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ENTREVISTA

DIREITOS – Quais foram as princi-
pais dificuldades neste primeiro ano de 
governo? 

Prefeita Susete – A queda da receita, 
o nosso município como tantos outros da re-
gião praticamente não possui renda própria, 
dependemos exclusivamente dos repasses 
governamentais, dessa forma não estamos 
conseguindo ainda executar um trabalho 
maior de infraestrutura dentro das necessi-
dades que o município precisa, muito embora 
tenhamos projetos elaborados em todas as 
áreas, mas esbarramos na falta de convênios 
com o Governo do Estado. 

E para termos êxito em nossa adminis-
tração não abrimos mão do planejamento. 
Adequamos o orçamento do município a nova 
realidade e procuramos buscar recursos a ti-
tulo de convênios ou de outras formas para 
atender as demandas dos munícipes.

DIREITOS - Prefeita Susete, qual o 
balanço que a senhora faz de seu pri-
meiro ano de governo?

Prefeita Susete – No meu primeiro ano 
de governo as coisas não fluíram como nós 
tínhamos planejado devido a crise mundial, 
mas com todas as dificuldades advinda da 
mesma o município não parou.

DIREITOS – prefeita quais foram as 
principais ações de sua administração 
na área de saúde?

Susete Nascimento - Na gestão do sis-
tema municipalizado de saúde ficou claro o 
enorme esforço empreendido no sentido de 
conjugar as ações de saúde de forma a ele-
ger a prevenção e a promoção da saúde como 
prioritário para exercer uma prática de saúde 
pública com medidas que incidiram de forma 
direta nos fatores causais da doença, que in-
felizmente, em sua maioria ainda é reflexo 
da pobreza, analfabetismo e escasso acesso 
a informação que acomete a população, toda-
via trabalhamos em busca da democracia de 
um futuro repleto de saúde orgânica, social 
e cívica e este é o fato que avançamos muito 
elegendo estratégias de ações e atividades re-
alizadas, na tentativa de amenizar os proble-
mas de saúde da população, principalmente 
as de grande impacto, melhorando assim a 
qualidade de vida da população.

Buscou-se um modelo de saúde que, in-
corporando as diretrizes do Programa de 
Saúde da Família, que atualmente ameniza 
a complexidade sanitária, epidemiológica e 
de transição demográfica da cidade de Wen-
ceslau Guimarães. A primeira mudança deu-
se por substituir o conceito de saúde como 
ausência de doença (que apesar de velho, era 
ainda o orientador das práticas e da organi-
zação dos serviços de saúde) por outro – o de 
saúde como fruto da sociabilidade, da afeti-
vidade, da subjetividade, da organização da 

vida cotidiana, da cultura, do lazer, das rela-
ções com o território e com o meio ambiente. 
Para operar este conceito e a sua complexida-
de, propôs-se diretrizes e novos arranjos ca-
pazes de trabalhar com a gestão dos serviços 
e a produção de saúde a partir de uma ética 
profundamente compromissada com a defesa 
da vida e com a humanização da atenção. 

DIREITOS – E quanto as realizações 
prefeita?

Susete Nascimento – No município 
passou a funcionar o Laboratório de Próte-
ses Dentário aclopado ao Centro de Espe-
cialidades Odontológicas Wenceslauensse; 
foco no desenvolvimento de ações preven-
tivas / educativas e curativas voltadas para 
melhorar a qualidade de vida da população 
executadas pelos PSF’s na área de abran-
gência; aquisição através do Ministério da 
Saúde de kit’s de escova com pasta dentária 
e distribuição no município; realização de es-
covação supervisionada nas escolas, no CEO 
e áreas de abrangência dos PSF’s; ampliação 
do programa de Tratamento Fora domicílio; 
foco no desenvolvimento de ações preventi-
vas, educativas e curativas voltadas para a 
qualidade de vida da população; realização 
da Campanha Combate a Dengue; realização 
das campanhas de vacinação com alcance da 
meta proposta pelo Ministério da Saúde; rea-
lização Palestra sobre Influenza A; investiga-

ção de Óbitos com Causa Mal Definida, óbito 
em MIF e óbito infantil; vacinação de rotina 
nas Unidades de Saúde; avaliação e aprova-
ção do projeto saúde na escola pelo Conselho 
Municipal de Saúde; implantação do projeto 
saúde na escola pelo Conselho Municipal de 
Saúde; aquisição de Equipamentos através 
do Ministério da Saúde através do Programa 
Saúde na Escola; continuidade da ampliação 
e adequação da rede física das unidades de 
saúde, Wenceslau Guimarães – Nova Espe-
rança, Sede, Ibirussú; aprovação Na Base Fe-
deral do Núcleo de Apoio a Saúde da Família; 
com ações de psicologia, terapia ocupacional, 
fisioterapia dentre outros; construção de pos-
to de saúde da família; aquisição de veículos e 
consultório dentário, dentre outros.

DIREITOS – E no campo educacional? 
Susete Nascimento - Aquisição de terre-

nos para a construção da quadra poliesportiva 
na escola Maria Alice dos Santos (COCÃO), 
aquisição de veículo para atendimento da se-
cretaria da educação; aumento de 12,5% para 
os professores da rede Municipal; elevação do 
número de alunos matriculados de 6.500 para 
8.000; reforma de todas as escolas da rede mu-
nicipal; reestruturação dos programas: escola 
ativa, gestar, implantação da modalidade de 
educação de jovens e adultos; aquisição de 
carteiras escolares, inclusive para atender a 
educação infantil; adequação de espaço e aqui-
sição de equipamentos para 4 escolas, elabora-
ção de projetos para a construção de 5 escolas 
na zona rural, sendo que uma delas já em fase 
de construção; aquisição de uma creche com 
12 salas de aulas para a sede do município já 
em fase de licitação; reordenamento da rede 
municipal de ensino; reestruturação do siste-
ma municipal de ensino, cumprimento do pla-
no de metas a educação; substituição de todo o 
piso da escola municipal Menandro Mehahim; 
liberação de recursos para a formação conti-
nuada de professores e implantação de escola 
de 5ª série a 8ª série no P. A. Novo Horizonte 
distante 98 km da sede do município.

DIREITOS – Quais são os candidatos 
da prefeita Susete na próxima eleição?

Susete Nascimento - Para Governador 
apoio Gedel Vieira Lima, para Deputado Fede-
ral Jorge Khoury e Estadual Aderbal Caldas.

DIREITOS – Como é a relação da 
prefeita com a Câmara de Vereadores?

Susete Nascimento - Tenho excelente 
relação com a Câmara de Vereadores. Existe 
respeito entre os dois poderes, tenho certe-
za que a intenção dos vereadores é a mesma 
nossa, que é a valorização do ser humano 
buscando sempre os meios de atendê-los 
dentro de uma coletividade.

Susete Nascimento da Silva, chegou a 
Wenceslau Guimarães em 1996, e no ano 
seguinte tornou-se primeira dama do muni-
cípio, assumindo a Secretaria de Assistência 
Social onde desenvolveu um trabalho extra-
ordinário fazendo com que a comunidade 
mais carente passasse a acreditar na alta 
estima que já não sabia que a possuía. De-
senvolveu trabalhos importantíssimos capa-
citando jovens e adultos para o mercado de 
trabalho dentro evidentemente da vocação 
de cada um. Anos depois deixou a Secretaria 
de Assistência Social e assumiu a Secretaria 
de Educação onde desenvolveu um excelen-
te trabalho, sendo responsável pela implan-
tação do plano de carreira e salário do mu-
nicípio. Todas essas ações fizeram com que 
fosse convidada a candidatar-se a prefeita e 
aceitou o desafio, sendo eleita para o man-
dato 2009/2012.

Susete Nascimento da Silva - Prefeita do Município de Wenceslau Guimarães

“Estamos buscando a valorização do ser
humano sempre dentro de uma coletividade”
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Com a proposta de aproximar cada 
vez mais o governo municipal da comu-
nidade, ouvindo sugestões e buscando 
em conjunto alternativas para resolver 
os problemas, a Prefeitura de Ilhéus, 
através a Secretaria de Planejamento, 
se reuniu esta semana com representan-
tes de segmentos organizados da socie-
dade. Um dos encontros foi com a Asso-
ciação de Moradores do Bairro Hernani 
Sá, realizado na noite desta quinta-feira 
(18), na sede da entidade, onde o secre-
tário de Planejamento, Alisson Mendon-
ça, debateu com a comunidade os prin-
cipais problemas do local e as medidas 
emergenciais que devem ser adotadas 
pelo governo municipal para amenizar a 
situação.

De acordo com o presidente da Asso-
ciação de Moradores do Bairro Hernani 
Sá, Odailson Lélis, o principal problema 
enfrentado hoje no local são os alaga-
mentos ocorridos nos prolongamentos 
dos caminhos 46 a 50. Como parte dessas 
ruas não é calçada, quando chove ocorre 
deslizamentos de terras que provocam o 
entupimento dos esgotos de águas plu-
viais. Isso acaba impedindo a drenagem 
e provocando constantes alagamentos.

Uma das alternativas apresentadas 
pelos moradores foi a realização da pavi-
mentação dessas ruas. Na avaliação do 

secretário Alisson Mendonça, a realiza-
ção dessa obra vai amenizar a situação, 
mas será preciso também uma conscien-
tização maior da comunidade para que 
colabore não jogando lixo e nem entulho 
nas ruas, já que isso também acaba pro-
vocando o entupimento da rede de esgoto 
pluvial. Ainda esta semana a Secretaria 
de Planejamento estará enviando técni-
cos para o local para avaliar os trechos 
mais críticos, fazer um levantamento 
sobre o que será preciso ser executado 
e ainda o custo dessa obra. Em seguida 
esse levantamento será encaminhado 
para o prefeito Newton Lima, para que 
autorize os investimentos.

O secretário Alisson Mendonça tam-
bém se reuniu com representantes da 
comunidade da Vila Freitas, na Aveni-
da Esperança. No local foram observa-
dos problemas como a falta de pavimen-
tação e implantação da rede de esgoto. 
Todos os problemas foram anotados e 
no início da próxima semana serão ava-
liados pelos técnicos da Prefeitura para 
verificar a viabilidade dos serviços. 
Alisson Mendonça informou que todas 
essas visitas com as comunidades or-
ganizadas de Ilhéus fazem parte de um 
novo plano de ação comandado pelo pre-
feito Newton Lima, para esta nova fase 
do governo. 

O novo aeroporto de Ilhéus, que será 
construído na zona norte da cidade, como 
parte do Projeto Intermodal – que inclui 
ainda a implantação de uma ferrovia e um 
porto off shore -, foi tema de audiência pú-
blica realizada no Centro de Convenções 
Luís Eduardo Magalhães, na avenida So-
ares Lopes. O encontro, que contou com as 
participações de Mauro Cauvilli, Superin-
tendente de Meio Ambiente da Infraero; 
de Ana Lúcia Moraes, Superintendente 
de Planejamento e Interação Urbana, e 
de Maria Auxiliadora Borges, do Instituto 
de Meio Ambiente, foi aberto pelo prefeito 
Newton Lima, que ressaltou a importân-
cia do empreendimento, considerando-o 
como vital para o desenvolvimento econô-
mico e turístico do município.

Na opinião do prefeito, os investimentos 
inseridos no Projeto Intermodal represen-
tam o maior avanço registrado por Ilhéus 
desde a sua fundação, dando um novo rumo 
á sua economia, com a geração simultânea 
de emprego e renda. Entretanto, ressal-
tou a necessidade de se investir em infra-
estrutura,lembrando que, com a chegada do 
aeroporto, da ferrovia e de um novo porto, 
“Ilhéus irá mudar o seu perfil de desenvol-
vimento, e precisamos estar atentos para 
atender as demandas que vão surgir, prin-
cipalmente nas áreas de moradia, saúde, 

educação e transportes”, garantiu.
Após a explanação de Mauro Cauvilli, 

Superintendente de Meio Ambiente da In-
fraero, que ressaltou a importância da au-
diência pública como primeiro passo para 
a consolidação do novo aeroporto ilheen-
se, foi apresentado os estudos locacionais 
do novo aeroporto; a comparação de pon-
tos positivos e negativos entre as áreas 
previamente identificadas, notadamente 
região da Ceplac, do Litoral Norte e a re-
gião de Lençóis, na divisa de Ilhéus com o 
município de Una. Já Ana Lúcia Moraes 
apresentou os estudos preliminares de im-
pactos nas áreas do entorno do projeto e as 
precauções que estão sendo tomadas para 
a execução do Intermodal.

Na oportunidade, representantes da 
Prefeitura anunciaram que, por determi-
nação do prefeito Newton Lima, está sendo 
iniciado um trabalho de Planejamento do 
Desenvolvimento Sustentável do Litoral 
Norte (PDS-LN), que prevê antecipar as 
ações públicas que serão necessárias ado-
tar, com a finalidade de preparar a região 
para a nova realidade do Litoral Norte. 
Esse trabalho será realizado com a efetiva 
participação das comunidades envolvidas, 
a exemplo da localidade de Ponta da Tu-
lha, para construção coletiva de um diag-
nóstico da situação atual da região.

Governo debate com moradores do Hernani Sá
Proposta do novo aeroporto

é apresentada em Ilhéus

A CCJ (Comissão de Constituição e Jus-
tiça) do Senado deve votar nesta quarta-feira 
(17/3) a reformulação do CPP (Código de Pro-
cesso Penal). A proposta sugere o processo 
penal do tipo acusatório, a garantia do sigilo 
da investigação e a preservação da intimi-
dade dos envolvidos. A sessão está marcada 
para as 10h.

O relator do texto, senador Renato Casa-
grande (PSB-ES), diz que a reforma tem como 
objetivos sintonizar o CPP com a Constituição 
Federal de 1988, estabelecer definições e ta-
refas claras para os diferentes operadores da 

Justiça, agilizar o processo penal e limitar o 
número de recursos. 

A CCJ também pode decidir hoje se 
deve passar a constar da Constituição nor-
ma que assegura a inclusão de período de 
estágio e de estudos custeados por bolsas 
na contagem de tempo necessário à conces-
são da aposentadoria e demais benefícios 
previdenciários. (Agência Brasil)

CCJ do Senado pode votar hoje
reforma do Código de Processo Penal

Como saber a diferença entre a dona de casa, 
o contador, um engenheiro e o advogado? É só per-
guntar quanto são dois mais dois: 

- A dona de casa diz: “Quatro!”
- O contador diz: “Acho que três ou quatro. Dei-

xe-me verificar as contas de novo.”
- O engenheiro diz: “São quatro, mas agüenta 

cinco”
- O advogado pensa um pouco, faz um ar ma-

treiro, aproxima-se do interlocutor e pergunta 
baixinho: “Quanto você quer que dê?”
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Vereador Rafael Benevides
solicita revitalização do Parque 

de Exposições de Ilhéus

Comissão de Direitos
Humanos da Câmara de

Ilhéus se reúne nesta segunda

O vereador Rafael Benevides 
juntamente com o Prefeito Newton 
Lima esteve em Salvador no início 
da semana, para uma audiência com 
o Secretário de Relações Institu-
cionais do Governo do Estado, Rui 
Costa. Na ocasião, o vereador Rafa-
el Benevides solicitou ao secretário 
Rui Costa a revitalização do Parque 
de Exposições de Ilhéus, destacando 
sua importância na economia e até 
mesmo no turismo do município. No 
passado, o local foi palco de grandes 
exposições e shows, além disso, é o 
único Parque de Exposições a beira 
mar do Brasil, hoje em dia encontra-
se em total abandono.

Na pauta da reunião também fo-

ram tratadas a troca das ambulâncias 
do Samu, a construção de poços arte-
sianos em distritos onde não existe 
água tratada e a celeridade na libera-
ção da verba destinada a pavimenta-
ção de alguns bairros ilheenses. Uma 
reunião foi realizada no Sindicato Ru-
ral de Ilhéus para que os primeiros 
projetos de revitalização do Parque de 
Exposições sejam traçados. 

A reunião contou com a participa-
ção de nomes importantes da produção 
rural ilheense como João Bittencourt, 
José Góes, Cesar Benevides, Tonca 
Pinto, Orlando Araujo, Fernando Bo-
telho, Luiz Henrique Uaquim, Isidoro 
Gesteira, José Antonio Correia, entre 
outros.

A Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara de Vereadores de Ilhéus se reu-
nirá na próxima segunda-feira (22) para 
traçar diretrizes relacionas ao combate a 
exploração de crianças e adolescentes. A 
decisão foi tomada a partir da Sessão Es-
pecial realizada ontem, que contou com 
a presença de diversos representantes da 
sociedade civil organizada.

Na oportunidade serão tomadas as 

providencias iniciais para que o com-
bate a pedofilia no município de Ilhéus 
seja efetivado. A Comissão de Direitos 
Humanos é formada pelos vereadores 
Marcos Flávio, Tarcisio Paixão e Alzi-
mário Belmonte. Participarão da reu-
nião, Dra. Márcia Cristina, delegada 
da Polícia Civil; Vania Darri do Creas-
Sentinela e os Pastores Pedro Chagas e 
Gilmar Bonfim.

Plano Estadual 
de Pessoa com 
Deficiência

Voluntariado Petrobrás tem de 
pagar US$ 369 mil

A Coordenação Executiva dos Direitos 
das Pessoa com Deficiência, da Secretaria 
Estadual de Justiça, Cidadania e Direi-
tos Humanos (SJDH(), vai elaborar, após 
discussão com a sociedade, o Plano Esta-
dual de Pessoa com Deficiência. Os eixos 
que vão nortear o planos estão centrados 
na prevenção, diagnóstico, pesquisas das 

redes de apoio, qualificação, empreende-
dorismo, equipamentos, tecnologia, aces-
so, direitos, fiscalização, recursos, divul-
gação. Os eixos foram elaborados a partir 
das demandas apresentadas na  II Confe-
rência Estadual dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência, ocorrida em salvador em 
setembro do ano passado.

Os profissionais da saúde que 
querem trabalhar na ajuda de feri-
dos do terremoto haitiano podem se 
cadastrar no Ministério da Saúde. O 
cadastro pode ser feito pelo telefone 
0800-61-1997 ou do e-mail missaodea-
judasamu192@saude.gov.br. O Minis-
tério também é responsável pela doa-
ção de medicamentos.

A Petrobrás terá de pagar US$ 369 
milhões à sua sócia belga Astra Oil 
Trading por 50% na refinaria de Pasa-
dena, no Texas. A Justiça americana 
decidiu favoravelmente à Astra, após 
longa disputa. A Petrobrás recorrerá. 
A estatal brasileira e a empresa belga 
divergiam quanto ao ritmo de investi-
mento na unidade.

Desde os primórdios da humanidade, 
tem-se tentado curar as doenças infeccio-
sas, ministrando aos doentes remédios 
retirados da natureza.  No início da déca-
da de trinta, foi sintetizada a sulfonami-
da, abrindo-se um amplo campo no trata-
mento daquelas doenças.

Em 1929, Fleming, por acaso, des-
cobriu a penicilina, mas, a comunidade 
científica não percebeu a importância da 
descoberta. Só durante a Segunda Guer-
ra Mundial, Florey e Chain descobriram 
um método para obter em grande escala 
a produção da penicilina, produto do me-
tabolismo de um fungo. Fleming, Florey e 
Chain ganharam o prêmio Nobel de Me-
dicina e fisiologia de 1950.

Nos anos seguintes, diversos pesqui-
sadores procuraram obter da secreção de 
fungos ou bactérias substâncias que ini-
bissem o crescimento de microorganismos 
causadores de doenças. E assim surgiram 
outras penicilinas, as cefalosporinas, e os 
macrolídeos, estes representados pela 
eritromicina e a estreptomicina. Este úl-
timo antibiótico foi o primeiro a ser usa-
do no tratamento da tuberculose. Depois 
vieram os aminoglicosídeos, as tetracicli-

nas, o cloranfenicol, este até hoje usado 
no tratamento do tifo.

Há pessoas que estão constantemen-
te adoecendo e outras não. Isso se deve ao 
sistema imunológico. Esse sistema é acio-
nado logo que bactérias causadoras de 
enfermidade invadem nosso organismo. 
Os antibióticos ajudam o sistema imuno-
lógico, destruindo os microorganismos.

Como toda substância, depois de al-
gum tempo, os antibióticos são excreta-
dos, diminuindo sua concentração no 
sangue, ensejando a reprodução dos ger-
mens. Daí, se conclui que é necessário o 
paciente ingerir outra dose do antibiótico 
e que o tratamento não seja interrompido 
a fim de que não apareçam cepas resis-
tentes do microorganismo. Antibióticos, 
que no passado foram tão efetivos, hoje 
são inócuos.

Em doenças graves, que ameacem a 
vida como tuberculose, meningite, septi-
cemia, deve-se usar dois ou três antibióti-
cos a fim de prevenir-se os casos de resis-
tência bacteriana.

*Médico em Itabuna – Bahia.
E-mail: jairo.novaes@hotmail.com 

Antibióticos

A direção da Globo praticamente defi-
niu sua grade de estréias em abril.

- No dia 4, domingo, depois da “Turma 
do Didi”. Começa a nova temporada de “Os 
Caras de Pau”, com Marcos Melhem e Lean-
dtro Saaum.

- No dia 6, logo após “Viver a Vida”, volta 
o “Casseta & Planeta, Urgente!”. NO meso 
dia, terça-feira, portanto, entra em cena o 
“Força Tarefa”, com Murilo Benício e a se-
guir o retorno de “Profissão Repórter”.

- No dia 8, quinta, depois da novela, es-
paço aberto para “A Grande Família”; “Sepa-
ração”, do casal Fernando Young e Alexan-
dre Machado; e o jornalístico “Globo Mar”, 
com Ernesto Paglia e Mariana Ferrão.

- No dia 9, “Vida Alheia”, novo se-

riado de Miguel Falabela, entra nas 
noites de sexta, na sequência do “Globo 
Repórter”.

- No dia 10, sábado, pela manhã. Terá 
início a série de programas inéditos da Xuxa 
Meneghel.

- No dia 12 de abril, segunda-feira, em 
substituição a “Cama de Gato”, a nova no-
vela das seis, “Escrito nas Estrelas”. De Eli-
zabeth Jhin.

Por enquanto, o “Vídeo Show” continua-
rá, no ar, em gravação nas tardes do Globo.

O “Ao Vivo” voltará quando o “Big Bro-
ther Brasil” chegar ao fim. É a mesma UM 
– Unidade Móvel.

Os dois programas pertencem ao núcleo 
do Boninho.

PROGRAMAÇÃO 
GLOBAL 2010
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Pai amigo

Vossa mercê e outras histórias

“Quando se aglutinam 
os elementos?”

“Como se forma o plural dos substanti-
vos compostos em que há preposição clara 
ou oculta?

Somente o primeiro elemento varia: mãe-
d’água / mães-d’água, orelha-de-pau / orelhas-de-
pau; pé-de-cabra / pés-de-cabra, pé-de-galinha / 
pés-de-galinha; cavalo-vapor (a vapor) / cavalos-
vapor; mula-sem-cabeça / mulas-sem-cabeça.

“O empresário esteve em são Paulo há 
menos de dois meses, ou a menos de dois 
meses?”

A expressão há menos de equivale a faz 
menos de e se usa para indicar tempo passa-
do. Sendo assim, “O empresário esteve em São 
Paulo, há menos de dois meses”.

Use a menos de para indicar distância, 
quantidade ou tempo futuro. Deixou a filha a 
menos de cem metros da escola. / Estamos a me-
nos de um mês das festas juninas.

Quando usamos sob, sobre? Usa-se hí-
fen depois de sobre?

Sob significa debaixo de e passa a idéia 
de posição inferior: sob a mesa; sob um abrigo. 
Usa-se em expressões como: sob condição de; 
sob pena de; sob o domínio; sob a direção de: 
sob o governo de; sob forma de; sob protesto de; 
sob medida.

Sobre exprime a idéia geral de em cima de: 
estar sobre a mesa; voar sobre o mar; deitar-se 
sobre um colchão. Tem ainda outros significa-
dos: a respeito de (falar sobre política, discorrer 
sobre um tema); acima de (amar a Deus sobre 
todas as coisas); de encontro a, contra (recair 
sobre nós); mediante, com a garantia de (em-
prestar dinheiro sobre hipoteca). Sobre signifi-
ca além de, em frases como estas; Sobre queda, 
coice. Usado entre dois substantivos, dá-lhes 
sentido acumulativo. Ele faz asneiras sobre as-
neiras. (= ele faz uma asneira atrás da outra).

Como elemento formador de palavras, usa-se 
sobre como hífen antes de h; sobre-humano. Nos 
demais casos, tudo junto: sobreaviso, sobrecapa, 
sobrescrito, subsescrever, sobrevoar, sobrerron-
da, sobressaltar. Sobressair. 

Sem dúvida alguma estamos enfrentando 
uma crise na educação dos filhos. Muitos pa-
recem não saber de que forma impor discipli-
na ou como conseguir obediência. As crianças 
desde bem pequenas apresentam comporta-
mentos birrentos e voluntariosos que evo-
luem com o passar dos anos e vão se aprimo-
rando com o uso de um vocabulário mais bem 
elaborado. Fica difícil argumentar com filhos 
instruídos pelos seriados da televisão, prin-
cipalmente os enlatados americanos, em que 
as crianças são quase sempre mais espertas 
que os pais, meros coadjuvantes necessários 
para compor o quadro familiar.

De um lado vemos os pais truculentos ten-
tando impor a educação de um modo agressivo 
e ameaçador. De outro vemos os pais amigos 
que procuram conversar de igual para igual e 
chegar a um consenso amistoso. Há ainda os 
indiferentes, que nem se preocupam mesmo, 
pois imaginam que os filhos surgiram por “ge-
ração espontânea”, e não precisam participar 
do seu processo educativo, já que as crianças 
sabem o que fazem. Bom, penso que se quiser-
mos listar os tipos de pais, vão surgir muitos. 
No entanto, não me interessa fazer isso, pois 
já mencionei o tipo de pai sobre o qual gosta-
ria de escrever: o pai amigo.

Pai amigo é todo aquele que abdica do 
seu posto hierarquicamente superior de pai e 
passa para o de amigo, somente porque apa-
renta ser mais bonito e tem bem menos com-
promisso e responsabilidade. Afinal, ser pai, 
às vezes, é chato e dá trabalho. Pai amigo é 
aquele que tem uma dificuldade enorme em 
dizer “não”, então acaba dizendo “sim”. Ele 
não faz isso por mal; faz por medo de per-
der a afeição do filhão. Ele quer ser amado, 
e as crianças de hoje em dia não gostam de 

escutar “não”. Quando o filho diz que deseja 
ir a um show que o pai não acha apropriado, 
pai amigo concorda porque acredita que se 
disser não, o filho vai escondido, e aí ele nem 
ficará sabendo por onde o menino andou. 
Pai amigo nem desconfia que fazendo assim 
subtrai do filho a responsabilidade da esco-
lha (obedecer ou desobedecer) e ainda divide 
com ele quaisquer consequências resultan-
tes do passeio, como: bebedeira, carro bati-
do, machucado por briga. A minha proposta 
é que o pai amigo reassuma o posto de pai, 
hierarquicamente superior, e opte por ser 
pai “e” amigo. Assim, ele poderá ser amoroso 
com seu filho, mas também será responsável 
por sua educação, impondo limites e falando 
“não” sempre que necessário. 

Seria bom se eu não precisasse escrever 
sobre isso, mas atualmente o medo de perder 
o afeto dos filhos está ficando tão grande, que 
os pais concordam com verdadeiros absurdos 
somente para deixar de dizer “não” e automa-
ticamente afastar os filhos da frustração. Olhe 
pai, seu filho vai se frustrar sim, pois na so-
ciedade atual existem centenas de pais como 
você que deixam o filhinho fazer tudo o que 
deseja. Logo logo vai haver o encontro desses 
filhos indisciplinados e imaturos. Filhos que 
não aprenderam a assumir seus erros, pois 
sempre os dividiram com os pais amigos. Para 
que esperar que a correção venha de fora? Ela 
pode ser muito mais dolorosa que a correção 
amorosa no lar. Não espere seu filho se envol-
ver em ocorrências policiais para reassumir 
seu posto de pai. Faça isso agora mesmo!

 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)

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- Trabalhei numa empresa 
como promotora de vendas, de 
25/6/2008 a 13/12/2008. Só recebi os 
dias trabalhados e me mandaram 
embora. Tenho algum direito? Pa-
trícia Oliveira. 

Sim, tem. O seu contrato foi um 
contrato por tempo indeterminado e 
nesta hipótese você direito a aviso pré-
vio de 30 dias, 13o. salário proporcio-
nal, (6/12 de 2008). Tem direito mais 
a 6/12 de férias acrescidas de 1/3 em 
razão do que determina a Constituição 
Federal. Mais aos depósitos do FGTS 
com o acréscimo de 40% (se não foi fei-
to o depósito na Caixa, o empregador 
passará diretamente). Em resumo, 
você tem todos os direitos referentes 
ao cumprimento e ao rompimento do 
contrato, inclusive o repouso semanal 
remunerado, que deverá ser pago, se 
você não teve o repouso.

 

2- Trabalho em uma empresa 
como impressor serigráfico, com 
tintas inflamáveis, e ganho R$ 
600,00 por mês. Pedi o adicional de 
insalubridade e a empresa disse 
que estava tudo incluso. Mandou 
que eu procurasse o sindicato. Te-
nho direito? Paulo de Almeida. 

O que você fala se chama salário 
complessivo, situação legalmente proi-
bida. Os adicionais, assim como horas 
extras, por exemplo, devem ser pagos 
em coluna ou título específico, não po-
dem ser “emboladas” com o salário. 
Resultado: você tem direito de receber 
o adicional  e que poderá ser de pericu-
losidade se houver risco de surgir fogo, 
mas, na maior hipótese, o adicional de 
insalubridade no rau máximo. 

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Sócio da 
Brito Cunha Advogados, Rua Itatuba, 201, Iguatemi, Fone: + 

55 (71) 3453 6500 – Salvador – Bahia.

Linguagem e história são dois com-
ponentes que andam de mãos dadas e 
configuram a cultura de um povo. Des-
de que os primeiros grupamentos hu-
manos iniciaram a construção de sím-
bolos escritos e fonéticos para propiciar 
sua comunicação o ser humano vem 
desenvolvendo, aprimorando e modifi-
cando sua fala e escrita. A língua é viva 
e sua dinâmica tende sempre incorpo-
rar elementos do cotidiano, influen-
ciando a maneira pela qual a palavra é 
escrita e falada.

Se nos tempos das cavernas os de-
senhos e os sinais com mãos eram ma-
teriais privilegiados para comunicação 
entre os grupamentos humanos, com o 
passar dos séculos tal coisa se modifi-
cou. 

Como exemplo para tal coisa, te-
mos dois usos muito comuns em nos-
so meio: você e entupir. Essas duas 
expressões são prova viva de como a 
sociedade muda e se adequa em con-
formidade com os materiais humanos 
e históricos que possui.

No primeiro caso, a palavra “você” 
foi sendo modificado: inicialmente era 
“Vossa Mercês” (assim mesmo em mai-
úsculo), depois aqui no Brasil com indí-
genas e africanos usando a expressão 
ela foi arredondada para “vosmicê” e 
“vassunssê”. Tal fato devia-se a exis-
tência de um grande contingente de 

analfabetos que não sabiam pronun-
ciar e nem escrever corretamente a ex-
pressão. Com o advento do século XX 
veio o termo “você”. Ainda nesse mes-
mo século, o você tão utilizado em nos-
so dia a dia, passou a ser apenas “cê” 
na pronúncia e “vc” quando da escrita 
pela geração web.

Entupir é outro termo que designa 
como é pungente nossa formação cul-
tural e lingüística. No período colonial, 
século XV até o XIX, houve a predomi-
nância de uma língua que misturava 
o português e o tupi - língua nativa de 
muitos povos indígenas do Brasil, era a 
“Língua Geral”, falada pela maioria dos 
brasileiros da época. Quando chegava 
algum governador ou funcionário de 
Portugal para aqui trabalhar ele tinha 
a maior dificuldade em se comunicar 
com os naturais do Brasil, era preciso 
usar um intérprete. Quando não ha-
via um e o brasileiro falava “em tupi” 
a confusão estava dada. Com o tempo 
o termo “em tupi” foi unido dando ori-
gem ao verbo “entupir”, que significa 
obstruir. Boas aulas 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  

Foi lançado pela Editora da Universidade Federal da Bahia (EDUF-
BA) o livro “A Construção da Universidade Baiana: Objetivos, Missões e 
Afrodescendência”, de autoria do Professor Doutor Edivaldo Boaventura.

A obra traz como questão central mostrar a formação do sistema esta-
dual de educação superior na Bahia. O tema, que articula contextos local, 
regional e nacional, está estruturado em três blocos. O primeiro trata do 
surgimento das faculdades e universidades, destacando a origem do siste-
ma estadual de educação na Bahia, entre 1968-1991. No segundo bloco, o 
livro aborda as experiências no exterior como título que agrupa as oportu-
nidades de qualificação e intercâmbio, ressaltando experiências de coope-
ração com o Canadá, França, Estados Unidos e Portugal. No seu último bloco o Professor Boaventura 
faz uma análise sobre a Educação dos afrodescendentes, resgatando um tema vital da sociedade con-
temporânea, motivado pela necessidade de educação de largo contingente afro-baiano. Valor: R$ 35,00
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E-mail: reilsito@hotmail.com  Blog: expressaounica.blogspot.com

Frase do mês:
“A mulher e a vida, não existe
nada desigual. É tudo perfeito 

dentro da concepção de Deus” Jr.

Meu caro leitor amigo, é com imenso 
prazer que hoje escrevemos mais uma opi-
nião a respeito das questões de nossa cida-
de, do nosso povo. 

Agradecemos esse mérito à sua confian-
ça de vermos o nosso veiculo de comunica-
ção voando cada vez mais alto, tendo como 
finalidade oferecer-lhe uma informação de-
mocrática e segura.

Por exemplo, hoje vamos tentar rever 
algumas passagens pelas quais Itabuna 
chegou até aqui; Nos seus cem anos de de-
senvolvimento, um desenvolvimento que 
deveria ser mais, se não fosse à inércia de 
alguns gestores públicos.

Estamos à beira do primeiro centenário 
de nossa cidade, e ao longo desses cem anos, 
parece que ninguém pensou que essa data 
chegaria um dia, e o que estamos vendo é 
a falta de projetos para as realizações das 
grandes obras que até hoje não chegaram.

Vocês já pensaram após a chegada dos 
desbravadores no início do século passado, 
provenientes do estado de Sergipe, coman-
dados por Manoel Constantino, Felix Seve-
rino do Amor Divino e Firmino Alves! Mais 
tarde, chegaram para completar o clã, os 
sírios libaneses, para disputarem a riqueza 
do cacau, quando o dinheiro era esbanjado 
em grandes bailes, festas, no Rio de Janei-
ro, São Paulo, Salvador e no exterior, fosse 
aqui empregado? 

Com certeza, hoje passando por Gileno 
Amado, que foi o maior representante político 
dessa terra; José de Almeida Alcântara, Fe-
lix Mendonça, José Oduque Teixeira, Ubaldo 
Dantas, Fernando Gomes, Geraldo Simões, só 

como exemplo, hoje não estaríamos lamentan-
do a falta de um projeto para comemorarmos a 
tão importante data. Veio a vassoura de bruxa, 
que exterminou a nossa lavoura, mas Itabuna, 
guerreira, pujante em seu pequeno limite ter-
ritorial, deu seu grito de guerra e deu a volta 
por cima na força de seu comércio!

Hoje, tudo isso, sobrou em um pequeno 
“Porquê!”. Será que só vamos ficar mesmos 
numa reurbanização da Avenida do Cinque-
tenário, numa obra embargada da Avenida 
Amélia Amada? Ou no descaso do nosso 
Rio Cachoeira, poluído exalando o seu mau 
cheiro em toda a cidade, pedindo socorro? 

É para meditarmos; pois os ex-governa-
dores e ex-prefeitos, vereadores, com certeza 
se esqueceram do centenário de Itabuna! E 
agora? Como vamos homenagear os nossos 
desbravadores, lideranças, grandes empre-
sários do nosso passado?  

A realidade, é que Itabuna vai perder 
mais uma página na sua tão sofrida história, 
que tem muito para contar e nada foi projeta-
do. A história está sendo levado pelo vento.

Que digam os nossos poetas em sua santa 
memória; José Bastos, Firmino Rocha, Plínio 
de Almeida, Valdelice Pinheiro, Ariston Cal-
das e outros, que imortalizaram suas poesias, 
não só aqui, mas lá fora, mostrando a força 
individualizada da nossa cultura Grapiúna 
que sonha em ser resgatada.

Ainda há tempo de comemorarmos esse 
centenário dentro da próxima década, porque 
do jeito que estar, só há demagogia, não vale... 
A nossa história, o nosso povo, a gente grapiú-
na merece respeito.

Esqueceram-se de nós. Triste centenário!   

Esqueceram-se 
de Itabuna

Curtas
FIlA DO... Bom Preço - Os super-

mercados da cidade – principalmente o 
Itão – estão na obrigação de agradecer 
ao Bom Preço.

É que, apesar da excelente estrutu-
ra, o Bom Preço vem afugentando seus 
clientes graças às filas imorais, inde-
centes, desrespeitosas.

Muitas gente deixou de fazer com-
pras neste mercado, fazendo em outros 
que não oferecem o mesmo conforto 
(principalmente ar condicionado), por-
que cansaram dos mal tratos.

SUJOU... - Que me perdoem os se-
tores de limpeza de Itabuna. Se fizer 
uma pesquisa, a nossa cidade no ano 
do seu centenário, pode se considerar a 
mais suja da Bahia.

BUEIROS - Os bueiros de água 
pluvial estão sem manutenção. Quando 

bate uma chuva mais forte é um “deus-
nos-acuda”. E muita gente desavisada, 
liga para a Emasa, quando o responsá-
vel pelo serviço é a Secretaria Munici-
pal de Desenvolvimento Urbano.

E como a Marquise não faz varri-
ção das ruas, ou quando faz é de “ano 
em ano”, Itabuna é uma cidade que, 
qualquer ameaça de chuva deixa todo 
mundo com o “coração nas mãos”.

HAJA SAúDE... - Acompanhar o 
pique do Presidente da Emasa, é tare-
fa para quem está muito bem de saúde. 
Alfredo Melo, às 06 (seis) horas da ma-
nhã já está em campo, e tarde da noite 
ainda faz uma busca de vazamentos...

Apesar de trabalhar tanto, não 
esqueceu de entregar, pessoalmente, 
uma rosa às funcionárias da Emasa, 
no Dia Internacional da Mulher.

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

Um total de R$ 16.033.000,00 serão in-
vestidos neste ano em Itabuna em obras de 
infraestrutura e habitacionais. Esses recursos 
chegaram graças a ação do deputado federal 
Roberto Britto (PP) que, além de apresentar 
ano passado emendas parlamentares ao orça-
mento da União, moveu gestões, em Brasília, 
junto ao Ministério das Cidades para que o 
sistema de abastecimento de água do municí-
pio seja ampliado.

Ao fazer um balanço da sua atuação 
parlamentar em Itabuna, durante o ano de 
2009, Roberto Britto explicou que esse total 
de R$ 16.033.000,00 são frutos de emendas 
parlamentares de sua autoria, cujos convê-
nios já foram assinados entre o prefeito Capi-
tão Azevedo e o superintendente regional da 
Caixa Econômica Federal. “R$ 14.833,000, 00 
são destinados para construção de 280 casas 
populares nos bairros Daniel Gomes e Ma-
ria Pinheiro, além da realização de serviços 
de infraestrtutura desses dois bairros, e R$ 
1.200.000,00 para a reforma da Avenida Cin-
quentenário”, acrescentou.

Além das Emendas referidas, salienta 
que está lutando para viabilizar mais R$ 40 
milhões que serão destinados à construção 
da barragem do Rio Colônia, no município 
de Itapé, e para pagamento de indenizaçao 
aos proprietários de terra naquela localidade. 
“Na última quarta-feira, dia 03, em Brasília, 
Roberto Britto teve uma audiência com mi-
nistro das Cidades. Durante o encontro, Már-
cio Fortes entrou em contato por telefone com 
o Capitão Azevedo, confirmando a liberação 
dos recursos, a pedido do deputado”, infor-
mou o assessor parlamentar Fábio Lima.

Lima lembrou que a parceria entre o Ro-
berto Brito e Capitão Azevedo foi iniciada em 
janeiro de 2009, quando do surgimento da 
questão da dengue. “O prefeito de Itabuna 
solicitou que o parlamentar fosse o interlo-
cutor junto aos governos do Estado e federal. 
O deputado, que é médico, não mediu esfor-
ços para buscar alternativas para esse grave 
problema. Uma das suas ações foi solicitar ao 
secretário estadual de Saúde Jorge Solla um 
helicóptero que sobrevoou o município e de-
tectou os focos da doença”.

Ex-vice-presidente da Associação dos 
Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoes-
te da Bahia–Amurc, ex-prefeito de Jequié e 
ex-presidente da UPB-União das Prefeituras 
da Bahia–UPB, o deputado federal tem uma 

frente de ações no município. Ao longo de seu 
mandato ele ouviu os mais diversos segmen-
tos, desde os dos trabalhadores aos dos em-
presários locais, na busca da solução dos pro-
blemas que afligem a sociedade itabunense.

Outra ação de Roberto Britto foi apresen-
tar emenda parlamentar para a duplicação 
da rodovia Ilhéus-Itabuna. Apoiou também 
a duplicação da unidade fabril da Trifil, que 
passará de 2.700 para cinco mil empregos. 
Em setembro de 2009, o deputado foi rece-
bido em audiência pelo Jaques Wagner, em 
companhia dos diretores Rodrigo e Ronaldo 
Heilberg, do presidente da Associação Co-
mercial de Itabuna Eduardo Fontes e de seu 
assessor parlamentar, Fábio Lima. No encon-
tro, o governador garantiu que iria viabilizar 
a proposta”. 

Já em novembro de 2009, em uma reunião 
do GAC, a coordenadora do Departamento de 
Polícia Técnica, Márcia Valéria Diederiche 
solicitou a intervenção de Roberto Brito junto 
ao governador Jaques Wagner para que via-
bilizasse um veículo Rabecão para Itabuna, a 
reforma do DPT e a contração de um auxiliar 
de necropsia e de um motorista. “O Rabecão 
já se encontra em Itabuna, a contratação do 
auxiliar de necropsia já foi efetuada, e as 
obras de reforma serão iniciadas em março. 
Todas essas ações mostram o prestígio que o 
deputado Roberto Brito desfruta junto ao go-
verno do Estado e governo Lula, dos quais faz 
parte da base aliada.

Na última segunda-feira, dia 8 de feverei-
ro, em audiência com o secretário de agricul-
tura do Estado, Dr. Roberto Muniz, deputado 
Federal Roberto Britto junto com o prefeito 
Azevedo, solicitaram um frigorífico para Ita-
buna. Outra demanda solicitada ao deputado 
foi a seu apoio político junto ao Governo do 
Estado para a volta da gestão plena da Saúde 
do Município. 

Concluindo, o deputado ressalta o seu 
compromisso com Itabuna com o prefeito Ca-
pitão Azevedo, com seu assessor e pré-candi-
dato a deputado Estadual Fabio Lima, este 
que é o grande interlocutor das minhas ações 
no município de Itabuna e região.

 Salienta o deputado a importância de se 
fazer política sem cor partidária, sem ressen-
timentos, pois seu compromisso como políti-
co é de levar as políticas publicas que visem 
melhoria da qualidade de vida da população 
baiana.

Já na conta da prefeitura R$ 
16 milhões que Roberto Britto 
trouxe em obras para Itabuna

Fábio Lima, Azevedo e Roberto Britto.

Bahia gera 
20 mil empregos 
nos dois primeiros meses de 2010

A Bahia gerou 20.512 empregos nos 
dois primeiros meses de 2010. O índice 
representa 99,85% dos empregos gerados 
este ano no Nordeste, região que gerou 
20.543 empregos em janeiro e fevereiro 
deste ano. As informações são do Cadas-

tro Geral de Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Ministério do Trabalho. 
Segundo o Caged, a Bahia gerou em feve-
reiro 6.088 empregos com carteira assi-
nada, o melhor resultado de toda a série 
histórica para o período



www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de março a 20 de abril de 2010  - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
06

Quem assistiu ao Jornal Nacio-
nal no dia em que foram anunciados 
os números do PIB do Brasil deve ter 
ficado sem entender o contorcionis-
mo para tentar transformar uma no-
tícia evidentemente boa, a retração 
do PIB em apenas 0,21% em 2009, 
ocorrido em meio a maior crise do 
capitalismo em quase um século, em 
algo não tão bom assim.

Em meio a números expressivos 
no último trimestre de 2009, com a re-
cuperação da indústria e da agricultu-
ra e a expansão do comércio, serviços 
e  construção civil, foi feita exposição 
de percentuais negativos proposita-
damente fora de contexto. A um eco-
nomista respeitado que previu cresci-
mento robusto em 2010, contrapôs-se 
o inevitável senador José Agripino 
Maia, do DEM, que obviamente viu o 
apocalipse na economia brasileira.

Diante de números que apontam 
que o Brasil sentiu menos os impac-
tos da crise do que potências eco-
nômicas como os EUA, Alemanha, 
Itália, Japão e França, que tiveram 
quedas expressivas, o JN forçou uma 
comparação quase hilária com repu-
bliquetas como Panamá e Honduras, 
onde a produção de alguns cachos de 
bananas a mais  já provoca a eleva-
ção do PIB.

O malabarismo no principal te-
lejornal da principal emissora de te-
levisão do País, que literalmente bri-
gou com a notícia, está longe de ser 
algo isolado, um deslize de um editor 
desatento.

Passado o “foi bom, mas foi ruim” 
do PIB, o Jornal Nacional daquele 
dia mostrou primeiro as críticas a 
Lula por conta de sua posição passiva 
diante da existência de presos políti-
cos em Cuba e depois, num tom mais 
acima, o novo escândalo gerado pela 
revista Veja e prontamente repercu-
tido pela TV Globo e os jornais O Glo-
bo, Folha de São Paulo e o Estado de 
São Paulo, sobre o suposto desvio de 
recursos de uma cooperativa de crédi-
to para campanhas eleitorais do PT. 

Em meio às denuncias de desvio 
de recursos, noticiou-se que o presi-
dente Lula comprou um triplex de 
cobertura à beira mar.

Epa, um ex-metalúrgico com-
prando triplex de cobertura na 

praia? Aí tem!
Aí tem e aí vai ter.
Os grandes veículos de comunica-

ção vêm perdendo leitores e  telespec-
tadores, perdendo receita e influência 
sobre a chamada opinião pública. 

A distribuição do bolo publicitário 
do Governo Federal, antes restrita às 
grandes corporações da mídia, possi-
bilitou a expansão dos sites alterna-
tivos da internet e o fortalecimento 
dos jornais e emissoras de rádio das 
capitais fora do eixo Rio-São Paulo e 
das cidades do interior do país. 

A mídia está menos hegemônica, 
menos concentrada. Não se transfor-
mam distorções em fatos consuma-
dos como ocorria uma década atrás.

Isso é bom para a democracia, 
mas péssimo para quem controlava a 
informações como um poder paralelo. 

Vai daí que, diante daquilo que os 
barões da mídia passaram se tratar de 
ameaça concreta, a manutenção des-
se modelo por mais quatro anos, com 
a vitória de Dilma Roussef na eleição 
presidencial, eles resolveram, mandar 
às favas o prurido e ir ao ataque.

Alguém acredita que foi só coin-
cidência o surgimento nova denuncia 
envolvendo o PT, num caso que vem 
sendo apurado há pelo menos dois 
anos pelo Ministério Público, ocorrer 
uma semana após uma pesquisa Da-
taFolha apontar Dilma Roussef em 
situação de empate técnico com o tu-
cano José Serra?

O que se tem visto são os pri-
meiros foguetes de uma artilharia 
pesada, mas cuja capacidade de fa-
zer efeito pode se equiparar a de um 
traque, a exemplo do que ocorreu na 
campanha presidencial de 2006, com 
o super dimensionamento de um 
dossiê idiota e fotos de uma monta-
nha de dinheiro montadas para dar 
a impressão de que era uma cordi-
lheira de dinheiro.

O problema de entrar dessa ma-
neira numa ainda pré-campanha 
eleitoral para ajudar na vitória do 
candidato de sua preferência é per-
der não apenas a eleição, mas tam-
bém a credibilidade.

Ou o que ainda resta dela.
 

Por Daniel Thame.
Assessor de Imprensa e Jornalista 

(DRT/BA 224)

Foi bom, 
mas foi 
ruim E-mail :  danielthame@gmail .com

A Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) Nº. 231 (e apensadas PEC Nº 271, 
de 1995, e PEC Nº 393, de 2001), de auto-
ria do então Deputado Federal, e hoje Se-
nador (PC do B/CE), Inácio Francisco de 
Assis Nunes Arruda, apresentada no Con-
gresso Nacional no dia 11 de novembro de 
1995, que propõe alterar os incisos XIII e 
XVI, do artigo VII da Constituição Federal 
do Brasil de 1988, acirra tensões entre pa-
trões e trabalhadores.

O Projeto traz a redução da carga ho-
rária de 44 horas para 40 horas semanais 
e prevê também o aumento do adicional da 
hora extra de 50% para 75% do valor da 
hora trabalhada, colocando trabalhadores 
e patrões em lados opostos mais uma vez.

Não há consenso entre trabalhadores 
e patrões sobre a PEC Nº. 231/95, a qual 
prevê a redução da carga horária de tra-
balho no Brasil. Sob a alegação de que o 
aumento de custos trabalhistas com a mu-
dança poderia chegar até 10% das folhas 
de pagamento, o patronato considera que 
a proposta defendida pelas centrais sin-
dicais é inviável. Com base em estudo do 
Departamento Intersindical de Estatística 
e Estudo Socioeconômicos (Dieese), os tra-
balhadores defendem que a oneração seria 
menor, de 1,9% sobre a folha.

A proposta de redução na jornada faz 
parte de um pacote de nove projetos de lei, 
quase todos de autoria do Poder Executivo, 
que tramita no Congresso Nacional, neste 
ano de eleições, sob olhar atento das seis 
maiores centrais sindicais do País.

De um lado temos os trabalhadores re-
presentados por suas centrais sindicais, 
que aproveitam o fato deste ano ser eleito-
ral, para exercer um poder maior de pres-
são, defendendo a redução e alegando que 
a proposta irá gerar mais empregos (algo 
em torno de 2,2 milhões), que diminuirá 
o número de acidentes de trabalho, abrirá 
espaço para que os trabalhadores possam 
se dedicar à qualificação profissional, ao 
lazer, às atividades sociais e culturais. Do 

outro lado, a classe patronal que alega que 
essa norma irá elevar os custos da produ-
ção, estrangulará a maioria das micro e 
pequenas empresas, provocará fechamen-
tos, desemprego e comprometerá a compe-
titividade.

Bem que o presidente da Câmara, Mi-
chel Temer, (PMDB-SP) tentou uma pro-
posta conciliatória, em que a jornada seria 
reduzida em duas horas, caindo para 42, 
mas trabalhadores e patrões não aceita-
ram conversar.

Segundo os sindicalistas, no ano de 
88 (com a Constituição Federal de 1988), 
quando a jornada foi reduzida de 48 para 
44 horas, os empresários diziam o mesmo 
– que haveria desemprego e perda de com-
petitividade. Em 22 anos o que houve foi 
um ganho de produtividade que jamais foi 
repassado para os trabalhadores. Hoje se 
produz duas vezes mais veículos, tv’s e ge-
ladeiras, com a metade dos trabalhadores.

Prefiro ficar com as sensatas palavras 
do consultor na área de relações do traba-
lho, Carlos Pessoa, o qual acredita que os 
dois lados têm razão. Para ele, com diálogo 
é possível chegar a meio-termo. “A socie-
dade muda e as relações de trabalho preci-
sam acompanhar este processo”, avalia. O 
tempo que o trabalhador gasta no trânsito 
atualmente é um desses fatores. “Outro 
aspecto é que falta tempo para investir em 
educação e isso dificulta o aumento da pro-
dutividade”.

O que não é verdade, na opinião dele, 
é que a redução da jornada ajude na ge-
ração de empregos. “No primeiro momen-
to, é necessário contratar, mas a força de 
trabalho cara favorece o investimento em 
automação”. A geração de empregos passa 
pelo crescimento econômico e preparação 
dos trabalhadores.

*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-fundador do Jornal e Revista DIREITOS

 (www.jornaldireitos.com.br) 

Proposta de 
redução da 
jornada de trabalho

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

Por Vercil Rodrigues*

“A causa que defendemos, não é só nossa, ela é igualmente a causa de 
todo o Brasil. Uma República Federal baseada em sólidos princípios 
de justiça e recíprocas conveniências uniria hoje todas as Províncias 
irmãs, tornando mais forte e respeitada a Nação Brasileira.” 

(Bento Gonçalves)



“Eu não entendo tanto de cinema”
se desculpa.
“Não tem importância, querida
Não cobro fiança.”

“Gosto da Argentina, contudo”
se redime
“Por causa de Maradona?”
aperto
“Não exatamente. 
Menos por ele que pelo espírito
platino”
se desafoga
antes de jogar a bomba
“Mas também por causa de Julio.”
“Grondona?”
fico com medo
“Não, Cortázar”

“Isso merece um brinde”
ainda incrédulo
“À Argentina de Cortázar
parisiense
e a Michelangelo
Em Londres”

“Isso eu entendi”
se espinha
feliz
“O mundo seria melhor
se toda mulher que não entendesse tanto 
de cinema
lesse Cortázar”
ganho em euforia

“E”, bebe
compulsivamente, antes de completar
“E, como ia dizendo

O mundo seria melhor
se todo e qualquer
imbecil
percebesse quantos gênios
ou quase isso
nossos vizinhos já fizeram”
declama em praça pública
da cama própria
“Ah, se fosse sempre assim
a ignorância cinematográfica...”

Salvador e Itabuna, fevereiro de 2010

www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - De 20 de março a 20 de abril de 2010  - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
07

E - m a i l :  l e v y . g a n e m @ g m a i l . c o m

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

A cidadania exige ações do 
cidadão. Os acontecimentos não 
dependem apenas do governo. 
Dependem das atitudes de cada 
um. Não podemos deixar de re-
conhecer a responsabilidade que 
temos pelo nosso destino.

O uso do poder de influenciar 
nos acontecimentos da socieda-
de é exercido, principalmente, 
pela exigência ao cumprimento 
das leis. É um direito e um de-
ver de todo cidadão fiscalizar e 
reclamar daquilo que sabe que 
está errado ou contraria as nor-
mas vigentes.

É preciso cobrar isso dos nos-
sos representantes, que são os 
vereadores, na Câmara Munici-
pal, ou os deputados, na Assem-
bléia Legislativa   e  Câmara 
Federal, ou ainda os senadores, 
no Senado Federal.

Cada cidadão tem o dever de 
ficar atento  às votações impor-
tantes, tanto na Câmara Muni-

cipal, nas Assembléias Legisla-
tivas  e no Congresso Federal, 
além do que é imperativo que 
entenda o reflexo de cada norma 
na vida do cidadão.

Outra forma fácil e eficiente 
de manifestar é escrever uma 
carta aos jornais, revistas, rá-
dios e todos os demais veículos 
de comunicação denunciando o 
não cumprimento de leis, dando 
todos os detalhes para que os 
jornalistas possam averiguar e 
comprovar a denúncia.

A imprensa  tem um papel 
insubstituível nos regimes de-
mocráticos. Sua função é infor-
mar, e o fazem com especial pra-
zer quando a matéria gira em 
torno do direito das pessoas.

Quem burla a lei detesta que 
isso aconteça, abomina  a publi-
cidade dos seus atos  e é por isso 
que esta atitude funciona.

Denuncie, pessoalmente ou 
através de sua associação de 

moradores, associação profissio-
nal ou sindicato, todo e qualquer 
não cumprimento das leis

Procure as regiões adminis-
trativas espalhadas pela cidade, 
o Ministério Público, as comis-
sões de Defesa do Consumidor, 
de Direitos Humanos, de Saúde 
e de Meio Ambiente da Câmara 
Municipal e da Assembléia Legis-
lativa, Câmara  Federal Senado 
Federal, ou nas diversas secreta-
rias municipais e estaduais.

As equipes das Procurado-
rias de Justiça têm o dever de 
acionar, a cada pedido formal do 
cidadão, os órgãos responsáveis 
pelo cumprimento das leis.

Não fique esperando. Faça 
acontecer.

Texto extraído do site: www. 
JurisWay.org.br - Autor: Danilo 
Santana (Advogado/MG).

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

Atitudes 
de Cidadania

A ignorância
de Júlio 

*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

Beijo
As Babas do Diabo, conto de Julio 

Cortázar, é uma maluquice sem tama-
nho – e muito talento. Como é a adap-
tação, completamente infiel, de Miche-
langelo Antonioni: Blow Up – Depois 
Daquele Beijo (1966). Uma partida de 
tênis nunca mais será a mesma... 

Argentina
Já que o texto está quase uma 

ode à Argentina, além de Cor-
tázar, da literatura, bom frisar que 
não falta gente boa no cinema dos 
nossos estimados vizinhos. De Pa-
blo Trapero e sua Família Rodan-
te (2004) a Lucrecia Martel e sua 
Menina Santa (2004). Isso para 
não falar no mais acessível, espe-
cialmente se comparado a Martel, 
O Filho da Noiva (2001), de Juan 
José Campanella. Por favor, eles 
também são bons.

Av Aziz Maron, 330, Apartamento 02, Ao lado
do Hotel Tarik Plaza, Centro, 

Itabuna - BA
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A Arte de Atender 
Bem é um Dom?

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

Fomos criados para o louvor, a adoração e a ação 
de graças. Esse é o maior desejo do coração de Deus. 
Precisamos realizar aquilo que Ele nos pede: “ Estai 
sempre alegres, orai incessantemente, dai graças em 
todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus 
a vosso respeito em Cristo Jesus” (1 Ts 5, 16-18).

Existem situações em que é difícil dar graças: a 
doença e a morte de alguém muito querido; o proble-
ma das drogas, do alcoolismo ou adultério em nossa 
família... Em todo e qualquer problema precisamos 
nos voltar para Deus, dando graças, louvando e ado-
rando em todas as circunstâncias.

Quando acontece algo doloroso em nossa vida, 
ficamos muito sensíveis. O nosso coração fica aper-
tado, caímos na tristeza e nos fechamos.

O Senhor insiste em que ajamos de modo contrá-
rio: “Em tudo, em todas as circunstâncias, em qual-
quer situação, aconteça o que acontecer; daí graças, 
louvai e adorai”.

O louvor e a adoração são o remédio para o coração.
Livro: Combatentes na alegria
Seu irmão
Monsenhjr Jonas habib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

O louvor e a 
adoração são o 
remédio para o coração

No mundo caótico e tem-
pestuoso da política é comum 
ouvir muitas estórias cabelu-
das, principalmente de cor-
rentes rivais: leia-se “os que 
estão no poder” dos que “não 
estão no poder”, os verdadei-
ros partidos políticos do mun-
do, à revelia das ideologias 
que abraçam.

Por isso que o presente 
texto vai recordar uma delas, 
que virou lenda, em um país 
distante, ainda bem. Certa 
feita, em uma cidade muito 
longe do Brasil, onde nunca 
acontecem estas coisas, havia 
um Hospital que era coman-
dado por um famoso médico 
do lugar. Ele queria que a pre-
feitura repassasse, além da 
verba referente ao SUS – que 
cobria as despesas do Pronto 
Socorro –, mais R$ 150.000,00 
livres para esse setor. 

O Secretário de Saúde da 
época, outro médico afamado 
da cidade, olhou torto para a 
solicitação. Sabia que aque-
la Instituição era um antro 
de mafiosos, conhecidos como 
Remédios & Faturas do Câm-
bio Negro. Pediu, com certa 
urgência, uma auditoria e fir-
mou o seguinte compromisso 
com a sua equipe de trabalho: 
após o resultado da sindicân-
cia assumiriam o PS daquela 
casa de saúde. Algo cheirava a 
podre e ele quis se prevenir.

Com tudo decidido, grupo 
médico/assistencial pronto e 
acertos resolvidos, ligaram para 
o digníssimo provedor que que-
ria a bufunfa a mais. Relatou 
o acontecido, as providências 
tomadas, e desligou o telefone. 
Tinha a certeza que havia dado 
um soco no fígado do rival. 

Depois da conversa te-
lefônica, em menos de cinco 

minutos o poderoso homem de 
branco havia voado no seu bó-
lido preto importado e estava 
à porta do Secretário, esbafo-
rido, batendo à porta. Exigia 
audiência naquela tarde mo-
dorrenta.

E o que se travou lá dentro 
da sala da Prefeitura foi uma 
verdadeira guerra de nervos. 
O responsável pela política 
de saúde pública municipal 
chamou alguns servidores, de 
confiança claro, para ouvir e 
ser testemunha da conversa. 

A tensão poderia ser senti-
da através das paredes. Estas 
tremiam, quase sucumbindo 
aos transtornos de uma maré 
bravia. Suor, intemperança, 
argumentos de ambos os la-
dos. Situações postas à mesa. 
Mal digeridas.

Passadas algumas horas 
entre o disse-me-disse, quei-
xas, culpas e tantas outras 
questiúnculas, o final do im-
bróglio foi o seguinte: nem o 
Pronto Socorro cerrou as suas 
portas ao público (o que veio 
a acontecer anos depois com a 
sucessora (falta de) adminis-
tração municipal!), nem a di-
nheirama foi parar nos cofres 
do mafioso doutor. 

Então as estrelas voltaram 
a brilhar, os sapos a coaxar, os 
sonos a serem mais leves e a 
turba ignara da cidadezinha 
esquecida lá nos cafundós do 
Judas nunca chegou a ter cer-
teza de que o poder e o dinheiro 
têm manhas e artimanhas do 
diabo, porque jamais ouviram 
falar em tal assunto: eram to-
dos cegos, surdos e mudos.

Por Gustavo Atallah Haun 
Graduado em Letras pela UESC, ex-coorde-
nador de Imprensa do Centro Acadêmico de 
Letras/UESC, professor de cursinho e da rede 

particular de ensino em  Itabuna - Bahia.

RAPAPÉS & CALAFRIOS 
E - m a i l :  g _ a _ h a u n @ h o t m a i l . c o m 

A Vida é Bela dirigido e estrelado por Ro-
berto Benigni ganhou o Oscar de melhor filme 
estrangeiro na época, uma comédia dramática 
que se passava em plena II Guerra Mundial na 
Itália. Os ingredientes: drama; comédia e tragé-
dia foram bem aplicadas à trama que lhe valeu 
a premiação, porém, acreditem, nesse filme tem 
uma verdadeira obra de arte na “arte” de aten-
der bem. Guido, o personagem de Benigni chega 
a um hotel para trabalhar no restaurante e, en-
trevistado pelo Maitre afirmou não saber nada 
sobre o ofício de garçom. Mas a sua inteligência; 
astúcia; determinação e treinamentos acabaram 
lhe dotando de tal capacidade e, como era de se 
esperar, ele passa a destacar-se entre os demais.

Da Vida é Bela para a vida real, não muda 
muita coisa, o que vemos muitas vezes nos esta-
belecimentos comerciais são pessoas com muita 
vontade de conseguir o emprego e contratantes 
com muita vontade de ter colaboradores bem 
preparados, mas um detalhe desse cenário real 
destoa do cenário da 7ª Arte, é que, em muitos 
casos as pessoas são contratadas sem um treina-
mento adequado ou até mesmo com falhas no re-
crutamento e seleção. É exatamente nesse ponto 
que se forma o impasse, o colaborador passa a 
cobrar algo que não ensinou, por um motivo pue-
ril em sua linha de raciocínio, ele simplesmente 
acha que o bom profissional nasce pronto ou tem 
que ser, o profissional, o responsável pela sua 
evolução técnica.

Um outro engano na questão do treinamen-
to é quando o profissional é contratado e recebe 
uma capacitação prática para desenvolver uma 
função cheia de Check-Lists e relatórios, isso, 
nada tem nada haver com capacitação no aten-
dimento. 

O RH é hoje um dos principais departamen-
tos das organizações por algumas razões: 1º ele 
deve ser sistêmico, permear por todos os outros 
departamentos; 2º é o departamento que passa a 
entender e ajudar o maior patrimônio que a orga-
nização tem, as pessoas; 3º Desenvolver técnicas 
que fazem com que os colaboradores evoluam na 
arte de atender o cliente interno e o externo. Mas 
e a empresa que não tem condições de montar 
um RH? Nesse caso, dependendo da empresa e 
ou segmento, fica mais fácil, recorra ao SEBRAE 
e consiga as cartilhas oferecidas gratuitamente, 
faça com que seus colaboradores participem de 
toda e qualquer palestra sobre o tema, contrate 
um consultor para uma aula exclusiva, faça reu-
niões semanais; quinzenais ou mensais e peçam 
para que façam uma avaliação de como a concor-
rência atende e no que eles podem melhorar, crie 
truques simples de como envolver mais de uma 
pessoa no atendimento, um atendimento sincro-
nizado: o primeiro atende, pergunta o que é e leva 
o cliente até o balcão, o outro atendente a essa 
altura já deve ter o nome do cliente na ponta da 
língua ou agradecer pela primeira visita a loja, as 
vezes um simples bom dia, dado com entusiasmo 
já faz a diferença, peça aos seus colaboradores que 
evitem o bate papo em grupo no momento ócio, 
isso faz com que percamos a concentração e o foco 
no cliente, aproveite ao máximo o contato com ele. 
Podemos também envolver brindes, um suco; um 
copo com água; um chá; um sequilho, tudo é váli-
do para manter quem nos mantém. 

Ações assim, fazem a diferença e responde 
ao título do artigo, a arte de atender bem pode 
até ser um dom, mas qualquer pessoa determi-
nada pode muito bem aprender e desenvolver 
um atendimento digno da 7ª Arte.

Administrador de Empresas pela Unime-Facsul, 
Publicitário e Diretor da Costha Fera Comunicação.

Fone: (73) 3613-5565
Cel:    (73) 9137-3577
          (73) 9142-3071

“Há três amigos fiéis: a esposa idosa,
o cão velho e o dinheiro à vista.”

BENJAMIN FRANKLIN

Anticoncepcional eleva longevidade
Mulheres que tomam pílula anticoncepcional vivem mais, su-

gere um estudo publicado no British Medical Journal. Para chegar 
ao resultado, pesquisadores observaram mais de 46 mil mulheres 
por aproximadamente quatro décadas, desde1968, e compararam 
os dados de mortalidade dessas pacientes co, os de mulheres que 
nunca tinham usado o contraceptivo. Ao final do estudo, os auto-
res concluíram que o uso do contraceptivo oral reduziu em cerca 
de 12% as chances de morrer por qualquer doenças.

O número de partos em 
adolescentes caiu de 34,6% de 
2000 a 2009 na rede pública 
de a saúde do País. No primei-
ro ano da década, foram regis-
trados 679.358 partos entram 
garotas de 10 a 19 anos, con-
tra 444.056 em 2009, de acor-
do com dados do Ministério da 

Saúde. A Região Centro-Oes-
te apresentou maior queda 
no período pesquisado, cerca 
de 37% a menos, passando de 
52.112 partos em adolescen-
tes para 32.792. Em contra-
partida, a Região Norte apre-
sentou o menor percentual de 
redução do País, 21,9%.

Índice de parto em adolescentes
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MENSAGEM DE HISTÓRIA
“Se queres prever o futuro, estuda o passado”, disse o filó-
sofo chinês Confúcio (551- 479 a. C).

*Escritor e Jornalista

Agradecimento
Apresento minha gratidão e agradecimento especial ao jovem professor e empresário da 

comunicação, Vercil Rodrigues, para ser um dos dedicantes e colaboradores do Jornal e Revista 
Direitos, que abordam assuntos nas áreas: jurídica, cidadania e variedades. O convite foi duran-
te almoço festivo na churrascaria Los Pampas, gerenciada por Jacir Bortoncello. Fica o registro.  
Dias Melhores virão.

Tempo de 
Esperança

Acusamos o recebimento do 
Livro “Tempo de Esperança “do 
autor Mark Finley, envolvido no 
ministério cristão há mais de 40 
anos. O Presente foi em nome 
da Família Meira, dos Super-
mercados Meira em Itabuna e 
Ilhéus, com dedicatória e men-
sagem de Jane Meira. Com cari-
nho, nosso muito obrigado.

DNIT e Saulo
Famílias de dois bairros de Itabuna, Santo Antônio e 

São Lourenço, procuram o Superintendente do Dnit no Esta-
do da Bahia, engenheiro Saulo Pontes de Souza, para entre-
garem em mãos um abaixo assinado, solicitando providên-
cias na viabilização de uma passarela na BR 101, próximo 
ao posto Italaia. Segundo os moradores, este procedimento 
vai diminuir os altos índices de acidentes na BR quando os 
moradores tem que passar pela pista indo ao Loteamento 
Santa Tereza, onde estão localizados: o Hospital de Base, 
Maternidade da Mãe Pobre e as instalações do Centro de 
Convenções do município. Em Itabuna a sede do Dnit fica ao 
lado do Centro Administrativo, bairro São Caetano. 

Libêncio e Tainá
O cantor e examinador do DETRAN de Itabuna, o jovem Libêncio Machado, estão muito 

feliz. Ele ficou noivo da elegante Tainá Rebe. A festança foi comemorada sábado passado. O 
Jovem Libêncio é muito querido de todos nós. Fica o registro.

Aniversário de Casamento
No mês passado, 23 de Fevereiro, quem esteve em festa de casa-

mento, comemorando Bodas de Aço (11 anos) foi o jovem empresá-
rio da comunicação Vercil Rodrigues com à artista plástica Angélica 
Santos da Silva. O casal tem dezoito anos de convivência. Bodas de 
Cristal e Porcelana Juntas.  Explico: Dois anos do início de namoro, 
cinco anos de noivados e onze anos de casados. São dezoito anos de 
feliz convivência. Parabéns!. O amor vence sempre. Vercil desfila fe-
liz no carrão Stilo de cor vermelha e anuncia a chegada de mais um 
empreendimento: Editora de Livros para o Sul da Bahia. Que Deus o 
abençoe ricamente. É bom ter os olhos no futuro e os pés no chão. Ter 
iniciativa em ousar.

Vercil realizando ações 
para o bem-estar dele 

e da nossa região

Darci no DETRAN
A 5ª CIRETRAN de Itabuna, pela primeira vez, em sua história, 

é coordenada por uma mulher. Trata-se da Dra. Darci Weyll Chaves. 
Mulher competente, atenciosa e amiga, que tem priorizado um exce-
lente atendimento em benefício do usuário. Parabéns! Esta é a nossa 
melhor impressão e que merece ser homenageada.

Dra. Darci: A coordenadora nota mil

Regional e Portugal
A representante Comercial da Bahia, Regina Célia, passou dias 

em Portugal. Em viagem turística e de intercambio cultural, a jo-
vem empreendedora tirou mais de 800l fotos de Portugal, registrando 
bons momentos e do patrimônio histórico e turístico do país irmão.

As principais fotos são: Torre de Belém, Cristo Rei, Mosteiro Jerô-
nimo, Ponte Vasco da Gama, Castelo de S. Jorge, Padrão Descobrimen-
tos, Praça Marquês de Pombal, Ponte 25 de Abril, Praça do Comercio e 
da Igreja de Santo Antonio. De Fátima ela trouxe uma imagem grande 
de Nossa Senhora de Fátima para o casal: Expedita Maciel e João de 
Paula. Uma bênção! Família: nosso maior patrimônio. 

Meus 15 anos
Uma festança para 300 convidados especiais foi realizada na 

Casa 105, no bairro Góes Calmon, no dia 6 de março, em comemora-
ção dos quinze anos da elegante Karyna,

A mensagem do níver foi a seguinte: “Vamos dançar. A vida é 
nossa maior riqueza. Viva felicidade plena”. Parabéns!!!

Regina Célia foi duas 
vezes em Portugal

Mural
O ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Itabu-

na, Oduvaldo Carvalho de Souza; e o atual Presidente da OAB Ita-
buna, Andirlei Nascimento Silva, com o Dr Alex, Delegado da Polícia 
Civil de Ilhéus, comemorando os novos tempos da OAB regional. Dr. 
Andirlei Nascimento merece nossas homenagens e aplausos pela lon-
ga história de luta e defesa dos interesses do cidadão. É claro, oduval-
do, você também merece e o delegado também.  
Os advogados itabunenses têm muita história trabalhista para contar

Caatinga já perdeu 45% de sua 
vegetação, alerta governo

A caatinga, um dos principais ecossistemas brasileiros e o único exclusivo do 
país, já perdeu 45,39% de sua cobertura vegetal original, segundo um relatório di-
vulgado pelo Ministério do Meio Ambiente. De acordo com uma medição realizada 
pelo governo com base em imagens de satélite, dos 826.411 quilômetros quadrados 
de extensão da caatinga, 358.540 quilômetros quadrados já foram desmatados.

O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva afirmou no último dia 2 do cor-
rente mês na coluna semanal “O presi-
dente responde” publicada em jornais 
que o governo terá até R$ 250 milhões 
para indenizar proprietários de terras 
em áreas convertidas em unidades de 
conservação ambiental.  Porém, se-
gundo ele, neste ano apenas 34 inde-
nizações de propriedades localizadas 
em parques nacionais serão pagas. 
“Em setembro, o Instituto Chico Men-

des de Conservação da Biodiversidade 
editou instrução normativa criando 
dispositivos que agilizam a liberação 
de recursos provenientes da compen-
sação ambiental. Esta compensação é 
o valor pago para contrabalançar os 
impactos sofridos pelo meio ambiente. 
Com isso, chegará a R$ 250 milhões o 
volume de recursos a serem utilizados 
para indenização de terras dentro de 
unidades de conservação”, diz Lula na 
coluna.

Governo tem R$ 250 milhões para indenizações

No último sábado, 13 de março, a Fa-
culdade de Ilhéus realizou cerimônia de 
colação de grau de duas novas turmas dos 
cursos de Administração e de Ciências 
Contábeis, cujos cursos já são reconheci-
dos pelo Ministério da Educação (MEC). 
A solenidade de formatura aconteceu no 
auditório Professora Adélia Melo, no cam-
pus próprio da instituição, no km 1,5 da 
rodovia Ilhéus-Canavieiras, zona sul da 
cidade, a partir das 19 horas, presidida 
pelo diretor geral da instituição, profes-
sor Almir Milanesi. 

Ao todo, 40 bacharéis foram entregues 
à sociedade. Centenas de convidados esti-
veram presentes e lotaram o auditório. O 
público excedente foi acomodado no hall 
de convivência da Faculdade, de onde pu-
deram acompanhar a formatura através 
de TVs de plasma. O orador da turma de 
Administração foi o empresário Marcelo 
Petruceli Coelho, que recebeu homena-
gem especial de seus colegas e ainda foi 
certificado pelo Conselho Regional de 
Administração (CRA) da Bahia como o 
melhor aluno do curso. Os juramentista 
da turma de Administração foi Tatiane 
Damásio Gonçalves. 

A oradora da turma de Ciências Con-
tábeis foi Clécia Teixeira da Silva Alves, 
e o juramentista, Cristiane Moraes Souza 
Santos. O Conselho Regional de Contabi-
lidade (CRC) comunicou a escolha do for-
mando Rosenilto Moreira Ribeiro como o 
melhor aluno da turma.      O diretor da 

Faculdade, professor Almir Milanesi, foi 
também paraninfo da turma de Adminis-
tração, sendo patrono o professor Expedi-
to Santos Santana. O paraninfo da tur-
ma de Ciências Contábeis foi o professor 
André Ricardo Carvalho, e o patrono, o 
professor Eduardo Santos de Oliveira. 

Oito Anos – Durante o pronuncia-
mento de encerramento da cerimônia, 
Milanesi disse da satisfação de toda a 
equipe da instituição, que este ano com-
pleta oito anos de fundação, por estar 
cumprindo o prometido à sociedade local 
e regional, a construção de 90 por cento 
do projeto da sede própria e o oferecimen-
to de cursos de qualidade. “Acabamos de 
inaugurar, no início deste período letivo, 
mais um pavilhão de salas de aula, onde 
hoje estão concentradas as turmas do 
curso de nutrição”, que ganhou também 
um laboratório exclusivo, com a instala-
ção de uma cozinha industrial.

Além de instalar um gerador próprio 
de energia, para proporcionar maior segu-
rança e conforto à comunidade acadêmi-
ca, a Faculdade dará início, nos próximos 
dias, à construção de mais um pavilhão 
de salas de aula, cuja obra vai concluir o 
projeto arquitetônico inicial, composto de 
50 salas, “porque sempre acreditamos no 
potencial do município, da região e, prin-
cipalmente, no valor de nossa gente. A 
cada dia que passa, confiamos ainda mais 
no futuro de Ilhéus e do Sul da Bahia”, 
afirmou o diretor.

Novos administradores
e contabilistas graduados 

na Faculdade de Ilhéus
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O deputado federal Ciro Go-
mes (PSB-CE) disse ontem que 
nunca mais vai ser deputado: 
“Não tenho mais paciência de 
passar nove horas conversando 
fiado e não fazendo nada pela 
vida de ninguém”. Ciro voltou 
a dizer que quer ser presidente 
e afirma ter “bom projeto muito 

bom para o Brasil”. O deputado 
ressaltou ter na eleição deste 
ano sua melhor condição, em-
bora esteja submetido a uma 
“imensa pressão e esforço de 
isolamento”. “Não tenho queixa 
disso, é do ramo, afinal de con-
tas não estou pedindo o poder a 
ninguém”.

O ex-prefeito de Itagimirim, 
Waltinho (PTB), já definiu quem 
vai apoiar para a eleição deste 
ano. Para deputados os esco-
lhidos foram os pré-candidatos 
Augusto Castro (PSDB), esta-
dual e Félix Júnior (PDT), para 
federal. 

Ambos vão disputar a pri-

meira eleição em 2010 e farão 
dobradinha em vários municí-
pios baianos. Waltinho – que 
foi candidato a prefeito em 
2008 e ficou na segunda colo-
cação – “fechou” acordo político 
em relação ao apoio dos dois 
candidatos levando seu grupo 
político.

Ciro desiste de
vida parlamentar

Apoio do ex-prefeito
de Itagimirim a 

candidatos da região

Félix Júnior (PDT), Waltinho (PTB) e Augusto Castro (PSDB)

“Quanto maior for o número dos que
entenderem e tiverem nas mãos o 

sagrado código das leis, menos freqüentes 
serão os delitos, pois não há dúvida que 

a ignorância e a incerteza das penas 
propiciam a eloqüência das paixões” 

(Cesare Beccaria)

Da Jordânia, onde acompa-
nha o presidente Lula na missão 
ao Oriente Médio, o governador 
Jaques Wagner comemorou a 
pesquisa do Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregados 
(CAGED), divulgada pelo Minis-
tério do Trabalho nesta quarta-
feira (17). A Bahia responde por 
nada mais do que 99% do saldo 
de empregos de toda a região 
Nordeste no primeiro bimestre 
deste ano: 20.512 dos 20.543 no-
vos postos de trabalho. 

“Tenho dito que desejo ver a 
Bahia como a locomotiva do Nor-
deste, e os números mais recen-
tes da nossa economia estão mos-
trando que o esforço conjunto do 
governo, na parceria com o gover-
no federal, dos empresários e dos 
trabalhadores baianos, consolida 
a nossa posição de liderança”, 
disse Wagner. Ele e o presidente 
Lula receberam a notícia na tar-
de desta quarta-feira (horário de 
Brasília), quando chegavam para 
um jantar oferecido pelo Rei Ab-
dullah II e pela Rainha Rania à 
comitiva brasileira. 

O balanço de admissões e 
demissões de fevereiro é o me-
lhor desde que a pesquisa come-
çou a ser feita, com saldo positi-
vo de 6.088 postos de trabalho. 
Somado ao resultado de janeiro, 
o bimestre registra um núme-
ro recorde para o período, com 
20.512 novos empregos – nada 
menos que 99,84% de todos os 

empregos gerados nos nove es-
tados nordestinos.

A construção civil mantém 
a ponta como o setor que mais 
empregou, com saldo de 2.766 
contratações em fevereiro. A 
indústria registrou 1.505, o co-
mércio teve 1.324 admissões a 
mais que demissões e o setor 
de serviços, 1.198. Os números 
nacionais contabilizam 209.425 
novos empregos em fevereiro e 
390.844 no bimestre.

Para o governador, que na 
semana passada comemorou 
o crescimento de 1,7% do PIB 
baiano em 2009, os números do 
CAGED só reforçam a tese do 
acerto do investimento na área 
social. “Apesar da crise, alcan-
çamos o recorde histórico de 
investimentos, com R$ 1,32 bi-

lhão aplicados prioritariamente 
na infraestrutura social, e isso 
nos garante dinamizar a econo-
mia enquanto resgatamos direi-
tos essenciais como o acesso a 
água”, analisou o governador. 

Wagner vibrou ainda com o 
que considera um grande êxito 
de sua estratégia de governo: 
a desconcentração das oportu-
nidades. O município que mais 
gerou empregos foi Feira de 
Santana (1.248), seguido de Ca-
maçari (1.002), com Salvador na 
terceira posição (893). 

Integrante da comitiva pre-
sidencial, o governador chegou a 
Amã, capital da Jordânia depois 
de participar, na manhã de quar-
ta-feira (horário de Brasília), de 
atos em Ramalá, na Cisjordânia 
(Território Palestino).

Geração de empregos: 
da Jordânia, Wagner destaca Bahia 

como locomotiva do Nordeste

ONU diz que Brasil 
não cumprirá meta 
de saneamento

O Brasil, assim como a maioria dos países da 
América Latina, não deverá atingir as Metas do 
Milênio de água e esgoto, que preveem a redução 
em 50% do déficit no acesso a estes serviços, segun-
do o representante do Comitê de Assessoramen-
to à Secretaria-Geral da ONU para Assuntos de 

Água e Esgotos, Antonio da Costa Miranda Neto. 
“Vamos pressionar os governos pelo cumprimen-
to dos compromissos assumidos, mas os [países] 
latino-americanos não devem cumprir as metas 
para saneamento, nem mesmo o Brasil”, disse. In-
formações da Ansa.
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Quando eu era pequena...
Numa casa amarela
Moravam meus irmãos,
Morava minha mãe, morava eu.
Quando eu era pequena
Morava também meu pai
Mas para longe de nós,
Levaram meu pai (ou ele se foi?)

Quando eu era pequena...
Ainda que sonhasse sonhos de adulto,
Brincava, sorria, chorava...
Voava entre as nuvens que em mim formavam
Falava com os anjos,
Bonecas de louça,
De pano, também.

Quando eu era pequena...
A vida cantava em meu coração,
A lua banhava-me com brilho
Prateando minha luz,
E quando crescente
Amor, ternura, flor-da-esperança
Surgiam na nascente
Do rio em mim presente.

Quando eu era pequena...
O céu para mim olhava
As flores para mim diziam
Que na vida...
Havia alegria, tristeza
Havia tormenta, bonança
Havia renúncia, entrega
Havia medo, coragem
Havia paz, discórdia
Havia sol, chuva,
Havia amor, ódio,
Havia liberdade, opressão
Grandeza, pobreza,
Emoções...
Ah! Tantas coisas mais.
mas acima de tudo
Havia DEUS

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

POESIAS...
Recordações
de menina

Investimento 
em educação chega 
a 4,7% do PIB

Em 2008, o investimento público em educação 
foi de 4,7% em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB), um crescimento de 0,2% em comparação com 
o ano anterior. Em valores, foi algo em torno de R$ 
140 bilhões. É o que aponta estudo divulgado nes-
ta terça-feira pelo Ministério da Educação. A série 
histórica indica que entre 2000 e 2008 o percentual 
passou de 3,9% para 4,7%, com alguns períodos de 
estabilidade e até de queda.

O total dos recursos aplicado por um país em 
educação proporcionalmente ao PIB é um parâmetro 
utilizado internacionalmente para aferir os investi-
mentos na área. Em ocasiões anteriores, o ministro 
Fernando Haddad (Educação) defendeu que o país 
chegue a 6%, média do que é aplicado em países de-
senvolvidos. Até o fim do governo, a meta é atingir 
5% do PIB. Informações da Agência Brasil.

O Ministério da Educação 
(MEC) iniciou o cadastramento de 
professores e pesquisadores e pes-
quisadores de instituições públicas 
interessados em elaborar questões 
para compor o banco de dados da 
prova do Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep). O Inep é res-
ponsável por algumas das provas 
mais importantes do País, como o 
exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), o Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (Ideb) e 
o Exame Nacional de Desempenho 
de Estudante (Enade).

O docente receberá R$ 100 por 
questão enviada que for aprovada 

pela banca do Inep. O MEC anunciou 
também que contratará professores 
para fazerem a revisão técnica e de 
língua portuguesa. Para essas tare-
fas, o ministério pagará respectiva-
mente, R$ 50 e R$ 20 por questão.

Esta será primeira vez que 
o Inep comprará diretamente de 
professores e questões provas. Se-
gundo o instituo foi necessário al-
terar a lei que proibia o órgão de 
pagar pessoas físicas pelo serviço. 
Além do vínculo com instituições 
públicas de ensino ou pesquisas, 
o outro pré-requisito para parti-
cipar da seleção é ter um diploma 
em licenciatura ou bacharelado, 
independentemente da área. 

MEC cadastra pesquisadores

Com o aumento da temperatura, a ordem é se re-
frescar. Bebidas geladas estão em alta e, entre tantas 
novidades, surge a dúvida de qual é a mais adequada 
para quem deseja controlar o peso. A regra básica é: 
quanto mais ingredientes naturais melhor. 

O smoothie apesar de ser uma bebida com a ideia 
de saudável pode ser uma armadilha para a dieta. 
Dependendo dos ingredientes, o valor calórico pode se 
elevar e a qualidade nutricional diminuir. O smoothie 
deve ser feito com frutas naturais e frozen light.

Mas apesar de light, o frozen acrescenta calo-
rias devido à quantidade de gorduras que ele apre-
senta. Lembre-se que ser um ingrediente light não 

significa, necessariamente, ser isento de gorduras 
ou de qualquer outro nutriente e caloria. Já, o suco 
natural feito com frutas frescas e água de coco faz 
a quantidade de gorduras diminuir. Consequente-
mente, o valor calórico é menor e o valor nutricional 
mais saudável. 

Deixe o smoothie para um momento especial e 
evite ingeri-lo frequentemente. Além disso, há varie-
dades grandes de smoothies e entre eles, opções que 
poderão se encaixar na dieta. É só colocar a regra de 
quanto mais simples, melhor em prática.

Fonte: http://minhavida.com.br 

Sucos diferente 
refrescam e emagrecem

A Banda Ases do Forró da cidade de 
Vitória capital do Estado do Espírito San-
tos conquistou seu espaço entre as gran-
des atrações nacionais de Forró e com sua 
irreverência agrada a todos.

Os espetáculos da Banda Ases do For-
ró, com seu ritmo empolgante e seu reper-
tório sempre atualizado, impressionam e 
contagiam o público que canta, dança e 
aplaude suas canções. A cada dia que pas-
sa é crescente o número de convites para 
shows consolidando ainda mais o trabalho 
e o sucesso que veio para ficar.

Durante o verão a Ases do Forró 
segue em turnê pelo litoral capixaba 
onde o amor pelo forró e a paixão por 
Trio Elétrico deram origem ao ritmo 
“Forró Elétrico”, neste período a Ban-
da passou a ser denominada de Ases 
Elétrico e o ritmo de suas músicas o 
“Forró Elétrico”. Os shows são realiza-
dos em trio elétrico transmitindo com 
muita energia essa junção de origina-
lidade, animação e modernidade que a 
cada dia conquista mais corações apai-

xonados por este ritmo envolvente e 
mais fãs.

A Banda Ases do Forró tem como in-
tegrantes em suas apresentações pelo 
Brasil: sete músicos/instrumentistas – 
Ulisses batera (bateria), Wagner Santos 
(contrabaixista), Pezzão (guitarrista). 
Demi Brito (tecladista), Misael Santos 
(acordeom), Japão e Dinho (percussão), e 
dois vocalistas – Zanza Óliver e Gabriel 
Gava - e dois casais de bailarinos – Sina-
ra, Cheiro, Dani, Flor e, como coreógrafo 
Allysson, além do figurinista Baby - que 
empolgam o público com sua energia e rit-
mo envolvente.

A Banda Ases do Forró tem 3 cd’s 
gravados: “Perigo, risco de se apaixonar”, 
“Perigo, risco de se apaixonar – Vol. 2” 
e “Forró Swingueira”. Sendo este último 
lançado no fim de 2009 e com uma exce-
lente aceitação da crítica especializada. 
Destaque neste último cd para as mú-
sicas: “Quando você me olha”, “Preciso 
me encontrar”, “Leão Domado”, “Não dá 
mais”, “Canto do meu coração” e “Entre 

quatro paredes”. Que estão sendo bastan-
te executadas nas rádios do Sul, Baixo Sul 
da Bahia, bem como no recôncavo baiano 
e vale do Jequiriçá.

Está no projeto da banda ganhar o 
mercado baiano de vez e para alcançar 
tal sucesso acaba de fechar contrato com 
o empresário musical itabunense Vercil 
Rodrigues que tem mais de 20 anos no 
mercado musical e que em anos anterio-
res lançou e administrou a banda de forró 
Mel de Cacau, que inclusive chegou a fa-
zer uma turnê européia, bem como lançar 
um cd no “Velho Continente”.

Banda Ases 
do Forró
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