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ENTREVISTA

Por que aparecem a cada dia 
mais escândalos envolvendo políti-
cos? A corrupção aumentou ou as 
investigações estão mais eficientes?

Joaquim Barbosa — Há sim mais 
investigação, mais transparência na 
revelação dos atos de corrupção. Hoje é 
muito difícil que atos de corrupção per-
maneçam escondidos.

 
O senhor é descrente da política? 
Joaquim Barbosa — Tal como é 

praticada no Brasil, sim. Porque a im-
punidade é hoje problema crucial do 
país. A impunidade no Brasil é planeja-
da, é deliberada. As instituições conce-
bidas para combatê-la são organizadas 
de forma que elas sejam impotentes, 
incapazes na prática de ter uma ação 
eficaz.

 
A quais instituições o senhor se 

refere? 
 Joaquim Barbosa — Falo espe-

cialmente dos órgãos cuja ação seria 

mais competente em termos de com-
bate à corrupção, especialmente do 
Judiciário. A Polícia e o Ministério Pú-
blico, não obstante as suas manifestas 
deficiências e os seus erros e defeitos 
pontuais, cumprem razoavelmente o 
seu papel. Porém, o Poder Judiciário 
tem uma parcela grande de responsa-
bilidade pelo aumento das práticas de 
corrupção em nosso país. A generaliza-
da sensação de impunidade verificada 
hoje no Brasil decorre em grande parte 
de fatores estruturais, mas é também 
reforçada pela atuação do Poder Judi-
ciário, das suas práticas arcaicas, das 

suas interpretações lenientes e muitas 
vezes cúmplices para com os atos de 
corrupção e, sobretudo, com a sua falta 
de transparência no processo de toma-
da de decisões. Para ser minimamen-
te eficaz, o Poder Judiciário brasileiro 
precisaria ser reinventado.

 
Qual a opinião do senhor sobre 

os movimentos sociais no Brasil?
Joaquim Barbosa — Temos um 

problema cultural sério: a passividade 
com que a sociedade assiste a práticas 
chocantes de corrupção. Há tendência 
a carnavalizar e banalizar práticas que 

deveriam provocar reação furiosa na 
população. Infelizmente, no Brasil, às 
vezes, assistimos à trivialização dessas 
práticas através de brincadeiras, cha-
cotas, piadas. Tudo isso vem confortar 
a situação dos corruptos. Basta compa-
rar a reação da sociedade brasileira em 
relação a certas práticas políticas com 
a reação em outros países da America 
Latina. É muito diferente.

 
Como deviam protestar? 
Joaquim Barbosa — Elas deviam 

externar mais sua indignação.

É comum vermos protestos de 
estudantes diante de escândalos?

Joaquim Barbosa — O papel dos 
estudantes é muito importante. Mas, 
paradoxalmente, quando essa indigna-
ção vem apenas de estudantes, há uma 
tendência generalizada de minimizar a 
importância dessas manifestações.

 
A elite pensante do país deveria 

se engajar mais? 
Joaquim Barbosa — Sim. Ela de-

veria abandonar a clivagem ideológica 
e partidária que guia suas manifesta-
ções.

O próximo ano é de eleições. Que 
conselho daria ao eleitor?

Joaquim Barbosa — Que pense 
bem, que examine o currículo, o passado, 
as ações das pessoas em quem vão votar.

 
Quando o senhor vota, sente di-

ficuldade de escolher candidatos?
Joaquim Barbosa — Em alguns 

casos, tenho dificuldade. Sou eleitor no 
Rio de Janeiro. Para deputado federal, 
não tenho dificuldade, voto há muito 
tempo no mesmo candidato. Para go-
vernador, para prefeito, me sinto às 
vezes numa saia justa. O leque dos 
candidatos que se apresenta não preen-
che os requisitos necessários, na minha 
opinião. Não raro isso me acontece. Não 
falo sobre a eleição do ano que vem, 
porque ainda não conheço os candida-
tos. Entrevista concedida ao jornal O 
Globo.

Joaquim Barbosa nasceu em Paracatu, noroeste de Mi-
nas Gerais. Obteve seu bacharelado em Direito na Uni-
versidade de Brasília, onde, em seguida, obteve seu 

mestrado em Direito do Estado.
Prestou concurso público para procurador da República, 

e foi aprovado. Licenciou-se do cargo e foi estudar na Fran-
ça, por quatro anos, tendo obtido seu mestrado em Direito 
Público pela Universidade de Paris-II (Panthéon-Assas) em 
1990 e seu doutorado em Direito Público pela Universida-
de de Paris-II (Panthéon-Assas) em 1993. Retornou ao car-
go de procurador no Rio de Janeiro e professor concursado 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi visiting 
scholar no Human Rights Institute da faculdade de direito 
da Universidade Columbia em Nova York (1999 a 2000) e na 
Universidade da Califórnia Los Angeles School of Law (2002 
a 2003). Fez estudos complementares de idiomas estrangei-
ros no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Áustria 
e na Alemanha. É fluente em francês, inglês, alemão e espa-
nhol. Toca piano e violino desde os 16 anos de idade. Este é 
o perfil de nosso entrevistado.

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Benedito Barbosa Gomes

“A impunidade é 
hoje um problema 
crucial no país”

Para ser 
minimamente eficaz, 
o Poder Judiciário 
brasileiro precisaria 
ser reinventado

“ “
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O prefeito em exercício de Ilhéus, Má-
rio Alexandre Corrêa de Sousa, entregou 
ao presidente da Câmara Municipal, vere-
ador Jailson Nascimento, o projeto de lei 
que dispõe sobre o Sistema de Defesa Civil 
para ser analisado e votação pelo Poder Le-
gislativo. A entrega do documento ocorreu 
durante visita ao Palácio Paranaguá, sede 
da administração ilheense. Em sua men-
sagem, Mário Alexandre enfatiza que o 
projeto de lei busca sintonizar a legislação 
municipal com as normas federais que re-
gem a matéria, bem como inserir o sistema 
municipal no Sistema Nacional de Defesa 
Civil, medida importante para que Ilhéus 
atinja vários objetivos, entre eles o recebi-
mento de verbas federais e estaduais.

“Além disso, este projeto tem a finalida-
de de dispor os órgãos e as ações municipais 
de defesa civil de forma mais ágil e eficien-
te, buscando uma melhor interação com a 
estrutura administrativa e peculiaridades 
do nosso município”, enfatiza o prefeito em 
exercício. O referido projeto de lei lembra 
que o Sistema Municipal de Defesa Civil 
é constituído por todos os órgãos e entida-
des da Administração Pública Municipal 
(direta e indireta), por entidades privadas 
e pela comunidade, sob a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil (Comdec). Como 
objetivos do Sistema, o artigo 3º apresenta 
quatro tópicos: a prevenção de desastres, a 
preparação para emergências e desastres, 
a resposta aos desastres e a reconstrução e 
a recuperação. O projeto enfatiza também 
que a direção do Sistema Municipal cabe 

ao prefeito do Município e que a Coordena-
doria Municipal de Defesa Civil (Comdec) 
é dirigida e presidida pelo coordenador de 
Defesa Civil.

Compete à Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil, entre diversas outras atri-
buições: assessorar e informar o Prefeito e 
seus secretários sobre o gerenciamento de 
emergências e contingências associadas à 
ocorrência de riscos ambientais; participar, 
em conjunto com os setores competentes, 
da elaboração de políticas públicas muni-
cipais para prevenção, monitoramento e 
atendimento de impactos ambientais so-
bre pessoas e bens privados, públicos ou 
coletivos; elaborar planos contingenciais 
específicos para os riscos ambientais exis-
tentes no Município de Ilhéus; e elaborar e 
implementar planos, programas e projetos 
de Defesa Civil, propondo, também, à au-
toridade competente       a decretação de 
situação de emergência ou de estado de ca-
lamidade pública.

O Sistema Municipal de Defesa Civil 
tem a seguinte estrutura: coordenadoria 
municipal de Defesa Civil, coordenador 
municipal de Defesa Civil e núcleos comu-
nitários de defesa civil. Por sua vez, a Coor-
denadoria Municipal será constituída por 
um representante (que terá um suplente) 
de cada um dos seguintes órgãos munici-
pais: secretarias municipais de Assistên-
cia Social, Saúde, Administração (através 
da Guarda Civil), Educação, Transporte e 
Trânsito, Serviços Urbanos, Infraestrutura 
e Governo.

Prefeitura envia à Câmara Projeto de
Lei que cria o Sistema de Defesa Civil

A dor, embora desconfortável, é 
um sinal de alerta, de que algo erra-
do está acontecendo no organismo. Os 
estudiosos reputam a dor renal como 
a pior, entretanto a dor de cabeça é 
a mais perturbadora e incapacitante. 
Já se catalogou cerca de cento e cin-
qüenta espécies de dor de cabeça. As 
pessoas ansiosas, nervosas, vingativas 
têm dificuldade de lidar com ela. Por 
outro lado, pacien-
tes que estão de bem 
com a vida, conse-
guem enfrentar as 
dificuldades do dia 
a dia, contornar os 
probleminhas, ad-
ministram melhor a 
cefaléia. 

Na meningite, a 
dor está associada 
ao endurecimento do 
pescoço, náuseas e 
vômitos. No tumor cerebral, a depen-
der da localização da tumoração, varia 
a intensidade dela. A dor na face está 
geralmente relacionada à inflamação 
dos seios sinusais; à inflamação do 
nervo trigêmeos, a um problema den-
tário...

Felizmente, a cefaléia está ligada, 
via de regra, a doenças não graves. A 
enxaqueca é uma das queixas mais 
freqüentes e varia a sua intensidade 
de paciente a paciente. Ele, além da 
dor, relata náuseas, vômitos, distúr-
bios oculares. Entretanto, o único si-
nal pode ser a dor numa das regiões da 

caixa craniana.  
Geralmente, o doente procura o 

clínico que, através da história clínica 
e de outros procedimentos, fará o diag-
nóstico. Se a dor for de origem ocular, 
será encaminhado ao oftalmologista; 
se for renal, ao nefrologista; e assim 
por diante. 

A etiologia, sendo tumoral, caberá 
uma intervenção cirúrgica. Nas dores 

crônicas como na 
enxaqueca, o tra-
tamento será atra-
vés de analgésicos. 
Há quase duzentos 
anos, descobriu-se 
o valor terapêutico 
da aspirina, o AAS, 
originariamente, 
obtido do salgueiro. 
Com o desenvolvi-
mento da Química, 
hoje, aquela subs-

tância é sintetizada. O analgésico, com 
o tempo, vai perdendo sua eficácia. É 
preciso aumentar a dose ou trocar de 
analgésico. Quem suporta a dor?. O 
poeta João Cabral de Melo Neto sofreu 
durante cinquenta anos de enxaqueca. 
Segundo um depoimento seu, algumas 
vezes, ingeria todo dia doze comprimi-
dos de aspirina. Em homenagem ao 
medicamento, dedicou-lhe um poema.

O preceito do médico será curar 
quando puder, mas consolar sempre.

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

As cefaléias

O Presidente da Câmara Jailson Nascimento e o prefeito em exercício Mário Alexandre
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OAB vai sabatinar advogados 
candidatos a vaga de desembargador

Deu em A Tarde: “A OAB-BA vai sabatinar dia 29, durante o dia, os 16 advogados 
que se candidataram a desembargador para ocupar a vaga de Gilberto Caribé. No 
mesmo dia, define a lista sêxtupla da qual o TJ elegerá uma lista tríplice que irá para 
Wagner escolher um.”

Eleitores têm até 5 de maio para regularizar 
situação com a Justiça Eleitoral

Visando às eleições deste ano, os cidadãos que precisam solicitar, transferir 
domicílio ou revisar dados eleitorais têm até o dia 5 de maio para fazê-lo. A in-
formação foi divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) baiano. O prazo 
é o mesmo para quem mora no exterior se cadastrar ou transferir o domicílio 
eleitoral. Em Salvador, o atendimento aos eleitores acontece na Central de Aten-
dimento ao Público, no Centro Administrativo da Bahia (CAB) e nos postos da 
Justiça Eleitoral nos SACs. No interior do Estado, os eleitores também podem se 
dirigir aos SACs ou aos Cartórios Eleitorais, onde houver. 
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Prefeitura quer melhorar atendimento à população
Licenciamento para terminal 

portuário de Ilhéus foi discutido 
em audiência pública

Com um público de 1.193 pesso-
as, o Ibama realizou até a madrugada 
desta sexta-feira, 16, uma Audiência 
Pública com o objetivo de conceder a 
licença a construção do terminal por-
tuário de Ponta da Tulha, empreen-
dimento sob a responsabilidade da 
Bahia Mineração Ltda. O encontro, 
que teve início às 19 horas do dia 
15 e transcorreu até às 4h30min da 
manhã (quando foi assinada a Ata), 
ocorreu   no principal auditório do 
Centro de Convenções Luís Eduardo 
Magalhães, na avenida Soares Lopes, em 
Ilhéus.

A Audiência Pública foi aberta pelo 
prefeito em exercício de Ilhéus, Mário Ale-
xandre, que ressaltou a importância do de-
bate democrático sobre o Projeto Intermo-
dal, que inclui ainda a construção de uma 
ferrovia e aeroporto, e parabenizou à todos 
pelo interesse em participar da reunião 
por considerar esses empreendimentos de 
grande porte, uma oportunidade ímpar do 
município e de toda a região sul da Bahia 
encontrar um novo rumo de desenvolvi-
mento, dentro dos padrões da sustentabili-
dade ambiental, gerando emprego e renda 
para os municípios.

Após a solenidade de abertura, que 
contou ainda com as presenças do secre-
tário extraordinário de Portos e Indústria 
Naval, Roberto Benjamim, do superin-

tendente estadual do Ibama, Célio Costa 
Pinto, e de Amaury Pekelman, gerente de 
Marketing da Bahia Mineração, tiveram 
início a apresentação dos trabalhos técni-
cos, que, de forma sintética, mostrou todos 
os processos levados em consideração para 
se proceder o licenciamento. Na oportuni-
dade, também foram mostrados aspectos 
do projeto e apresentação do Estudo de Im-
pacto Ambiental.

Em seguida, a mesa diretora da Audi-
ência Pública concedeu espaço para todas 
as pessoas interessadas ou representan-
tes de entidades pudessem se manifestar 
de forma oral ou por escrito, tendo sido o 
primeiro a fazer uso da palavra um repre-
sentante do Ministério Público Federal. De 
acordo com a legislação em vigor, a audiên-
cia só se encerrará 10 dias a partir do dia 
15, prazo que qualquer cidadão tem para se 
manifestar enviando documento ao Ibama.

Melhorar o funcio-
namento operacional da 
máquina administrati-
va, reduzir o número de 
filas diárias em diversos 
setores no âmbito muni-
cipal, economizar os re-
cursos gastos com mate-
riais de expediente, mais 
controle na arrecadação 
e aplicação do dinheiro 
público, atender as nor-
mativas dos tribunais 
de contas, criar banco 
de dados unificado e 
centralizado com cadastro único de pesso-
as, além de mais cidadania, transparência 
e controle social. Estes foram alguns dos 
principais pontos apresentados aos servi-
dores da Prefeitura de Ilhéus pelo consul-
tor da empresa Elotech, Marcos Agulham, 
sobre o curso de capacitação em gestão 
pública continuada a ser implantado em 
cada secretaria ainda neste semestre.

O consultor em sistema de gestão ex-
plicou que com a instalação do programa 
o servidor será reeducado no seu trabalho 
diário e promoverá reestruturação no ser-
viço público. “Com isso, ele fará mais agi-
lidade na emissão de documentos diversos 
e ao mesmo tempo a máquina administra-
tiva tem um ganho em torno de 30% com a 
emissão de processos. Para isso, é necessá-
rio capacitar equipes que tenham conheci-
mentos em gestão de informações”.

Marcos Agulham assegurou que o trei-
namento dos usuários sempre é realizado 
no próprio ambiente de trabalho, “o gera 
economia de recursos e produtividade. A 
capacitação será aplicada em três etapas. 
O programa funciona com os principais 
bancos de dados comerciais e “open sour-

UFBA escolhe novo 
reitor em maio

Fazendeiro é condenado
a 30 anos de prisão por 
morte de Dorothy StangNos próximos dias 4 e 5 de maio, 

professores, estudantes e técnicos da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
vão às urnas para eleger o novo reitor da 
instituição para o quadriênio 2010-2014. 
Antes da votação, os candidatos das três 
chapas concorrentes participam de uma 
série de debates com a comunidade aca-

dêmica para expor suas propostas de 
campanha. Apesar do sufrágio, os estu-
dantes reclamam que falta muito para 
a real democratização da instituição, já 
que a decisão final ainda cabe ao Minis-
tério da Educação, que pode contrariar 
o voto do eleitorado e escolher qualquer 
um dos concorrentes. 

O fazendeiro Vitalmiro Bastos de Moura, o Bida, foi condenado na 
noite da última segunda-feira a 30 anos de prisão por mandar matar a 
missionária norte-americana Dorothy Stang em fevereiro de 2005. A 
pena deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado. Esse foi o 
terceiro júri popular de Bida.
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ce” do mercado, propicia a implantação de 
“datawarehouse”, além de permitir que o 
usuário altere e crie relatórios”. 

Ao mostrar o que a prefeitura ganha 
com sua implantação, o consultor em sis-
tema de gestão garantiu que “num curto 
espaço de tempo as secretarias ligadas a 
Recursos Humanos, elaboração de folha 
de pagamento, compras e licitações, almo-
xarifado, patrimônio, frotas e veículos, tri-
butação municipal, controle financeiro e 
interno, arrecadação e relatórios da lei de 
responsabilidade fiscal mostrarão resulta-
dos positivos”.

A exposição de motivos aconteceu no 
salão de reuniões do Palácio Paranaguá, 
com a presença de representantes das se-
cretarias de Educação, Finanças, Gover-
no, Administração, Esporte, Indústria e 
Comércio, Meio Ambiente e Turismo. Par-
ticiparam ainda da reunião servidores que 
trabalham nos setores de contabilidade, 
tesouraria, protocolo e controle de proces-
sos, auditoria e de compras “que ficaram 
entusiasmados com a nossa explanação no 
que diz respeito em melhorar o funciona-
mento da máquina administrativa”.

Mulheres adiam maternidade
As mulheres que tiveram filho na França em 2009 tinha idade média de 

30 anos contra, contra menos 27 anos há três décadas, destacou um estudo 
publicado nos jornais Le Parisien e Le Figaro. “Continua na França o atraso 
da idade da maternidade”, diz o estudo População e Sociedades, do Instituto 
Nacional de Estudos Demográficos. As mulheres que deram à luz em 2009 
tinham 30 anos de média, contra 29,9 anos em 2008. Em 1977, a média era 
de 26,5 anos, lembra o estudo. O fenômeno só se registrou antes durante 
a I Guerra Mundial. “Para encontrar uma média de idade tão alta para a 
maternidade é preciso voltar aos anos de 1914 a 1918, pela ausência dos 
homens que partiram para a guerra”. Declarou o coordenador do estudo, 
Guilles Pison, ao Jornal Le Parisien.
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

Deixar limpas:
As ruas, as praças, as salas, os co-

letivos.
Recolha, por gentileza, o lixo que 

você produzir.
Recolher a sujeira que seu bichinho 

de estimação deixar na rua.
Tenha certeza que, se pudesse, ele 

faria essa gentileza! 
Deixar a faixa de pedestres livre 

para quem está a pé. Afinal, amanhã 
pode ser você quem precise atravessar a 
rua, não é mesmo? 

Não pare seu veículo (carro bicicleta 
ou moto) nas calçadas, elas se destinam 
EXCLUSIVAMENTE aos pedestres e 
cadeirantes.

Não ocupe as calçadas com mesas 
cadeiras, mercadorias, estantes, chur-
rasqueiras, pelo mesmo motivo.

O espaço público é de todos ao mes-
mo tempo, o que não lhe dá o direito de 
usá-lo só para si, ainda que temporaria-
mente.

Se for construir, use o seu espaço 
particular, não obstruindo a via pública 
ou calçada, para depósito de materiais 
ou entulho (restos de obra).

Ceder passagem para ambulâncias, 
bombeiros e carros de polícia. 

Travar o caminho pode ser a diferen-
ça entre a vida e a morte para alguém.

Desacelerar seu carro quando vir o 
sinal amarelo.

Não estacionar em fila dupla. Além 
de um engarrafamento, você pode cau-
sar acidentes!

Ceder à vez no trânsito. Este é um 
gesto que vai lhe custar apenas alguns 
segundos e faz toda a diferença para o 
próximo! 

Ninguém merece ficar ouvindo sons 
ou musiquetas que não escolheu, por-
tanto baixe o volume do som (CD, DVD, 
TV  Radio ou que for).

 Ocupar apenas o seu lugar em ci-
nemas, teatros ou shows. Sua bolsa não 
vai se importar em ver a apresentação 
no seu colo, não é? 

Não apoiar os pés na poltrona da 
frente, mesmo que ela esteja vazia. Já 
pensou se você, ao se recostar, encon-
trasse uma sola de sapato? 

Falar baixo no restaurante. Além de 
inconveniente, é muito chato todos sabe-
rem os detalhes de sua conversa, não é? 

Mostrar aos seus filhos como é im-
portante se comportar em um restau-
rante. Ser educado é ser gentil! 

Ceder a vez, ou o lugar, para idosos, 
gestantes e deficientes físicos. Nem pre-
cisava regulamentar esta cortesia, não 
é?

Usar “bom dia”, “boa tarde”, “boa 
noite”, “obrigado”, ”por favor,”, “descul-
pe” e “com licença”. Além de gentil, isto 
pode abrir uma série de portas para 
você.

Ajudar alguém para abrir uma por-
ta, segurar uma sacola, empurrar um 

carrinho, atravessar a rua, fazer uma 
“boa ação” é bastante gratificante, faça 
isso como hábito, adote esta disciplina. 

Não conversar em voz alta nos eleva-
dores, nem em lugar algum, todo mundo 
escuta a sua conversa, e isto pode ser in-
conveniente, não acha?

Não empurrar as pessoas para en-
trar ou sair dos trens ou metrô. Tenha 
calma que você chegará ao seu destino.

Deixar um espaço à esquerda nas 
escadas e nas calçadas, para que os 
mais apressados possam passar. Res-
peite o ritmo de cada um!

Não prejudique a passagem das pes-
soas parando para conversar nas esqui-
nas ou locais movimentados.

Esperar com paciência a sua vez de 
ser atendido, no banco, na loja etc...

Tratar as pessoas como gostaria de 
ser tratado.

E quanto ao atender as pessoas? Fa-
laremos deste tema na próxima edição.

Nosso Direito termina onde começa 
o do outro.

Direito tem quem Direito anda.
 Este artigo foi adaptado do texto 

original do site abaixo (RECOMENDO 
A TODOS)

www.gentileza.net  

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

CIDADANIA... 
e Gentileza é:
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LEMBRANÇAS

Hoje,
Olhando o sol que um dia brilhou por ti,
Olhando as nuvens, onde um dia teu rosto 
vi,
Olhando o mar, onde um dia chorei por ti,
Olhando tua foto, onde um dia, 
Sabor de silêncio, senti,
Ouvindo o vento, 
Que um dia me levou a ti,
Ouvindo o pássaro, que um dia cantou por 
nós,
Tenho a certeza!
 
Lembranças são cores que não se apagam!
Em desvão guardadas estão
E no vai-e-vem das ondas
Refloridas voltam!
murmurando maviosos cantos
Carimbando eternamente
O amoroso coração.
 

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

PATRÍCIA PRINCESA

Patrícia
dos Santos,
Patrícia
princesa,
mãos pequenas
de rainha,
jeito de
quem
está sempre
a voar
nas estrelas.
Patrícia flor
plantada
nos muros
do DNIT,
orgulho
da Dona 
Eliete,
musa suprema
do Colégio
Heraldo Tinoco
do São Caetano.
Que Deus
realize sempre
teus desejos!
São os votos
deste teu amigo e poeta.

Wagner Albertsson
Clube do Poeta do Sul da Bahia

Poesias
Pelos 
caminhos da fé

A humanidade tem caminhado ao longo desses milha-
res de anos imbuída de um sentimento de apego e convívio 
com o divino. Da crença em um ou vários deuses, da predo-
minância de divindades femininas para divindades mascu-
linas o percurso religioso é cheio de transformações. Falar 
de religião é assim algo instigante e oportuno a todos que 
se dedicam à história. Esse é o objetivo do livro Pelos cami-
nhos da fé do historiador canavieirense Durval Pereira da 
França Filho. 

Em sua obra, Durval apresenta o percurso do catolicis-
mo na cidade de Canavieiras. Esse é o início de uma jorna-
da que ainda pretende abordar aspectos do protestantismo 
nessa cidade. O livro foi editado pelo Centro Universitário 
de Caratinga – UNEC, custa R$ 20,00 e pode ser adquiri-
do através do contato com o autor pelo e-mail: dumaestro@
hotmail.com.

Como elemento presente na maioria das pessoas, a 
religião é um tema espinhoso e sutil. Em sua abordagem, 
Durval França caminha apontando aspectos da expansão 
e catequese católica em Canavieiras. Tal análise requer 
uma envergadura colossal, afinal trata-se de quase trezen-
tos anos de história a serem feitos em pouco mais de cem 
páginas.  Aqui e ali despontam uma narrativa fluida que 
vai indicando o caminho de como tal empreitada foi levada 
adiante e que permite visualizar de que maneira a cristia-
nização católica foi conseguida.

A envergadura da obra é, no entanto, seu maior proble-
ma. Para dotar sua análise a partir de uma visão de lon-
ga duração o autor lança-se a comentar o início da Igreja. 
Assim, recua ao ano I da era cristã e vai avançando. Tal 
fato não poderia ocorrer sem recair em simplificações. Ou-
trossim, a abordagem da história da Igreja em Canavieiras 
acaba sendo sufocada por outros assuntos.

A obra possui uma série de acontecimentos e história 
ligados ao cotidiano da cidade. Ai o autor mostra toda sua 
erudição e conhecimento do passado de Canavieiras, brin-
dando-nos com deliciosas informações sobre eventos ocorri-
dos nessa cidade.

Nesse caminhar, de análise da religião, o autor comete 
o que talvez seja seu calcanhar de Aquiles. Sendo Durval 
um dos mais destacados líderes adventistas da cidade a 
abordagem da cristianização católica é feita muitas vezes 
com o olhar do fiel e não do historiador. O distanciamen-
to tão necessário para a análise é muitas vezes deixado de 
lado para uma leitura pelo olhar da fé. 

Percorrer os caminhos da fé: eis o desafio. A erudição 
de Durval França Filho e seu amor pelo conhecimento, pela 
história e por Deus, o levaram a tal empreitada. 

Pelos caminhos da fé é uma obra para se ler, reler e 
pensar. Se o autor não consegue analisar plenamente o que 
foi a cristianização católica em Canavieiras, sua obra, po-
rém, leva-nos a pensar o que é a nossa fé nos dias atuais. 
Assim, sua leitura torna-se prazerosa e instigante. Ela pos-
sui aquele quilate que fazem com que a história seja tão 
inspiradora em nossas vidas, lendo-a refletimos e, a partir 
dessa reflexão, somos levados a ação. Uma boa leitura.

Por Charles Nascimento de Sá - Historiador e Mestre em Cultura.
E-mail: Charles.sa75@gmail.com 

Acessem www.historiasnoplural.blogspot.com 

Segue de vento em polpa a preparação para formatura da 1ª turma do cur-
so de Direito da faculdade UNIME de Itabuna. A comissão de formatura que é 
presedida pela aluna Andrea Peixoto, realizou no dia 12/03, com total sucesso, 
uma festa na boate ballo, que marcou o inicio das atividades da comissão. Se-
gundo a presidente, outras atividades estão sendo planejadas para serem de-
flagradas durante o ano de 2010. A primeira turma de direito da UNIME, tem 
previsão para formatura no ano de 2012.1, com expectativa de lançar no mer-
cado regional profissonais que buscam tratar as questões do direito dentro de 
uma visão moderna de busca e acesso à justiça. Segundo ao aluno Alexandro 
Portela, que faz parte dos formandos da primeira turma, esta sendo preparado 
pela comissão de formatura um seminário, com data ainda a ser definita, cuja 
tematica será na área de Direito Penal.

Antes de realizar sua 
apresentação-show no 
Centro de Convenções de 
Ilhéus no Sábado de Ale-
luia, 3/3, Alexandre Pires 
autografou uma camisa do 
Projeto Gringo Brasileiro 
a pedido do Prof. Ed Bra-
sil, coordenador da inicia-
tiva de inclusão social. De 
início o cantor mostrou-se 
surpreso por encontrar no 
sul da Bahia um projeto 
com um foco como este: 
tornar realidade para es-
tudantes de baixa renda 
o acesso a aulas de inglês 
sem pagamento de ma-
trícula nem de mensalidades, apren-
dendo em cursos particulares com os 
mesmos professores, com o mesmo 
material didático e nas mesmas salas 
de aula dos alunos pagantes.

Sempre muito solícito e interessa-
do em todos os momentos do encontro, 
Pires afirmou: “Apoiar uma iniciativa 
como essa não é nenhum favor. É uma 
obrigação de pessoas conscientes da 
importância de seu papel na socieda-
de. Por isso cumprimento aqui os em-
preendedores e fico totalmente à dispo-
sição, não só na Bahia, como em todo 
o Brasil e no exterior. Por experiência 
própria, sei bem como esse projeto é 
decisivo para o futuro de quem quer 
ser alguém na vida”. 

Como se sabe, Alexandre Pires teve 
uma experiência internacional que foi 
um divisor de águas em sua carreira: 
a conquista de um prêmio Grammy no 
ano de 2003. E uma projeção fora do 
Brasil é tanto maior quanto maior for o 
conhecimento de inglês de quem traba-
lha para conquistar reconhecimento, 
inclusive no exterior, seja qual for sua 

área de atuação profissional. 
A camisa autografada pelo cantor 

em Ilhéus, a título de incentivo, será 
sorteada entre os alunos da escola que 
primeiro concluir o processo de cadas-
tramento e indicação dos alunos para o 
Gringo Brasileiro, nesta recém-inicia-
da 2ª etapa do Projeto, e que prossegue 
até a véspera do recesso de São João. A 
1ª etapa, como se recorda, foi a do sor-
teio do Fusca conversível com barras de 
ouro encerrada com a entrega dos prê-
mios em 28/01/2010. E a 3ª etapa será 
a das aulas gratuitas propriamente di-
tas: o curso começa no segundo semes-
tre de 2010 e vai até o final do primeiro 
semestre de 2012, abrangendo todas 
as etapas do Immediate Conversation, 
conversação imediata em inglês.

Assim como Alexandre Pires está 
fazendo, todos podem se informar e 
dar seu apoio ao projeto através do site 
www.gringobrasileiro.com.br. Ou fa-
lando diretamente com seu coordena-
dor, Prof. Ed Brasil, através dos tele-
fones (73) 9191-2302 e (73) 9919-4039. 
Ou ainda através do e-mail edbrasil@
edbrasil.com.br 

Alexandre 
Pires apóia 
aula de inglês

1ª Turma do 
curso de Direito 
da Unime

Prof. Ed Brasil e Nely Gonçalves (Projeto Gringo 
Brasileiro) com Alexandre Pires (centro)
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O choro e a oração
Nem sempre a gente está legal. Aliás, inú-

meras vezes estamos mal de fato. Um proble-
ma de saúde, dificuldades financeiras, ques-
tões afetivas... A verdade é que ninguém está 
livre de passar por dissabores e aborrecimen-
tos. E o que vamos fazer? Ora, vamos chorar 
um pouco! Chorar faz bem quando precisamos 
desabafar o que nos sufoca. Nossas lágrimas 
cumprem a função da válvula na panela de 
pressão. Deixam vazar o que já não podemos 
conter sob pena de explodir. Tudo bem; vamos 
chorar um pouco. Que mal há nisso? Com cer-
teza nos sentiremos mais aliviados. Dou uma 
sugestão, no entanto, para que não surja a 
sensação de lágrimas desperdiçadas. Vamos 
empregá-las em nosso próprio benefício. De 
que forma? Vou explicar:

Nosso corpo é constituído basicamente 
por água, cerca de setenta por cento. Vale 
dizer que a água é certamente um de nossos 
componentes prioritários e fundamentais. 
Pesquisas realizadas pelo fotógrafo e autor 
japonês, Masaru Emoto, revelam que a água 
acaba refletindo nossos sentimentos. Foram 
realizadas diversas experiências com cristais 
de água congelada e o pesquisador constatou 
substanciais diferenças para melhor entre 
as fotos dos cristais de água tiradas em uma 
represa antes e após a realização de orações. 
Sem dúvida, trata-se de um trabalho interes-
sante, e que pode ser conferido no livro: As 
mensagens da água – Editora Isis. 

Bem, citei a referida pesquisa para fun-
damentar o que aparentemente comprova a 
eficácia da oração. Muitas curas inegavel-
mente são obtidas através do poder da ora-
ção, no entanto, até então não imaginávamos 

que tal mudança no quadro de determina-
das moléstias poderia ocorrer em função da 
modificação na estrutura molecular da água 
contida em nosso próprio organismo, sensí-
vel aos pensamentos e sentimentos que mes-
mo sem perceber lhe dirigimos. Destarte, o 
que acaba proporcionando a cura parece ser 
exatamente a alteração da estrutura mole-
cular da água que pode ser obtida através 
da oração. Consequentemente proponho que 
oremos. Vamos chorar e orar. Dobrar nos-
sos joelhos e entrar em sintonia com o nosso 
Criador. Apresentar a Ele nossas preocupa-
ções e confiar que muitas coisas boas poderão 
surgir a partir dessa entrega confiante.

Quem chora apenas, perde água. Quem 
chora e ora, transforma água. Água transfor-
mada reverte em benefícios para a pessoa e, 
às vezes, na própria cura interior. Não preci-
samos pedir a Deus que solucione nossos pro-
blemas da forma como achamos que devem 
ser resolvidos, pois nosso Pai com certeza tem 
melhores idéias que as nossas, e não exigiria 
que ficássemos centrados naquilo que nos fal-
ta. Devemos é agradecer por tudo o que pos-
suímos, cercando-nos da idéia de abundância, 
e criando um ambiente propício para a trans-
formação. Assim como Jesus transformou a 
água em vinho podemos, com o auxílio Dele, 
transformar nossos pensamentos e sentimen-
tos, nossa água poluída em água pura. Aliás, 
não é bem esse o nosso batismo? Água fonte 
de vida gerando maior vida ainda! 

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educa-
ção; escritora, psicóloga clínica e judiciária. Jáu – São 

Paulo (www.mariaregina.com.br)

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- Trabalhei por oito anos como 
lanterneiro, pintor e soldador, inclu-
sive em finais de semanas e acima do 
horário. Não recebia hora extra nem 
insalubridade. Já o ex-patrão pegava 
esse adicional. Entre na Justiça e o juiz 
exigiu pericia, ainda não feita, para 
ver se o serviço era insalubre. Poderá 
concluir que a área não era insalubre? 
Não tenho documento para provar a 
minha jornada. Carlos Matos. 

Caro Matos, convém salientar que o 
contrato com o seu ex-patrão nada tem a 
ver com o atual. 

Bem, para a constatação de insalubri-
dade ou periculosidade (no caso insalubri-
dade), deve realmente haver perícia. É uma 
imposição da CLT. A questão não é de área, 
ou de local insalubre, é do serviço. Ou seja, 
o serviço que você desempenha é insalubre, 
mas o perito é quem vai esclarecer o juiz a 
respeito, até porque há três graus de insa-
lubridade: máxima, média e mínima. E o 

perito é quem vai fazer essa   dosagem. 
 
2- Trabalho numa empresa há qua-

tro anos. Ampliei minhas funções e não 
fui promovido, além de ter colegas que 
realizam as mesmas atividades com sa-
lários maiores. Sinto-me discriminado 
diante dessa desigualdade. Isso carac-
teriza assédio moral? Ítalo Lima. 

Caro Ítalo, temos que ver por primeiro, 
se a empresa dispõe de plano de cargos e sa-
lários. Se houver  esse plano, é o caso de pe-
dir o seu reenquadramento nas novas ativi-
dades. Se não houver o quadro, a hipótese é 
de equiparação, desde que o seu colega não 
faça as mesmas atribuições a mais de dois 
anos antes de você. Veja bem, não é tempo 
de serviço na empresa, é tempo de serviço 
nas funções.

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.

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

Por Eurípedes Brito Cunha  

A Editora A Partilha lançou no último dia 10 de abril em 
São Paulo, o mais novo livro da Colunista do Jornal Direitos, 
que também é Psicóloga Judiciária; formada em direito e es-
pecialista em Educação Maria Regina Canhos Vicentin, 
“ESTAÇÕES DA VIDA - Espiritualidade Feminina”. 
A obra traz as peculiaridades da mulher quanto à afeição, 
forma de relacionar-se e olhar para si mesma, num conjunto 
de características singulares ao universo feminino, explora-
do com o auxílio de pequenos trechos do profeta bíblico Isaías. É Um guia prático de 
orientação e reflexão. Para adquirir www.mariaregina.com.br    

Para participar desta coluna, 
mande sua pergunta para 

direitos@jornaldireitos.com.br

O casamento entre mulheres jo-
vens e trabalhadores mais velhos ou já 
aposentados passou a ser um dos nós 
da Previdência Social brasileira, que 
hoje concede por ano 30 mil pensões 
para beneficiários de casamentos em 
que a diferença de idade era superior 
a dez anos, conforme dados obtidos 
pela Folha. Segundo o Ministério da 
Previdência, atualmente 605 viúvas 
de 15 a 19 anos recebem pensão por 
morte. Os números levantam a sus-

peita de que podem estar ocorrendo 
casamentos forjados para assegurar 
às famílias a manutenção do benefício 
após a morte do aposentado. A cada 
ano, as novas concessões para jovens 
viúvas aumentam em R$ 280 milhões 
os gastos da Previdência, consideran-
do o atual valor médio dos benefícios: 
R$ 713,14. No total, são concedidas 
por ano aproximadamente 360 mil 
pensões por morte.  

(Folha de S. Paulo).

Efeito “jovem 
viúva” surpreende 
o INSS

Em razão da Pandemia que hou-
ve em 2009 e com a aproximação do 
inverno, o governo federal se mobili-
za com campanhas de vacinação con-
tra gripes em todo o Brasil. Desde o 
último dia 07, a Faculdade de Ilhéus 
esteve envolvida em campanha contra 
a Influenza H1N1, popularmente cha-
mada de gripe suína. Foram aplicadas 
cerca de 600 doses entre pessoas da 
comunidade acadêmica, ministradas 
por uma equipe da Secretaria de Saú-
de do município. 

A vacinação na Faculdade de Ilhéus 
foi uma atividade da disciplina Saúde 
Coletiva 1, ministrada por Maria Amélia 
Farias, realizada até o dia 15 de abril, 
pelos estudantes do 4º semestre do Cur-
so de Enfermagem, em parceira com a 
Secretaria de Saúde. Além da professora 
Maria Amélia, o trabalho no campus aca-
dêmico contou com a presença das pro-
fessoras Roberta Marques e Kátia Diaz 
e das vacinadoras municipais Marlene 
Santos de Jesus e Nádja Machado. 

Obedecendo a escala de prioridade do 
Ministério da Saúde, estão sendo vacina-

das até o dia 23 próximo, pessoas na fai-
xa etária de 20 a 29 anos, portadores de 
doenças crônicas e crianças de seis meses 
a menores de dois anos. No próximo dia 
24 de abril, “teremos a campanha em ní-
vel nacional da gripe comum para idosos 
a partir de 60 anos e aqueles portadores 
de doenças crônicas também serão va-
cinados  contra a H1N1” alerta Amélia 
Farias. A população de 30 a 39 anos será 
vacinada contra a H1N1 no período de 10 
a 21 de maio.

Segundo Kátia Diaz, coordenadora 
do PNI – Programa Nacional de Imuni-
zação – em Ilhéus, a meta vacinal no mu-

nicípio é de 100 mil pes-
soas, entre crianças de 
mais de seis meses e me-
nos de dois anos, adultos 
na faixa etária de 20 a 29 
anos, incluindo portado-
res de doenças crônicas 
e gestantes. Ela informa 
que Já foram vacinadas 
em Ilhéus cerca de 25 mil 
pessoas.

Vacina contra a gripe
suína mobilizou estudantes 

na Faculdade de Ilhéus

FACULDADE
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Em alguns momentos da primeira metade 
do século passado as imensas riquezas gera-
das pela produção de cacau criaram todas as 
condições para que uma parte desses recursos 
fosse aplicada em projetos de diversificação, 
permitindo um duradouro  processo de desen-
volvimento e bem estar social, algo impossível 
de ocorrer quando se vive da monocultura, por 
mais lucrativo que o produto seja.

Ou aparente ser.
O fato é que, por falta de visão ou pela 

ilusão de que aquelas riquezas seriam eter-
nas, aliadas a uma notória ausência de espí-
rito coletivo, as raras iniciativas no sentido de 
se evitar a extrema dependência do cacau se 
mostraram ineficientes. 

O resultado é que quando a crise provo-
cada pela vassoura-de-bruxa se revelou mais 
devastadora do que todas as outras crises, o 
Sul da Bahia mergulhou num abismo  e viu 
sua economia reduzida a frangalhos.

As conseqüências foram e ainda são vi-
síveis: produtores descapitalizados, centenas 
de propriedades rurais relegadas ao abando-
no, desemprego em larga escala, empobre-
cimento das pequenas e médias cidades e 
criação de bolsões de miséria nas periferias, 
cada vez mais carentes e violentas, de Ilhéus 
e Itabuna.

Mesmo com um processo de recuperação 
a partir dos primeiros anos deste século, com 
a expansão do turismo e de um incipiente pólo 
de informática em Ilhéus e da consolidação dos 
pólos de comércio, prestação de serviços, saú-
de e ensino superior em Itabuna, ainda existe 
uma imensa demanda por empregos, que re-
sultariam numa vida mais digna para milha-
res de pessoas.

E eis que o Sul da Bahia se vê diante de 
uma segunda chance de encontrar o cami-
nho do desenvolvimento, com a implantação 
de projetos importantes como o Porto Sul e a 
Ferrovia Oeste Leste, cujos benefícios não se 
limitarão apenas a Ilhéus, mas se estenderão 
aos demais municípios do Sul da Bahia.

O porto e a ferrovia farão da região um 

pólo industrial, além de aquecer outros setores 
da economia, criando as bases para um novo 
ciclo de desenvolvimento. São obras capazes 
de ter, para o Sul da Bahia, o mesmo impac-
to que o Pólo Petroquímico teve para a Região 
Metropolitana de Salvador. 

Mais eis que, em vez de gerar uma ampla 
mobilização de todos os segmentos regionais, 
em função das múltiplas oportunidades que 
oferecem, a Ferrovia Oeste-Leste e o Porto Sul 
enfrentam a resistência de alguns setores, a 
exemplo dos ambientalistas e alguns hotelei-
ros, que num misto de má fé, desinformação e 
interesses inconfessáveis, tentam transformar 
o porto e a ferrovia numa versão grapiuna do 
apocalipse, como se em vez de progresso e de-
senvolvimento, eles fossem trazer destruição.

Em nome de uma causa justa, a conserva-
ção ambiental, esses setores estão usando to-
dos os artifícios para barrar os projetos, como 
se fosse possível, em função das rígidas leis 
ambientais de hoje, realizar obras de tamanha 
envergadura sem os necessários estudos e as 
compensações por eventuais danos, mínimos 
se comparados aos benefícios que o Porto Sul e 
a Ferrovia Oeste Leste proporcionarão.

O debate é necessário, salutar e contribui 
para que sejam dadas todas as garantias para 
que os impactos ambientais sejam mínimos e 
compensáveis.

Já a radicalização em nome de uma causa 
(será que é apenas isso?) é condenável, numa 
região que não pode se dar um luxo de desper-
diçar essa segunda e talvez derradeira chan-
ce, em nome de uns poucos caranguejos, uma 
penca de guaiamuns, meia dúzia de siris e um 
pedaço de mata.

Ou será que eles são mais importantes do 
que os milhares de pais de família que estão aí, 
a espera de um emprego que lhes permita vi-
ver com dignidade e quem sabe, num domingo 
de sol, desfrutar com os amigos as decantadas 
praias e as maravilhas naturais de Ilhéus?

 
Por Daniel Thame.

Jornalista/DRT/BA 224, Assessor de Imprensa e Autor 
do Livro “Vassoura”.

Uma segunda 
(e talvez 
derradeira) 
chance E-mail :  danielthame@gmail .com

Entrou em vigor no último dia 
15 de março de 2009 uma nova por-
taria – a de Nº 550 – publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) pelo 
Ministro de Trabalho e Emprego, 
Carlos Roberto Lupi, que facilita a 
ampliação dos contratos temporários 
de trabalho. A Portaria foi assinada 
pelo ministro na sexta-feira dia 12 
de março, o novo texto revoga a Por-
taria de Nº 574 de 22 de novembro 
de 2007.

Os contratos de trabalho tempo-
rários duram três meses, mas podem 
ser prorrogados por mais três. Ou 
seja, assim diz a lei no seu Art. 2º “O 
contrato entre a empresa de trabalho 
temporário e a empresa tomadora ou 
cliente, em relação a um mesmo em-
pregado, deve ser necessariamente 
por escrito e conter expressamente o 
prazo de duração, que não pode ex-
ceder de três meses”, Parágrafo úni-
co “Mediante autorização prévia do 
órgão regional do Ministério do Tra-
balho e Emprego - MTE, o prazo de 
vigência do contrato poderá ser am-
pliado para até seis meses, quando: 
I - houver prorrogação do contrato de 
trabalho temporário, limitada a uma 
única vez; II - ocorrerem circunstân-
cias que justifiquem a celebração do 
contrato de trabalho temporário por 
período superior a três meses. 

Até a semana passada, quando os 
empregadores precisavam solicitar 
a ampliação do contrato de três para 
seis meses, tinham que protocolar um 
requerimento especifico no Ministério 
do Trabalho e Emprego (MTE) e espe-
rar a autorização por um prazo de até 
45 dias. A partir de agora, as empresas 
poderão fazer esta solicitação através 
do site do referido órgão – www.mte.
gov.br (Caput do Art. 4º) – e as respos-
tas aos pedidos serão encaminhados à 
empresa por e-mail (Art. 6º). 

O prazo para a solicitação também 
mudou. Antes da nova portaria, o pe-
dido poderia ser feito até 15 dias antes 
do término do contrato. Hoje, poderá 
ser feito até o penúltimo dia anterior 
ao termo final do contrato (§ 1º, art. 
4º), por exemplo. A solicitação é feita 
ao ministério automaticamente pelo 
sistema e emitida no mesmo instante. 

O empregador imprime o documento 
no próprio local de trabalho.

Outra novidade da norma é que 
a partir de 1º de maio, as empresas 
de trabalho temporário deverão in-
formar mensalmente ao ministério 
os contratos de trabalho temporários 
firmados e prorrogados no mês an-
terior, com dados como o motivo da 
contratação (Art. 7º). Tal previsão 
não existia na Portaria anterior e as 
informações concernentes às contra-
tações celebradas e prorrogadas se-
rão utilizadas para fins de estudo do 
mercado de trabalho temporário.

 O tomador do serviço deve con-
tratar mão-de-obra temporária em 
virtude de necessidade transitória 
de substituição de seu pessoal regu-
lar ou permanente, ou de acréscimos 
extraordinário de tarefas. Caso a 
finalidade não seja essa, outras mo-
dalidades de contratação podem ser 
mais indicadas, como o contrato de 
experiência e o contrato por tempo 
indeterminado.

Outra ressalva é a importância 
de se verificar a idoneidade da em-
presa de trabalho temporário parar 
que o tomador dos serviços na seja 
surpreendido com uma declaração de 
responsabilidade por eventual falta 
de pagamento das obrigações traba-
lhistas dos funcionários.

Os trabalhadores temporários já 
não têm direito a aviso prévio, nem à 
multa de 40% do FGTS no momento 
da rescisão do contrato. No entanto, 
a contratação temporária não pode 
ser vista pelos empregadores como 
uma forma legal para fazer “econo-
mia”, nos encargos trabalhistas, bur-
lando assim a lei. Por conta disso, 
sugerimos aos órgãos fiscalizadores 
do MTE, bem como aos sindicatos 
dos trabalhadores, intensificarem 
cada vez mais a fiscalização para que 
seja cumprida a Portaria.

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

Regional; Pós-Graduado (Especialização) em 
Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) 

em Docência do Ensino Superior; Bacharelando 
em Ciências Jurídicas

e Diretor-fundador do Jornal e Revista DIREITOS
 (www.jornaldireitos.com.br) 

Ampliação 
dos contratos 
temporários

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

Por Vercil Rodrigues*
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Comoção Coletiva. 
Anatomia da Corrupção.

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

Maria, a Imaculada, quer salvar seus filhos do 
rio de lama; e a corda que ela usa para isso é o Ter-
ço. Em cada oração do Terço, estamos proclamando 
aquela que é “cheia de graça”, com quem o Senhor 
esteve desde o começo; aquela que nos trouxe o Sal-
vador Jesus em Sua primeira vinda e vai nos trazê-
Lo na segunda. E o inimigo de Deus não gosta disso. 
A cada Ave-Maria que rezamos é uma condenação 
para ele; a cada oração dizemos que a serpente vai 
ser esmagada pelo calcanhar de Maria, ou seja, que 
ele será esmagado.

Um dia, assim como O trouxe da primeira vez, 
a Santíssima Virgem Maria trará Jesus em Sua se-
gunda vinda, para Ele implantar o Reino de Deus 
entre nós, de maneira definitiva, e nesse dia nos-
sos irmãos que não a aceitam irão reconhecê-la e 
respeitá-la.

O Senhor, nos últimos tempos, dá-nos uma 
grande “arma”: sua própria mãe, Maria. Todos nós 
amolecemos o coração diante do amor de mãe. Ela 
está vindo para esmagar a cabeça da serpente, to-
car o coração endurecido de seus filhos, cortar as 
amarras que prendem as mãos e os pés de seus fi-
lhos ao fundo da lama.

Una-se a Maria e reze, principalmente, o Ter-
ço, que, ao contrário do que às vezes se pensa, não é 
uma oração ingênua, mas de poder. É uma aliança 
feita entre você e aquela que nos trouxe a salvação, 
Jesus.

(Trecho do livro “Caminho para a santidade” 
de monsenhor Jonas Abib)

Monsenhjr Jonas habib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Terço: 
oração poderosa

Um artigo com título duplo, dois temas que 
em determinado momento se cruzam mediante 
grandes catástrofes. Lembro-me quando, ainda 
locutor da Morena FM, em pleno lançamento 
do projeto Jupará, a morte de Hilário Lima que 
abrilhantava o CD Jupará com uma de suas mú-
sicas, impulsionou o projeto que veio a se tornar 
o maior evento cultural musical do Interior da 
Bahia. Quando criou o projeto, Marcel Leal tinha 
a certeza do sucesso do Troféu Jupará, mas em 
hipótese alguma imaginou a dimensão que viria 
a atingir. É inevitável não correlacionar a incrí-
vel aceitação popular do projeto com a morte de 
Hilário. A música dele acabou se tornando um 
hino, a mais pedida na Rádio, recordes de CDs 
vendidos, Shows lotados. 

Com desabamento do morro do Bumba no 
Rio de Janeiro, passamos por essa mesma co-
moção coletiva. Nesse caso em peculiar, a catás-
trofe, me faz lembrar uma pesquisa chamada 
anatomia da corrupção. Explico: dois cientistas, 
um holandês e um americano (americano adora 
pesquisa) descobriram que existe um elo entre 
o poder e a corrupção. O que era desconfiança, 
agora se tornou científico, isso explica tudo – o 
cara começa como líder de bairro e ou estudan-
til e, ao assumir um determinado poder, muda 
de comportamento – começa a ser seduzido pelo 
fato de se sentir acima da lei moral e judicial, é 
um mundo novo, e vale tanto para o político como 
para o juiz, o promotor... É o que os psicólogos 
chamam de “moralismo na razão e imoralidade 
na conduta”. Entre outras palavras, o poder nos 
deixa hipócrita, somos rígidos com os outros e le-
nientes consigo mesmo.

Caro leitor, se ainda não conseguiu perceber, 
esse é o ponto chave da questão entre a verdade 
nua e crua e a miopia social que nos atinge. A 
pesquisa mostra principalmente que: quando os 
poderosos são lenientes consigo mesmos, a outra 
ponta – nós – os “honestos”, não ofendendo a to-
dos, vivemos uma proporção inversa do compor-
tamento moral, cobramos mais de nós mesmos, 
não nos apropriamos de nada que não seja nosso 
e, em muitos casos, desenvolvemos trabalhos so-
ciais sem pedir nada em troca. Quando você pro-
jeta os dois comportamentos, do poderoso e dom 
homem simples, percebe que a desigualdade so-
cial só faz aumentar. O não poderoso é simples 
e se acha incapaz de criticar ou tentar coibir os 
poderosos, os poderosos se acham acima da jus-
tiça divina, até!

Agora vamos ao objetivo principal desse 
artigo: será que eu, você, a nação brasileira, 
só vai se comover e aprender a agir contra os 
poderosos hipócritas, se grandes catástrofes 
acontecerem? Será que podemos mesmo cri-
ticar os políticos; juízes; promotores; policias 
“corruptos”? Estamos desempenhando, di-
reito, o nosso papel? Atire a primeira pedra 
quem nunca ligou para um conhecido para se 
livrar de uma multa ou furar uma fila. Quan-
do era pequeno, peguei um lápis de um cole-
guinha, ao chegar em casa, meus pais me fi-
zeram devolver. Exatamente por acharem que 
os pequenos delitos levam aos grandes. Hoje, 
os pais ajudam os filhos em brigas escolares 
e até espancam professores. Assim fica difícil 
acreditar que estamos no caminho da civili-
zação organizada e pacificadora. Uma idéia? 
Participem de políticas públicas através dos 
Conselhos Municipais, eles são a prova de que 
o poder está em nossas mãos, só precisamos 
saber usar.
Publicitário, Diretor da Costha Fera; Administrador e Presiden-

te do Conselho Municipal de Assistência Social de Itabuna.

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

O número de nascimen-
tos por cesáreas alcançou 
um novo recorde nos Estados 
Unidos da América, onde em 
2007, 1,4 milhões de bebês 
(32% do total) nasceram por 
meio de procedimento, indi-
cou um estudo publicado mês 
passado. O Número de nasci-

mentos por cesáreas aumen-
tou 71% entre 1996 e 2007 
nos Estados Unidos, segundo 
o estudo realizado pelo Centro 
Nacional de Estatísticas sobre 
a Saúde. Em 2006, a cesárea 
se tornou a intervenção cirúr-
gica mais freqüente praticada 
nos hospitais americanos.

Cesáreas batem recordes
nos Estados Unidos

1- ‘Há tempo e a tempo?”“
Há tempo / a tempo.
Use há para tempo decorrido: Cheguei aqui há tempo. (= 

Chequei aqui faz tempo).
A tempo (= ainda no prazo): O pai chegou a tempo de salvar o 

menino. (= O pai chegou em tempo de salvar o menino).

2- Está certo escrever assim?:
Vai-se equipar de conceitos...
Está-se fazendo de louco.
Tem se portado inconvenientemente...
Iam–se incomodando...
Os exemplos citados estão de acordo com o padrão culto da 

língua. Portanto, emprega-se o hífen da ênclise Quando o prono-
me oblíquo vem depois do verbo).

Nas formas hei de, hás de, há de etc., suprime-se o hífen 
(Acordo Ortográfico, publicado recentemente).

Segundo o que consta o Acordo, nessas formas verbais o uso 
do hífen não tem justificação, uma vez que a preposição de fun-
ciona ali como um mero elemento de ligação ao infinitivo com o 
qual se forma a perífrase verbal (hein de ler, por exemplo).

3- “A partir de/Desde”.
A partir de é expressão tempo. Quer dizer a começar em. Por 

isso, a partir de não combina com o verbo começar. É pleonasmo 
escrever: Os ônibus vão começar a circular em 1º de junho. Diga: 
Os novos ônibus vão circular a partir de 1º de junho. Ou: Os no-
vos ônibus vão circular a partir.

A preposição desde indica tempo passado. Pode aparecer so-
zinha ou combinada com até: está no Brasil desde 1998. 

Trabalhou desde o amanhecer até meia-noite.

4- “A que pessoas gramaticais do indicativo 
presente e do subjetivo presente se intercala 
um i na conjunção do verbo captar”.

Não se intercala a vogal i para desfazer o encontro conso-
nantal: captar (e não: capitar); capto (e não cápito); capta (e não 
cápita), captam (e não cápitam) etc.

A mesma observação cabe a outros verbos cujo radical ter-
mina por duas ou mais consoantes: adaptar, raptar, obstar, 
optar, interceptar, designar, impugnar, repugnar, eclipsar etc. 
Ind. Pres.: capto, captas, capta, captamos, captais, captam. Subj. 
Pres.: capte, captes, capte, captemos, capteis, captem.

Lentes, espelhos e atos
É madrugada em Itabuna, Avenida Juracy Magalhães 

duas e meia da manhã... faróis e sons de carros, jovens correm, 
cantam e dormem, segue mais um capítulo do tão esperado 
“extravasa”. A noite segue sem limites para uns e totalmente 
flutuante para outros, é a tão honrada multipluralidade ou 
alternatividade jovial, uns a 300 por hora com seus impul-
sos e outros apenas caem em suas camas e adormecem... a 
vida passa num piscar de olhos e amanhã seremos quaren-
tões “experientes”... da varanda do quinto andar da pra ver 
com detalhe que as coisas que sempre se repetem nunca são 
iguais, e que quando nos olhamos no espelho insistimos em 
não enxergar nosso final.

*Estudante de Filosofia da UESC e 
Agente de Tributos Prefeitura Municipal de Itabuna/Bahia.

E-mail: tiagoefesios@hotmail.com 
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MENSAGEM DE HISTÓRIA
Um passo a frente e você não está mais no mesmo 
lugar, só não pode ser à beira do abismo. Dipaula. 

*Escritor e Jornalista

 Ambicioso programa na Ásia e Nos es-
tados Unidos estão ajudando a diminuir a 
taxa desmatamento, mas fazendeiros ainda 
cortam árvores para limpar áreas em um 
nível alarmantemente alto, advertiu a ONU 
em relatório. O documento também noticiou 
a queda da taxa de desmatamento no Brasil.

As florestas absorvem e estocam ga-
ses causadores do efeito estufa, portanto 
o desmatamento pode exacerbar os efei-
tos das mudanças climáticas, disse Mette 
Loyche Wilkie, dirigente do levantamento. 
O diretor-geral-assistente para florestas, 
Eduardo Rojas, disse que o estudo relativo 

à última década mostra a primeira queda 
do desflorestamento desde que os especia-
listas começaram a monitorar o fenômeno.

“O Brasil e a Indonésia, que tinham os 
índices mais altos de perda de floresta nos 
anos 1990, reduziram significativamente 
suas taxas de desflorestamento”, afirmou o 
estudo. E os três programas de refloresta-
mento, incluindo os Estados Unidos, acres-
centaram milhões de acres de novas flores-
tas anualmente. A América do Sul, porém, 
perdeu 9,9 milhões de acres anualmente ao 
longo da última década, e a África perdeu 
outros 8,3 milhões de acres todos os anos.

O Complexo Porto Sul, em 
Ilhéus, começa a deixar de ser pro-
jeto para tornar-se realidade com a 
realização em Ilhéus, da audiência 
pública convocada pelo IBAMA para 
analisar o processo de licenciamen-
to ambiental do Terminal Portuário 
da Ponta da Tulha de uso privativo 
da Bahia Mineração. O terminal 
privado faz parte do Complexo Por-
to Sul que envolve a Ferrovia da In-
tegração Oeste-Leste, o novo Porto 
com dois terminais - um público e 
outro privado - o novo Aeroporto 
Internacional de Ilhéus, uma área 
industrial nas imediações da BR-
101, novos acessos rodoviários e o 
Gasoduto Sudeste-Nordeste, que 
foi inaugurado no dia 26 de março.

Iniciativa do Governo do Estado da 
Bahia, por meio das secretarias da Indústria, 
Comércio e Mineração; Planejamento; Infra-
estrutura; Meio Ambiente e Recursos Hídri-
cos, o Porto Sul será construído numa área de 
1.771 hectares, na localidade de Ponta da Tu-
lha, no sentido Ilhéus-Itacaré. O empreendi-
mento, que movimentará recursos estimados 
em R$ 4 bilhões, deverá reforçar a dinâmica 
local de produtividade e eficiência, agilizan-
do o escoamento de produtos como minério, 
grãos e cargas conteinerizadas. 

“Este é o projeto âncora do Complexo, que 
vai garantir só com a sua atividade de expor-
tação – avaliada em 25 milhões de toneladas 
por ano – o destaque de segundo maior porto 
do Nordeste, posicionando a Bahia como uma 
das principais portas de desenvolvimento do 
país”, disse o Secretário da Indústria Naval e 
Portuária, Roberto Benjamin.

Ferro de Caetité - O terminal privado 
tem como objetivo permitir a exportação de 
18 milhões de toneladas por ano de minério 
de ferro em base seca, produzido na mina 
localizada em Caetité (BA). O minério será 
transportado desde a instalação, por ferrovia, 
em um percurso de cerca de 520 quilômetros 
até o Retroporto do Terminal Portuário da 
Ponta da Tulha, em Ilhéus. A Bahia Minera-
ção solicitou ao IBAMA abertura de processo 
de licenciamento ambiental para construção 
do empreendimento em 2008. 

A audiência pública teve como objetivo 
apresentar à população o Relatório e Impacto 
Ambiental (Rima) para que os cidadãos pos-
sam discutir a viabilidade da implantação do 
porto, sugerir melhorias e entenderem perfei-
tamente os impactos que o empreendimento 
causará à região. A audiência faz parte do pro-
cesso de licenciamento ambiental e representa 
a participação da população no processo, con-
forme previsto em resolução do Conama. 

“O Complexo Porto Sul é um empreen-
dimento que abre um novo eixo de desenvol-
vimento no país e que vai integrar o sul da 
Bahia e o Brasil a uma nova rota de desenvol-
vimento sustentável, estimulando o turismo, 

gerando empregos, negócios e ativos ambien-
tais para toda região. O complexo vai garan-
tir principalmente o desenvolvimento local 
com a geração de emprego e renda, que nesta 
primeira fase de implantação está estimada 
na abertura de 10 mil empregos”, declara o 
Secretário da Indústria, Comércio e Minera-
ção, James Correia.

A Ferrovia de Integração Oeste-Leste 
fará a ligação dos estados de Mato Grosso, 
Goiás, Tocantins e o Distrito Federal com o 
litoral, transformando a Bahia no novo cor-
redor de comércio exterior (exportações e im-
portações). O edital de licitação para contra-
tação de empresa para execução das obras e 
serviços de engenharia para implantação do 
subtrecho da Ferrovia de Integração Oeste 
Leste, compreendido entre Ilhéus e Barreiras 
está previsto para o dia 15 de maio.

Preocupação ambiental – O Porto Sul ain-
da tem a preocupação com a questão ambien-
tal. Fizeram parte dos processos de pesquisa 
e avaliação da escolha do lugar a ser implan-
tado equipes da Semarh e CRA que levaram 
em conta todos os limites de distanciamento a 
serem respeitados, por conta da preservação 
de sensíveis áreas de proteção ambiental.

Faz parte do projeto a formação de cin-
turões verdes onde serão cultivadas espécies 
nativas de modo a contribuir com a preser-
vação dos ecossistemas. O Complexo Porto 
Sul é caracterizado como um porto off shore. 
Como as embarcações atracam a grande dis-
tância da praia – no caso específico, a três 
quilômetros – não há danos para o ecossis-
tema local. A Região Sul foi escolhida justa-
mente por apresentar as melhores condições 
naturais para este tipo de porto. 

Ainda está prevista também a reciclagem 
da água e da betonita que serão utilizadas na 
moagem do minério de ferro a ser transpor-
tado pelo minerioduto. Assim sendo, o Com-
plexo Porto Sul além de garantir o desenvol-
vimento de um polo industrial, comercial e de 
serviços integrados de logística à região, será 
uma referência quanto à minimização dos 
impactos ambientais, além de ser essencial 
para a recuperação do ecossistema local – de-
gradado em vários pontos.

Porto Sul tem investimento
 de R$ 4 bilhões

Desmatamento
continua em 
escala planetária

Dr. Carlos Douglas, Clinico 
Geral, comemorando 15 anos 
de profissão. Médico atencioso 
e zeloso. Se salvar vidas não é 
a coisa mais importante num 
país, o que é? É ter excelentes 
amigos e agradecer a Deus 
pela vida. Douglas merece 

duas notas 10! É bom ser rico de amigos.

Dra. Jacy Rego Vieira, concei-
tuada ginecologista, trocou de 
idade no dia 19 de março. Ela 
recebeu na mansão da colina, 
em Itabuna, um grupo de ami-
gos para cantar os parabéns. 
Dra. Jacy está na melhor ida-
de praticando esportes: hidro-

ginástica, caminhada e ioga. É isso aí! Quem 
não dança nada.  Dra. Jacy sabe viver a vida 
muito feliz e sendo exemplo para muita gente. 

Coronel Santana feliz, mui-
to feliz, com as ações políti-
cas desenvolvidas no Sul da 
Bahia. Fez média até com o 
padroeiro de Itabuna: São 
José, homenageando-o com 
faixas e saudando o povo da 
paróquia. Um marketing pes-

soal e muito interessante. Meninos eu vi. Os 
paroquianos também. Salve! O Coronel.

Cyro de Mattos, escritor pre-
miado no Brasil e no exterior. 
Advogado e atual diretor-
presidente da Fundação Ita-
bunense de Cultura e Cida-
dania. Ele está de quatro 
olhos vivenciando os louros 
do sucesso e da política itabu-

nense.

Dr. Luiz Duarte, Clínico Ge-
ral e cardiologista, aniver-
sariante do mês de Abril, do 
dia 19. Gente que o povo não 
esquece, nem os amigos leais.  
Dr. Luis Duarte deveria ser o 
Prefeito da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Itabuna, Prefei-

to do Hospital de Base e prefeito de Itabuna: 
tão grande é sua popularidade.   

O empresário Abílio Ferreira 
Filho, da Loja Ekipar Som, 
que já conquistou o Diploma 
de Consagração Pública, co-
memorando 27 anos de profis-
são. E tem dito: “O Senhor é a 
minha Rocha e a Minha For-
taleza”. Em Itabuna Abílio o 

herdeiro Leonardo são pioneiros no ramo de 

equipar carros de som.  Eles não são da turma 
do barulho; mas, deixam seu carro bem equi-
pado igual a trio elétrico.

Neormisia Novaes há 12 anos 
trabalha como visitadora so-
cial, além de atuar nos mu-
nicípios de Iguaí e Ibicuí, res-
pectivamente, prefeitos Rone 
Moitinho e Claudio Dourado. 
Neormisa merece receber em 
Itabuna a homenagem co-

menda Otaviana Pinto. Uma mulher que vive 
o social.

A advogada Emilia Midlej, 
chefe do cartório do 2 º Ofício 
de Notas, em Itabuna, com 
muita dedicação e segurança, 
atendendo aos usuários da ci-
dade e região. Ela reconhece 
que o Tribunal de Justiça da 

Bahia tem que dar maior suporte para os car-
tórios atender melhor os usuários, com a rea-
lização de concursos e a contratação de mão 
de obra. Nos cartórios as filas são extensas. 
Haja carimbo, selo ou paciência. Prevalecem 
a dedicação e o amor ao trabalho.

Geraldo dos Santos Lima, 
empresário da Churrascaria 
Boi Bom, completando 20 
anos de atividades.  A chur-
rascaria que fica em Ferradas 
atrai centenas de clientes que 
ficam satisfeitos com o cardá-

pio do Boi Bom. Na verdade, é possível viven-
ciar No Boi Bom os prazeres da carne. Até o 
gato ri.

Dr. Newton Vasconcelos Cruz, 
Psiquiatra, residiu há anos 
nos Estados Unidos. Hoje 
mantém consultório no Edi-
fício Benjamim Andrade, em 
Itabuna, sul da Bahia, onde 
orienta muita gente a viver 
bem melhor: sem pânico. Tá 

entendendo? Newton é gente da gente. Mas o 
que vale é a coragem de lutar. Sucesso. 

 
Nivaldo Reis, ex-presidente 
do Sindicato dos Radialistas 
de Itabuna e região, continua 
com sua voz altiva, com ou 
sem o microfone. Na verda-
de, Nivaldo Reis já recebeu o 
troféu Microfone de Ouro. O 
resto é detalhes. Nivaldo con-

tinua com sua humildade e honestidade de 
sempre. Ele é cauteloso no que pensa, fala e 
apóia. O rádio tem sua história rumo aos cem 
anos de Itabuna.

OVOS BRANCO E BEGE
Por que algumas galinhas botam ovos brancos e, outras bege? O único deter-

minante da cor do ovo é a raça da galinha. A cor dos ovos vem unicamente de um 
pigmento existente na camada externa da casca, indo do mais puro branco até o 
bege escuro, passando por várias tonalidades entre ambos. O valor nutritivo de 

ambos é virtualmente o mesmo.

GOVERNO

As amigas Telma Silva Brandão, 
Expedita Maciel e Tânia Silva, 
relembrando os tempos de 
faculdade, as coisas boas da 
vida. Na verdade, só faz boas 
recordações quem as tem. 
Parabéns!. O importante é somar 
méritos, créditos e boas ações por 
toda vida.
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“Ele
te consome
te faz querer parar de escrever
pra só ler.
E quando dizem
que ele faz pensar
ele se revira.
Irrita
qualquer justificativa pra 
genialidade.
Calem a boca
amarrem as mãos.”

“Não gosto dele
o nome é feio e grande”

Tento ser educado
mas ela me interrompe
o pensamento.

“E ainda tem outro porém
O nome dele tem uma grafia diferente
pra cada dia do ano”.

“Mais um motivo

pra substituir o livro de cabeceira”

“Na cabeceira
só tenho um lenço
pra tirar o pó da cara”

Antes fosse pra cheirar
o pó.
Talvez a estupidez
tivesse o mesmo destino da mucosa,
pensei.
“Na cabeceira?”
Ela só pode estar de sacanagem.

“Olha, eu tenho
que ir”,
continuo
sem paciência.
“Já?”
“Uma amiga pediu pra eu olhar um 
livro
de Ruy Castro.
A edição nacional é do outro lado.”

Saio.

Quero me sair.
Ela
a idiota
vem junto.

“Ele tá na sessão mineira ou carioca?”
Susto
“Você me enganou com a patacoada
de Dostoievski?”

“Crime e Castigo
é clichê
Você não prefere que eu diga quantas 
edições de Noites Brancas
existem em línguas latinas?”

Itabuna, abril de 2010

Brincadeira 
russa

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

Itabuna entre 1957 e 1966.
leandroaguimaraes@hotmail.com

Santa Veneza
Fiódor Dostoiévski, e suas dezenas de grafias 

adaptadas, é o tipo de escritor que me deixa receoso 
de falar qualquer coisa a respeito do que escreveu – 
e isso é um dos maiores elogios que posso fazer a 
qualquer coisa. Mas indo para o assunto da coluna, 
uma de suas adaptações que muita gente esquece (já 
que foge da trinca Os Irmãos Karamazov, Os Idio-
tas e Crime e Castigo) é a de Luchino Visconti para 
Noites Brancas (1957) – onde São Petesburgo, local 
do romance, é transferida para Veneza. E embora 
confesse não ter achado a potencial obra-prima de 
um cruzamento entre os dois, lembro bem que Ma-
ria Schell tem uma das expressões que melhor com-
bina, no cinema, ingenuidade e arrebatamento.

Rússia 
americana

No cinema, outro que carrega uma boa influên-
cia de Dostoievski é Woody Allen. Todavia, com 
o seu hábito de, há quatro décadas, fazer um filme 
por ano, fica difícil citar ou lembrar de todos em 
que é visível (sem piadas necrófilas) a presença 
dele. Ainda que o exemplo mais óbvio seja sempre 
o A Última Noite de Boris Gruchenko (1975), ali 
a literatura russa e Bergman lutam, mesmo amiga-
velmente, para decidir quem tem mais força no re-
sultado final. Mas isso não é novidade, e acontece 
em quase todos os outros filmes de Woody Allen. 
De qualquer jeito, bom garoto também, esse nova-
iorquino.


