentaram em mim um pensamento 
e uma idéia que desde o início defen-
dia: o profissional da educação não é um 
simples ‘facilitador’, ou um ‘auxiliar’, ou 
‘uma peça dentro de uma engrenagem 
maior’, ou um ‘parceiro’, ou um ‘provo-
cador’ e tantas outras teorias/’coisas’ pe-
dagógicas que fui ouvindo e analisando. 
Não! O professor é um profissional, com 
uma competência e um papel único den-
tro do sistema educacional!

Nele incide o papel de dotar alunos 
(as) de uma concepção e visão de mun-
do que há de auxiliá-los no seu cotidiano 
profissional, social, familiar e em todos os 
momentos de sua vida. Não quero aqui di-

tar que o professor é deus todo poderoso. 
Ainda assim, um profissional competente 
e conhecedor de suas funções, inigualável 
em qualquer área do conhecimento.

Defendi e defendo hoje que a nós cabe 
a formação de alunos em todas as suas 
fases de aprendizado. Tal qual um bom 
médico é respeitado pela exatidão de seu 
diagnóstico e pelo conhecimento na área, 
receitando com precisão a dosagem e o 
tipo de medicamento específico, cabe a 
nós professores termos a mesma postu-
ra: precisamos ter conhecimento, saber 
como agir em sala, fazer uso de uma boa 
metodologia, ler diuturnamente, viajar, 
conhecer, assim seremos sempre profis-
sionais competentes e não apenas um 
“provocador”.

Sou “Professor”, e, (como brinco sem-
pre com meus amigos é ótimo, bem como 
os amigos professores com quem convivo). 
Creio que, mais do que nunca, é chegada 
a hora de todos nós profissionais em edu-
cação, passarmos a ter um comportamen-
to que não mais aceite ‘saberes pedagógi-
cos’ de quem nunca pôs os pés em sala de 
aula e, ainda assim, arvora-se a entender 
mais do que aqueles que labutam com vá-
rias turmas e em diversas faixas etárias 
(numa turma) diariamente, na luta por 
uma Educação verdadeiramente emanci-
padora. Feliz 2010. 1

 1 Com a colaboração do professor e amigo Luiz Cláu-
dio Zumaêta Costa.

Por Charles Nascimento de Sá 
Historiador, Especialista em História Regional, 

Mestre em Cultura. Professor. 
da Rede Estadual de Ensino da Bahia. 

E - m a i l :  c h a r l e s . s a 7 5 @ g m a i l . c o m

Queixou-se de mim a poesia....
Lamentou-se por mim a poesia
De mim, fugiu o verso
Em pranto silencioso, expirou-se.
 
Queixou-se de mim a poesia....
Abandonada sentiu-se,
Quando versos, sonhos
Em águas correntes ecoaram
Afogando-se diante da minha presença 
oculta.
Triste, ficou a poesia!
 
Queixou-se de mim a poesia...
Da minha melancolia,
Lucidez duvidosa,
Lamentos, aflições minhas.
 

Sorumbática....
Queixou-se do apático coração,
Exilado, adormecido nos lençóis
Da passividade
Da quietude do esquecimento dos versos,
Que do coração entoava.
Queixou-se de mim a poesia....
 
Livra-me da camisa-de-força, eu sou a 
poesia!
Livra-me da indolência, eu sou a poesia!
Livra-me, que a vida está a espera, eu sou a 
poesia!
 
Hermético, não é o coração do poeta! 

Por Lucrecia Rocha - Poetisa
E-mail: lucreciarocha@gmail.com

POESIAS...
Queixa
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Fundação de Atenção à Saúde Pública (FASI)
Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães (HBLEM)

RELATÓRIO - Novembro de 2009
 
  APRESENTAÇÃO - O HBLEM (Hospital de Base Luis Eduardo 
Magalhães) mantido pela Fundação de Atenção a Saúde de Itabuna (FASI), 
fundação pública integrante da administração indireta municipal, ocupa 
papel importante no sul da Bahia. Apresenta grande potencial em função 
da capacidade da maioria de seus profissionais, de sua dimensão e de sua 
localização estratégica na região. Atende a 121 municípios outros constantes 
da Programação Pactuada e Integrada do Estado da Bahia.

Sua importância pode ser avaliada através dos seguintes pontos:

É o único hospital com atendimento exclusivamente SUS;· 
É Pronto Socorro 24 horas para Urgência e Emergência nas · 
Clínicas Básicas e Ortopedia e referência para os serviços de 
Média e Alta Complexidade em Neurologia e Ortopedia.

Apesar de ser o HBLEM hospital publico municipal com características 
intermunicipal e face as características da atual administração, é fundamental 
que suas atividades sejam realizadas de forma transparente, o que vem 
sendo feito desde setembro de 2008, quando mensalmente, de forma aberta 
e sem subterfúgio, tem-se elaborado relatório e encaminhado às autoridades 
constituídas, inclusive com afirmativas desta natureza: “... caso não haja 
esforço e, aumentar o valor do repasse, corre-se o risco de se perder tudo o 
que foi feito até o momento...”;” ... os recursos repassados são insuficientes 
para os resultados alcançados e exigidos ...”;” ... a permanência por mais 
3 (três) meses com 30 leitos abertos, prestando atendimento, sem que 
houvesse o respectivo ressarcimento das despesas, causou desequilíbrio 
orçamentário, tendo como conseqüência um déficit mensal médio de R$ 
250.000,00 que se acumula a partir de maio do corrente ano ...”. 
 O presente relatório busca apresentar as ações desenvolvidas e 
resultados alcançados no mês de novembro de 2009, como fruto do Contrato 
05/2009, assinado com o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Saúde 
–SESAB e FASI – visando a execução de ações e serviços de Média Complexidade 
Ambulatorial e/ou hospitalar aos usuários do SUS do Estado da Bahia.

1. INTRODUÇÃO - O HBLEM, hospital municipal de grande 
porte sofre as mesmas dificuldades experimentadas por todas as unidades 
do gênero com atendimento exclusivamente SUS. Os recursos repassados 
cobrem apenas 33% das despesas efetivamente realizadas.

 Sua situação agrava-se ainda mais quando se avalia a idade de suas 
instalações e equipamentos, alguns fora de linha, outros com idade superior 
a 10 (dez) anos. Nestas condições as despesas com manutenção tornam-se 
insuportáveis.

É de se considerar ainda o aumento de preços dos materiais 
e medicamentos, inclusive soro, consertos de equipamentos antigos, 
impossibilidade de aquisição de novos. Existia uma incompatibilidade 
que entre o sistema SUS/SESAB x HBLEM, sanada em conseqüência de 
uma reunião entre SESAB e Diretoria do HBLEM, quando a Dra. Claudia 
disponibilizou pessoal para um encontro no final de outubro. Com os devidos 
ajustes os resultados começam a surgir não obstante os esforços iniciais 
tenham se concentrado em direção as AIH’s anteriores para não se perder 
o prazo de reapresentação. A redução de AIH’s rejeitadas tem diminuído e 
esperamos em dezembro atingir a meta traça.   

2. DESENVOLVIMENTO - O HBLEM no período, contando 
com um quadro funcional formado por 606 servidores, um Corpo Clínico 
constituído por 70 profissionais médicos em diversas especialidades e com 
175 (cento e setenta e cinco) leitos dedicados a atendimento exclusivamente 
SUS, distribuídos nas seguintes áreas de internamento: Clínica Médica, 
Clínica Pediátrica, Clínica Cirúrgica, Clínica Obstétrica, Psiquiatria e UTI-
Adulta, e com um repasse de R$ 1.500.000,00 (Hum milhão e quinhentos mil 
reais), conseguiu realizar as seguintes atividades.

2.1 Atividades Realizadas

2.1.1 Capacidade Instalada (nº de leitos): 175

 Clinica Médica ..................   53
 Clinica Cirúrgica ............... 104
 Clínica Pediátrica ..............   02
 Clínica Obstétrica .............    01
 Psiquiatria ........................    06
 UTI-Adulto ......................    09

2.2 Produção Mensal (novembro)

2.2.1 Nº de leitos Disponíveis .............   175

Pacientes Internados ........................ 510  (AIH”s normais) · 
AIH’s reapresentadas .........................   195   · 
Total de AIH’s apresentadas .............    705 · 
Óbitos ..............................................       82· 

Enfermarias/CTI .....  40
Pronto Socorro ........ 42

Cirurgias ...........................................     393· 
Emergência ........... 256
Eletiva .................  137

Análises Clínicas ............................... 12.314· 
Exames Radiológicos ........................   1.259· 
Ultrassonografia ...............................       665· 
Eletrocardiograma ............................       570· 
Eletroencefalograma ........................       140· 
Endoscopia .......................................       343· 
Colonoscopia ...................................          35· 
Tomografia .......................................         18· 
Anatomia ..........................................         63· 
Fisioterapia .......................................       780· 
Ecocardiografia transtorácica ...........       207· 
Adm. de Medicamentos ...................     3.369· 
Ortopedia .........................................          64· 
Consulta P S ....................................      1.765· 
Consulta Ambulatório .....................      2.114· 
Consulta Psiquiatria ........................         818 · 

A tabela a seguir mostra a distribuição da população das áreas de 
onde provem a maior parte dos clientes de saúde HBLEM.

Tabela 1 - Origem dos pacientes internados no HBLEM  no mês  de 
       novembro  de  2009.

      * Outros Municípios: (Igual ou menor que 3): Campos dos Goitacazes, 
Canavieiras, Firmino Alves, Gongogi, Ibicui, Ibirataia, Itabela, Itacaré, Itamaraju, 
Itamari, Itapetinga, Itarantin, Itororó, Jaguaruana, Marau, Mascote, Nilo Peçanha, 
Nova Ibiá, Pirai do Norte, Presidente Trancredo Neves, Salvador, Santa Luzia, 
São José da Vitória, Teolândia, Una, Uruçuca.
 Observa-se que do total de pacientes internados, no período, 50,0% são 
de Itabuna enquanto que 50,0% são oriundos de outros municípios. Os
números confirmam ser o HBLEM um hospital regional e as vezes até interestadual. 

Tabela 2 – Casos (enfermidades) Clínicos/Cirúrgicos mais freqüentes 
        atendidos no HBLEM no mês de outubro de 2009.

O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar do HBLEM no 
mês de novembro registrou um total de 30 casos de diarréia, sendo 27 casos do 
Município de Itabuna e 03 casos de outros municípios. No respeitante a doenças 
e agravos não transmissíveis o Núcleo efetuou 393 notificações, sendo: 120 por 
acidente de transporte, 14 por tentativa de suicídio, 50 por agressões/homicídio, 
78 por quedas, 10 casos por queimaduras e 121 por outros acidentes.

2.3 Principais Despesas

2.3.1 Salário de Pessoal:

 Total Bruto  R$ 632.956,73
 Total Líquido  R$ 553.357,13

2.3.2 Folha Médica:

 Total Bruto  R$ 546.518,90
 Total Líquido  R$ 525.200,88

2.3.3 Nutrição

 No período foram servidas:
 Refeições (almoço e janta)   20.921 
 Refeições para colaboradores  6.534
 Refeições para pacientes     
11.049
 Refeições para o Pronto Socorro   1.830
 Refeições para acompanhantes  1.508
 Café da manhã e lanches p/ pacientes
 P. S.       
 1.830
 Café da manhã e lanche p/ pacientes 11.061
          Café da manhã e lanche p/ colaboradores 1.860   

Resultados Comparativos - O modo de entender o hospital é vê-lo como uma 
organização de características próprias que o diferenciam de outras organizações 
ou instituições. Por trabalhar especificamente com pessoas e com vidas humanas, 
precisa ter objetivos institucionais e pessoais claros em todos os níveis, unidade 
de propósitos, de pensamento e interesses comuns. 
          A seguir tem-se um comparativo entre os resultados alcançados em novembro 
de 2009 e igual período de 2008. Não é demais ressaltar que no período contou-se 
com recursos da ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) do 
SUS transferido via Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e a contra partida do 
Município no respeitante a Água, Telefone, Energia Elétrica. Também, é oportuno 
lembrar que a expectativa criada, sem a devida liberação dos R$ 750.000,00 
(setecentos e cinqüenta mil reais) resultante da continuidade por 03 (três) meses 
dos trinta leitos abertos quando do surto da Dengue, para uma instituição que atua 
em regime de ressarcimento, resultou em gastos com pessoal e medicamentos, não 
previstos, trouxe sérios prejuízos para o equilíbrio financeiro do hospital, resultando 
em déficit mensal acumulativo a partir de maio de 2009.

Tabela 3 -  Comparativa entre nº de Exames Laboratoriais, Aplicação 
de Medicamentos e Consultas médicas realizadas no período 
novembro de 2009 e setembro 2008. 

Tabela 4 – Comparativo entre Exames: Imaginologia (Raio X, Ultrassonografia, 
Tomografia computadorizada), Clínicos etc. Sessões de fisioterapia 
realizados em novembro/2009 e novembro/2008.

Tabela 5 – Estatística comparativa: óbitos, internações, procedimentos
                  cirúrgicos e atendimentos ocorridos no HBLEM, nos meses 
                  novembro/2009 e novembro/2008.

Tabela 6 – Comparativo de AIH”s apresentadas e reapresentadas / 
Faturamento mensal (novembro 2009 e novembro 2008)

Tabela 7 – Comparativo do faturamento mensal do ambulatório 
apresentado relativo ao mês novembro/2009 e novembro/2008.

3. CONCLUSÃO - Por envolver união de recursos humanos variados, 
procedimentos muito diversificados e a maioria dos procedimentos ocorrerem 
em regime de urgência não admitindo falhas, a saúde é uma atividade 
complexa, daí porque se exigir seriedade, convergência de princípios, de 
objetivos e de interesse. Jamais poder-se-á pensar em apadrinhamento. 
A capacidade limitada do Poder Público de prover todas as necessidades 
ilimitadas da coletividade exige racionalidade em todas as atividades 
desenvolvidas. A expectativa criada em receber recursos provenientes da 
continuidade dos 30 leitos abertos, sua não confirmação após a execução do 
serviço, prejudicou seriamente o equilíbrio da equação receita e despesa do 
HBLEM. 50 % dos pacientes internados no período foram de Itabuna e 50 % 
de outros municípios. As atividades da atual administração foram iniciadas 
em final de agosto de 2008, em setembro/outubro já se fazia notar reflexos 
positivos em alguns setores do HBLEM. O comparativo entre exames 
laboratoriais realizados em novembro de 2009 com igual período de 2008 
mostra uma evolução da ordem de 47 %. Percebe-se queda em aplicação de 
medicamentos - 36% e consultas - 19,5% o que parece indicar melhoria no 
atendimento dos serviços ligados à Atenção Básica do Município. A queda 
verificada em relação a Tomográfica foi o não funcionamento do mesmo, 
em decorrência do numero de cortes previstos pela ampola recondicionada 
ter ultrapassado os 60.000 cortes, e por se tratar de um equipamento fora 
de linha, bem como, defeito apresentado pela Câmara Laser a qual nem a 
fábrica existe mais. O total de AIH’s apresentadas soma 705 correspondendo 
a R$ 829.092,33 que adicionada à parte Ambulatorial alcançou a um valor 
de R$ 973.171,20. A idade dos equipamentos e instalações físicas torna o 
gasto mensal com manutenção mais intenso e oneroso. O HBLEM é um 
equipamento estratégico para a região, Estado e Município, dispõe de equipe 
séria com disposição para o trabalho, necessita de melhores equipamentos 
e condições. A recuperação da imagem e demonstração de sua viabilidade 
e importância está visível, apesar de se contabilizar déficit plenamente 
justificado e alertado com a devida antecedência.  

Diretor Presidente - Antonio da Silva Costa – Adm. MsC.; Diretor 
MédicoDr. Adilson Ribeiro da Silva; Diretor Administrativo Financeiro - 
José Domingos Isabel dos Santos; Vice-Diretor Médico - Dr. Paulo Cezar 
Medauar Reis; Gestor do HBLEM - Marcelo Augusto Almeida Andrade - 
Adm.; Assessoria Jurídica - Dr. Antonio Nogueira de Novais.
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Um cliente de Itabuna que precisava 
de atendimento através de um funcioná-
rio, já que o serviço não poderia ser feito 
através do caixa eletrônico, dirigiu-se a 
uma agência às 10h15min horas e retirou 
a senha para o atendimento. Ao conferir 
o número de pessoas que estavam à sua 
frente, tomou a decisão de resolver algu-
mas pendências em Ilhéus. Pegou um ôni-
bus, fez o que tinha programado, tomou o 
ônibus de volta e retornou à agência ban-
cária. Quando cruzou a porta giratória, 
eram 14h25min horas. Exatas 4 horas e 
10 minutos depois.

Antes que alguém chegue à conclusão 
que o tal cliente perdeu a vaga, vamos 
ao complemento da história: ainda havia 
mais seis pessoas na frente. O atendimen-
to só ocorreu às 14: 55 horas.

Ou seja, caso tivesse permanecido na 
agência, como faz maioria dos clientes, o 
cidadão teria perdido quase cinco horas 
para ser atendido. O atendimento propria-
mente dito não durou nem cinco minutos.

A situação vivida pelo cliente-sofredor 
aconteceu na agência da Caixa Econômica 
Federal na praça Camacã, em Itabuna, e 
está longe de ser um fato isolado. Diaria-
mente, centenas de clientes que necessi-
tam que serviços não realizados nos caixas 
eletrônicos são submetidos a uma situa-
ção humilhante, espremidos num espaço 
exíguo para tanta gente. Nos dias de calor 
intenso, como nesse verão infernal, a situ-
ação beira o insuportável.

A CEF ainda consegue a proeza de que 
seus caixas eletrônicos são incapazes de 
funcionar todos ao mesmo tempo. Sempre 
tem um, ou vários, em “manutenção”.

A agência da CEF, embora seja a cam-
peã do tempo de espera, não é a única a 
tratar os clientes com desrespeito. Em ou-
tros bancos, a situação se repete em maior 
e menor escala.

O Banco do Brasil, piorou o atendi-
mento depois que absorveu as contas dos 
servidores públicos estaduais, já que o nú-
mero de clientes deu um salto monumen-
tal e o de funcionários aumentou a passos 
de tartaruga.

Resultado: na agência do BB na praça 
Olinto Leone, em Itabuna, há filas imensas 
até nos caixas eletrônicos, especialmente 
nos dias de pagamento dos servidores. 

O péssimo atendimento contrasta com 
a altíssima lucratividade do sistema ban-
cário. Os clientes pagam inúmeras taxas e 
muitas vezes se cobram preços extorsivos 
pelos serviços.

O mínimo que se deveria esperar como 
contrapartida era um tratamento digno.

E, absolutamente, não dá para falar 
em dignidade quando alguém espera qua-
se cinco horas pelo atendimento. 

 
***   ***   ***

ATENÇÃO REDOBRADA 
Um festival de acidentes marcou o fe-

riadão de Natal e muito do que era festa, 
confraternização e alegria se transformou 
e dor e perda.

Nesta virada de 2009 para 2010, resta 
recomendar atenção redobrada e muito cui-
dado no trânsito, para que a gente possa ce-
lebrar a vida em vez de lamentar a morte.

Por Daniel Thame.
Jornalista.

Dá até 
pra pegar 
uma praia...

E-mail :  danielthame@gmail .com

A Lei nº 11.770, de 9 de setembro 
de 2008 de autoria da senadora Pa-
trícia Saboya (PDT-CE), em parceria 
com a Sociedade Brasileira de Pedia-
tria (SBP) e sancionada pelo presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 
9 de setembro de 2008, que institui a 
prorrogação da licença-maternidade 
e a criação do Programa Empresa Ci-
dadã não é realidade para a maioria 
das trabalhadoras brasileira.

A concessão da licença-materni-
dade de seis meses para trabalhado-
ras com carteira assinada ainda não 
é obrigatória. Por isso, muitas em-
presas relutam em liberar, pelo pe-
ríodo de seis meses, as funcionárias 
com filhos recém-nascidos.

Atualmente, a Previdência Social 
paga os quatro primeiros meses do 
benefício. Os 60 dias restantes têm 
de ser assumidos pelo empregador.

Com essa concessão/prorrogação 
as empresas obtêm subsídios. Os be-
nefícios são: isenção de Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica, durante os 
dois meses adicionais, além da au-
sência de cobrança dos impostos pa-
tronais sobre o valor bruto do salário 
da funcionária.

A Lei nº 11.770 no seu art. 1º 
aduz que para que a trabalhadora 
seja contemplada, o empregador tem 
de estar inscrito no Programa Em-
presa Cidadã. E é preciso que as grá-
vidas interessadas fiquem atentas 
com relação aos prazos para solicitar 
a licença-maternidade estendida. Se 
a empresa aderir ao programa, a em-
pregada terá garantido o direito da 
prorrogação somente se requerer o 
benefício até o final do primeiro mês 
após o parto.

Para requerer o salário-materni-
dade, basta a assegurada se dirigir a 
uma agência da Previdência Social.

 Grávidas com oito meses de ges-

tação terão de apresentar atestado 
médico. E depois do parto, o docu-
mento exigido é a certidão de nasci-
mento do bebê. A documentação exi-
gida é variada, a depender do tipo de 
segurada. Para esclarecer dúvidas o 
governo disponibiliza o site da Previ-
dência Social e o Prevfone (135).

Os funcionários dos órgãos pú-
blicos municipais e estaduais depen-
dem ainda da criação no âmbito de 
cada instituição, de regras próprias 
que disponham sobre a licença-ma-
ternidade de seis meses. Nos órgãos 
federais, o beneficio é garantido. 
Mães que adotarem crianças tam-
bém têm direito à licença por 180 
dias (art. 2º).

O salário-maternidade constitui 
uma renda mensal com valor inte-
gral igual ao da remuneração que a 
empregada recebia antes do parto 
(art. 3º). Além disso, no período da 
prorrogação da licença-maternidade, 
a empregada não poderá exercer ati-
vidade remunerada, bem como con-
vém esclarecer que o recém-nascido 
também não poderá ser matriculado 
em creches ou outras instituições si-
milares (art.4º). Ainda segundo o art. 
4º da referida lei a mulher que des-
cumprir essas determinações legais 
perderá o direito dos 60 dias adicio-
nais.

A lei é boa, agora só falta a socie-
dade civil e os governantes torná-la 
realidade plena, ou seja, ampliar o 
seu raio de ação, para que ela pos-
sa contemplar todas trabalhadoras 
tanto da iniciativa pública bem como 
privada. 

*Graduado em História (Licenciatura); Pós-
Graduado (Especialização) em História Regional; 

Pós-Graduado (Especialização) em Gestão Escolar; 
Pós-Graduado (Especialização) em Docência do 

Ensino Superior; Bacharelando em Ciências Jurídi-
cas e Diretor do Jornal e Revista DIREITOS (www.

jornaldireitos.com.br) 

Licença-maternidade
E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Por Vercil Rodrigues*

“Viva de modo a nunca se arrepender se algo que você faça 
ou diga for publicado pelo mundo afora – mesmo que o que 
for publicado não seja verdade.” 

Richard Bach.

Jovens serão vacinados
O Ministério da Saúde anunciou que 

adultos jovens e saudáveis, na faixa de 
20 aos 29 anos, serão vacinados contra a 
gripe suína entre março e abril, naquela 
que deverá ser uma das maiores campa-
nhas de imunização já registrada no País 
e no mundo. Também idosos com doenças 
crônicas, como diabete e problemas car-
díacos (as chamadas comorbidades), de-
verão receber a imunização. Já os idosos 
saudáveis continuarão a receber apenas a 
vacina contra a gripe sazonal.

     Outra novidade é que indígenas 
também passam a fazer parte do grupo 
prioritário para a imunização.

Cidade de Deus
O filme “Cidade de Deus”, dirigido 

por Fernando Meireles e Kátia Lund em 
2002, foi eleito o melhor longa metragem 
desde 2000 pela revista norte-americana 
especializada em entretenimento “Pas-
te”. A produção brasileira, que recebeu 
quatro indicações ao Oscar, retrata a re-
alidade de uma das favelas mais violen-
tas do Rio de Janeiro e superou o francês 
“O Fabuloso Destino de Amélie Poulain”, 
de 2001, o norte-americano “Quase Fa-
mosos”, de 2000, e a trilogia “O Senhor 
dos Anéis”, de 2001, 2002 e 2003.
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Voltando a Ilhéus, não mais para 
rever parentes e amigos, mas para fi-
car, tive a estranha sensação de que 
algo havia mudado. Afinal, o fato de 
estar em contato com as minhas ori-
gens sempre me fez sentir a sensação 
de estar em casa. Não era uma reali-
dade virtual, nem uma ilusão de ótica 
e sim a mais simples realidade. En-
tão, porque estranhar esta realidade?

Dizem que a verdade muitas ve-
zes dói, mas, sou daqueles que ainda 
preferem encarar os fatos a fugir pela 
tangente, mesmo porque, às vezes em 
que escolhi a opção fugir, foi desastro-
so tanto para mim como para os que 
bem me queriam.

Andando pelas ruas e avenidas 
da cidade, observei que a paisagem 
continua a mesma, sempre bela, en-
cantando a todos os que a visitam. 
Caminhos de sol, porto seguro para 
tantas pessoas que resolvem aqui 
se refugiar. Encontro com os amigos 
numa esquina ou numa mesa de bar 
e conversamos “abobrinhas” deixan-
do o tempo passar. Estas conversas, 
bate-papos informais, sempre atraem 
outros tantos amigos, que entram e 
saem da roda como numa brincadeira 
de criança, sem nenhuma obrigação. 
Nestes encontros informais sempre 
aparece alguns saudosistas relem-
brando o passado, comentando como 
era bom isso ou aquilo.

Talvez esteja aí a minha estra-
nha sensação. Já diz um velho dita-
do popular que quem vive de passado 
é museu. Teria sido muito bonito se 
pudéssemos ter congelado a Gabriela 
em cima do telhado. Poderíamos pelo 
menos, admirar constantemente não 
só a beleza, mas também, a coragem 
de uma pessoa, ou melhor, de uma 
mulher que não se contentou com a 
fartura que os coronéis lhe ofereciam, 
transgredindo regras, tradições e cos-
tumes que não faziam sentido algum 
para quem desde menina aprendeu a 
ser autêntica e livre.

Afinal de contas mudou a cidade 
ou mudamos nós? Consideramos as 
duas hipóteses. O mundo está mudan-
do e não é só uma questão política ou 
geográfica. E nós, antes de qualquer 
coisa, somos seres vivos em constan-
te evolução. A era dos coronéis pas-
sou, a tão anunciada era de aquário, 
ainda não chegou, então, vamos nos 
debruçar na janela para ver o tempo 
passar?

Tenho de admitir que seja ten-
tador ficar criticando isto ou aquilo, 
numa atitude passiva, esperando que 
as coisas aconteçam. Difícil é sair da 

gaiola e buscar o alimento com as pró-
prias mãos.

Não aprendi a caminhar sozinho 
e continuo sentindo falta de parcei-
ros neste mundão de meu Deus. Ah! 
Se todos aprendessem a voar, des-
cobririam o quanto a vista do alto é 
mais bonita, talvez até ficasse insu-
portável, milhões de aeronaves num 
congestionamento interplanetário ou 
apenas como nos atuais engarrafa-
mentos, carros presos em sinaleiras 
ou submetidos a um rodízio para evi-
tar também a poluição. Como diria 
Fernão Capelo Gaivota, é muito triste 
viver só para pescar o peixe do almoço 
e transformar as sobras no jantar. A 
natureza nos impõe desafios que pre-
cisamos crescer para transpassar. Se 
não houvesse terras férteis por aqui, 
não haveria disputas por um pedaci-
nho de chão. Nem poderíamos chegar 
a sentir o sabor da vitória de conquis-
tar um lugar ao sol.

Outro dia, li um artigo de uma 
amiga, pessoa que admiro por sua 
garra e determinação, que pergunta-
va pela antiga coragem dos Tavare’s 
e dos Badaró’s. Acrescento que já não 
vivemos numa região manipulada 
pelos coronéis do cacau. Estamos no 
tempo onde todos precisam aprender 
a dançar, cantar e, se possível, até sa-
patear na roda da vida.

Crises sempre existiram e sempre 
existirão, pois são nelas onde encon-
tramos as soluções para acompanhar 
a mudança dos ventos, a quebra da 
rotina. No Brasil nós já passamos 
pelo ciclo do pau-brasil, pelo da ca-
na-de-açúcar, pelo do café e estamos 
terminando o ciclo do cacau para co-
meçarmos um novo ciclo. Quem já en-
controu a saída, por favor, avise, pois 
tem um monte de gente procurando. 
Se sua mente pegar fogo, não desa-
nime, pois a “Phoenix” renasceu das 
cinzas.

Ainda bem que não estamos mais 
sob um regime de ditadura e posso 
ter a liberdade e a atitude de escre-
ver estas linhas e gritar para o mun-
do como um despertador agitado, 
com sede, com fome, com vontade de 
aprender mais. Acordem a Maria bo-
nita, o João e o José, sem esquecer-se 
da vizinhança, de “nóis” caipiras e dos 
coronéis. Acorda minha cidade natal, 
pois o sol já nasceu, perdemos o es-
petáculo, mas amanhã de madrugada 
haverá uma nova sessão.

Por Gláucio Aouad Badaró.
Administrador de Empresas pela Universidade Católica 
do Salvador – UCSAL e Acadêmico de Direito/FTC – Ita-

buna – Bahia

Mudança de Hábito

E-mail: glauciobadaro@uol.com.brE-mail: reilsito@hotmail.com  Blog: expressaounica.blogspot.com

*Jornalista e Assessor de Imprensa

 Por Gláucio Aouad Badaró

Frase do mês:
“O ser humano é a única espécie que mata por prazer, 
por isso também está matando o nosso planeta” Jrs. 

Mensagem: 
No mais, desejamos a todos os nossos leitores, um Natal de muita Fé e um 

Ano Novo de saúde e paz; Que em 2010, Itabuna encontre a rota da paz!

“Só quem vira cocho é porco”. Quem 
não se lembra dessa frase, ou dito popular; 
Quer dizer que o ser humano deve ser sin-
cero, honesto e ético acima de tudo! Mas, 
essa colocação como quer dizer a “parábo-
la” é coisa do passado principalmente para 
os políticos, depois que está tramitando no 
Congresso, ou sei lá aonde, uma lei de fide-
lidade partidária. 

Hoje os políticos baianos trocaram o 
“quem vira cocho é porco” pela frase “não 
costumo olhar pelo retrovisor”, quando dei-
xa ou trai suas bases políticas ou agremia-
ção partidária. Com isso essa frase solta, já 
está se tornando entre os políticos baianos 
mais um dito popular. Já ouvimos essa fra-
se dos deputados federais, Feliz Mendonça e 
José Carlos Aleluia que deixaram as bases 
do ex-governador Paulo Souto, para ingres-
sarem nos braços do Governador Jaques 
Wagner; Se agora eles não estão olhando o 
retrovisor podem se acidentar lá na frente, 
pois nada confirma ainda, a vitória de Ja-
ques Wagner, que até o momento não disse 
para o que veio. 

Em Itabuna, por exemplo, o governador 
abandou as obras do Centro de Convenções, 
e o dinheiro público está sendo tragado pela 
ferrugem, sem se falar no apelo, de todos os 
dias das pessoas que perdem seus parentes, 
amigos ou irmãos, e os corpos vão parar no 
DPT de Itabuna; Um local indigno, que até 
parece uma carnificina, e o governo não 
toma nenhuma providencia. 

E com isso, o descaso em Itabuna conti-
nua como a falta de água, saneamento nos 
bairros, mas a pessoa, na sua maioria, só 
condena a administração municipal, sem 
saber que a saúde pública, a segurança é 
de responsabilidade do Governo do Estado 
ou Federal, está lá... Lá, escrito, na nossa 
Constituição!

Enquanto isso, em altas negociatas, os po-
líticos, vivem nadando em dinheiro, ao luxo, 
de carregarem nas meias, nas cuecas, nos 
sapatos etc. etc. “continuam virando o cocho” 
e sem punição beneficiados por imunidades, 
regalias, essas que deveriam ser analisadas, 
a usam para roubar a nação, o país!  

Por isso, daqui, aconselhamos aos polí-
ticos olharem através do retrovisor, pois é 
do passado que se faz a história de um povo, 
de uma nação!  A palavra está com o povo! 

Serventuários da Justiça em greve 
Os serventuários da Justiça em Itabuna, 

no último dia 15, novamente entraram em 
greve. Desta vez, por tempo indeterimado. 
Os serventuários querem melhores salários 
e condições de trabalho. Você que tem as-
sunto a resolver no Fórum Ruy Barbosa em 
Itabuna e mora em cidades da região se in-
forme, antes, para evitar constrangimentos. 
Já está passando da hora do Governo tomar 
uma posição concreta perante a categoria.

Advogados revoltados
Alguns advogados de Itabuna estão cha-

teados com o emperramento dos processos da 
Vara da Família no Fórum Rui Barbosa em 
Itabuna.  Segundo eles, são 28 mil processos 
que estão encalhados e ninguém toma pro-
videncias para as tramitações. A Vara está 
estagnada no tempo, diz um deles. 

Coelba
O povo que se lasque! Desculpe-me o 

termo ao lado, mas a Coelba está se trans-
formando em caso de policia, prepostos da 
empresa cortam o fornecimento de energia 
à parte da tarde. O proprietário do imóvel 
corre atrás para efetuar o pagamento que 
estava em atraso. Consegue quitar as con-
tas, e liga o numero 0800.071.0800, para 
religar a energia, fala com “um tal de Leo-
nardo” na cidade de Salvador, mas a energia 
foi cortada em Itabuna. Para sua decepção, 
fica sabendo que sua energia não pode ser 
religada; “o horário comercial já se esgotou”. 
Era 17h30min da tarde! 

O cidadão, digno, respeitado, honrado, 
trabalhador... E, que paga seus impostos em 
dia, fica decepcionado, indignado, preocupa-
do porque em sua residência existem duas 
velhinhas que depende da energia para con-
tinuar vivendo. Ele fala sobre esse proble-
ma, mas o preposto da Coelba e duro, e diz 
que não pode fazer nada. 

É isso que dá, quando uma empresa não 
tem escritório localizado! Qualquer outra 
empresa tem sua equipe de plantão, mas a 
Coelba, não! De quem é a culpa? É da pró-
pria Coelba? Não!

É do Governo, que assinou em baixo o 
monopólio da energia na Bahia! 

E que “se lasque” o povo! 
Desculpe-me!

Vira cocho!

“O advogado deve sugerir por forma tão 
discreta os argumentos que lhe dão 

razão, que deixe ao juiz a convicção de 
que foi ele próprio quem os descobriu”.

(Piero Calamandrei)

ACI
O Fórum Empresarial realizado pela Associação Comercial e Empresarial de Itabuna numa 

iniciativa de seu Presidente, o médico Eduardo Fontes (foto) vem recebendo muitos elogios, não 
só dos empresários, mas também de outros setores da sociedade grapiúna.

 No Fórum são discutidos não só os problemas de Itabuna, assim como de toda a região, 
visando o seu desenvolvimento.   

Daqui, os parabéns do expressaounica, ao médico empreendedor Eduardo Fontes e tam-
bém a ACEI.
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O melhor não existe
E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

A característica das psico-
ses ou doenças mentais é que os 
pacientes perdem o juízo de re-
alidade, não podem ser culpados 
pelos seus atos desde quando são 
incapazes de distinguir o certo 
do errado. Diferentemente, os 
neuróticos, não perdendo o seu 
juízo de realidade, sabem per-
feitamente o que estão fazendo e 
praticando.

O deflagrar de uma psicose 
é algo que impressiona bastante 
o paciente: Uma separação con-
jugal, um desastre financeiro, 
a perda de um ente querido são 
exemplos de situações que ele 
tem dificuldade de lidar.

O doente mental pode ir des-
de o mutismo até à prolixidade. 
Sua conversa é sem nexo, tradu-
zindo-lhe a confusão mental.

 Trataremos da esquizofre-
nia e do transtorno bipolar. Ge-
ralmente, a esquizofrenia surge 

na adolescência ou no início da 
idade adulta. Embora as aluci-
nações e os delírios não ocorram 
só na esquizofrenia, são essas 
manifestações clínicas os acha-
dos mais freqüentes. O paciente 
relata ouvir vozes, alguém o acu-
sa ou o constrange à pratica de 
um ato contrário às suas convic-
ções. Sente-se perseguido ou se 
imagina ser uma outra pessoa ou 
até um animal. Só o seu mundo o 
interessa. Alheia-se da realidade 
ambiente e cria sua própria rea-
lidade.

Nos transtornos bipolares 
ocorrem os extremos. O paciente 
pode estar loquaz, excitado, eufó-
rico, pensa em grandes projetos 
para si e para a comunidade. No 
outro extremo, é invadido pela 
melancolia, tristeza, seu apetite 
diminui, apresenta dificuldade 
em conciliar o sono. Algumas 
vezes os sinais de depressão não 

são bem evidentes tornando difí-
cil o diagnóstico.

O doente mental deverá ser 
sempre acompanhado por uma 
pessoa ao consultório médico.

Há sempre o risco de o pa-
ciente cometer homicídio ou 
suicídio, principalmente neste 
último caso quando ele está de-
pressivo. Daí, logo aos primeiros 
sinais, o enfermo deverá ser con-
duzido ao médico.

Somente a partir da década 
de cinqüenta, a síntese das fe-
notiazinas butirofenonas e dos 
antidepressivos tricíclicos, o tra-
tamento melhorou sensivelmen-
te. Nos casos graves, o paciente 
deverá ser hospitalizado. Numa 
pneumonia complicada, o doente 
é internado. Por que com o psicó-
tico, que ameaça a sua vida e a 
de outrem, seria diferente?

Por Jairo Santiago Novaes.
Médico em Itabuna – Bahia. 

Doenças Mentais
E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com

“São acentuados ou não 
os ditongos ei e oi de 
palavras paroxítonas?”

Não são assinalados com acento gráfico os 
ditongos ei e oi de palavras paroxítonas, ressal-
vados os casos  em que a palavra se inclui na 
regra geral de acentuação tônica: gêiser, des-
tróier, Méier etc.

Sem acentos: paranoia, giboia, tabloide, joia, 
lambisgoia etc plateia, ideia, assembléia etc

Como diferenciar no texto o Da (preposição e 
artigo) do Dá (forma verbal) e Dar (infinitivo do 
verbo)?

Dar é o nome do verbo; é o infinitivo: Dar bons 
exemplos é dever de todos os educadores. Dá é a 

3ª pessoa do singular do presente do indicativo do 
verbo dar: Aquele cidadão dá exemplos de com-
portamento ético. Da é a contração da preposição 
de com o artigo definido feminino singular a: O 
homem da zona rural dá exemplos de perseve-
rança que só um sábio pode dar.

“Quanto se aglutinam os elementos?”

Nos casos em que o prefixo termina em vogal 
e o 2º elemento começa por vogal diferente da-
quela, as duas formas aglutinam-se: antiaéreo, 
intraocular, hidroelétrica, autoescola, infraestru-
tura, autoinstrução, semiúmido etc. 

Há pessoas que real-
mente acreditam saber o 
que é melhor para todos 
e se sentem no direito de 
impor suas opiniões, não 
se importando em atrope-
lar a apreciação do outro. 
Magoam muito e, por ve-
zes, são magoadas. Mago-
am porque desconsideram 
a outra pessoa, a sua opi-
nião, o seu sentimento. 
São magoadas porque se 
sentem ofendidas quando 
o outro se recusa a fazer da 
forma como foi sugerido ou 
imposto. A verdade é que 
nem sempre existe res-
peito no relacionamento. 
Sugestões são bem vindas, 
desde que não sejam obri-
gações e sim, meramente 
sugestões. Não podemos 
subtrair do outro o direito 
de se posicionar conforme 
suas conveniências, por 
mais que elas sejam diver-
gentes das nossas. O que 
ocorre, no entanto, é que 
um sem número de pesso-
as se recusa a aceitar que 
possam existir indivíduos 
com opiniões diversas. Isso 
me faz lembrar algumas 
cenas do filme The Wall 
onde todos eram tijolinhos 
iguais, não havia lugar 
para o diferente.

A nossa resistência em 
aceitar o diferente é tão 
grande que existem em 
nossa sociedade milhares 
de pessoas que são despre-
zadas por características 
físicas ou emocionais e 
psicológicas que destoam 
dos padrões comuns. E, 
às vezes, muitos chamam 
de preconceito o que na 
verdade é pura intolerân-
cia. Quando você tem um 
pré-conceito, significa que 
já possui um juízo de va-
lor acerca de determinado 
fato, idéia ou pessoa. Nem 
sempre um preconceito é 
exatamente ruim. Muitos 
têm sua origem em costu-
mes familiares, falta de 
informação ou temor in-
fundado que, sendo escla-
recidos, deixam de existir. 

Já com a intolerância é 
diferente, pois a pessoa se 
nega a ouvir, ver, assimilar 
outra versão. Obviamente, 
preconceito e intolerância 
podem ser quase sinôni-
mos quando um abarca o 
outro, mas separadamen-
te, a intolerância é pior 
que o preconceito.

Somos intolerantes a 
cada vez que nos julgamos 
melhores que os demais 
e, portanto, capazes de 
controlar vidas alheias, 
simplesmente com a impo-
sição de nossas vontades. 
Quem é que sabe a melhor 
forma de falar ou o melhor 
jeito de ouvir? Quem do-
mina a arte de olhar como 
se pode e sentir como se 
deve?A quem cabe deci-
dir o que podemos ou não 
tocar com nossas mãos? 
Talvez, o Cristo nos de-
vesse ter feito com manual 
explicativo, para que uns 
não julgassem saber mais 
do que outros, ao impor 
seus costumes e crenças, 
seu modo de falar, sua ma-
neira de agir. Pois, se até 
o Criador nos deu liberda-
de, quem nos pode tirá-la 
assim, ao sabor da própria 
conveniência?

É na diversidade que 
o mundo se enriquece. É 
na pluralidade que encon-
tramos opções. O diálogo 
é sempre bem vindo, en-
quanto que as imposições 
machucam e engessam 
tentativas de convívio sa-
dio. Necessitamos apren-
der mais acerca do respei-
to. Saber ouvir ainda que 
não pensemos da mesma 
forma. Deixar falar enten-
dendo que todos têm voz 
e vez. Assimilar um outro 
ponto de vista. Aceitar 
uma nova maneira de fa-
zer as coisas. Tolerar o di-
ferente, aprendendo a con-
viver com ele. Tudo isso é 
fonte de amadurecimento. 
Ninguém é melhor que al-
guém. Somos todos resul-
tado de nossas escolhas e 
oportunidades. 

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educação; es-
critora, psicóloga clínica e judiciária. Jáu – São Paulo (www.

mariaregina.com.br)

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- Comecei a trabalhar em 
janeiro de 2007 e nunca recebi 
repouso semanal remunerado. 
Fazia horas extras, por neces-
sidade do serviço, e nunca as 
recebia. Além disso, em março 
fui reenquadrado para outra 
função, com aumento salarial. 
Em setembro foi celebrada con-
venção coletiva, que fixou rea-
juste do salário, mas a empre-
sa disse que não tenho direito, 
pois já tive aumento. Faço jus 
ao RSR? Este se projeta no va-
lor  das férias, 13º e FGTS? E as 
horas extras? Tenho direito ao 
reajuste salarial? Célio Silva.

Caro Célio, O direito ao re-
pouso semanal remunerado, que 
pode cair em qualquer dia da se-
mana, mas, preferentemente aos 
domingos, e, obrigatoriamente 
pelo menos uma vez por mês num 
domingo, é direito de todo empre-
gado e deve ser sempre cumpri-
do pelo empregador. Na hipótese 

de haver trabalho todos os dias, 
sem a folga semanal (RSR), o pa-
gamento há de ser dobrado, pois 
representa a folga não concedida 
e mais o pagamento do trabalho 
executado, e este deve ser pago 
como extraordinário, com o acrés-
cimo legalmente previsto.

O valor do trabalho extraor-
dinário é salário e como tal, in-
cide sobre os recolhimentos do 
FGTS, INSS, férias e seu adi-
cional. Mas a reclamação, mas 
deve ser feita judicialmente até 
5 anos, enquanto estiver no tra-
balho e até dois anos, depois de 
sair, sob pena de prescrição.

 
2- Fui estagiário por dois 

anos e, ao concluir a faculda-
de, tive que abrir uma pessoa 
jurídica para continuar tra-
balhando na mesma empresa 
da época do estágio. O con-
trato diz que a contratante se 
exime de qualquer obrigação 
trabalhista. Ela também não 

me pagava o valor do trans-
porte e tampouco a periculo-
sidade do ramo petroquímico. 
Como posso receber todo o 
devido? Fernando Júnior.

Prezado Fernando Júnior, Pri-
meiro, a imposição de ser aberta 
uma firma para a continuidade do 
trabalho, não pode prevalecer. É 
uma burla usada frequentemente, 
mas sem valor jurídico, posto que 
você permanecerá no emprego 
cumprindo as ordens do patrão.

Pelo que sinto de sua questão, 
como posta, na verdade você já 
era empregado mesmo antes de 
se formar, pois a regulamentação 
do estágio impõe um limite horá-
rio rigoroso para permitir a fre-
qüência à faculdade de mais uma 
autorização da própria faculdade 
endereçada à empresa onde o es-
tágio vai ser cumprido.

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Só-
cio da Brito Cunha Advogados, Rua Itatuba, 201, Igua-

temi, Fone: + 55 (71) 3453 6500 – Salvador – Bahia.

E - m a i l :  ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  



Marcelo Ganem 
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

Algum de nós terá alguma dúvida de que 
vivemos em um mundo, aonde a natureza 
vem sendo modificada e destruída, à medida 
que os anos passam?

E que o chamado progresso e um falso 
desenvolvimento “condicionam e chegam 
mesmo a obrigar” o ser humano a decisões e 
opções que a descaracterizam e a ferem em 
suas mais profundas entranhas, anulando o 
equilíbrio ecológico de nosso planeta, que foi 
formado durante milhões de anos?

Sim, quantos rios, lagos, montanhas, 
planícies, florestas, etc., foram e hoje con-
tinuam sendo poluídos, ou simplesmente já 
deixaram de existir? Quantas belezas natu-
rais já morreram e quantas espécies já de-
sapareceram?

Já há alguns anos, sabemos que o que 
conta mesmo é a ganância e a ambição des-
medida de homens inescrupulosos, que bus-
cam, através do uso da natureza, explorá-la, 
de forma predatória e inescrupulosa, objeti-
vando dela extrair tudo que possa contribuir 
para o seu rápido enriquecimento.

Estes homens  não possuem nenhuma 
noção do que seja fidelidade às suas ori-
gens, nem a Terra, não importando se nosso 
planeta grita e geme de dor diante de seus 
olhos!

Vivemos cercados de homens que não 
mais são homens, e que de seres humanos 
guardam muito pouco, pois cometem indig-
nidades, infâmias, agressões, violência e to-
das as mazelas possíveis e imaginárias con-
tra a humanidade e a natureza, a tal ponto 
que quando eles passam por nós, não nos 
olham de frente, nos nossos olhos.

Porque eles não sabem ver outra reali-
dade, que não àquela do poder e do sucesso 
financeiro.

 São homens que não sabem amar, e 
nem pelo menos querer bem!

Que cultivam a inveja, a raiva e o ódio 
por seu semelhante!

 A indiferença e omissão quanto à natu-
reza, à civilização e o nosso mundo! 

Tratam os outros e, até mesmo a sua fa-
mília, como se tratassem de um negócio no 
escritório!

De forma fria, distante e impessoal, pois 
para eles sentimento, alma e coração não 
existem!

 Um “bom dia e uma boa noite “são des-
necessários!

Cortesia, educação, gentileza e compre-
ensão são palavras, atitudes e comporta-
mentos, que não estão incluídos nos seus 
dicionários de vida.

Eles são homens que, pela manhã, inva-
riavelmente,  preocupam-se mais em ler so-
bre economia, sobre violência e sobre guerra, 
pois com elas,  terão ainda mais lucros!

Não sabem nem se importam com quan-
tas crianças e idosos morreram de fome na 
Ásia, na África e na América do Sul e Cen-
tral!

São homens que não se compadecem 

com a realidade miserável que é o cotidiano 
em tantos países assolados por guerras, do-
enças e fome, pois somente fazem discursos 
e criam comissões, mas que nada de objeti-
vo, de concreto e de real fazem, para que as 
causas destes problemas sejam resolvidas 
ou eliminadas!

Sim, eles são Homens sem Deus, sem 
crenças e sem fé, homens sem amor!

Homens que não sabem mais sonhar, e 
nunca foram crianças, homens sem família, 
pois os seus filhos não sabem que possuem 
pais!

Que mundo é este que criamos em que 
hoje vivemos?

Que mundo é este que deixaremos para 
as próximas gerações?

Um mundo, onde nas cidades vemos 
crianças, mulheres e idosos vagando pelas 
ruas, sendo exterminados pela fome ou pela 
violência, com a qual convivem, no dia a dia.

 E o que fazemos diante disso?
Se aceitarmos passivamente, que o di-

nheiro que pagamos como impostos, seja 
desviado, usurpados e roubados, para enri-
quecer políticos, funcionários públicos, pro-
fissionais liberais, industriais e comercian-
tes desonestos e corruptos?

Que mundo é este onde tantos votam em 
gente desqualificada, em políticos corruptos, 
sem compromisso com os seus eleitores, e 
em falsos religiosos e sacropantas, que se 
intitulam pastores, sacerdotes etc., mas que 
carregam dólares até mesmo dentro de bí-
blias, e enriquecem às custas dos mais po-
bres, que alimentam a ilusão de  entrarem e 
de irem para o “paraíso”?

Como aceitar conviver, em nosso meio, 
com gente que responde a processos em to-
dos os níveis, sem que façamos uma limpe-
za ética, que implique numa real mudança, 
neste caos em que se tornou a vida em socie-
dade para cada um de nós?

 Se, ao contrário, aceitamos que os nossos 
dirigentes, que deveriam defender, de forma 
harmônica e equilibrada, os interesses dos 
miseráveis e dos excluídos (bem como de to-
dos nós),  nada fazem?

Mas, alguém, ao ler este artigo poderia 
comentar: então não existe mais esperança? 
De mudarmos esta realidade?

Respondo que sim!  Pois eu realmente 
acredito que sim!

Se cada um de nós resolver finalmente, 
fazer a sua parte, não importando o tama-
nho nem a dimensão que ela tenha, pois só 
assim, poderemos alterar para melhor, o 
que hoje nos parece ser uma realidade irre-
versível.

 Afinal, se não existir alguma esperança, 
por que e para que vivermos?

E por que e para que viveremos?
Sim, o possível mudamos hoje!
O impossível tentemos mudar amanhã!
  Texto de Roberto Romanelli Maia.

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

Lutando por 
um mundo 
melhor

Encantado é o nome do novo CD do can-
tor e compositor Marcelo Ganem lançado 
em shows no final do ano passado no Centro 
de Cultura Adonias Filho em Itabuna e no 
Teatro Municipal de Ilhéus. E com perspec-
tivas de apresentações em Salvador, São 
Paulo e Europa.

Encantado, como o nome sugere, é um 
disco que arrebata. Com 16 músicas, o tra-
balho tem uma produção caprichosa e valor 
cultural inestimável. Músico exigente, poeta 
sensível e artista inquieto, Marcelo Ganem 
traduz, na sua quarta produção musical, 
o amadurecimento da obra que iniciou em 
1984, com o LP Serra do Jequitibá, nome da 
música que o projetou como um dos maiores 
artistas da Bahia nos últimos 30 anos.

Em Encantado, Marcelo Ganem con-
solida a marca de um artista autêntico, 
seguro de si e pouco afeito aos apelos do 
mercado fonográfico. Para ele – que só lan-
ça disco de dez em dez anos – a criação é 
um trabalho precioso, que requer estudo, 
dedicação e compromisso com valores cul-
turais. “Claro que quero vender meus dis-
cos, como todo mundo, mas só gravo o que 

gosto e acredito”, diz o artista, sinalizando 
seu objetivo de vida.

Seus discos são produtos raros, reple-
tos de poesia, arranjos e harmonias refina-
das. Encantado reúne 15 músicas de sua 
autoria ou em parceria com poetas do sul 
da Bahia e uma releitura do clássico Serra 
da Boa Esperança, de Lamartine Babo. É 
um trabalho primoroso, lapidado, amadu-
recido, cuidado com rigor, como um bom e 
velho vinho.

A parceria com outros artistas de quila-
te é outra marca da obra de Marcelo Ganem. 
No primeiro disco, reuniu Carlinhos Brow e 
Luiz Caldas. No segundo LP, de 1986, jun-
tou-se à Orquestra Sinfônica de Campinas.  
Em Tributo à Mata Atlântica, dividiu mú-
sicas com Chica de Cidra e outros Bambas. 
Em Encantado, a parceria com Sérgio Ga-
nem, Carlos Albérico, Gideon Rosa e Merce-
des Ganem aprimora o trabalho.

Assim é Marcelo Ganem: como tradu-
zem os dicionários, encantado – que tem um 
poder mágico, muito contente, satisfeitís-
simo – e que encanta – maravilha, seduz, 
arrebata.

A editora Celebris de São Paulo lançou o livro 
“Buscando a Felicidade” da Colunista do Jornal 
Direitos, que também é Psicóloga Judiciária; forma-
da em Direito e especialista em Educação Maria 
Regina Canhos Vicentin. É um livro que procura 
resgatar nossos mais nobres valores, apontando al-
ternativas fraternas e solidárias diante do crescente 
individualismo e competitividade atuais. É um livro 
para quem acredita que o amor é capaz de mudar a 
feição do mundo, tornando-o muito mais humano e 
atrativo. Para adquirir www.mariaregina.com.br    

H1N1: Brasil 
prepara estoque de 83 
milhões de vacinas

O Ministério da 
Saúde informou hoje 
que acordos com três 
diferentes fornecedo-
res de vacina contra 
o vírus da nova gripe 
vão garantir ao país 83 
milhões de doses para 
a vacinação contra a 
influenza A (H1N1). O 
gasto total do governo 
federal nessas compras 
é de R$ 1,006 bilhão. 
O Ministério também 
adquiriu 83 milhões de 
seringas e agulhas, ao 
custo de R$ 40 milhões.

A pasta também prometeu para o início 
do próximo mês, “em detalhes”, a estratégia 
nacional de vacinação contra a nova gri-
pe. Os grupos prioritários para a vacinação 
serão estabelecidos com base em critérios 
epidemiológicos e em acordo com socieda-
des médicas, Conselhos de Saúde, seguindo 

recomendações da Organização Mundial da 
Saúde.

Neste momento, não está ocorrendo dis-
tribuição de vacina à população em nenhum 
estado. As doses só serão distribuídas nacio-
nalmente quando houver estoque suficiente 
para promover a vacinação simultaneamente 
em todo o país. 
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Mais um ano novo e 
com ele algumas coisas que 
se repetem, por exemplo, 
mais um ano de vestibular, 
nesse batente, jovens se de-
param com realidade social 
e com o que sonham em fa-
zer hoje, alguns pensam em 
agir na política, outros no 
campo educacional, outros 
na saúde e por aí vai. 

Em tempos modernos 
analisamos que o prag-
matismo e a competência 
nem sempre são capazes 
de fazer um jovem subir 
ao alto degrau do suces-
so, notamos que muitas 
vezes as oportunidades se 
dão através do famoso Q I 
(quem indica) e é aí então 
que existem momentos de 
desânimo e de desconforto 
na continuidade do sonho, 
na medida do possível não 

se deve nunca deixar se 
abalar pelas dificuldades 
e revolucionar o sistema 
com uma dose de “agres-
sividade” misturada a um 
complemento de criação, 
ou seja, tentar adaptar seu 
estilo a coisas diferentes 
enquanto as portas não 
se abrem em sua área de-
sejada, nunca deixar de 
pensar que você pode ser 
o melhor, pois nos ensinou 
o grande Revolucionário 
Che Guevara que: “O jo-
vem tem que lutar para 
ser o primeiro, saber que 
nem todos chegaram a ser 
o primeiro, mas trata-se de 
estar entre os primeiros”. 
Viva a Revolução”.

*Estudante de Filosofia da UESC e Agen-
te de Tributos Prefeitura Municipal 

de Itabuna/Bahia.
E-mail: tiagoefesios@hotmail.com

Sonhos

Como todos, admiro o trabalho das instituições 
filantrópicas. Há 10 anos passei de admirador para 
voluntário atuante através de trabalhos da Costha 
Fera para o Grupo de Apoio à Criança com Câncer 
– entidade que cheguei a presidência em 2008. Hoje 
ocupo o cargo de presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social de Itabuna. A principal finalidade 
do CMAS é: fortalecer o controle da Assistência Social 
em comum acordo com a Constituição Federal e a Lei 
Orgânica da Assistência Social LOAS. Somos um co-
legiado paritário; deliberativo, fiscalizador, prepositi-
vo com participação de 50% da sociedade civil orga-
nizada não remunerada e 50% composta pela gestão 
pública no nível de conselheiro com voz e voto.

Em 03 e dezembro deste, fomos acometidos por 
uma reportagem que foi exibida pela TV Santa Cruz 
para todo o estado da Bahia. Tratava-se da denún-
cia da Associação Grapiúna dos Paraplégicos (AGP): 
de que o CMAS não respeitava o direito à acessibili-
dade dos cadeirantes e portadores de algum tipo de 
deficiência física. A acusação feita baseou-se no fato 
de que o local da reunião ordinária tinha um lance 
de escada com três degraus – Casa do Educador – 
no centro da cidade. Embora todos os argumentos 
e idéias tenham sido esgotados com os diretores da 
entidade, eles optaram em não entrar e deixar o seu 
manifesto registrado em Ata. Pois bem, em 1º lugar: 
como citado acima o CMAS é um colegiado paritá-
rio; deliberativo... e que não tem poder da gestão. 
Em 2º lugar: nossas reuniões são feitas em locais 
inapropriados sim, dependemos de favores de sedes 
públicas ou das próprias entidades, isso porque, o 
Conselho não tem a sua infraestrutura que é garan-
tida por lei. 3º: gostaríamos de convidar o veículo de 
comunicação que deu total espaço para o ocorrido e 

Uma Rampa!

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

para o resto da imprensa, a nos aprofundarmos nas 
discussões sociais. Se a Casa do Educador tivesse 
rampa, resolveria o problema da acessibilidade? E 
se o cadeirante necessitasse de usar o banheiro, te-
ria como? E as portas dos ambientes, todas têm mais 
de 80 cm de largura?

No dia 06 agosto de 2009 foi realizada a VII Con-
ferência Municipal de Assistência Social – o maior 
evento de sugestões a criação de políticas públicas 
do ano – tivemos uma boa cobertura das rádios AMs 
e da mídia impressa, mas os grandes canais de TVs 
local, perderam a grande chance de desempenharem 
o papel social as quais ambas se comprometem dia 
a dia. Itabuna não tem um diagnóstico social atuali-
zado; a violência já nos deu destaque Nacional mais 
uma vez, as famílias estão sendo destituídas e pena-
lizadas com a morte dos seus. Se uma “RAMPA” fez 
tanto barulho, imagine se noticiassem que: assisten-
tes sociais são impedidas de fazer o seu trabalho por 
conta do toque de recolher dos traficantes. O triste 
disso tudo é que a AGP entende que usou o veículo 
para fazer valer os seus direitos, mas na verdade, foi 
o veículo que usou a entidade. A Max mídia, muitas 
vezes, precisa se alimentar de atos e fatos polêmicos 
para se manter no topo da audiência...

*Publicitário e Diretor 
da Agência de Publicidade Costha Fera.

Depois de dar a largada à dieta, o jeito é fugir não 
só das tentações, mas também das situações sociais onde 
elas se encontram. Você esquece a cafeteria na esquina do 
trabalho, deixa para trás as apetitosas refeições rápidas 
que os restaurantes fast food oferecem e cancela os jan-
tares na sua pizzaria favorita. Por uma semana. Depois 
disso, a culpa por deixar os amigos no escanteio começa a 
apertar, as escapadinhas vão se repetindo e, quando per-
cebe, o regime já desceu alçapão abaixo. Pois saiba que 
tais hábitos não precisam ser totalmente excluídos da sua 
rotina e nem as delícias têm de sumir do seu cardápio. 

A responsável pela equipe nutricional do MinhaVida, 
Roberta Stella, montou 5 dicas que podem ser colocadas 
em prática nas cafeterias, lanchonetes e pizzarias e pro-
vou que é fácil cortar as calorias mesmo nos restaurantes 
onde isso pareceria completamente inviável.

Faça as escolhas certas e veja o ponteiro da balança des-
cer sem abrir mão de seus prazeres preferidos. A alimenta-
ção fora de casa é um hábito inevitável para grande parte da 
população. Por isso é importante saber adequar o cardápio, 
sem causar danos à saúde, como o aumento de peso. 

 “Conhecendo os alimentos oferecidos por essas redes 
de fast food, basta ter disciplina para optar pelas refei-
ções mais saudáveis e não passar vontade”, garante a es-
pecialista. 

1. Nas lanchonetes de sanduíches já é possível encon-
trar opções saudáveis. Saladas com grelhados e um suco é 
uma ótima opção. Fuja da batata frita, nuggets e sanduí-

Coma fast food e 
emagreça mesmo assimJesus Cristo escolhe certos homens, a quem dá 

uma participação real do seu sacerdócio “O sacerdócio 
é o amor do Coração de Jesus”.

Tu fostes escolhido, daí porque com fé que significa 
reconhecimento e compromisso com a pessoa concreta 
de Jesus, que está identificado com os pobres e opri-
midos, marginalizados por uma sociedade baseada na 
riqueza e no poder, andas na integridade com passos 
firmes guiando seus rebanhos, guiando suas ovelhas.

Seu dom pessoal, seu preparo e inteligência, seu jeito 
dinâmico e fidelidade a sua missão o faz querido perante 
a comunidade, desenvolvendo trabalho na parte material 
como na espiritual. Sabes como ninguém que a Paróquia 
é a família de um padre e que este tem irmãos de todas as 
idades tem praticamente o dia todo como companhia.

Quem não se lembra dos Mutirões da Cidadania, 
do Centro Digital da Cidadania, da Revitalização da 
Missa dos Homens, do Jardim da Paróquia, dos Feste-
jos, Exposições e Celebrações em comemoração aos 40 
anos da Paróquia?

O céu está em festa, toda milícia celeste, os SAN-
TOS e principalmente a NOSSA SANTA RITA DE 
CÁSSIA que celebra com o senhor esta data tão impor-
tante para a nossa Comunidade.

Parabéns FREI RAIMUNDO por seus 25 anos de 
vida sacerdotal, que Deus continue lhe guiando nesta 
longa caminhada.

Paz e Bem!!

Antônio Costa, Clemilda, Antônio Jorge e Camila.

ches, carnes e crispy. Optar pelas saladas faz a quan-
tidade de calorias da refeição despencar, se compara-
da com a da combinação sanduíche e batata frita. 

2. Nas pizzarias, opte por recheios magros, evi-
tando queijos, calabresa, bacon. Para beber, vá de 
suco natural. Se não resiste a uma bebida alcoólica, 
opte por uma taça de vinho tinto.

3. Escolha sempre pela menor porção, evitando as 
porções grandes de acompanhamentos. Na pizzaria, 
fique com a massa fina e descarte a massa grossa. 
Com borda recheada, então, é melhor ficar distante.

4. Nas cafeterias, evite os pãezinhos de queijos. 
Se for irresistível, fique com uma unidade de pão de 
queijo médio. Outra opção são os salgados assados. 
Croissant, empadas, massa folhada devem ser evi-
tados. Para economizar mais calorias, o tradicional 
café expresso com adoçante ou, se preferir, um suco 
natural.

5. Para a sobremesa, evite os sorvetes, tortas ou 
bolos. A salada de fruta, além de ser docinha, dá mui-
tos nutrientes ao corpo como vitaminas e minerais. E 
quase nada de gorduras.

Fonte: www.minhavida.com.br

Frei José Raimundo
da Silva Oliveira



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - EDIÇÃO DE JANEIRO DE 2010 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
09

A partir deste mês, a Secretaria Es-
tadual da Educação (SEC) fará cumprir 
a lei que determina que 30% da meren-
da escolar das escolas públicas estaduais 
sejam de alimentos provenientes da agri-
cultura familiar. O objetivo é incentivar 
a produção dos agricultores familiares e 
contemplar os estudantes com um cardá-
pio diversificado e mais saudável.

A previsão da SEC é que sejam gera-
dos para os agricultores familiares cerca 
de R$ 16 milhões durante o ano e que 1,2 

milhão de alunos das escolas regulares, 
quilombolas, indígenas e de tempo inte-
gral sejam beneficiados.

 O presidente da Assessoria e Comer-
cialização da Agricultura Familiar, Ma-
noel Sales, disse que o mínimo de 30% dos 
alimentos da merenda escolar oriundos 
da agricultura familiar vai atingir todas 
as associações ligadas à entidade. “Mais 
de 260 associações, sindicatos, colônias e 
cooperativas estão vinculados à nossa en-
tidade”, destacou. (ATarde Online).

30% da merenda escolar baiana serão 
provenientes da agricultura familiar

O ano de 2010 começa com pelo menos 
11.551 vagas confirmadas na área federal. 
Estão previstas oportunidades para todos 
os níveis de escolaridade. Os primeiros edi-
tais podem sair nos próximos dias. Mais 
da metade (6.840) será da Cobra Tecno-
logia, empresa ligada ao Banco do Brasil. 
A Marinha oferecerá 1.520 vagas de nível 
fundamental. Três ministérios realizarão 
seleções. Na área de Transportes, serão 

170 oportunidades. O edital do Ministério 
da Cultura sairá em abril. O Ministério da 
Educação, a Defensoria Pública da União, 
Advocacia Geral da União, Comissão Na-
cional de Energia Nuclear e Funai também 
receberam sinal verde para fazer contra-
tações. Outras seleções menos adiantadas 
já definiram pelo menos a contratação da 
empresa responsável pela elaboração das 
provas. Informações de A Tarde.

Os 63 deputados estaduais baia-
nos iniciam 2010 com a conta bancária 
maior. Em 30 de dezembro, último dia 
de atividades de 2009 na Assembléia 
Legislativa do Estado, eles aprovaram 
um aumento de quase 100% no valor da 
verba indenizatória a que cada um dos 
parlamentares tem direito, saltando de 
R$ 15 mil para R$ 29.259. Em seguida, 
eles entraram em recesso, e somente 
retornam após o Carnaval.  A benesse 
equiparou a verba dos parlamentares 
estaduais à dos deputados federais (que 
recebem esse montante desde julho). 
O aumento da verba representará um 
acréscimo de R$ 898.340,94 mensais 

aos cofres da Assembléia Legislativa do 
Estado. A decisão que aumenta a ver-
ba indenizatória foi encaminhada pela 
Mesa Diretora da Casa, publicada no 
dia 31 de dezembro, alterou o artigo 1º 
da resolução 1.316, de 19 de fevereiro 
de 2003. Segundo o artigo, cada depu-
tado estadual deveria receber 75% do 
total pago pela Câmara dos Deputados. 
Entretanto, conforme o deputado Clóvis 
Ferraz (DEM), ex-presidente da Assem-
bléia baiana, outra resolução, aprovada 
em 2006, quando ele ainda respondia 
pelo Legislativo baiano, já havia pro-
movido a equiparação nos valores. In-
formações do UOL.

No programa de rádio Conver-
sa com o Governador produzido pela 
Assessoria Geral de Comunicação 
do Governo do Estado (Agecom), o 
governador Jaques Wagner faz uma 
retrospectiva de algumas das prin-
cipais ações do Governo e seus be-
nefícios para os baianos. “Nós temos 
protocolos com empresas que querem 
investir na Bahia e que montam a R$ 
79 bilhões, com investimentos que 
poderiam gerar até 12 mil empregos”, 
revelou.

 Wagner abriu o programa lem-
brando que, em três anos, foram ge-
rados na Bahia mais empregos que 
os quatro anos da gestão passada. “E 
mesmo em 2009, ano de dificuldades 
pela crise, fechamos o mês de novem-
bro com 75.424 novos empregos na 
Bahia. É o melhor desempenho do 
Norte/Nordeste”, comemorou. Wag-
ner disse que, de cada três empregos 
formais gerados no Nordeste, um foi 
na Bahia. 

Segundo o governador, este resul-
tado não foi somente na capital “É 
bom porque a gente está interiorizan-
do o desenvolvimento. Como nosso 
lema diz: fazer mais por quem mais 
precisa”. Para Wagner, essa é a gran-
de notícia, que acompanha o que está 
acontecendo no Brasil.

INCLUSÃO SOCIAL
Wagner disse que as classe D e E, 

de menor poder aquisitivo, já conso-
mem mais até, no total, do que a A e 
a B. “E isso a gente pode ver no inte-
rior, mais geladeira, mais fogão, mais 
casa sendo construída e mais empre-
go. Essa para mim é a grande notícia 
e ela vem impulsionada por atitudes 
que o nosso governo vem tomando”.

Como exemplo destas atitudes, 
Wagner relacionou, em primeiro lu-
gar, a transparência na relação com 
os empresários, o que, segundo ele, 
cria um ambiente favorável a quem 
quer investir no estado. Para atrair 
mais investimentos, o governador dis-
se que houve uma redução de ICMS 
em várias cadeias produtivas, o que 
fez com que muitas empresas que ti-
nham estoque de crédito acumulado 
pudessem colocar esse dinheiro à dis-
posição de novos investimentos.

“Aí eu cito a Ford, que vai vir in-
vestir mais, o Pólo Petroquímico, que 
deve estar anunciando brevemente 
novas cadeias produtivas, a Mira-
bela, de níquel, investimento lá em 
Itagiba, o estaleiro que a gente está 
preparando, o complexo Porto Sul, 
com a nova ferrovia, o novo porto e o 
novo aeroporto, a Via Expressa Baía 
de Todos-os-Santos e o Gasene, que é 
o gasoduto que está trazendo gás na-
tural do sul do país até Catu”.

RECUPERAÇÃO 
DE ESTRADAS

Wagner falou que, para suportar 
este desenvolvimento, houve inves-
timentos em infraestrutura, princi-
palmente estradas. “O Derba estava 
completamente desmobilizado, sem 
equipamentos. Primeira medida foi 
comprar 240 máquinas novas, com 
apoio da bancada federal da Bahia 
por meio de emendas, uma parte nos-
sa, uma parte do governo federal, e 
reequipamos todas as nossas residên-
cias do Derba”. 

O governador disse que, com o 
dinheiro tomado no Banco Intera-
mericano e no BNDES, foi possível 
trabalhar em mais de dois mil quilô-
metros de estrada. “Temos hoje mais 
1,2 mil sendo recuperadas e já fize-
mos recuperação em mais de dez mil 
quilômetros”.

Segundo Wagner, ainda há mais a 
ser feito em relação às estradas baia-
nas. No oeste do estado, em parceria 
com o governo federal, será feita a 
BR-235, além de outros trechos que 
ainda estão necessitando de recupe-
ração, como a Estrada do Feijão, que 
será refeita, e Bom Jesus da Lapa a 
Santa Maria da Vitória, na região de 
Remanso e de Casa Nova.

O governador disse que a Bahia 
tem 100 mil quilômetros de estradas, 
25 mil asfaltados e 75 mil encasca-
lhados. Ele lembrou que, nos dez mil 
quilômetros já recuperados não estão 
incluídas as estradas encascalhadas. 
“O estado é grande e recebemos 90% 
da malha rodoviária acabada, e, por 
isso, reconheço que, apesar de todo 
esforço e trabalho, vamos acelerar 
em 2010 e atrair mais investimentos 
para a Bahia”.

Menos desastres 
naturais

Apesar de tanta discussão (ainda 
bem) em torno dos efeitos provocados 
pelas mudanças climáticas, 2009 foi o 
ano com menos desastres naturais desde 
2000, segundo o órgão Estratégia Inter-
nacional para a Redução de Desastres da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
Mas isso não significa que inundações, 
terremotos e grandes secas não tenham 
provocado mortes e danos materiais. En-

quanto em 2005 ocorreram 434 desastres 
(o maior índice dos últimos 10 anos), em 
2009 foram registradas 245 ocorrências, 
que provocaram 8.900 mortes. Desse 
total, 224 casos estavam relacionados 
com as mudanças climáticas, causaram 
cerca de 7 mil mortes e, excluindo acon-
tecimentos geológicos como terremotos e 
vulcões, geraram um prejuízo de US$ 15 
bilhões (cerca de R$ 26,8 bilhões).

Deputados baianos 
aumentam em quase 
100% valor da verba 
indenizatória

Governo federal abre 
11.551 vagas

Wagner destaca investimentos 
e inclusão social na Bahia

Um ladrão é trazido até o Dele-
gado ao ser preso por roubo e ouve 
dele o seguinte aviso: 

- O senhor sabe que tem o direito 
de falar apenas na presença de seu 
Advogado, não sabe?

E ouve esta resposta:
- Não precisa doutor, eu quero fa-

lar apenas a verdade!!! 

O promotor pergunta ao réu: 
- “O senhor matou a vítima?” 
- “Não, eu não sou assassino.” 
- “O senhor sabe da pena por 

perjúrio?” 
- “Sei, sim senhor... É muito 

menor do que de homicídio!”



- E então é ano novo...
- O que não quer dizer nada.
- Década nova...
- Há controvérsias.
- O que também não quer dizer 

nada.
- Concordo.
- Uma retrospectiva?
- Não, obrigado. Deixa isso pra os do-

entes por lista.
- Como você...
- Como leitor. Eles perdem dias, se-

manas, pensando nas possíveis injus-
tiças e esquecimentos, fazendo e refa-
zendo os top-10. Mais prático, eu vejo e 
revejo os filmes. Em menos de um mi-
nuto, depois, leio a lista deles.

- Faz sentido.
- Não precisa.
- Mas a lista dos melhores de 2009...
- Você sabe encher o saco, viu.
- Obrigado.
- O melhor de 2009 é Noite America-

na, de 1973.
- Truffaut é sempre bom.
- Diferente de fazer listas.
- E de Avatar.
- Avatar é uma enganação que tenta, 

e geralmente consegue, ser bem disfar-
çada.

- Enfim consegui trazer você para 
2009.

- Com um filme como Avatar, depois 
de a gente falar em Noite Americana. 
Definitivamente, você não é meu amigo.

- Não sou seu amigo, sou seu leitor.
- Falar sozinho, às vezes, é uma de-

lícia.
- Delícia é Crash, de Cronenberg.
- Que, se eu citar na coluna, tenho 

que falar em David Cronenberg e, gra-
ças à obsessão de tradutores brasilei-
ros pelo didatismo, tenho que falar em 
Crash – Estranhos Prazeres.

- Então você concorda.
- Lindamente.
- Enfim...
- Mas concordar pode ser um porre.
- Geralmente é um porre. Quando 

sua opinião já está feita, embora não 
necessariamente imutável, é perder 
tempo ouvindo seu alter-ego ilegítimo, 
sem ter a certeza de que o concordar é 
honesto ou não. Ou seja, é tempo des-
perdiçado com a repetição do nada sem-
pre duvidoso.

- Faz sentido.
- Discorde de mim, por favor.
- Mas eu não discordo.
- Diário de Sintra é um filmaço.

- Aí eu discordo.
- Graças a Deus.
- Mas muita gente gosta-barra-res-

peita.
- E eu respeito eles, como respeito 

Paula Gaitán, por ter ficado ao lado de 
Glauber Rocha no fim da vida dele. Mas 
aquilo poderia ser um bom curta se não 
fosse contaminado pela vídeo-arte que 
ela tanto gosta.

Brevíssimo silêncio, o mesmo retoma.
- E se você disser que faz sentido, 

vou embora.
Nada de réplica, o monólogo conti-

nua.
- Ok, sem extremismos. Eu vou sair 

porque preciso escrever ok.
- Que desculpa mais esfarrapada.
- Ah, é natal, fim de ano e férias. 

Pelo menos para os outros, que não vão 
me ler – obviamente. Isto é, na prática, 
aqui sou eu publicizando minhas diva-
gações.

- Mas pode acabar com elas, pra não 
descer o nível.

- É verdade. Lá vou eu.
- Cya, bitch.
- Cya.
Deus comenta: vocês já foram menos 

preguiçosos.
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De novo e enfim

*Formado em Comunicação Social – Rádio e TV – na Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC). Diretor de “Do Goleiro ao Ponta-esquerda”, documentário sobre a seleção de 

futebol amador de Itabuna entre 1957 e 1966.
leandroaguimaraes@hotmail.com

Crash (1996)
Crash – Estranhos Prazeres (1996), de David Cro-

nenberg, é o domínio da pornografia, justamente para 
trabalhar no limite (de fora) dela – aliada a uma assina-
tura nem tão simplesmente resumível. E, o melhor de 
tudo, nem o filme é tão simplesmente resumível.

Um avatar para 2010
O próximo texto da Cinebar será diferente. Ainda não sei como, mas o 

formato não será o mesmo. Aguardem.

Av. Cinquentenário, 625, 1º Andar, Centro, 
Itabuna, Telefone (73) 3613 5191

A febre do Twitter
A organização Global Langua-

ge Monitor, que analisa tendências 
da Língua, elegeu a palavra “Twit-
ter”, nome da rede de relaciona-
mento em que usuários publicam 
mensagem de até 140 caracteres, 
a palavra do ano em inglês. Ela 
foi apontada como representante 
de uma nova forma de comunica-
ção. O “Twitter” também consta 
da lista dos dez momentos mais 
influentes da internet na atual dé-
cada, organizada pelo prêmio da 
internet Webby Awards, existente 
desde 1996. Além do site, foram 
citadas a campanha presidencial 
dos Estados Unidos de 2008, a en-
ciclopédia virtual Wikipédia e a 
abertura de capital do site de bus-
cas Google, que se tornou a mais 
dominante e influente companhia 
da década.


