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ENTREVISTA

O senhor costuma dizer que há fal-
ta de harmonia entre o CDC e o CC. 
Onde está o problema?

José de Oliveira Ascensão — A falta 
de harmonia se explica pela gênesis dos dois 
diplomas. O Código de Defesa do Consumi-
dor surge imediatamente após a aprovação 
da Constituição de 1988 e introduz na vida 
civil os princípios da Constituição e, par-
ticularmente ao consumidor, traz muitos 
outros princípios novos. Já o Código Civil, 
embora tenha surgido só em 2002, foi ela-
borado 30 anos antes e observa aquilo que 
podia ser regulado em 1970, com a Consti-
tuição que estava em vigor.

Essa falta de harmonia causa dificul-
dades na hora de analisar contratos?

Oliveira Ascensão — É complicado 
porque, para analisar os contratos, é preci-
so    conjugar os dois códigos. Ainda assim, 
o Código Civil tem os seus próprios méritos, 
entre os quais a introdução das cláusulas 
gerais, isto é, grandes princípios valorati-
vos, lesão, boa-fé etc., que permitem adap-
tar o Direito aos casos concretos e trazer 
soluções muito mais justas. Apesar de sa-
ber da dificuldade dessa tarefa, defendo que 
seria bom alterar e atualizar o Código Civil 
para que ele fique em sintonia com o Código 
de Defesa do Consumidor.

Para chegar a essa sintonia, o CDC 
também precisa ser modificado?

Oliveira Ascensão — O CDC ultra-

Professor de
Direito Civil 
José de Oliveira 
Ascensão
Entrevista com o catedrático professor de Direito Civil 
José de Oliveira Ascensão que falará sobre a sua maior 
paixão, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a sua 
relação com o Código Civil. Ele declara também que não vê 
dificuldades em interpretar o CC em relação à Constituição 
Federal de 1988, mas observa que há um falta de harmonia 
com o Código de Defesa do Consumidor, o que faz com que os 
dois tenham de ser interpretados conjuntamente. 

“Código 
Civil não
é atual e 

precisa ser 
reformado”

passou muito a sua função específica e in-
troduziu na vida civil os princípios da Cons-
tituição de 1988. Como toda obra humana é 
sempre imperfeita, tem algumas coisas que 
podem ser aperfeiçoadas. Como eu sei que 
as frequentes alterações levam a resultados 
contraproducentes, proponho antes estudos 
para saber o que pode ser aperfeiçoado. Em 
todo o caso, a situação do Código Civil é 
muito mais grave.

É possível usar o Código Civil para 
regular negócios fechados pela inter-
net?

Oliveira Ascensão — Em lugar algum 
no mundo a internet é regulada pelo Código 
Civil. O que interessa fazer com urgência é 
uma lei sobre comércio eletrônico para es-
truturar devidamente esta situação, quer 
em relação ao consumidor, quer em relação 
a muitos outros aspectos relevantes do co-
mércio eletrônico.

Como o senhor avalia a Constitui-
ção Federal do Brasil?

Oliveira Ascensão — A influência da 
Constituição Federal é muito grande sobre 
o Direito em geral e não é diferente em re-
lação ao Direito Civil. Por exemplo, a Carta 
traz princípios como a função social. Mas 
a Constituição brasileira tem alguns as-
pectos que me parece duvidoso que sejam 
matéria constitucional. É uma Constituição 
muito extensa e que vai aumentando cada 
vez mais com a introdução de novas maté-
rias. Não vejo que seja necessário mexer 
na Constituição para introduzir mais prin-
cípios abrangentes pelo Direito privado. 
Sempre pode se aperfeiçoar, mas não vejo 
nada urgente.

Ao sofrer uma média de três emen-
das por ano, a Constituição vai perden-
do as suas características originais?

Oliveira Ascensão — Na Europa, as 
Constituições têm uma permanência muito 
grande. Não há alterações constantes e elas 
não são maleáveis como a Constituição bra-
sileira. Uma Constituição que é muito al-
terada perde alguma coisa da sua dignida-
de constitucional, digamos assim. De uma 
forma paradoxal, vejo que se quisermos 
assegurar um princípio é melhor colocá-lo 
no Código Civil do que na Constituição Fe-
deral, porque o Código Civil é mais perma-
nente.

O senhor acha que alterar a Consti-

tuição Federal faz dela uma lei de con-
veniências?

Oliveira Ascensão — É um dos pe-
rigos. A Constituição Federal passa a re-
percutir situações efêmeras em vez de ser 
aquela regra de jogo geral que se pensa 
quando se fala de uma Constituição.

Como o Direito brasileiro é visto no 
exterior?

Oliveira Ascensão — O conhecimento 
dos grandes monumentos jurídicos de um 
país pelos outros é restrito a uma camada 
muito fina da população, como os juristas, 
os estudiosos e particularmente os que fa-
zem as comparações dos ordenamentos 
jurídicos. Vejo que a Europa tem interes-
se pelo Brasil, mas o processo legislativo 
e as leis que aqui são depois consideradas 
inconstitucionais não influem nos negócios 
jurídicos e investimentos, pois isto está 
mais afeto à adequação das leis do que ao 
Direito Constitucional. Em todo caso, a obe-
diência às leis é algo mais grave do que a 
existência da lei, isto é, o que importa é a 
efetividade das leis. O que preocupa e traz 
insegurança jurídica é quando há leis que 
não correspondem à prática.

Isso acontece no Brasil?
Oliveira Ascensão — O atual Código 

Civil brasileiro baseia-se numa confiança 
no intérprete, naqueles que atuam com a 
lei. Ou as pessoas têm a formação jurídi-
ca que lhes permita aplicar certeiramente 
a lei ou então caímos na arbitrariedade. 
Se tivermos uma boa lei, e o Código Civil 
é uma boa lei, mas não tivermos uma boa 
formação jurídica, entramos na inseguran-
ça jurídica.

O brasileiro é um povo muito ape-
gado a positivar as leis?

Oliveira Ascensão — A situação do 
Brasil é muito paradoxal. No século XIX 
e grande parte do século XX, o Brasil vi-
veu numa situação de positivismo jurídico. 
Considerava-se que as leis deviam ser apli-
cadas cegamente. Ainda assim, havia e há 
uma discrepância entre o que dizem as leis 
e o que se aplica. É um problema de forma-
ção jurídica. É preciso que as pessoas que 
aplicam a lei tenham a formação jurídica 
adequada para manusear as leis que ago-
ra já não são rígidas, não são mais aqueles 
instrumentos que tiravam do juiz a possibi-
lidade de procurar algo mais perfeito. Se o 
juiz não é capaz de utilizar esse instrumen-
to, o resultado não é bom. Tenho esperança 
de que o Código Civil seja um estímulo ao 
reforço da formação jurídica. Portanto, es-
tamos entre uma potencialidade e um risco. 
Vamos ver o que acontece. Entrevista con-
cedida ao CONJUR.
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Prazer é sentar a mesa
Com amigas conversar,
Idéias trocar
Sorrir, sorrir, gargalhar
Brindar a ternura e o afeto.
Entre amigas verdadeiras
Não há orgulho, vaidade
Disputa, inveja,
Não nos interessam.
 
Prazer é sentar à mesa
Sentir o gosto da amizade
Brindar à saúde,
Experimentar sabores
Falar dos amores,
Das dores,
Segredos, desejos
Dos sonhos,
Fofocas, lamentos,
E choro, também.
 
Prazer é sentar à mesa
E rir, rir de bobagens mil...
Falar de viagens,
Programar viagens.
Falar de filmes,
Dos filhos,
Da falta de filhos,
Das realizações
Não-realizações.
Dos medos, sofrimentos
Angústias, dúvidas
Frustrações.
 
Prazer é sentar à mesa
Com amigas,
Dividir a conta
Errar nas contas
Comer, engordar,
Café, Sobremesa
Até mesmo fumar.
 
Prazer é sentar à mesa
E sentir o privilégio
De com amigas contar,
De com amigas lembrar,
de com amigas celebrar,
A delícia e a certeza de que
A vida vale a pena.

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

De quem
O tempo
É Amigo?
Do universo
Que nunca
 Enferruja?
Das Pirâmides
Que zombam
Dos Homens?
Ou das sequóias
Que crescem
Sem almas?

Por Wagner Albertsson – Poeta.
Clube do Poeta do Sul da Bahia.

POESIAS...
Amigas

Tempo

Para esclarecer algu-
mas questões relacionadas 
ao processo de remoção dos 
catadores de lixo que ainda 
insistem em continuar mo-
rando no aterro sanitário 
de Itariri, representantes 
das secretarias de Planeja-
mento, Obras, Assistência 
Social e Serviços Públicos se 
reuniram com o ex-vereador 
Rodolfo Macedo – que agora 
representa os catadores. Foi 
explicado que desde a pri-
meira etapa do projeto de 
requalificação coordenado 
pela Companhia de Desen-
volvimento Urbano da Bahia 
(Conder) vêm sendo feitas 
visitas domiciliares com os 
catadores de lixo. O projeto 
de recuperação e gestão do 
aterro sanitário do governo 
do estado prevê a retirada 
das famílias da localidade. A 
reunião aconteceu no salão 
nobre do Palácio Paranaguá, 
com a presença de cerca de 
30 catadores.

O secretário de Planeja-
mento, Alisson Mendonça, 
disse que a saída dos barra-
cos do aterro deve acontecer 
tão logo todos os acordos fir-
mados entre a prefeitura e 
a Conder com os catadores 
estiverem concluídos, “pro-
porcionando uma estrutura 
menos impactante para a 
vida dos badameiros. Suge-
rimos a elaboração de pedido 
de dispensa de licitação para 
alugar ônibus para favorecer 
o processo de remoção dos 
barracos e assim os catado-
res poderão utilizar o galpão 
provisório de triagem de ma-
teriais reciclados com garan-
tia do deslocamento diário 
para suas casas”.

No âmbito de medidas 
implantadas entre a pre-
feitura e a Conder estão a 
orientação aos catadores de 
lixo sobre o plano de traba-
lho proposto. Dentre elas es-
tão a implantação da área de 
catação, proibição do acesso 
ao lixo orgânico de crianças 
e adolescentes em função do 
movimento de máquinas e 
veículos pesados, o que pode 
ocasionar riscos de aciden-
tes. A assistente social Ema-
nuela Spínola, da Secretaria 
de Planejamento, lembrou 
que com relação à entrega de 
cestas básicas, “eu e Maria 
Marta Carvalho (assistente 
social da Secretaria de As-
sistência Social e Trabalho) 

optamos em realizar a distri-
buição somente quando a re-
forma administrativa estiver 
concluída, pois a falta de es-
trutura (recursos humanos e 
materiais) impossibilita reu-
nir com os catadores”. 

Crianças e adolescentes 
moram no aterro - A assis-
tente social afirmou que já 
manteve contato com o Mi-
nistério Público para agendar 
audiência com a promotoria 
da Vara do Meio Ambiente e 
discutir sobre o processo de 
remoção dos catadores. “Con-
tudo, a sua titular se encontra 
de férias, mas sua substituta, 
a promotora de justiça Rita 
Margareth, não conseguimos 
ter encontro. Entretanto, com 
sucesso agendamos para hoje 
(25) à tarde audiência com 
o promotor de justiça Paulo 
Eduardo Sampaio Figueire-
do, no Ministério Público”. 

A assessoria técnica da 
Conder assegura que a re-
moção das famílias do ater-
ro sanitário é ação antiga e 
vem sendo amplamente dis-
cutida com os catadores da 
localidade desde o ano pas-
sado quando foi iniciado o 
projeto de requalificação do 
aterro sanitário comparti-
lhado. O objetivo é recuperar 
o aterro sanitário e permitir 
que as famílias que vivem no 
local voltem para suas casas 
e passem a utilizar o espaço 
apenas como ponto de apoio 
para separar e armazenar 
o que for retirado para seu 
sustento. No local moram 
66 famílias, totalizando 146 
pessoas entre adultos, crian-
ças e adolescentes.

O projeto prevê a recu-
peração dos mananciais que 
ficam no entorno do lixão, 
a exemplo da lagoa e do rio 
comprometidos em decor-
rência do chorume. Recente-
mente, prefeitura e a Conder 
realizaram ações de saúde 
no local com o intuito de ofe-
recer atendimento médico às 
famílias que sobrevivem com 
a extração de lixo no Itariri. 
Dentro do projeto estão pre-
vistas ações sociais com o 
fim voltado à inserção. Essa 
etapa é denominada de pro-
jeto de inserção social dos 
catadores e planejamento da 
ação cidadania que consiste 
na emissão de documentos 
para as pessoas que sobrevi-
vem do lixão.

Como etapa preparatória para 
a quarta Conferência Estadual 
das Cidades, que acontece entre os 
dias 25 e 28 de março em Salvador, 
Ilhéus realiza entre os dias 29 e 30 
próximos a Conferência Municipal 
da Cidade. O evento será realiza-
do no auditório do Ilhéus Hotel, e 
seus trabalhos serão desenvolvidos 
a partir do tema “Avanços, Dificul-
dades e Desafios na implementação 
da Política de Desenvolvimento”, 
envolvendo aspectos das políticas 
nacional, estadual e municipal. 
No dia 29 o evento será abeto pelo 
prefeito de Ilhéus, Newton Lima 
(foto), às 13h. Já no segundo e úl-
timo dia do evento, as discussões se 
iniciam a partir das 8h.

Além de propor diretrizes para 
as políticas nacional, estadual e 
municipal de Desenvolvimento 
Urbano, Habitação e Saneamento, 
a etapa municipal do evento traz 
como finalidade a de propiciar a 
participação popular de diversos 
segmentos da sociedade para a 
formulação de proposições, para o 
estabelecimento de agendas, me-
tas e planos de ação para enfrentar 
os problemas existentes na cidade. 
Também está sob responsabilidade 
da conferência municipal apontar 
os delegados que representarão o 
município na etapa estadual.

Âmbito nacional – Criado em 

2003 pelo presidente Lula, o Minis-
tério das Cidades traz como princi-
pais finalidades as de promover o 
combate das desigualdades sociais 
buscando transformar em cidades 
em locais mais humanizados, am-
pliando o acesso da população a 
serviços básicos como saneamento, 
moradia e transporte. De acordo 
com o Ministério as cidades brasi-
leiras abrigavam, há menos de um 
século, 10% da população nacional. 
Atualmente, este número chega a 
82%. “Agora, pela quarta vez nos 
deparamos com a oportunidade 
de levar à administração pública 
a tradução da vontade popular de 
discutir as cidades”, afirma o minis-
tro das Cidades, Márcio Fortes. 

Prefeitura discute com Ministério Público retirada
de catadores de lixo do aterro sanitário de Ilhéus

Ilhéus realiza Conferência da
Cidade entre os dias 29 e 30 

Lojas, bancos, escolas 
e lugares em geral pessoas 
agrupam-se, não necessaria-
mente ao meso tempo, toda-
via, estão presos dentro de 
um equilíbrio giratório de 
rotina. Entende-se que com 
seus afazeres não resta tem-
po para mais nada. Porém, 
nada se compara com o alívio 
de um descanso depois do ex-
pediente. Respondemos os e-
mails, retornamos os telefo-
nemas e convidamos alguém 
para sair... Afinal de contas, 
é inicio do final de semana e 
hora de respirar. Nada mais 
legal do que poder recitar po-

emas, ouvir músicas e se de-
clrtar para alguém.

Sem medo de se machucar, 
se jogue na vida, ela é muito 
rápida e as vezes não repete a 
mesma oportunidade...

O tempo é algo que não 
revela seus mistérios, ele sim-
plesmente passa e assim tam-
bém somos nós... Mas podemos 
nos revelar para alguém.... Isso 
também é filosofar... Descobrir 
você no outro e tentar desven-
dar seus enigmas.

*Estudante de Filosofia da UESC 
e Agente de Tributos Prefeitura

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

Descoberta
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A Câmara Municipal de Ilhéus, 
que atualmente passa por uma re-
forma estrutural será reinaugurada 
no dia 23 de fevereiro com o retorno 
dos trabalhos legislativos de 2010. 
Além de mais conforto e moderni-
dade para a população, a nova Câ-
mara terá um comitê de imprensa e 
seu nome fará uma homenagem ao 
radialista Edinho Nascimento – já 
falecido. 

O comitê de imprensa torna-se 
realidade após a reivindicação do 
presidente do sindicato dos radialis-
tas Elias Reis que juntamente com 
Ramiro Aquino, presidente da Asso-
ciação Bahiana de imprensa encon-
traram na reforma do Legislativo 
ilheense a oportunidade de adquirir 
um espaço próprio capaz de atender 
as necessidades dos profissionais de 
imprensa que estão sempre presen-

tes nas sessões do legislativo.
Como de costume a sala do Co-

mitê de Imprensa receberá o nome 
de um ilustre radialista da cidade 
que em sua época contribuiu para 
formação do pensamento de seus 
ouvintes. Edinho Nascimento foi 
eleito pelos membros da diretoria 
do sindicato após uma eleição de-
mocrática, onde outros sete profis-
sionais também foram indicados.

Para o presidente do sindicato 
dos radialistas Elias Reis “a im-
prensa local já desponta como uma 
das mais sérias e preparadas da 
Bahia sendo que esta sala será de 
enorme importância para continu-
armos levando a informação sem 
qualquer tipo de comprometimento 
escuso até a população”. Ciente da 
importância desta sala ele agradece 
ao presidente do legislativo ilheen-

se pela “sensibilidade e senso demo-
crático do parlamentar”. Agradece 
também aos demais parlamentares, 
ao chefe da assessoria de imprensa 
da Câmara Roberto Scarpita e seus 
colaboradores Daniela Cândido e 
Bruno Oliveira; associados do sindi-
cato dos radialistas e membros em 
geral da imprensa local.

O presidente do legislativo ilhe-
ense, vereador Jailson Nascimento, 
concluiu “a reforma da Câmara Mu-
nicipal é uma vitória da sociedade 
que vem cada vez mais “à casa do 
povo ilheense” e a implantação de 
uma sala para o Comitê de imprensa 
é mais do necessária, pois são estes 
profissionais que levam a informa-
ção ao povo de nossa cidade e que 
muitas vezes, pelo contato mais ca-
loroso com a população escuta e nos 
encaminha suas necessidades”.

Foi marcada pela emoção a so-
lenidade de formatura da primeira 
turma dos 39 profissionais de Fi-
sioterapia da Faculdade de Tecno-
logia e Ciências (FTC) de Itabuna, 
realizada no último sábado (6), no 
Centro de Convenções de Ilhéus que 
estava com o auditório totalmente 
ocupado por 1 mil e 800 convidados 
entre familiares, amigos e professo-
res dos formandos. 

Em seu pronunciamento, o di-
retor geral da Faculdade, professor 
Cristiano Lôbo, ressaltou o pionei-
rismo da FTC em trazer para o Sul 
da Bahia cursos de graduação ain-
da não disponíveis no mercado re-
gional, a exemplo de Fisioterapia, 
Nutrição, Engenharia Civil, Enge-
nharia Ambiental, Sistemas de In-
formação, Jornalismo, Publicidade 
e Propaganda. 

Lôbo destacou ainda quer ao 
longo de uma década a Rede de En-
sino FTC vem buscando promover 
a formação acadêmica de milhares 
de pessoas, preparadas para aten-
derem as demandas do mercado, 
fomentando o desenvolvimento de 
cidadãos críticos, criativos, capazes 
de transformar a realidade cruel em 
que muitos vivem. 

“Vocês trilharam um longo ca-
minho e hoje temos a satisfação de 
apresentar ao Sul da Bahia aqueles 
que estão aptos a enfrentarem os 
desafios que a sociedade impõe. Ago-
ra, vocês são muito mais que fisiote-
rapeutas, são agentes transforma-
dores desta sociedade. Certamente 
podem ajudar a mudar para melhor 
a realidade da vida de muitas pes-
soas. A FTC sente-se honrada e feliz 

por ter cumprido a sua tarefa insti-
tucional”, disse o diretor.

Paradigmas
A coordenadora do curso de 

Fisioterapia, professora Pryssilla 
Moutinho, ressalta que no proces-
so de formação dos novos bacharéis 
a FTC buscou inseri-los nas mais 
diversas realidades onde a presen-
ça e atuação de um fisioterapeuta 
ainda eram desconhecidas. “Essa 
turma leva como experiência ações 
sociais que fortalecem a quebra de 
paradigmas e a Fisioterapia passa 
a ser vista não apenas como reabili-
tação, mas atuantes no processo de 
prevenção de doenças, despertando 
o grande valor social do fisiotera-
peuta”, disse.

A formanda Cibele Ciqueira 
Lima falou com aprovação sobre a 
estrutura do curso de Fisioterapia 
da Faculdade. “Cursar a Faculda-
de foi extremamente satisfatório 
porque fomos preparados tanto na 

parte teórica como na parte prá-
tica para o mercado de trabalho”, 
afirmou.

Já a nova fisioterapeuta Lo-
rena Silva, falou da experiência 
de acompanhar pacientes em hos-
pitais públicos. “O que mais me 
marcou foi observar a realidade 
dos pacientes nos hospitais, princi-
palmente à família que dão assis-
tência aos pacientes. Ver que estas 
pessoas precisam de ajuda e sentir 
o carinho delas quando consegui-
mos ajudá-las foi muito gratifican-
te”, lembrou.

Atividades de extensão da FTC 
permitem que os alunos tenham 
experiências práticas dentro da fa-
culdade e em comunidades. Uma 
rede de convênios com instituições 
públicas e privadas de saúde permi-
te estágios para o aperfeiçoamento 
das habilidades práticas. Dentre 
os conveniados, estão: instituições 
hospitalares, clínicas, além da rede 
estadual e municipal de saúde.

Teotônio Vilela é o 
campeão do Projeto
Verão Malhado 2010

Radialista Edinho Nascimento é
homenageado pela Câmara de Ilhéus

FTC Itabuna graduou primeiros
fisioterapeutas no Sul da Bahia

Em uma final emocio-
nante e repleta de gols o 
Teotônio Vilela sagrou-se 
campeão da 1ª Copa Inter-
Bairros. O jogo aconteceu 
na arena montada no Par-
que Luís Eduardo Maga-
lhães na Avenida Litorâ-
nea Norte no Malhado, 
onde o público encheu as 
arquibancadas e pode ver 
o time do Teotônio Vilela 
vencer a equipe do Banco 
da Vitória por 4x3 e le-
vantar o troféu. Em 3º lu-
gar ficou o time do Alto do 
Amparo.

A 1ª Copa Inter-Bair-
ros faz parte do Projeto 
Verão Malhado 2010 que 
contou com a participa-
ção de 18 equipes de di-
versos bairros da cidade e 
movimentou as noites de 
quartas e sextas do verão 
ilheense desde o inicio do 
ano reunindo centenas de 
pessoas dos vários bairros 
da cidade, naquele impor-
tante espaço esportivo.

Uma novidade na reta 
final do Projeto Verão 
Malhado foi a disputa de 
escolinhas de futebol na 
categoria infanto-juvenil, 
onde a Flor do Cacau co-

mandada pelo Prof. Clau-
dio venceu o C.S.U. do 
Prof. Renato. O realizador 
do projeto, o vereador Jail-
son Nascimento parabe-
nizou a todos que fizeram 
parte e ajudaram o Projeto 
Verão Malhado 2010 a ser 
um sucesso nas noites de 
quarta e sexta. “Fico mui-
to feliz por perceber que 
todos abraçaram esse Pro-
jeto, as pessoas vieram, 
se divertiram e participa-
ram, no ano que vem es-
pero que possamos repetir 
novamente esse sucesso”, 
finalizou o vereador Jail-
son Nascimento. Durante 
o encerramento foi feita a 
premiação que contou com 
a participação do prefeito 
Newton Lima, do secretá-
rio de esportes, Ivanilton 
Lima, patrocinadores e a 
imprensa local.

 O evento teve a reali-
zação do vereador Jailson 
Nascimento e contou com 
o apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Ilhéus, Câmara 
de Vereadores, Federação 
Baiana de Futebol Nova 
Schin, Serafétil, Solar Tol-
dos, Inácio Auto Peças e 
Viação São Miguel

Equipe campeã com o presidente da Câmara Jailson Nascimento
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 A morte, especialmente a morte 
trágica, tem o dom de sepultar junto 
com o corpo físico os defeitos de al-
gumas pessoas.

É como se a dor do instante fi-
nal tivesse uma espécie de condão 
redentor, capaz de transformar em 
pó maldades e pecados cometidos 
em vida.

Esse não era - e pode-se afirmar 
aqui com absoluta certeza- de Elia-
ne Almeida de Oliveira, a Liu.

Liu era essencialmente uma 
pessoa boa, batalhadora, que irra-
diava simpatia e que ajudava, sem 
esperar nada em troca, as pessoas 
que enfrentavam dificuldades. 

Era, enfim, uma mulher a quem 
os parentes e amigos admiravam e 
sentiam-se felizes quando desfruta-
vam de sua presença.

Uma pessoa que, boa como era, 
merecia encontrar a felicidade de-
pois de dois relacionamentos infeli-
zes.

E que, ao cruzar com o que pare-
cia a felicidade tão ansiada e mere-
cida, trombou com a tragédia.

O anjo que Eliane imaginou ter 
encontrado, escondia sob os gestos 
corteses e o sorriso fácil, a face do 
lobo devorador.

Quando Eliane passou a namo-
rar com Francisco Paulo Lins da 
Silva, o Chico, imaginou ter encon-
trado o amor eterno.

Foi eterno, enquanto durou.
E quando acabou, o anjo que 

Eliane imaginou ter encontrado, es-
condia sob os gestos corteses e o sor-
riso fácil, a face do lobo devorador.

Eliane foi assassinada com um 
tiro na cabeça, num crime que cho-
cou Itabuna e desde então mobiliza 
uma cidade inteira, na busca por 
justiça.

Chico, de quem Eliane estava 
havia separado-se poucas semanas 
antes de morrer, é o principal sus-
peito do crime, está foragido e com a 
prisão preventiva decretada.

Além de morte de Eliane, é acu-
sado de homicídios em São Paulo e 
Goiânia.

Eliane provavelmente não sabia 
disso e pagou com a vida pela ceguei-
ra que é um subproduto do amor e, 
se sabia, entrou em cena um outro 

subproduto do amor, a compaixão, a 
quem os enlevados costumam atri-
buir dons como transformar demô-
nios em anjos.

O fato é que Chico não agiu num 
impulso de raiva repentina, o que 
nem assim minimizaria a brutalida-
de que cometeu.

Evidência disso é que, coisa que 
nunca fazia, locou um carro e foi 
buscar Eliane em Itapetinga, onde 
ela estava trabalhando, para trazê-
la a Itabuna. E mais, aceitou que 
Eliane, em outro gesto de bondade 
cega, o ajudasse a procurar uma 
casa para onde ele mudaria. Chegou 
a sair com familiares dela na véspe-
ra do crime, numa encenação do seu 
melhor papel de companheiro. Ali, 
é muito provável que já tinha em 
mente o que pretendia fazer.

E fez, para então desaparecer 
e, quem sabe, reaparecer em outro 
local, a espera de uma nova presa 
para devorar.

Fazer Justiça, através da prisão 
e do julgamento de Francisco, é o 
mínimo que se pode esperar.

Em nome da memória de Elia-
ne, esse sim um anjo bom, de quem 
restou um exemplo de vida e uma 
imensa saudade que a impunidade 
faz doer ainda mais em todos os que 
com ela conviveram,

 
Por Daniel Thame.

Assessor de Imprensa e Jornalista 
(DRT/BA 224)

Procurado E-mail :  danielthame@gmail .com

Foi sancionada no dia 10 de dezembro 
de 2009 pelo presidente Luís Inácio Lula 
da Silva a nova Lei do Inquilinato – Lei Nº. 
12.112/09, entrando em vigência no último 
dia 25 de janeiro de 2010 trazendo diversas 
mudanças na relação de inquilinato.

Na nova lei foram vetados e modificados 
alguns artigos relativos aos imóveis comer-
ciais, mas especialistas ainda enfatizam o 
benefício para os proprietários, que terão 
prazos menores nas ações de despejo, por 
exemplo.

Um dos pontos mais polêmicos era o art. 
74, que foi vetado apenas parcialmente. An-
tes, a lei regulamentava que em 15 dias após 
receber uma liminar, o comerciante deveria 
deixar o imóvel caso o proprietário recebesse 
uma melhor proposta de um terceiro. Mas o 
presidente Lula alterou o artigo alongando o 
prazo para 30 dias e especificando que o inqui-
lino tem direito a cobrir a proposta do terceiro 
e continuar – se assim desejar – no imóvel.

As mudanças que traz a lei nº 12.112/09 
ainda são vistas com preocupação pelos 
comerciantes, já que os deixa vulneráveis 
quanto ao investimento feito na empresa. 
Enfatizam que são os empresários que têm 
imóveis próprios e que não haverá qualquer 
garantia dos investimentos feitos no ponto 
comercial.

 Outro ponto da nova Lei do Inquilinato 
é com relação aos prazos para uma eventu-
al ação de despejo do locatário, no momento 
da renovação. Se antes a lei previa 180 dias 
para o comerciante deixar o imóvel, após a 
ação judicial tramitar em julgado, com a mo-
dificação, além de diminuir para30 dias, o 
inquilino pode ser despejado com a ação em 
primeira instância.

Os proprietários e os corretores de imobi-
liárias, acreditam que essas mudanças tam-
bém servirão para os empresários ficarem 
atentos aos prazos que não eram cumpridos. 
Por que os inquilinos têm com a nova lei de 
apresentar uma proposta de renovação seis 
meses antes do término do contrato locatício 
e poucos fazem isso.

Se antes uma ação de despejo durava 
até 14 meses na justiça, agora com a pro-
posta da Lei Nº. 12.112/09 é que é este prazo 
se reduza para quatro meses, nos casos de 
imóveis residenciais. Acredita-se que isso 
ajudará a aquecer o mercado imobiliário na-
cional, já que atrairá mais o investidor que 
antes preferia deixar seu imóvel fechado e 

haverá uma maior oferta, o que poderá aju-
dar até a diminuir os preços dos imóveis.   

Com a mudança da lei, os inquilinos que 
atrasarem o aluguel, apenas uma vez, po-
dem se retirado do imóvel em 30 dias.

A Lei do Inquilinato prevê ainda que o 
locatário só poderá atrasar o aluguel uma 
vez em dois anos, já sob pena do dono do 
imóvel não mais aceitá-lo. Antes, era possí-
vel atrasar 2 vezes o aluguel, em um ano.

Entre as principais mudanças propos-
tas pela Lei 12.112/09 estão as regras para 
a fiança e caução. Agora, o fiador também 
responde nos processos de cobranças, mas, 
e contrapartida, não está mais preso ao con-
trato pode pedir exoneração desta responsa-
bilidade.

A lei anterior vinculava a obrigação do 
fiador com o contrato até a devolução do 
imóvel. A troca deste titular só poderia ser 
feita a partir de um pedido do proprietário 
do imóvel. Com as alterações propostas na 
nova lei, o fiador pode pedir para se eximir 
da responsabilidade, nos casos de renovação 
do contrato por tempo indeterminado ou di-
vórcio do locatário.

Quando toma essa decisão, o fiador con-
tinua responsável pela garantia do aluguel 
por período de até 120 dias a contar da no-
tificação ao locador. Neste prazo, se o pro-
prietário do imóvel exigir novas garantias, 
o locatório precisa apresentar a substituição 
do fiador ou pagamento de caução.

Entre as novas regras também está a re-
dução da caução a ser depositada pelo loca-
dor como garantia para o aluguel. A lei que 
está sendo substituída exigia depósito de 
valor equivalente de 12 a 18 meses do valor 
do aluguel. Com as novas regras, o depósito 
deve equivaler a um valor correspondente 
de 6 a 12 meses.

A lei é boa para coibir os excessos, mas 
traz pontos polêmicos com os quais não con-
cordamos, a exemplo, a de que os inquilinos 
que atrasarem o aluguel apenas uma vez, 
dever se retirar do imóvel em 30 dias. Este 
artigo chega a ser uma afronta se levarmos 
em consideração que vivemos em um pais 
cuja maioria de sua população é carente de 
tudo, inclusive de moradia.

*Graduado em História (Licenciatura); Pós-Graduado (Especiali-
zação) em História Regional; Pós-Graduado (Especialização) em 
Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) em Docência do 

Ensino Superior; Bacharelando em Ciências Jurídicas e Diretor 
do Jornal e Revista DIREITOS (www.jornaldireitos.com.br) 

A Nova 
Lei do 
Inquilinato E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Por Vercil Rodrigues*
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Quando duas metrópoles nacionais 
se unem formam o que chamamos de 
megalópole. Essa fusão é o resultado de 
diversos processos de transformações 
econômicas e sociais, como o desenvol-
vimento industrial, o aumento da ex-
pectativa de vida, a redução da taxa de 
natalidade e as migrações.

Enquanto na Europa o desenvolvi-
mento industrial levou cerca de 150 anos 
para acontecer, no Brasil, em apenas 30 
anos, o país passou de essencialmente 
agrícola para industrializado. Paralela-
mente ao desenvolvimento do setor se-
cundário, as grandes cidades se torna-
ram foco de atração para os emigrantes 
que deixavam a zona rural em busca de 
melhores condições de sustento.

Na nossa região, não encontramos 
nenhuma megalópole, nem tão pouco 
uma metrópole, porém, já encontramos 
diversos problemas que fazem com que 
um centro urbano cresça desordenada-
mente. A atual crise que a região ca-
caueira atravessa faz com que cada dia 
mais os habitantes da zona rural mi-
grem para os centros urbanos mais pró-
ximos em busca de sua sobrevivência.

Quando essa população invade as 
cidades, não encontra oferta de empre-
go suficiente e passa a viver na margi-
nalidade. Alguns ainda tentam sobre-
viver no mercado paralelo, montando 
uma banca na rua de maior comércio, 
vendendo balas nas sinaleiras, cane-
tas nos ônibus, etc. Mas grande parte 
desses imigrantes começa praticando 
pequenos furtos e, diante da incompe-
tência dos responsáveis pela segurança 
pública, tornam-se bandidos, desafian-
do a tudo e a todos, chegando até a or-
ganizar um poder paralelo, o poder do 
crime.

O poder público tenta coibir de to-
das as formas a fixação desse mercado 
alternativo, mas de que adianta retirar 
os ambulantes das ruas, se não criar 
novas oportunidades para absorver 
esse excedente populacional? O que fa-
rão esses desocupados sem ter o que co-
mer? Provavelmente vão aumentar as 
estatísticas da criminalidade.

Recentemente, assistimos na mí-
dia nacional, a apresentação da nossa 
cidade como uma das mais vulneráveis 

à violência de jovens no país e passiva-
mente aguardamos uma solução dos 
governantes, enquanto tentamos utili-
zar o velho jeitinho brasileiro para con-
seguir nossos objetivos. Já não nos con-
tentamos em tentar subornar os fiscais 
para fazerem vista grossa diante de 
nossas irregularidades, passamos ago-
ra a oferecer suborno ou fazer ameaças 
em troca de um diploma nas Universi-
dades. Em todo o país, vários concursos 
públicos são cancelados por comprova-
ção de fraude. Até o Enem e o Enade, 
que deveriam apenas avaliar o nível de 
ensino do país, são alvo da pirataria.

Com acesso a melhores condições 
de saúde, ao menos, melhores do que 
as que tinham acesso na zona rural, a 
população passou a ter uma expecta-
tiva de vida maior e lentamente vem 
reduzindo a taxa de natalidade, já que 
não precisa de tantos braços para o tra-
balho. O aumento da família significa 
agora mais uma boca para comer.

Como diriam os nossos músicos, 
a população não quer só comida, quer 
também dinheiro, diversão, axé. E isto 
os atuais políticos sabem fazer bem, 
através de programas como o bolsa fa-
mília, do tradicional Carnaval, dentre 
outros, vão ludibriando a realidade, 
sem fazer as transformações estrutu-
rais necessárias para um bom desen-
volvimento. Para continuar ganhando 
a eleição é melhor dar o peixe, do que 
ensinar a pescar.

Enquanto alguns homens exercem 
podres poderes, a cidade cresce e assim, 
não resta dúvida de que a superpopu-
lação é uma das características prin-
cipais de uma megalópole, porém, seu 
principal problema é o conflito social 
gerado pelas desigualdades entre seus 
habitantes. À medida que os governan-
tes passarem a oferecer melhores con-
dições de saúde, alimentação e traba-
lho para as populações mais carentes, 
como está previsto na nossa Constitui-
ção, estas poderão viver em harmonia 
em um grande centro urbano ou em 
qualquer outro lugar que escolherem 
para se desenvolver.

Por Gláucio Aouad Badaró.
Administrador de Empresas pela Universidade Católica 

do Salvador – UCSAL e Acadêmico 
de Direito/FTC – Itabuna – Bahia

A cidade não para, a cidade só cresce...

E-mail: glauciobadaro@uol.com.brE-mail: reilsito@hotmail.com  Blog: expressaounica.blogspot.com
 Por Gláucio Aouad Badaró

Frase do mês:
“Que as nossas autoridades façam 

cumprir o que prometem!” 

Quando Itabuna vendia água no “caro-
te” nos anos  50, 60 e 70  já era um pre-
nuncia da falta de água no município, como 
está acontecendo nos dias de hoje,  um fato 
que não era para acontecer. Na época, com 
exceção do centro, a água através de tração 
animal (jumentos) era captada para ser 
vendida nos bairros Vilazara (Mucugê) e no 
bairro São Caetano (Fuminho). De lá para  
cá nu trabalho que deixou a desejar   che-
gou a Embasa, empresa estatal  no circuito, 
instalando-se no alto do bairro Zildolândia 
“Filtro” como era mais conhecido, o setor de 
distribuição de água, em terreno doado ao 
município através da  família Guimarães. 

Cisternas 
As cisternas ou poços artesianos fo-

ram obrigados a ser soterrados pelos seus 
proprietários numa exigência do Sistema 
de Saúde Pública; Alegação á água pode-
ria trazer doenças, devido 
à infiltração de esgotos do-
mésticos no subsolo o que 
gerariam coliforme-fecais 
com o crescimento avassa-
lador de Itabuna. A Embasa 
mais tarde não deu conta do 
trabalho e obrigou ao então 
prefeito Fernando Gomes, 
“brigar” com o Estado e 
municipalizar o Sistema de 
água tratada e também o es-
gotmento sanitário. 

Fornecimento- A precariedade era 
grande, já se sentia a falta de água nos la-
res. Com isso em alguns pontos da cidade, a 
água ficou sendo fornecida  (vendida) atra-
vés de carros-pipas da empresa Santa Clara 
a água era captada no Banco da Vitória, na 
época distrito, hoje,  bairro de Ilhéus.  

Cria-se a Emasa - O prefeito então de 
Itabuna, Fernando Gomes resolveu  em 28 
de Agosto de 1969, sob a Lei nº.l.455, atra-
vés da Câmara Municipal, instalar a Ema-
sa- Empresa Municipal de Águas e Sanea-
mentos, com o objetivo de suprir a carência 
da água na cidade. Na região, com a polui-
ção do Rio Cachoeira desde a sua nasceste, 
o Prefeito partiu para buscar água do mu-
nicípio de Ilhéus, já que Itabuna não tinha 
manancial,  o que gerou briga nos tribunais, 
mas o prefeito de Itabuna conseguiu a vitó-
ria, e nossa água hoje, é captada no Rio do 
Braço e Castelo Novo (Rio Almada). 

Aumento da oferta - O bombeamento na 
época era de 300 litros por segundo, depois 
de várias outras gestões municipais que ig-

noram a ampliação do sistema. Retorna o 
Fernando Gomes em sua terceira gestão e 
resolve  ampliar o sistema para 600 litros 
por segundo, que logo, logo ficou defasado 
em relação ao crescimento da cidade e ele 
resolve construir mais uma captação (Es-
tação) no bairro de Nova Ferradas.  Hoje, 
ainda com a participação de Fernando Go-
mes em sua quarta gestão, foi implantada 
uma adutora de 12 quilômetros, ligando a 
Estação de Tratamento de Nova Ferradas 
a Estação de distribuição principal no bair-
ro São Lourenço, o que aumentará a oferta 
para mil litros por segundo, o que termi-
naria o problema da falta de água para a 
população de Itabuna durante cinco anos, 
conforme previsão do projeto. 

Capitão Azevedo - Esta luta agora cabe 
ao prefeito Capitão Azevedo que juntamente 
com a Emasa, pretende inaugurar o Novo 
Sistema ainda este ano. Enquanto isso a 

população está sofren-
do muito com a falta do 
produto, pois a cidade 
cresceu e só um gestor se 
preocupou em aumentar 
a oferta. Esse novo sis-
tema que já tem 90º de 
sua capacidade já pronta, 
independe da construção 
da barragem no muni-
cípio de Itapé (Estiva), 
uma obra que precisa da 
atenção tanto do governo 

Estadual, como Federal. 
Jaques Wagner - A realidade é a de que 

todos nossos rios estão poluídos agonizando 
a sua morte e a população   itabunense sem 
água. Itabuna, que é a única cidade de seu 
porte que não conta com um reservatório, 
precisa urgentemente do produto para o seu 
crescimento e desenvolvimento comercial 
e industrial. Aqui na terra estamos entre-
gue em mãos de Capitão Azevedo e do Go-
vernador Jaques Wagner. A verdade crua,  
mesmo, é que estamos entregue às mãos de 
Deus, é Ele que manda chuva! 

Seca - Sem chuvas, nesta região, Itabu-
na fica sem água. É triste, mas é a realidade! 
Precisamos logo de um reservatório; Que o 
Governador Jaques Wagner faça breve cum-
prir o que assinou e anunciou na televisão, 
dando a nossa população, o nosso presente 
do centenário, a barragem para acabar de 
vez com o sofrimento do cidadão itabunense 
pela falta da água, caso contrário, teremos 
que retornar a vender água no carote, atra-
vés de carroças e de jumentos.

Falta Água: 
Culpa de 
quem?

“O bom-senso humano, em todos os 
tempos, tem reconhecido não ser lícito 
abandonar a sorte da lei comum e dos 

direitos por ela assegurados às contingências 
do julgamento por um só tribunal”.

Rui Barbosa

Curso superior

Dengue

Tramita em caráter conclusivo na 
Câmara, o Projeto de Lei que institui a 
obrigatoriedade de curso superior para 
ingressos nas carreiras de Policia Militar 
e do Corpo de Bombeiros. Pela proposta, 

Dio Deputado Capitão Assumção (PSB/
ES), a exigência só será válida para edi-
tais publicados após a vigência da lei e 
por isso não interfere na carreira dos ser-
vidores atuais.

Todos os funcionários públi-
cos do município foram convoca-
dos através do Prefeito Capitão 
Azevedo  no ultimo dia 15, para o 
combate da dengue em Itabuna. 
O Secretário de Saúde do Municí-
pio, Antonio Vieira, na oportuni-
dade fez balanço positivo do com-
bate a epidemia no seu primeiro 
ano; “mas agora vamos intensifi-
car as buscas para acabar de vez 
com esse mau que assola o itabunense. 
Só depende de vocês” disse, convocando 
também toda a população de Itabuna.

Conforme a foto dos servidores pú-
blicos da Emasa  e do Prefeito Capitão 
Azevedo, o mutirão que acontecerá todos 

os finais de semana, teve inicio no último 
dia 16 por diversos bairros da zona oeste 
e norte da cidade.  

Você cidadão, também pode partici-
par desse mutirão, principalmente  se 
não deixar o aedes-aegypt não proliferá 
em sua residência. Fique de olho!         

Por Joselito dos Reis.
Jornalista e Assessor de Imprensa
E-mail: reilsito@hotmail.com
Blog: expressaounica.blogspot.com
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O frio que vem de dentro

Sobre férias 
e coisas assim

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

“Quando se aglutinam 
os elementos?”

Nos casos em que o prefixo termina em vo-
gal e o 2º elementos começa por vogal diferente 
daquelas, as duas formas aglutinam-se: antia-
éreo, intraocular, hidroelétrica, autoescola, in-
traestrutura, autoinstrução, semiúmido etc.

“Com a nova ortografia como ficam os 
substantivos que e porque. Continuam 
acentuados ou não?

Continuam acentuados: Ele tem um quê de 
atraente. / O porquê de tanta disputa é o poder.

“Por que unha-de-gato é grafado com 
hífen e unha de fome (sem)?”

Usa-se hífen nos compostos que designam 
espécies botânicas, zoológicas e afins, estejam 
ou não ligados por preposição ou qualquer outro 
elemento. Portanto, grafa-se unha-de-fome com 
hífen, por ser o nome de uma planta.

Unha de fome é um substantivo composto 
por justaposição, mas é grafado sem hífen por-
que não faz parte do vocabulário da zoologia 
nem do da botânica.

Esta semana recebi de 
uma amiga querida um e.mail 
muito lindo com o mesmo tí-
tulo deste artigo. Ele conta a 
estória de alguns homens que 
ficaram presos numa caverna 
em função de uma forte nevas-
ca e que só poderiam ser socor-
ridos no dia seguinte. Assim, 
deveriam conservar acesa a 
chama de uma fogueira com 
a qual procuravam se aque-
cer. Cada um dispunha de um 
punhado de lenha para tanto, 
mas curiosamente, cada qual 
com o seu motivo, deixou de 
colocar a sua lenha na foguei-
ra e o fogo veio a se apagar, 
fazendo com que morressem 
congelados. No dia seguinte, 
quando o socorro chegou, en-
contraram os cadáveres com 
feixes de lenha nas mãos. Um 
dos socorristas balançando a 
cabeça disse: esses homens 
não morreram pelo frio aqui 
de fora; foi pelo frio que vem 
de dentro que morreram.

Essa estória bastante sig-
nificativa e verdadeira me fez 
refletir sobre a forma como 
escolhemos partilhar ou não 
aquilo que possuímos. Vários 
são os motivos que levam as 
pessoas a desejarem conser-
var consigo tudo aquilo que 
poderiam e/ou deveriam di-
vidir. Tais pensamentos me 
fizeram lembrar outra estória 
que se passou com Ana e João, 
mas poderia ter acontecido 
com qualquer um de nós. 

Fazia anos que eram ami-
gos e desfrutavam dos mes-
mos interesses. Ambos eram 
trabalhadores, honestos, 
crentes e possuíam boa condi-
ção financeira. Suas famílias 
eram diferentes, porém com 
os mesmos princípios. Ana 
contribuía mensalmente com 
o dízimo junto à sua igreja. 
João, embora frequentasse o 
mesmo local, não colocava se-
quer uma moeda na cestinha 
de ofertas. Ana procurava ser 
atenciosa e prestativa com 

todos à sua volta, auxiliando 
sempre que possível, ouvindo 
uma queixa ou incentivando 
uma decisão necessária. João 
trabalhava o dia todo e não 
tinha como ajudar quem quer 
que fosse, pois suas obriga-
ções o ocupavam por comple-
to. Regularmente, Ana limpa-
va seus armários, separando 
roupas e calçados que ainda 
estavam em bom estado e 
poderiam ser doados para 
pessoas carentes. João vivia 
correndo e não tinha tem-
po para limpar os armários 
abarrotados de coisas que há 
muito não eram utilizadas e 
se estragavam pelo tempo de 
guardadas.

Não resta dúvida que 
João e Ana continuavam sen-
do boas pessoas, no entanto, 
a preocupação de Ana com 
o próximo fazia com que ti-
vesse um olhar diferenciado 
para tudo aquilo que poderia 
ser compartilhado, enquan-
to que para João, essa preo-
cupação simplesmente não 
existia e ele deixava de con-
tribuir para melhorar o mun-
do à sua volta.

Em qual personagem será 
que nos encaixamos? Somos 
Ana ou João? Estamos aber-
tos às necessidades do próxi-
mo ou preocupados apenas 
com as nossas próprias ne-
cessidades? O mundo fica frio 
quando estamos mais interes-
sados em acumular do que em 
compartilhar. Nossa fogueira 
pode se apagar a qualquer 
momento, e estaremos todos 
condenados a morrer conge-
lados pelo frio que vem de 
dentro. Não deixemos que 
isso aconteça. Vamos juntar 
nossos gravetos e alimentar a 
fogueira que nos aquece, que 
é o verdadeiro AMOR! 

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na 
área de educação; escritora, psicóloga 

clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)

Por Maria Regina Canhos Vicentin

Sou funcionária pública há 
três anos e há 8 meses venho 
recebendo meu salário com 
uma diferença a menos de R$ 
523,00. O governo implantou 
um plano de cargos e salários, 
que agrupou gratificações que 
recebíamos, mas a minha, em 
especial, foi calculada errada 
e, até hoje, venho lutando para 
corrigir. Posso procurar a Jus-
tiça do Trabalho para resolver 
meu problema e também para 
receber os valores retroativos 
desses meses? Isabel.

  
D. Izabel, ao que vejo você é 

funcionária publica e, neste caso, 
recebe vencimento, pois quem re-
cebe salário é empregado regido 
pela CLT. O servidor público que 
não exerça função de confiança, 
deve ser obrigatoriamente nomea-
do após concurso público. E não há 
informação a respeito. Em conclu-
são, se você não se submeteu a con-
curso, e trabalha para instituição 
pública, você não seria nem empre-
gada nem funcionária, mas tem di-
reito à remuneração mínima legal 

e pode procurar a Justiça Comum 
para cobrar suas indenizações, in-
clusive diferença de remuneração. 

Seria bom se você esclarecesse 
melhor a sua verdadeira situação.

Trabalho como empregado 
público, sou concursado e te-
nho uma jornada de 40 horas 
semanais. Ocorre que presto 
serviço aos sábados e domin-
gos em uma empresa privada. 
Posso acumular o meu empre-
go público na empresa priva-
da? Cristiano.

Caro Cristiano, é necessário 
que, de início, seja esclarecido que 
há uma diferença jurídica entre 
empregado e funcionário. Primei-
ro, o funcionário é sempre um ser-
vidor público, mesmo que ocupe 
uma  função de confiança de livre 
nomeação e exoneração. Saliente-
se que se não ocupar uma função 
de confiança, deverá ser nomeado 
após aprovado em concurso público 
e em lugar de uma função ocupará 
um cargo previsto em lei. Em tese, 
é possível ser empregado de uma 
entidade de direito público, embora 

a Constituição de 1988 determine o 
estabelecimento do regime jurídico 
único e não conheço alguma que 
tenha escolhido o regime da CLT, 
que rege o contrato de emprego, 
empregado, portanto é regido pela 
CLT e funcionário se submete ao 
Estatuto do Funcionário Público. 
Isto posto, esclareço que a acumu-
lação de empregos, ou seja, um tra-
balho com entidade publica e outro 
a uma empresa privada, só é possí-
vel se  tratar de médico (que pode  
ter dois cargos em sua atividade, 
por exemplo ) e outros casos excep-
cionais. No seu caso, vejo tratar-se 
de exercício de um cargo público e 
um emprego privado. Aí não vejo 
acumulação e pode ser exercido, 
desde que não haja choque de ho-
rários. A competência de decidir 
questões entre você a entidade de 
Direito Público é a Justiça Comum 
e entre você e o seu empregador é a 
Justiça do Trabalho.

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.

Janeiro, mês de férias para 
boa parte da população, em es-
pecial para os mais jovens. Sol, 
praia, festas, muitos hormônios a 
aflorarem, tudo isso, e mais uma 
inusitada beleza natural e cultu-
ral fazem do Brasil, e da Bahia 
em particular, um dos lugares 
mais perfeitos para se viajar e 
curtir.

Nossa incrível diversidade 
cultural, social e natural faz com 
que os mais diferentes roteiros, 
para os mais diversos gostos pos-
sam existir: cidades enormes, com 
tudo aquilo que as metrópoles po-
dem oferecer; cidades pequenas, 
com aquele ar de coisa parada no 
tempo e um prazeroso gostinho 
de tradição; praias idílicas ou su-
per movimentadas; festas para 
massa ou então shows onde pou-
cos vão apreciar um tipo especí-

fico de música; uma gastronomia 
variada, que vai de comidas bem 
apimentadas e “fortes” aos pratos 
mais leves e naturais. Tudo isso 
e mais uma população abençoada 
por uma forte dosagem de cama-
radagem, boa vizinhança, carinho 
e enorme disposição para o traba-
lho fazem do país um lugar ideal 
para quem quer se divertir.

Estive em Salvador, pela déci-
ma vez acho, novamente a cidade 
me cativou. No Pelourinho, pes-
soas de lá e de fora se divertiam, 
dançavam, flertavam, riam, ca-
minhavam, compravam, comiam 
enfim: viviam. Como mestre em 
Cultura sempre me chamou a 
atenção essa disposição para con-
fraternização e enlevo que nós 
baianos temos. Ainda como estu-
dante de graduação, lembro-me 
de quando, em 1994, estive em 

Curitiba para um encontro de ge-
ógrafos e toda noite nós alunos e 
professores da Bahia transformá-
vamos literalmente a rotina da 
capital paranaense. Bastava uma 
cervejinha, uma mesa, um violão, 
ou apenas palmas e vozes, para 
que tudo mudasse. Os curitiba-
nos, alguns dos quais sisudos, en-
travam na farra e não entendiam 
como tanta alegria era possível.

Problemas claros que exis-
tem, mas olhar a vida com alegria 
e esperança sempre ajuda. Afi-
nal, como nos diz São Paulo em 
sua carta aos Romanos: “a alegria 
confirmada, não desanima”. Bom 
verão e boas férias a todos

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

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

E-mail: Charles.sa75@gmail.com 
Acessem www.historiasnoplural.blogspot.com

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

Por Eurípedes Brito Cunha  



Banda Mina, revelação 
da música baiana, estará 
no harmonia beach
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

01 - A nova realidade tecno-
lógica que integra a informática 
com a internet está globalizando, 
mudando o nosso mundo e crian-
do outro completamente diferente, 
onde não existem distâncias, com 
infinitas informações soltas e dis-
poníveis para todos. Aqui você tem 
um exemplo.

02 - É vital tomarmos consciên-
cia desse novo mundo virtual. 

Nesse novo mundo, seres hu-
manos passam a ter um grande 
poder.

03 - Esse poder aumenta com 
as Redes Colaborativas e com as 
Cidades Virtuais, com seu poder de 
articulação e com suas estratégias 
de desenvolvimento e seu poder de 
influenciar o mundo real.

04 - A população do Planeta 
Terra ultrapassa 6.800.000.000 
de terráqueos, 37% deles estão na 
China e na Índia que investem em 
educação e poder bélico.

05 - A velocidade das trans-
formações é gigantesca e é funda-
mental se estruturar para viver no 
mundo virtual desenvolvendo o po-
der de influenciar o mundo real.

06 - Somente o Google recebe 
por mês mais do que 2.7 bilhões 
de consultas. Estamos vivendo um 
novo mundo exponencial.

07 – Nesse contexto é criada 
Mobileville, uma cidade virtual, 
um projeto de Engenharia Virtu-
al que tem na base, Organização 
de Conteúdos e Sustentabilidade 
baseada na Geração de Trabalho 
e Renda para as Pessoas sem sair 
de casa.

08 - No mundo presencial há 
uma tendência de que a vida das 
pessoas aconteça em torno de sua 
residência. O aumento da popula-
ção e os engarrafamentos vão di-

minuir os deslocamentos.
 09 - Cresce a importância e a 

necessidade do Mundo Virtual. Já 
é uma realidade que o número de 
mensagens via internet já ultra-
passa a população do planeta. 

10 – Dizem que a informação 
gerada no ano de 2009 foi maior 
do que aquela acumulada nos úl-
timos 5.000 anos, e que a informa-
ção tecnológica dobra a cada dois 
anos, e isso significa que tudo que 
aprendemos há três anos já é ul-
trapassado. 

11 - Há estimativa que nesse 
ano 2010, o conhecimento dobra-
rá a cada 72 horas e isso significa 
que cada ser humano deve bus-
car meios de permanente atua-
lização e os principais meios de 
atualizar são: 

A Internet, as Redes Colabora-
tivas de Conhecimento e por fim as 
Cidades Virtuais que tem na base, 
Comunidades que partilham e de-
senvolvem conteúdos baseados nas 
informações disponíveis na internet 
e com o benefício de serem trans-
portadas cada vez mais rápidas e 
com qualidade.

12 – Em 2009 foram comercia-
lizados mais do que 50 milhões de 
Laptops e com o Projeto Laptop a 
US$100 tende a chegar a 100 mi-
lhões por ano e as crianças terão 
acesso a todos os tipos de infor-
mação.

Se você tem interesse em co-
nhecer a Cidade Virtual Mobile-
ville, visite-nos: WWW.comparti-
lhandoalegrias.blogspot.com

Copiado de<http://ibesrj.ning.
com/profiles/blogs/a-virtualidade-
e-uma-realidade>  

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

Vivenciando a CIDADANIA
em Ambiente VirtualA banda Mina é considerada a renovação da 

axé music. Com pouco mais de um ano na estra-
da, o grupo já atravessou fronteiras e levou ale-
gria a milhares de foliões pelo Brasil. A primeira 
apresentação no Sul da Bahia será no próximo 
dia 24 de abril, na segunda edição do Harmonia 
Beach, que acontecerá no Hotel Jardim Atlân-
tico, em Ilhéus. As músicas interpretadas pela 
banda têm uma pegada única e um swing que 
só o baiano possui. Canções de outros ritmos 
ganham nova roupagem e uma sonorização que 
não deixa ninguém parado.

No seu segundo ano, a banda já conta a sim-
patia de grandes nomes do cenário musical, como 
a baiana Ivete Sangalo. Apaixonada por música, 
a vocalista Mariana Assis surpreende a todos 
com sua voz desde os quatro anos de idade. Aos 
oito, integrou o primeiro grupo, ainda na cidade 
de Vitória da Conquista. Hoje, a jovem atrai mi-
lhares de fãs por onde passa. 

Mina tem direção e produção musical de Ale-
xandre Lins, experiente em produções de discos 
de artistas consagrados, como Ivete Sangalo, 
banda Eva, Harmonia do Samba, entre outros. 
Alexandre deu uma veia mais pop à banda e 
inovou ao trazer dois trombones para o palco, 
aumentando o gingado do som produzido pela 

Mina. 
Na atual temporada, a banda traz novidades 

em seu CD, desde regravações que fizeram su-
cesso nas vozes de Roberto Carlos e José Augus-
to, até músicas inéditas de compositores reno-
mados no mundo musical como Ramon Cruz. No 
Harmonia Beach, além da Mina estarão também 
as bandas Harmonia do Samba, Lordão e Tatau, 
ex-vocalista do Araketu. 

A Editora Santuário (Aparecida – São Paulo) lançou a 
2ª edição do livro “Sementes de Esperanças – Reflexões 
para o dia-a-dia” da Colunista do Jornal Direitos, que tam-
bém é Psicóloga Judiciária; formada em direito e especialista 
em Educação Maria Regina Canhos Vicentin. O livro tem 
como propósito  o de suscitar o desejo de aprofundarmo-nos  
na Palavra de Deus. E é composto de artigos independentes, 
estilo, “clipping”, todos com citações bíblicas. É feito para a 
família e presta homenagens aos idosos. Para adquirir www.
mariaregina.com.br     

Proteção - O Brasil é 
o país que menos atualiza 
seus programas de defesa 
contra hackers e o que mais 
sofre sobrecargas de siste-
mas para tirar sites do ar. 
Relatório da McAfee pes-
quisou 14 países. Ente os 
brasileiros, 65%  disseram 
que as leis do país não são 
adequadas para combater 
crimes virtuais. Mais de 
60% acredita que sofrere-

mos os próximos dois anos 
um ataque cibernético que 
afetará seriamente algum 
serviço essencial, como for-
necimento de energia.

Atualização – A Mi-
crosoft lançou uma atuali-
zação para ajustar o relógio 
automaticamente no dia 
21, quando acaba o horário 
de verão. Mais informações: 
HTTP://migre.me/izwH.

UNIDADE ITABUNA
Tel.: (73) 3613-7679

unidade_itabuna@damasio.com.br
Av. Aziz Maron, s/n – Sobrelojas:100c e 100d

Jequitibá Plaza Shopping

Banda Larga – A Anatel 
revelou que 4.897 dos 5.564 mu-
nicípios brasileiros têm acesso à 
banda larga. O relatório indica 
que 12% das cidades não têm 
sequer um ponto de Internet 
rápida à disposição. Um acordo 
entre a agência e operadora de 
telefonia fixa prevê que levem 
banda larga a todos os municí-
pios onde atuam gradualmen-
te. Em locais com menos de 50 
mil habitantes, porém, não há 
interesse econômico devido aos 
custos da instalação de equipa-
mentos e cabeamento.
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Cel:    (73) 9137-3577
          (73) 9142-3071

Já parou para pensar como – geralmente – gos-
tamos de ouvir histórias de grandes líderes e usá-las 
como exemplos? Eles representam uma categoria 
sistêmica, o que seria isso? Sempre haverá um líder, 
onde quer que você vá: na religião; nas empresas; no 
meio político ou em casa, um líder sempre acabará 
sobressaindo e representando o seu papel, seja para 
o bem ou... Dentre as inúmeras teorias sobre lideran-
ça vamos abordar a: “Liderança Criativa”, mas antes 
uma breve definição de Liderança: “Liderar significa 
influenciar. A palavra influência é derivada do latim 
- fluere - “fluir”. Quando influenciamos pessoas, elas 
“fluem” conosco, por assim dizer. Liderar é persuadir, 
mobilizar pessoas para que façam o que precisa ser 
feito, mantendo um clima produtivo de trabalho” (Ro-
gério Martins). Para esse conceito eu só acrescentaria 
as palavras: “atingir metas”.

Teoria da Liderança Criativa: é a que mais me 
identifico, por uma questão simples, a criatividade 
é mutável, podemos seguir regras (Check Lists) ou 
não, o poder de inovação de um líder é quem vai di-
zer em que momento ele deve exercer o papel de um 
líder carismático; servidor; contingencial; visionária; 
maquiavélica... A criatividade é uma das caracterís-
ticas de um líder que mais o coloca em posição de li-
derança. Um líder criativo é um agente de mudança, 
se como líder você resiste as mudanças, estará blo-
queando o processo cognitivo da criatividade. Como 
definição pura e simples, devemos: “Agir em busca de 
novos caminhos, considerando o conhecimento como 
um meio e não o fim em si mesmo” (Criatividade & 
Marketing). O que isso quer dizer? Simples: acrescen-

Liderança Criativa!

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

tar seu conhecimento ao seu poder criativo de gerar 
soluções para resolver problemas. 

Pesquisadores como Rickards e Moger dizem que 
a liderança criativa é um processo que muda o com-
portamento da equipe de – inaceitável pra aceitável 
e de aceitável para superior – através de estruturas 
“benignas” de trabalhos que devem ampliar as ativi-
dades individuais e grupais sobre as diversas contin-
gências da organização. Para os dois autores essas es-
truturas benignas são representadas por sete fatores: 
1 – plataforma de entendimentos; 2 – Visão comparti-
lhada; 3 – Clima; 4 – Resiliência; 5 – Ideias Próprias; 
6 – Ativação em rede; 7 – Aprendizado vindo da expe-
riência. O líder criativo baseia-se na: confiança; ino-
vação; alinha pessoas com uma direção; corre riscos; 
toma iniciativas; tem coragem; desenvolve a si e aos 
outros; inspira pessoas a mudar; enfatiza a filosofia, 
valores essenciais e metas compartilhadas; focaliza 
pessoas. 

O sucesso de um líder ou um modelo de liderança 
numa organização, não quer dizer sucesso em outra, 
como base nessa afirmação a criatividade e o poder de 
inovação passam a ser peças chave para gerar soluções 
e fortalecer a imagem do líder perante as anomalias.

*Publicitário e Diretor 
da Agência de Publicidade Costha Fera.

Ela ganhou a fama de ser o alimento número 1 quando o as-
sunto é dieta. Saborosa, refrescante, hipocalórica, que ajuda a 
combater aquela vontade aguda por doces e guloseimas e ainda, 
de baixo custo e fácil preparação. Sim, a gelatina é tudo isso. Mas 
se engana quem pensa que ela deve estar inserida apenas no car-
dápio das pessoas preocupadas com os ponteiros da balança. Na 
verdade, os benefícios dessa delícia são bem maiores do que pos-
sam imaginar.

 A gelatina é composta praticamente de aminoácidos (pro-
teínas), que ajudam na síntese e na renovação do colágeno. Dos 
indispensáveis para o organismo, dez precisam ser adquiridos 

através da alimentação porque o nosso metabolismo não consegue 
sintetizá-los. Para ter uma idéia da importância da gelatina, ela 
possui nove tipos deles, faltando apenas o triptofano (precursor da 
serotonina), o neurotransmissor que nos deixa feliz. 

Se consumida regularmente, ela auxilia na redução dos níveis 
de colesterol no sangue, triglicérides e controla a glicemia. Por ser 
rica em proteína, ela fortalece os ossos e previne o organismo de 
doenças como a osteoporose. Ela promove também uma maior re-
sistência física aos desportistas. E mais: colabora para a manuten-
ção da juventude, deixando cabelo, unhas e pele mais bonitos.

Fonte: www.minhavida.com.br

Gelatina: benefícios 
não só para a dieta

Nós precisamos rezar mais e melhor. Em Medjugorje, os 
jovens videntes perguntaram a Nossa Senhora como fariam 
para “rezar melhor”, uma vez que Ela recomendava sempre 
a eles que “rezassem com o coração”, que “rezassem melhor”. 
Nossa Senhora respondeu como Mãe: “Rezem mais”.

Porque é assim: se você começa a caminhar – e muita 
gente faz caminhada de manhã cedo, à tarde, alguns fazem 
até à noite depois que voltam do serviço porque não têm ou-
tra hora –, quanto mais você caminha, mais vai ficando bom 
na caminhada. Quanto menos você caminha, mais mole fica. 
Seus músculos vão ficando mais flácidos. Você se cansa mais 
facilmente. Fica sem fôlego. Da mesma forma, quanto mais 
você corre, melhor fica na corrida. Quanto mais você nada, 
melhor fica na natação. Quanto mais você reza, melhor fica 
na oração. Para rezar melhor é preciso rezar mais.

A Santíssima Virgem deu, dessa forma, uma receita ex-
celente para todos nós. Além das orações que fazemos, é pre-
ciso rezar o rosário todos os dias.

Deus o abençoe
Seu irmão,
Monsenhor Jonas Abib.
Fundador da Comunidade Canção Nova (www.cancao-

nova.com.br) 

Como 
faço para
rezar melhor?

O filósofo estagirita estava equivo-
cado quando aconselhou no seu A Poé-
tica que não se misturassem os gêne-
ros (Épico, Lírico e Dramático). Talvez 
se ele vivesse no século XXI não falaria 
tal coisa, pois parece que a Arte não 
sobreviveria nos dias hodiernos se não 
fossem o hibridismo, a mistura, a cola-
gem, como sua manifestação legítima. 

A bem da verdade, Aristóteles (384-
322 a.C.) não poderia profetizar o que 
viria a ser o caldeirão da pós-moder-
nidade, ele mesmo que salvou muitas 
vezes os artistas da sua época do limbo 
profissional em que se encontravam.

Se for feito um apanhado histórico 
das estéticas dominantes do mundo, des-
de a Idade Média até o século XXI, pode-
se perceber que uma escola dominante 
sempre era completada (e mais ou me-
nos refutada) com elementos que fossem 
além do que a anterior: uma dando sen-
tido diverso, não no sentido de anulação, 
mas no entendimento de superação. 

O Classicismo, por exemplo, a cha-
mada arte da renascença ou renascen-
tista, era uma volta ao clássico grego, 
à antiguidade. Bebia-se das instruções 
gregas para que se fossem contempla-
das as “novas” esferas da arte de en-

tão: cores, altura, tons, movimentos, 
escrita que rememorassem aquela ci-
vilização como o ideal a alcançar. 

E todas as que se seguiram, a que 
o vulgo se acostumou a chamar de 
Barroco, Arcadismo, Romantismo, Re-
alismo/Naturalismo, Parnasianismo, 
Simbolismo e Arte Moderna (Cubismo, 
Abstracionismo, Expressionismo, etc.) 
não foram senão a tentativa de ultra-
passar os limites da anterior, adaptan-
do-se aos novos tempos.

No entanto, até a chegada Arte Mo-
derna, parecia que cada coisa estava em 
seu devido lugar, cada gaveta arrumada 
com seus conceitos e regras plácidas, in-
clusive a filosofia. No final do século XIX 
e início do XX, a coisa muda de figura. 
Nietzsche bagunça as teorias filosóficas; 
Rimbaud, Baudelaire, James Joyce e 
tantos outros escancaram as portas da 
nova literatura; Picasso e Van Gogh mis-
turam os tons; Rodin metamorfoseia a 
expressão humana; enfim, Oswald, Má-
rio, Tarsila e milhares de vanguardistas 
inauguram a antropofagia no Brasil, 
deglutindo tudo o que vinha de fora em 
termos de arte e vomitando a nova esté-
tica que dominaria até os dias atuais nas 
terras tupiniquins.

Frente a isso, surge o grande im-
passe que é o fato de muitas pessoas 
tentarem enquadrar certos artistas, 
em rótulos que servem para acalmar 
a confusão mental dos neófitos: como 
caracterizar um Marcelo D2, cantor 
de hip hop, sambista, poeta? E Maria 
Bethânia, uma intérprete ou uma con-
doreira? Clarice Lispector é romancis-
ta ou dramaturga, poeta ou psicóloga? 
E Nelson Rodrigues era jornalista ou 
escritor, romancista ou dramaturgo? 
Difícil dizer. 

O bom é que hoje se pode olhar para 
trás e ver uma longa estrada percorri-
da, muitas vezes sinuosa e lamacenta, 
mas trilhada por mentes soberbas, que 
se fizeram luzeiros da humanidade. 
Porém, há muito ainda a conquistar, 
a descobrir, a descortinar, visto que o 
cérebro humano é inesgotável, a criati-
vidade e os momentos de crises (sejam 
estes individuais ou coletivos) são ins-
tantes superiores que na maioria das 
vezes geram fertilidade artística!

Por Gustavo Atallah Haun 
Graduado em Letras pela UESC, ex-coordenador de 
Imprensa do Centro Acadêmico de Letras/UESC, pro-
fessor de cursinho e da rede particular de ensino em  

Itabuna - Bahia.

A arte de 
ontem e hoje E - m a i l :  g _ a _ h a u n @ h o t m a i l . c o m 
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Menos da metade dos jovens brasileiros 
de 15 a 17 anos cursa o ensino médio, etapa 
de ensino adequada para essa faixa etária, 
de acordo com o estudo Juventude e política 
sociais no Brasil, lançado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que 
mostra outros dados preocupantes sobre a 
educação de jovens no país>

Embora 82% dos adolescentes entre 15 
e 17 anos estejam matriculados, o problema 
está no atraso para concluir os estudos, si-

tuação que reflete nas faixas de idade mais 
à frente. Segundo o órgão, apenas 48% dos 
jovens daquela faixa etária cursavam o en-
sino médio em 2007. Na população de 18 a 
24 anos, apenas 30% têm o ensino médio 
completo e nada menos de 65% estão fora 
da escola: outros 13% estão no ensino su-
perior. Na faixa seguinte, de 25 a 29 anos, 
apenas 9,4% têm o superior completo, abai-
xo da meta de 30% estipulada para 2011 no 
Plano o Nacional de Educação.

Um estudo do site 
Mercado Mineiro, espe-
cializado em economia 
(www.mercadominei-
ro.com.br) aponta que 
o preço para educar um 
filho, do maternal à fa-
culdade, pode chegar a 
mais de R$ 420,00 mil. 
Nessa conta, não estão 
incluídos os gastos in-
diretos, como roupas, 
livros, transportes, en-
tre outros. Como é ra-
ridade nos dias de hoje 
uma escola pública que 

tenha realmente um 
ensino de qualidade, 
ou que não obrigue o 
estudante abrir mão 
do emprego – assim, o 
ensino público acaba 
sendo também domi-
nado pelos mais ricos – 
fica difícil imaginar um 
Brasil diferente do que 
é hoje, onde o debate 
político é fraco e a mas-
sa dominada não ergue 
a voz contra os ataques 
que sofre de alguns go-
vernantes.

Mais de 50% dos jovens 
do país está fora da escola

Banalização da educação

Adversários políticos declarados, PT, 
PSDB e DEM se uniram para contestar a 
resolução do TSE (Tribunal Superior Elei-
toral) que trata das doações ocultas nas 
eleições. Em petição conjunta, os partidos 
sugerem mudanças no texto da resolução 
para manter as doações sem identificação 
dos candidatos beneficiados. Atualmente 

o mecanismo para realizar as doações 
ocultas é o seguinte: os financiadores re-
passam os valores para os partidos, sem 
identificar os candidatos que receberão as 
quantias, e os partidos fazem a distribui-
ção dos recursos aos políticos nas eleições 
sem revelar a fonte dos financiamentos. 
Informações da Folha Online.

A assinatura do contrato com as 
empresas que vão construir a nova 
Fonte Nova foi um dos assuntos do 
programa de rádio Conversa com 
o Governador produzido pela As-
sessoria Geral de Comunicação do 
Governo do Estado (Agecom). En-
tre outros assuntos tratados nesta 
edição, o governador Jaques Wag-
ner afirmou que a política social é 
obrigação de sua gestão: “É a nos-
sa tarefa, porque é o que eu digo, a 
melhor política social é a geração de 
trabalho, emprego e renda. E é isso 
que a gente está fazendo”.

O governador Jaques Wagner 
falou também sobre as obras de sa-
neamento que estão sendo realiza-
das no interior do estado e sobre a 
geração de emprego e renda, que é 
resultado, entre outras coisas, dos 
investimentos feitos pelo Governo 
do Estado em infraestrutura.

Quanto a Fonte Nova, Wagner afir-
mou que já em fevereiro começa o pro-
cesso de demolição para preparação do 
terreno e em junho se inicia a edificação. 
“Seguramente em tempo, a gente entrega 
essa nova arena de futebol para todo o es-
tado, para que em 2013 a gente já partici-
pe da Copa das Confederações”.

INAUGURAÇÃO DE OBRAS - O 
governador esteve em diversos municí-
pios do interior, onde foram entregues R$ 
65 milhões em obras. “A obra de sanea-
mento é fundamental para a preservação 
dos rios, do subsolo e do mar. Então, nós 
temos bilhões investidos em saneamento”. 
As últimas obras concluídas e entregues 
foram em Palmeiras e Rio de Contas, na 
região da Chapada Diamantina.

Wagner lembrou que em janeiro foram 
visitados cerca de 30 municípios, todos 
eles com entregas de obras. “Assinamos 
com a prefeitura de Teixeira de Freitas 
mais R$70 milhões de saneamento, além 

obras de saneamento de Barreiras, Lauro 
de Freitas e a complementação de sanea-
mento em Salvador”.

“Estamos trabalhando em todas as 
áreas, principalmente no social, fortale-
cendo a agricultura familiar, o pequeno 
comerciante, ampliando a presença do 
Governo em todo o estado”.

GERAÇÃO DE EMPREGOS - O go-
vernador voltou a falar sobre os 71,2 mil 
empregos gerados em 2009, um recorde 
histórico. “Em três anos – 2007, 2008 e 
2009 – já batemos na casa de 172 mil novos 
empregos com carteira assinada”. Segundo 
ele, várias empresas estão chegando. Entre 
as empresas que estão vindo ou ampliando 
suas atividades, Wagner cita a Pepsico, na 
área de alimentos, que vai começar a cons-
trução da sua unidade em Feira de Santa-
na, a Alston, na área de geração de energia 
elétrica, e a QBoa, que estava fechada e 
está reabrindo. “O nosso trabalho é contí-
nuo, a transparência é muito importante 
para atrair novas empresas e com isso tudo 
a Bahia bateu recorde”.

PT, PSDB e DEM 
se unem contra 
resolução do TSE para 
manter doações ocultas

ADVOGADOS

Wagner diz que melhor
política social é a geração de 
trabalho, emprego e renda

Certa tarde, um famoso advogado ia 
para casa em sua “limousine” quan-
do viu
 dois homens a beira da estrada, co-
mendo grama. Ordenou ao seu moto-
rista que
 parasse e, saindo, perguntou a um 
deles:
 - Porque vocês estão comendo gra-
ma?
 - Não temos dinheiro para comida. - 
disse o pobre homem - Por isso temos
 que
 comer grama.
 - Bem, então venham a minha casa e 
eu lhes darei de comer - disse o
 advogado.
 - Obrigado, mas tenho mulher e dois 
filhos comigo. Estão ali, debaixo
 daquela árvore.
 - Que venham também - disse nova-
mente o advogado.
 E, voltando-se para o outro homem, 
disse-lhe:
 - Você também pode vir.
 O homem, com uma voz muito sumi-
da disse:*
 - Mas, senhor, eu também tenho espo-

sa e seis filhos comigo!
 - Pois que venham também. - respon-
deu o advogado.
 E entraram todos no enorme e luxu-
oso carro.
 Uma vez a caminho, um dos ho-
mens olhou timidamente o advoga-
do e disse:
 - O senhor é muito bom. Obrigado por 
nos levar a todos!*
 O advogado respondeu:*
 - Meu caro, não tenha vergonha, fico 
muito feliz por fazê-lo! Vocês vão
 ficar encantados com a minha casa... 
A grama está com mais de 20
 centímetros de altura!

 
Moral da história:

 
Quando você achar 

que um advogado está 
lhe ajudando, não

 se iluda, pense
mais um pouco! ou então, 

corra! depois pense

Acaba de tomar posse o novo Diretor Geral 
da Faculdade Unime/Facsul, trata-se do per-
nambucano radicado na Bahia a mais de 40 
anos Luiz Alfredo Omena, que substitui o pau-
lista Ailton Martins Melo que fez um excelente 
trabalho frente a esta importante instituição de 
ensino superior regional. Nós do Jornal e Revis-
ta DIREITOS desejamos ao novo diretor votos 
de boas vindas. 

O eleitor que 
mudou de cidade 
e quer votar nas 
eleições de 2010 já no 
novo endereço tem até 
o dia 5 de maio para 
fazer a transferência 
do título, começando 
pelo site do Tribunal 
Superior Eleitoral 
(TSE)

UNIME/FACSUL

Eleições 

Arábia Saudita
Uma menina de 12 anos, cujo ca-

samento foi arranjado pelo pai com 
um primo dele, de 80 anos, desistiu de 
lutar pela anulação do matrimônio em 
um Tribunal da Arábia Saudita.

Um dia antes da audiência que po-
deria determinar a anulação, a jovem 

retirou a queixa. Ninguém sabe por que 
a menina mudou de idéia, mas segundo 
um jornal local, ela teria desistido “em 
respeito ao seu pai e em obediência ao 
seu desejo”. O pai da jovem recebeu um 
dote de US$ de 22 mil (cerca de R$ 41 
mil) em troca da mão da filha.
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O corredor de Lola

*Formado em Comunicação Social – Rádio e TV – na Uni-
versidade 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

Lola
Tá certo que Corra Lola Corra é um bom filme, e também alemão, mas o assunto 

aqui é o Lola (1981), de Rainer Werner Fassbinder. Que não é só uma obra-prima de co-
res e interpretação, mas também uma antologia de grandes cenas cujo contraste está mais 
no mérito dos altos que no demérito dos baixos. Além de ser outra prova (embora não a 
principal) de que Fassbinder, se não foi o maior, foi um dos maiores filmadores de rostos 
da história do cinema. É coisa de talento – para todos os lados.

Zidane
Não lembro de já ter falado, aqui na coluna do Direitos, sobre futebol. 

Mas, aproveitando a carona do óbvio, nunca é demais lembrar, para quem 
gosta de agradar os olhos, que pouca coisa é, ou já foi, tão cinematográfica 
como ver Zidane jogar. Para quem gosta de futebol – já que o filme é menos 
uma defesa do cinema e das potencialidades de se filmar o caso do que de 
quão cinematográfico o próprio jogador é – vale a pena assistir ao Zidane – 
Um Retrato do Século XXI (2006), de Philippe Parreno e Douglas Gordon.

Nova pílula do dia seguinte
Um novo tipo de pílula do dia seguinte, atualmen-

te, comercializada apenas na Europa, pode evitar a 
gravidez se tomada até cinco dias antes após a relação 
sexual. A pílula mais antiga, usada em cerca de 140 
países, precisa ser tomada dentro de três dias. O prin-
cípio ativo do novo medicamento é o acetato de ulipris-
tal. Pesquisa publicada no “periódico Lancet” mostrou 
que a nova droga é mais eficaz e pode ser usada em um 
intervalo de tempo maior do que a pílula mais antiga, 
produzida a base de levonorgestrel.

Isso não é um poema
ela diz.
Apoiada pelo óbvio.

Lola é um filme chato
ela diz.
Convidada pelo corredor
a acompanhá-lo
do lado de fora.

Sozinha
Sozinho
Nunca sozinhos.

Felizes
como o lado de cá do corredor.

Adolescência tardia não acaba.
O Décalogo
de Kieslowski.
Tarantino, Truffaut, Scorsese, Bukowski
Sofia Coppola, Clint Eastwood, Nelson Rodrigues
Zidane
Nunca sozinho.

Eles estavam certos.
Família é
a quem a gente recorre quando precisa.

O perdão pela heresia
é aberto.
O agradecimento pela companhia também.

Salvador, janeiro de 2010


