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     Em entrevista à esta edição do jornal DIREITOS, o novo 
secretário municipal de Esportes, Alcântara Pelegrini, que tem o 
grande desafio de reestruturar a Secretaria e fazer a cidade voltar a 
ter representatividade regional no esporte, afirmou que 
primeiramente realizará minuciosa análise do setor. "Ao lado dos 
técnicos da secretaria e da comunidade desportista itabunense, 
vamos fazer um diagnóstico da área de Esportes, para depois 
elaborarmos um cronograma". Alcântara tem grande trânsito 
junto a imprensa e a área dos esportes na cidade e este fato deverá 
facilitar o trabalho a que ele se propõe. Estivemos o visitando, para 
uma entrevista onde pudéssemos levar ao nosso leitor, o que está 
acontecendo e planejado para os desportos na atual administração.
 
Qual o orçamento da Secretaria de Esportes?
O orçamento que nos foi passado é de R$ 800 mil para o ano de 
2009. Uma boa parte dele já está comprometido. Pegamos o 
orçamento praticamente engessado. Foi um orçamento aprovado 
no governo passado.

Para quais áreas o orçamento será direcionado 
especificamente? Quais eventos?
Ele está atingindo mais a área de reformas dos equipamentos 
porque há um projeto do antigo governo sobre a reforma da Vila 
Olímpica que ficou inacabada. Grande parte desse orçamento será 
direcionado para essa obra e para as reformas de outros 
instrumentos de desportos espalhados pela cidade.

Quais serão os outros objetivos e metas na secretaria?
O nosso objetivo é estruturar a parte que ficou danificada na parte 
esportiva. Vamos tentar reconstruir, reformar e fazer a 
manutenção de algumas áreas que ficaram bem danificadas. E 
formular um calendário fixo, para as atividades de esporte em 
Itabuna. Também apoiaremos e realizaremos grandes eventos. 
Dentre eles a 1ª Conferência Municipal de Desportos, que deverá 
delinear as metas em conjunto com a opinião e integração dos 
líderes da comunidade esportiva.

O intuito então é iniciar as reparações e obras para, 
posteriormente, serem feitas construções de obras?
Com certeza. Se não fizermos isso, não conseguiremos trabalhar. 
Temos projetos para construir obras, mas não podemos deixar de 
lado as coisas que foram esquecidas no passado. Os governos 
anteriores deixaram precária a situação na área dos esportes. As 
praças esportivas hoje estão condenadas. Para realizarmos 
grandes eventos e estimularmos a prática dos esportes na cidade, 
primeiro devemos cuidar das condições dos equipamentos que 
possuímos.

O que tem em mente a atual Secretaria de Esportes para 
implementar bons projetos na cidade e promover uma 
mudança nesse quadro negativo que o senhor citou?
Primeiro vamos tentar buscar parcerias. Esse será o primeiro 
passo e já está em transcurso. Mantivemos contactos com lideres 
da comunidade, para que possamos envolver atletas, técnicos, 
árbitros, professores e todos os protagonistas do setor, para que 
realizemos com o máximo possível de melhores condições, uma 
gestão com resultados que agradem a todos, mas que se firme na 
consolidação dos esportes como uma das prioridades dos atuais 
governantes e dos que os sucederão.

Já foram conseguidas parcerias para os projetos da 
prefeitura?
Até o momento não, mas estamos fazendo o planejamento, nos 
articulando. Estamos procurando algumas empresas e até 
representantes do comércio que queiram fazer uma parceria 
conosco. Mas já existe uma boa perspectiva de integração do 
público privado em diversas intervenções que pretendemos 
realizar ainda para este primeiro semestre. As Olimpíadas Atletas 
com Cristo, que está sendo promovida por pastores evangélicos, 
com apoio da prefeitura de Itabuna, é um exemplo do interesse do 
prefeito Capitão Azevedo, em contemplar todos os seguimentos 
da cidade, no desenvolvimento do esporte como "caixa de 
ressonância" na resposta rápida que os esportes podem 
proporcionar para fomentar os desportos e implicar benefícios em 
assistência social, segurança pública, educação e formação do 
caráter do indivíduo.

O esporte amador deverá ser fortalecido na cidade?
Eu pratico esporte amador há 25 anos. O prefeito Capitão Azevedo 
tem um histórico de desportista, inclusive ele é formado em 
educação física. Temos preocupação com a modalidade porque, 
nos últimos anos, praticamente não tivemos sequer esportes na 
cidade. Aí vamos desenvolver excelentes projetos. Faremos uma 
verdadeira revolução no esporte amador.

Quais benefícios o senhor pretende implementar?
Seria, em primeiro lugar, partir do adolescente para se chegar ao 
maior. Vamos tentar resgatar a juventude. Queremos investir na 
molecada. Antigamente tínhamos escolinhas. Vamos tentar 
resgatar as escolinhas da prefeitura. Vamos tentar resgatar nossas 
crianças e nossos jovens, através dos esportes, para que eles não 
sejam adotados pela criminalidade, ou fiquem ociosos, pois como 
nós sabemos, "cabeça vazia, é oficina do diabo".

O senhor ressaltou, brevemente, algumas ações que 
beneficiariam o público jovem. Para o idoso, o que pode ser 
oferecido para atender esse público?
Temos vários projetos para serem implementados com a terceira 
idade e que acontecerá em parcerias com a pasta da Promoção 
Social e com as entidades organizadas da sociedade itabunense. 
Temos professores de natação, que nós deixamos a disposição dos 
idosos, é um profissional de educação física, que coordenará um 

projeto que estamos realizando com o Conselho dos Idosos e com 
o Sindicato dos Aposentados e Pensionistas. Em breve, faremos 
uma parceria de esportes com a área da educação também.

Aproximadamente quantos idosos são atendidos e 
beneficiados por esse projeto em parceria entre a Secretaria 
de Esportes e a Promoção Social e as entidades?
Nesse momento não tenho o número exato porque estamos 
recadastrando essas pessoas e as entidades ficaram de os 
encaminhar para serem inscritos nesse projeto. Entretanto, posso 
assegurar que teremos mais de 600 idosos integrados a este projeto 
que se propõe a promover integração social, auto-estima, 
entretenimento, lazer, prática de exercício físico e estímulo à 
alegria de viver.

Quais as regiões mais carentes na cidade em infra-estrutura 
esportiva?
Temos problemas no bairro de periferia, que não tem uma quadra e 
nenhum campo de futebol. Na região do conceição, pontalzinho, 
Maria Pinheiro, Fonseca, Santo Antonio... são bairros que também 
necessitam de ações rápidas.

Qual será a modalidade esportiva que terá maior apoio da 
Secretaria? Já há essa previsão?
Estamos pensando em todas. No desenvolvimento do nosso 
trabalho e planejamento do dia-a-dia, vamos identificar quais são 
as melhores modalidades esportivas e vamos optar por dar uma 
estrutura melhor. Num primeiro momento vamos dar atenção a 
todas para identificar a vocação e a finalidade da cidade. Há 
cidades que trabalham com atletismo, natação e outras que se 
destacam no tênis de mesa e futebol. Precisamos procurar criar 
uma identidade em Itabuna.

Para suprir as necessidades e anseios da secretaria de esportes 
devem estar previstas composições de um corpo técnico na 
área de educação física e, de modo geral, de profissionais da 
saúde. Foram estabelecidos diálogos com o prefeito sobre a 
contratação desses profissionais?
Com certeza. Temos ainda muitos professores que foram 
afastados pela imposição do Termo de Ajuste de Conduta-TAC. E 
necessitamos nos adequar a esta nova realidade de quedas 
vertiginosas e escassez de verbas do Fundo de Participação dos 
Municípios-FPM e da desconfiança das autoridades 
municipalistas, com esse crisa financeira internacional.

Quantos professores existem em seus postos na secretaria?
Temos uma média de uns 12 ou 13 professores. É um número 
pequeno. São poucos. Todos eles estão espalhados na área do 
futebol, futsal, atletismo, capoeira e judô. A cidade é muito grande 
e se faz necessário ter mais profissionais.

Quais problemas a secretaria encontra relacionados aos 
funcionários? Faltam profissionais da área técnica, 
administrativa, da área de saúde? O que falta?
Em termos de funcionários até então não posso reclamar dos que 
atuam na Secretaria de Esportes. Os poucos funcionários que 
tenho estão se dedicando.

Esportes



     O Brasil está classificado como terceiro país 
com o maior número de desempregados do 
mundo. São mais de 9 milhões, cifras inferior 
apenas às da Rússia e da Índia.
     Essa desastrosa classificação é fruto de um 
também desastroso “progresso” que está sendo 
posto em prática. Segundo essa visão, ser 
próspero é tem um Produto Interno Bruto (PIB) 
elevado, ser competitivo, abrir as fronteira para a 
livre concorrência (semelhanças com a abertura 
dos Portos às Nações Amigas, não é mera 
coincidência não). O que importa é a circulação 
dos bens materiais avaliados em moeda. O povo 
em atividade, as cultura locais, a estrutura 
industrial existente, a falta de condições para 
competir, nada disso é levado em conta. O que 
importa é a competição internacional, alegam 
porque a globalização é um fato concreto. 
Segundo eles, não há alternativas: quem não tem 
condições de competir internacionalmente deve 
sair do mercado e sobreviver das migalhas.
     Essa abusiva idéia global estará trazendo 
conseqüências irreversíveis, a médio e curto 
prazo (aliás, já estamos vendo e sentido na pele – 
desemprego, fome, miséria...), à manutenção 
básica do sistema econômico-social para os 
países que, tal como o Brasil, não se 
programaram para entrar nesse “progresso”.
     A competição, a concorrência, os melhores 
preços, a globalização, a troca de homens por 
máquinas sem a preocupação com a criação de 

novas frentes de trabalho estão colocando em 
risco a estabilidade do nosso sistema de relações 
sociais.
     A produção em massa, baseada na margem de 
lucro mínimo sobre a grande produtividade, está 
sendo substituída pela lógica do sucateamento 
tecnológico: produz-se para os poucos que 
podem manter-se atualizados, produtos de 
pontas elaboradas por uma mão-de-obra cada 
vez mais reduzida. Resultado: milhares (porque 
não dizer milhões) de pessoas do lado de fora do 
sistema, sem produzir e sem consumir.
     Não se mede a evolução, a prosperidade e a 
grandeza de uma nação somente através de seu 
superávit comercial. Uma sociedade só será 
evoluída se o seu povo também o ser e ter 
trabalho. O trabalho é à base da sanidade 
corporal e espiritual.
     Uma nação cujo povo trabalha e tem acesso ao 
consumo é uma nação sem criminalidade (não 
digo plenamente sem, mas com taxas menores) e 
sem doenças.

MENSAGEM: “A esperança é o sonho do homem acordado”. (Aristóteles)
     A competição e a globalização tomadas como 
idéia fixa devem ser repensadas. Hoje, o maior 
desafio mundial é a criação de empregos. Para 
isso, nem sempre a melhor alternativa é ser 
competitivo em todas as áreas econômicas.
     Está na hora de repensarmos (Sociedade e 
Governo) o modelo econômico que se quer 
para o nosso País. Não serão programas 
pontuais de combate a pobrezas; de incentivo 
ao “primeiro emprego”; de bolsas famílias etc. 
que resolverão os problemas estruturais do qual 
o desemprego desponta como o mais terrível 
sintoma. Além disso, o povo precisa aprender a 
escolher melhor seus governantes e, os  
governantes devem pensar no povo brasileiro. 
E atacar as efetivas causas do mal, é preciso 
uma mudança de mentalidade, deixando de 
lado a competição como um fim em si e 
pensando no fator humano que está por trás dos 
números, pois um povo com trabalho é um 
povo mais feliz.

Vercil Rodrigues
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 do Jornal DIREITOS. E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e  
vercil5@hotmail.com
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     Somos uma comunidade no mais profundo 
sentido porque estamos unidos por aquilo que 
somos: somos Canção Nova, trazendo em nós o 
mesmo dom e sendo destinados à mesma missão. 
São esses laços que nos ligam uns aos outros. 

     Com frequência, temos dificuldades e, por 
vezes, bem grandes. A convivência nem sempre é 
fácil. Se permanecemos unidos, vivendo e 
trabalhando juntos, é porque algo mais forte nos 
segura. Mais ainda: em momentos muito 
dolorosos em que a situação ficou muito difícil, 
constatamos: quem nos segurou foi Deus. Nessa 
hora, até os laços de ser e de missão se eclipsaram 
e quem nos segurou pela mão foi Deus, porque 
Ele tinha esse lugar e essa missão para nós. Foi 
Ele quem nos constituiu juntos, em comunidade.

    Vivendo juntos somos testemunhas da ação de 
Deus uns aos outros. Vemos a restauração 
acontecendo. Vemos o progresso, o crescimento, 
o  H o m e m  N o v o  d e s a b r o c h a n d o .  
Acompanhamos de perto o processo de cura: a 
pessoa sendo desvencilhada das amarras, dos 
freios, dos medos, das inseguranças. Assistimos 
de perto a toda a caminhada de libertação. 
Percebemos as resistências, os recuos, as 
paradas, as quedas... Acompanhamos a luta que 
se trava dentro de cada um. Nem sempre 
entendemos o que se passa no interior da pessoa. 
Com frequência não temos como ajudar. Somos 
presença, rezamos, respeitamos, amamos... 
Damos-lhe a chance de viver sozinha o que só ela 
pode viver: a gestação difícil, o parto doloroso... 

     Tudo isso nos une muito, nos estreita, nos faz 
um; aí todos nos igualamos: passamos todos por 
esse processo doloroso de restauração, cada 
um a seu tempo, à sua maneira, em sua 
situação concreta. Mas todos passamos por essa 
mesma páscoa: a passagem do homem velho 
para o homem novo; a vitória da vida sobre as 
forças de morte que existem em nós; a vinda da 
luz sobre as trevas que ainda nos envolvem. 
Dessa forma, experimentamos em nossa própria 
carne o que vamos testemunhar e ajudar os 
outros a viver. 

     Seu irmão, 

     Monsenhor Jonas Abib.

     Fundador da Rede Canção Nova

Testemunhamos o que 
vivemos na carne
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     A história distrai! Assim diz Marc Bloch em 
seu emblemático livro “A escrita da história, ou 
O ofício do historiador”. Ponto de convergência 
de diversos projetos, elemento a aglutinar idéias, 
lances, opiniões, verdades, utopias e desejos, a 
história vem galgando a cada dia mais 
repercussão entre as mais variadas pessoas nos 
mais diferentes grupos e classes.
     O anseio pelo conhecer a si a aos outros, a 
necessidade em aprender com o passado, os 
dilemas do futuro, são elementos que 
impulsionam os homens naquele caminhar para 
outros períodos, a buscar respostas e escapes 
para os dilemas do tempo presente.
     Assim pretende-se mostrar aqui, “nessas mal 
traçadas linhas” para lembrar Erasmo, itens que 
compõem nossa história brasileira. Além disso, 
fazendo jus ao nome da coluna, iremos apontar 
outros caminhos, discorrer sobre outras 
histórias. Afinal, o ser humano aponta caminhos 
e respostas, numa pluralidade que nos 
caracteriza enquanto espécie, na literatura, nas 
músicas, nos filmes, em lendas, contos, crônicas, 
poemas, imagens e demais objetos que ele, em 
sua trajetória cultural e histórica, vem 
desenvolvendo ao longo do tempo.
     Tempo que aqui será sempre entendido como 

múltiplo, plural, dosado 
em diferentes  i tens .  
Senhor absoluto de cada 
um de nós “tão bonito, 

como a cara do meu filho” (Caetano Veloso). Ele 
que com sua passagem nunca vista, mas sempre 
sentida, impõe ritmos e variações para os mais 
diferentes povos e pessoas, em lugares os mais 
diversos.
     Assim convido você leitor a acompanhar 
nessa nossa coluna, idéias, apostas, explicações e 
sugestões que serão aqui depositadas. Tenha nela 
uma janela para visualizar narrativas e respostas 
que nós historiadores temos apontado para a 
compreensão do passado brasileiro.
     Entender o passado faz com que lacemos 
novos olhares sobre o a sociedade humana em 
nosso tempo. Respeitar o outro, naquilo que ele 
tem de diverso, de diferente é um dos 
componentes que tem norteado a humanidade 
desde o fim das Grandes Guerras Mundiais. 
Tentar trilhas e caminhos que possibilitem 
oferecer respostas aos nossos problemas sem ter 
que resolvê-los via armas e conflitos é um 
desafio constante.
     Num país de democracia consolidada, mais 
ainda recente, com tantas desigualdades e 
infrações sobre os direitos humanos, nada 
melhor do que pensar a diversidade e as 
múltiplas formas como o homem tem vivido ao 
longo de sua trajetória para melhor tentar 
conviver no presente. Num jornal que pensa e 
reflete o Direito nada melhor.
     Convido também a acessarem essa coluna em:
 http://histriasnoplural.blogspot.com/.

Charles Nascimento de Sá.
Historiador, Especialista em História Regional, Mestre em Cultura. Professor da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia. E-mail: charles.sa75@gmail.com

Histórias

A dor de perder você
É a dor perdida na solidão de ser,
É a dor sofrida de não ter você,

No meu prazer,
No meu querer.

A gota da jovialidade,
Da luminosidade,
Que me inebria,

Me faz seguir pelo caminho
De um desejo insaciável,

De um amor ardente,
Excessivo,

Compreendido.

Em meu coração
Ainda reside

A avidez de um amor,
Não diluído pelo desencanto

De uma paixão ofegante
De um amor delirante.

Meu corpo chora
Minha alma chora...

Poesias...

Luminoso

Por Lucrecia Rocha.
E-mail: lucreciarocha@gmail.com.br 
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Tantas histórias
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   O papel tem sua história ligada a legítimos e nobres 
ascendentes. Além das placas de argila, ossos, metais, pedras, 
peles, o homem escreveu, desenhou, e pintou em papiro, sobre o 
líber, e logo a seguir em pergaminho. (1)

O PAPIRO E O PERGAMINHO
     O mais antigo papiro já encontrado data por volta de 2200 a.C. 
e pertence ao Museu Britânico. Foi o suporte de escrita de uso 
corrente até os primeiros séculos da era Cristã em toda Europa. 
Sobre ele escreveram os antigos egípcios, os gregos e os romanos.
     O papiro é feito com as películas da parte exterior da haste da 
planta aquática Papiro (Cyperus papyrus). Estas películas eram 
cortadas em tiras que, coladas umas às outras, formavam folhas. 
As folhas eram então superpostas com as fibras cruzadas (como 
na madeira compensada) para aumentar a espessura e a 
resistência do produto. Depois o "compensado" de papiro era 
polido com óleo e colocado para secar.
     Com a introdução do papel na Europa, os outros suportes de 
escrita e desenho desapareceram, restando a lembrança do papiro 
nas palavras papel, paper, papier. Foi longa e lenta a rota do papel 
a partir da sua invenção na China em 105 d.C. por T'sai Lun”. (2)

A ORIGEM DO PAPEL
     O chinês T'sai Lun produziu pela primeira vez o papel por 
meio de polpação de redes de pesca e de trapos e, mais tarde, 
utilizando fibras vegetais. Os espécimes que chegaram até nossos 
dias provam que o papel feito pelos antigos chineses era de alta 
qualidade, que permite até mesmo compará-lo com o papel 
normal feito atualmente. (3)

O papel na vida do designer gráfico
     No início dos anos 90, com a proliferação da informática no 
mundo, surgiram rumores de que a indústria de celulose 
sucumbiria. Seria o fim das indústrias gráficas, pois a gráfica vive 
basicamente de impressos em papel. A informação digital iria 
dizimar a mídia impressa. Li, de um especialista americano que 
na época escrevia para a antiga revista Exame Informática, hoje 
Info, que o papel estava com seus dias contados, que 
carregaríamos livros digitais e que a informação impressa iria 
morrer. Quase 20 anos se passaram e nunca se usou tanto papel 
como agora. O mundo passou a consumir mais papel. A 
necessidade de apalpar, de carregar a informação em nossas mãos 
aumentou, e o nosso antigo e sempre útil papel continua reinando 
nos meios de comunicação.
     O artista gráfico do século 21, pouco conhece sobre papel e 
suas utilidades. A maioria nunca fez sequer um RAF (rabisco ou 
esboço feito em folha de papel – primeira idéia). A informática 
tirou de o artista gráfico a possibilidade criar um layout no papel. 
Ele, o papel que sempre foi peça fundamental na criação e 
finalização de produtos, hoje passa despercebido nas agências de 
propaganda. Isso acaba sendo ruim para o profissional. A cada dia 
o jovem designer sabe menos. 
     Tenho visto absurdos no nosso meio. Nossos artistas esquecem 
que o resultado final da peça que ele criou - vai ainda, e espero que 
por muito tempo – ser impresso em papel. O papel tem e terá por 
muito tempo uma importância grande em nossa sociedade. Ainda 
é ele que leva, com maior eficácia, a informação ao indivíduo. 
Pesquisa recente apontou a mídia impressa como sendo a de 
maior credibilidade. O indivíduo acredita mais quando a 
informação está impressa e ele pode guardar.
     Quando criamos uma campanha publicitária, ela, com certeza, 
será impressa em papel. E  é aí que o designer precisa conhecer 
um pouco de papel e seus tamanhos e formatos. Uma simples 
informação ou redução na peça publicitária pode reduzir custos 
no valor final da campanha. A apresentação da campanha 
geralmente é feita em papel com brilho ou na tela do computador. 
O cliente aprova sempre o que vê. Se a agência depois, por 
redução de custo, imprime em papel offset, sem brilho, vai com 
certeza comprometer o resultado final do material.
     Hoje, no mercado, existem centenas de tipos de papel, do offset 
ao couchê e todos tem sua utilidade. É necessário que o 
profissional passe ao cliente o tipo de papel e sua gramatura, com 
suas respectivas vantagens e desvantagens. Nós, aqui na Bahia, 
usamos o tipo Sul Bahia, no tamanho 96x66, formato 01. Veja 
abaixo como achar o formato ideal para o seu serviço, 

aproveitando sem perda a folha de 96x66:
     Esse exemplo mostra claramente como dividir a folha de papel 

dentro dos formatos mais usados.
     Vale lembrar que esses tamanhos são brutos, sendo necessário 
descontar as raspas que a guilhotina dá em cada corte mais a área 
de pinça da máquina de impressão offset que geralmente é de 
0,8mm a 1,2 cm e o tamanho final da mesma impressora.            
     Existem vários modelos de impressoras offset, cada uma com 
tamanhos diferentes. É necessário que o artista gráfico mantenha 
contato direto com a gráfica que vai executar o serviço, trocando 
informação com o chefe de impressão sobre o impresso.
     Existem casos que a redução do impresso é necessária para um 
melhor aproveitamento. Se o serviço tem fundo chapado, ocupa 
uma área um pouco maior de impressão, pois tem que existir a 
área de sangria. A sangria é aqueles dois ou três milímetros que 
ultrapassam a linha de corte na impressão.

Veja exemplo abaixo:
     Existem outros formatos de folha inteira no mercado nacional. 

O papel também pode ser encontrado em bobina. Principalmente 
o papel jornal. Aqui na região sul da Bahia, usamos só o 96x66 
centímetros.
Lembrando que existe uma vasta linha de papéis importados e 
papéis reciclados que dão um brilho todo especial ao impresso 
gráfico.
     A gramatura também é muito importante. Aqui na Bahia, nós 
nos referimos ao papel offset, como AP e compramos o mesmo em 
quilo. AP 24, 30, 40, 50, 60 etc. No sul do país, o papel é visto 
como offset e em gramas. Para fazer a conversão, basta 
multiplicar por 3 o quilo e será encontrado a gramatura. O AP 30 
quilos é o mesmo offset 90 gramas.
     Então não se esqueça que quase tudo que você criar vai com 
certeza virar papel. Por isso, passe a ver o papel como peça 
fundamental no processo de criação, finalização e impressão.

     Até breve,

     (1, 2, 3) Extraído de pesquisa na internet. 

Ctrl Alt Del

Arnold Coelho
Designer gráfico, diagramador e responsável  
pelo setor de diagramação e arte do 
Jornal Agora

Saúde 
e

 Alimentos
Chocolate amargo é 
amigo do coração.

     A guloseima, assim como o vinho tinto, reduz os riscos de 
infarto e de AVC. 

     Docinho para o meio da tarde, após as refeições ou até 

mesmo para afogar as mágoas de um dia exaustivo, o chocolate 

é uma das preferências no mundo das guloseimas. Há quem 

evite seu consumo durante todo o ano, mas aproveita a Páscoa 

para se esbaldar na tentação.

     Segundo Frederico G. Marchisotti, endocrinologista do 

Lavoisier Medicina Diagnóstica/ DASA, a versão chocolate 

amargo, que não contém leite e tem maior quantidade de cacau 

que os outros, apresenta flavanóides, substâncias também 

encontradas no vinho tinto, e que são consideradas "protetores 

cardíacos". Ou seja, os flavanóides estão relacionados à 

redução de eventos cardiovasculares como infarto e AVC.

     "Além dos benefícios cardíacos que o consumo consciente 

pode acarretar, o chocolate nos dá uma sensação de prazer, pois 

estimula liberação de serotonina, mesma substância incitada 

em emoções positivas. Por ser bastante calórico, também é 

considerado uma fonte de energia. Fatores estimulantes como 

ingredientes que se assemelham à cafeína e pequena quantidade 

da mesma também são encontrados no chocolate, além de 

substâncias que podem ativar receptores canabinóides, que 

acarretam sensações de sensibilidade e euforia", acrescenta Dr. 

Frederico.

     No entanto, o endocrinologista alerta que, se consumido em 

grandes quantidades, o chocolate, pelo teor de gordura em sua 

composição, pode piorar a saúde cardiovascular e provocar 

problemas futuros no organismo. "O ideal é que se coma até 30g 

por dia, mais do que isso, pode ser prejudicial", afirma o 

médico.

     Ganho de peso, diarréia, outros problemas intestinais, 

desnutrição (pela troca de alimentos ricos em vitaminas e sais 

minerais), são alguns dos efeitos do excesso de consumo de 

chocolate, portanto é importante estar atento ao consumo em 

exagero. “Vale ressaltar que os chocolates dietéticos não 

possuem menos calorias”. Essa especificação do produto 

contém apenas menos açúcar e em determinadas fórmulas pode 

disponibilizar ainda mais valores calóricos que a versão 

comum.

     Para aqueles consumidores compulsivos de chocolate e que 

pretendem abusar nesta Páscoa, o Dr. Frederico alerta que 

sejam realizados exames periódicos para avaliação da glicose, 

colesterol e pressão arterial. "Um especialista deve ser 

procurado para analisar os resultados e conceder um 

diagnóstico seguro sobre a sua saúde", conclui o 

endocrinologista.

Fonte: www.minhavida.com.br
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“Português Normativo”

     Em uma noite chuvosa, dois carros se chocam em uma 
estrada. Um pertencia a um advogado, outro a um 
médico. Ao sair de seu automóvel, o médico, preocupado, 
se dirige ao carro do advogado e pergunta se ele está 
ferido, examina-o brevemente e constata não haver nada 
de grave.
     Só então os dois passam a verificar o estado dos carros 
e como se deu a batida. Chegam à conclusão de que não 
havia como escapar do acidente na situação em que tinha 
acontecido: a estrada estava molhada, escura e mal 
sinalizada.
     Como, todavia, o advogado já tinha ligado para a 
polícia rodoviária, resolveram ficar esperando enquanto 
a viatura não chegava, para avisar aos policiais que cada 
um ia assumir seus prejuízos.
     Conversa vai, conversa vem, o advogado vai ficando 
íntimo do médico e até lhe oferece uísque.
     O médico aceita, bebe três goles longos e pergunta:
     - "E você, amigo, não vai beber?”
     - O advogado responde:
     - “Só depois que a polícia chegar.”

* O acidente
    O Papa morreu e foi para o céu. Lá chegando, foi 
imediatamente retirado da fila (na verdade, atualmente 
não muito longa), e recebido pessoalmente por São 
Pedro. Estava mais do que honrado com acolhida tão 
prestigiosa, quando de repente, apareceu um senhor de 
terno alinhado, cabelo engomado e pasta de couro, que 
igualmente foi retirado da fila, e pasmem, foi recebido 
por Deus.
     Intrigado, o Papa foi interrogar São Pedro:
  - "Quem é este cara? Eu, que sou o representante de 
Deus na Terra, fui recebido por você, que é do segundo 
escalão... Quem será aquele pra merecer ser recebido 
pelo próprio Criador?”
     - "É um advogado".
    - "Deve então ser um advogado muitíssimo 
importante!”
  - "Não, é um advogado mixuruca, sem qualquer 
expressão”
     - "Ué, então por que tanto privilégio?”
   - "Papa nós temos aqui aos montes, mas advogado é o 
primeiro que chega aqui!”

* A morte do Papa

"Sou obrigado a reconhecer que, com toda a 
corrupção que teve de um tempo para cá, 

o que encontramos no governo Collor 
deveríamos ter enviado para o
Juizado de Pequenas Causas".
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Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor e Mestre em 
Meio Ambiente

Matemáticas

     Recomendamos o novo livro 
Professor - Doutor Ricardo 
Maurício: 

, pela 
Editora Juspodivm.

“Curso de Introdução 
ao Estudo do Direito”

DICAS DE

Livros

     Acaba de ser lançado o livro: "Curso de Direito Penal - Parte Geral" do 
Professor da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) Djalma Eutímio 
de Carvalho. A obra tem parceria com a Editora Forense, um selo editorial do 
Grupo Editorial Nacional.

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 pronome 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 funciona ali como um 

mero elemento de ligação ao infinitivo 
com o qual se forma a perífrase verbal (hein de ler, por 
exemplo).

3 - Os nomes de pessoas são pluralizados: 
     Como se forma o plural do pejorativo zé-ninguém?
     Os substantivos próprios personativos fazem o plural 
obedecendo as normas dos nomes 
comuns: as Marias, os Josés, os Joões, as Terezas, as 
Marílias, os Maias, os Ferreiras, 
os Gusmões, os Almeidas, os Rodrigues, os Almeidas 
Prados.
     Plural de zé-ninguém: zés-ninguéns.

4 - Qual a regência do verbo digladiar?
     Digladiador é um verbo transitivo indireto, cujas 
regências são: digladiar-se com e digladiar-se 
por.
     Digladiar-se por (= lutar a favor, bater-se): Ele se 
digladiou pela punição do político.
     Digladiar-se com (= discutir, bater-se em duelo 
verbal ou pela imprensa): No Senado, 
direitistas se digladiavam com esquerdistas.

35 anos

Av. Fernando Cordier, 334 - Centro - Itabuna - BA

A partir de 3
anos de idade.

(73) 3613-5151



Policia Militar ...
Policia Civil ...

Corpo de Bombeiros ...
Defesa Civil ...

Samu ...
Delegacia da Mulher Itabuna ...

Delegacia do Meio Ambiente Ilhéus ...
IBAMA/Ilhéus ...
OAB/Itabuna ...

ECAD/Bahia ...
NUPRAJ/FTC ...

Receita Federal ...
Cartório de Protestos ...

Cartório Eleitoral ...
Complexo Policial ...

Departamento de Polícia Técnica ...
Secretária da Fazenda Estadual ...

Fórum Rui Barbosa ...
Ministério Público do Estado ...

 Policia Rodoviária Federal ...
Ciretran Itabuna ...

Ciretran Ilhéus ... 
Aeroporto de Ilhéus ...

Embasa ...
Coelba ... 

FUNDESB/Fund. dos Deficientes ... 
Zona Azul ...

Amurc ...
Direc 07 ...

Unime ...
FTC ...

Uesc ...
Faculdade Madre Thays ...

Prefeitura Municipal de Itabuna ...
Câmara de Vereadores de Itabuna ...

SAC Itabuna ...
Associação Comercial e Empresarial

de Itabuna ...
Emasa ...

.... 

190
197  e  3214-7814
193
199
192
3214-7826
3234- 8147
3634-2850
3613-1892
(71) 3321-5511
3214-2426
3214-5648
3211-8520
3211-1242
3617-3315
3617-1700
3613-5568
3214-6200
3613-0277
3613-7009
3214-7714 e 3211-0679
3639-3815
3634-2840 e 3231-7269
0800 555 195
3613-4811 e 3212-4690
3215-5434
3617-1964
3613-5114
3215-2577 e 3613-3822
2102-3000
3214-2424
3680-5200
3634-6160
3613-1188
3613-1313 e 2103-3123
3613-5510

3613-1171
0800 73 1195
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Telefones Úteis
     Cada pessoa possui no seu íntimo o gigante do poder que se não 
for despertado ficará adormecido por toda a vida e incapaz de 
assumir o controle imediato do próprio destino. 
     Sou uma mulher igual as outras mulheres que elaboram o 
mundo que não lhe pertence; estão no mundo e no mundo quer 
viver. Mulher que recusa determinadas cumplicidades, renuncia 
às vantagens, supera às resistências diante da pretensa liberdade; 
torna-se senhora de si. Vista por outros, o concebe na dualidade, 
traduzida por conflitos e imposições absolutas. Por um lado, o 
caminho estranhamente passivo de transcendência ou, talvez, 
passível de valor. Por outro lado, é uma escolha difícil, 
angustiante, cheia de tensões existenciais autenticamente 
assumidas. Compreende-se, se um dos lados impuser na 
superioridade e nas verdades, estas se estabelecerão como 
absolutas para explicar o óbvio das coisas que se modificam. Está 
longe de obter respostas, contestadas ou justificadas. 
Evidentemente, não há interesse pelo simples fato de ser a mulher 
cultivando o desejo. Talvez suspeite da própria resignação ou 
virtude!? Mulher que sabe ser livre e não escrava de regras 
castradoras da vontade humana. 
     Raízes se apegam a velha moral mesmo na impolidez familiar 
ameaçada. Propriedade garantida e privada exige a presença 
constante da mulher no sólido pretenso encontro do nada. Mulher 
quando emancipada, torna-se uma ameaça e tentam frear sua 
libertação, reduzindo-a à condição inferior do processo étero e 
homólogo de alma negra, não se reconhecendo nenhum lugar tão 
impróprio e aniquilado em nome da ética e da moral, enquanto os 
homens fazem as regras do mundo, provocam desentendimentos e 
disputas. Não encaram a mulher com objetividade pelo desejo do 
ser humana, mas, como conseqüência de reivindicações 

fundamentadas em agressividade e adversidade. 
     O que é ser ou ter-se tornado, é tal qual se manifesta? Existem 
situações que oferecem oportunidades menores e melhores ou 
maiores e ruins: o problema consiste no posicionamento sobre o 
controle dos seus direitos; do combate à mediocridade social; das 
alucinações de semideuses ou heróis pré-estabelecidos; as 
escolhas de restos do que teve; do desempenho de seus papéis 
enquanto mulher. O consolo de dizer ao mundo que não a explore 
por hábito ou por orgulho, mas, que julguem o que se confrontam 
com as indiferenças. Mulher é escolhida de resto ou a dedo para 
ser; ter-se tornado; ter sido feita ou por temer. 
     Será necessário um habeas-corpus? Não há duvidas! 
Evidentemente, se necessário for à concorrência feminina. Esta 
mulher recusa as discriminações e indiferenças. Pode escrever o 
que muito bem seu espírito reflete, em pensamento, idéias, ações, 
preferências, a entreter consigo própria. O homem não deve se 
intimidar com esta mulher, mas, mostrar-se disposto a reconhecer 
um ser semelhante e diferente, sem mito por muitas razões: não 
valerão censuras, sacrifícios, vantagens, renúncias, por achar que 
sonha com o amanhã. Veja-a como um ser único e absoluto, pelos 
mesmos motivos, enquanto durar o significado das emoções e 
sentidos, o que a grande maioria não assume, pretensamente. 
     O privilégio notável é um equívoco de alta grandeza ou um 
desdém?   
Que o eu mulher, goze do privilégio notável e pleno ao 
transformar-me na condição de subordinada para ser 
maravilhosamente possuída na 
vontade justificada do deleite e brilho 
que recobre o ser feminino.

Crônica Será que precisarei de um hábeas-Corpus para 
ser plenamente feliz?

Por Ângela Maria Freitas Fonseca

Graduada em Biblioteconomia e Documentação pela UFBA (1977), Especialista em Arquivologia (1990), DEA em

Inteligência Competitiva por Université  Aux Marseille/UFBA, Mestre em Ciência da Informação (2007). Gosta de 

literatura e artes visuais. Seu hobby é fotografia e escrever interpretando as leituras dos livros e fazendo a conexão 

com o cotidiano.

     Quando se treina musculação a opção de 
ficar maior, ganhar massa muscular é comum, 
onde alguns adeptos podem achar que não 
existe limite para esse ganho. Até então tudo 
bem, querer ficar enorme. Para que isto ocorra é 
preciso treinar duro, com disciplina e com uma 
orientação adequada. Hoje em dia existem 
vários métodos de treinamento que contribuem 
para o anabolismo, o problema é querer fazer 
uso de anabolizantes para crescer rapidamente. 
Algumas dessas drogas realmente funcionam, 
mas nosso papel aqui é explicar como 
funcionam, se são apenas enganação, se vão te 

prejudicar ou se são boas formas de te ajudar 
nessa caminhada.
     Sempre vamos debater caminhos seguros 
para alcançar seus objetivos. Se a pessoa nunca 
praticou atividade física e tem menos de 14 anos, 
o melhor é ter paciência, se pular as fases de 
desenvolvimento vai acontecer o contrário, pode 
parar de desenvolver, então o correto é praticar 
esportes como: futebol, vôlei, tênis, basquete ou 
o qual prefira, isso vai fazer com que o corpo se 
desenvolva, vai melhorar a coordenação motora, 
aprimorar valências físicas e trabalhar o corpo 
como um todo. 

     A musculação é o melhor caminho para 
aumentar a massa muscular (acompanhado por 
um profissional de Educação Física). O 
praticante desta modalidade desenvolve muito 
bem sua musculatura devido a utilização da 
sobrecarga. 
     Inicialmente, não é recomendável entupir-se 
de suplementos alimentares, eles são aliados, 
porém, nos primeiros meses de treinamento não 
faz diferença fazer uso ou não. O principal é ter 
uma alimentação balanceada, rica em 
carboidratos, e principalmente, proteínas. Os 
nutrientes ingeridos influenciam no rendimento 

Esporte e SaúdeEsporte é Saúde

Ganho saudável de massa muscular
É possível ganhar músculos sem o uso de anabolizantes!

do treinamento e na estética da pessoa, por isso, 
procure alimentos saudáveis, leves e ricos em 
fibras.
     Se estiver pensando em tomar esteróides 
anabolizantes, pare já com isso, esses 
hormônios trazem vários problemas para a 
saúde: hipertensão, impotência, complicações 
renais, hepáticas (fígado) e câncer. Mantenha-
se ativo e pratique atividade física 
regularmente, nosso corpo precisa de 
movimento, assim ele se fortalece, previne 
doenças, melhora a auto-estima e aumenta a 
longevidade.



     Centenário de Itabuna - Vercil, que nos deu a 

liberdade de escolhermos o nome do título da 

coluna, ai está: “Enfoque Grapiúna” espaço onde 

pretendemos dá informações seguras e atuais 

dentro de um contexto democrático, focalizando 

todos os acontecimentos da região do Sul da 

Bahia.

     Hoje vamos iniciar expondo sobre o 

Centenário de Itabuna que está chegando... Com 

a data prevista para 28 de Julho de 2010; um dia 

tão quanto histórico, como a sua fundação por 

Firmino Alves.

     Comissão do Centenário - Como o assunto é 

sério, para o desenvolvimento de um projeto 

digno, rumo ao desenvolvimento de seu povo, 

por ocasião da realização de um recital, através 

Clube do Poeta Sul da Bahia, no Centro de 

Cultura Adonias Filho para comemorar o Dia da 

Poesia (14 de Março), o chefe do cerimonial, do 

município, jornalista Ramiro Aquino anunciou a 

formação de uma Comissão para elaborar um 

plano vista aos 100 anos de Itabuna. Comissão 

que deve ser logo montada, pois o tempo não 

espera. 

     Adelino Kfury Silveira -Na ocasião - entre os 

nomes que deverão formar a Comissão - Ramiro 

Aquino, adiantou o do historiador, Adelino 

Kfury Silveira, do artista plástico, Renato 

Afonso de Souza (Renart) e da atriz Eva Lima. 

Esses nomes, já estão praticamente selecionados, 

disse Ramiro, o que vem atender uma medida do 

Executivo e de alguns setores organizados da 

sociedade. Acreditamos que a referida 

Comissão, neste momento, já esteja formada e 

trabalhando!  

     Obras para o Centenário - Com o orgulho de 

sermos, hoje, um cidadão itabunense, de fato e de 

direito, pois recebemos o Titulo de Cidadão, 

outorgado pela nossa Câmara Municipal, através 

do edil Milton Gramacho, já que somos natural 

do município de Ibicaraí, já contando com meio 

século de vida em Itabuna e dentro desse período 

com 37 anos, no setor de comunicação, pois 

iniciamos nossa caminhada no extinto Dário de 

Itabuna, no dia 07 de Abril de 1972, achamos por 

direito encaminharmos algumas sugestões para a 

histórica data. Então vamos lá! 

     Sugestões: A Construção de um Parque 

Ecológico; A reativação do Aeroporto Tertuliano 

Guedes de Pinhos; A conclusão das obras do 

Centro de Convenções; A conclusão do Estádio 

Luis Viana Filho (Itabuna), que teve sua pedra 

fundamental, lançada em 1965; A Construção de 

um Cemitério Público Municipal, A Construção 

de um Centro de Abastecimento; Um novo 

Terminal Rodoviário, se possível, entre 

Itabuna/Ferradas; Novas vias para escoar e 

desconcentrar o tráfego do centro da cidade e, a 

principal delas, o Governo do Estado transferiria 

o patrimônio, local, da Embasa, para a Emasa, 

inclusive com a construção da nova barragem tão 

falada, Com isso, o Governador estaria dando um 

grande presente a Itabuna. 

     Atrair indústrias - Essa atitude do 

Governador, não, tão somente, atenderia a 

população, como também atrairia as grandes 

indústrias para o município, o que geraria 

emprego e renda. Essas obras seriam de um valor 

incalculável, incluindo ai, nesse contexto, o 

Saneamento Básico, que depende de altos 

recursos dos governos, Federal e Estadual, o que 

reabilitaria, também, o sofrido Rio Cachoeira. 

     Capitão Azevedo - Essa missão está em mãos 

do prefeito atual e o mais democrático já eleito 

em Itabuna. Podemos dizer, até o momento em 

sua história, José Nilton Azevedo Leal (Capitão 

Azevedo), que conta com a confiança do povo, 

apesar de alguns setores já o criticarem, achando 

que o novo prefeito não vai cumprir o que 

prometeu em seu discurso de campanha política, 

porém ainda é cedo para julgá-lo!

     Avenida Amélia Amado e Pedro Jorge - 

Estamos sabendo, que é desejo do prefeito, 

transformar a Avenida Amélia Amado em uma 

pista de rolamento com quatro vias, com a 

cobertura, é claro, do Canal.  Essas vias 

folgariam o tráfego do centro da cidade e 

ligariam à região Leste, às regiões, Norte, Oeste e 

Extremo-Sul, uma grande obra, para o 

Centenário, já na pauta do prefeito, que está 

correndo atrás dos recursos. Necessários. A 

Avenida Pedro Jorge, que corta os bairros: Pedro 

Jerônimo. São Pedro, ligando ao São Judas, 

dentro em breve, o Prefeito, iniciará suas obras, 

numa extensão de cerca de quatro quilômetros, 

incluindo no pacote, os melhoramentos do bairro 

Maria Pinheiro. Essa ultima informação foi 

anunciada, pelo Secretario de Administração, 

Gilson Nascimento (Sargento Gilson), dia 04 de 

Abril, no programa Resenha da Cidade, do 

vereador/radialista, Roberto de Souza, 

transmitido pela Rádio Jornal de Itabuna, 

     Cidade pujante - No mais, vamos torcer para 

que a Comissão do Centenário de Itabuna, seja 

formada à altura das tradições da pujança e da 

força de nossa gente. Digna de uma Itabuna 

p rog re s s i s t a ,  p r epa rada  pa r a  o  s eu  

desenvolvimento, como o maior pólo econômico 

do Sul da Bahia, atingindo os seus 300 mil 

habitantes. Vamos pensar grande, todos de mãos 

dadas num só objetivo; o crescimento planejado 

de Itabuna. Cidade esta, que consegue driblar 

todas s suas crises. E, que, em seu Centenário, 

essas obras citadas, inclusive, com a duplicação 

da Ilhéus/Itabuna, não seja um sonho, mas, sim, 

uma grande realidade. Itabuna merece o presente 

do Governo, pois, na sua época áurea do cacau, 

foi uma das cidades que mais contribuíram para 

implantação do Pólo Industrial de Camaçarí. A 

lei do retorno pode ser agora... pois nunca veio! 

Temos dito!   

     Frase do mês: “Não humilhe o seu 

semelhante, pois, todos provêm da mesma 

origem e seguem o mesmo caminho!” (Jr). 

Por Joselito dos Reis
Jornalista
E-mail: reislito@hotmail.com
expressaounica.blogspot.com
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Enfoque Grapiúna O Centenário de Itabuna se aproxima!

Educação

Particulares são as melhores do 
ENEM no Sul do Estado

Os alunos do Colégio Sistema foram os que apresentaram o 
melhor desempenho no Enem 2008 dentre todos os estudantes 
de estabelecimentos de ensino das redes pública e privada em 
Itabuna. O Sistema alcançou média 64,56 no Enem.

     Na rede pública, o destaque, mais uma vez, foi o Colégio da 
Polícia Militar, com média 54,47. O Exame Nacional do Ensino 
Médio é aplicado anualmente pelo Ministério da Educação 
(MEC), válidos para alunos que estejam cursando ou já 
concluíram o Ensino Médio. Os resultados por escola foram 
divulgados na tarde desta terça.

      Se o Sistema lidera em Itabuna, o colégio bicampeão do Enem 
no sul da Bahia é de Ilhéus. Trata-se do tradicional Colégio 
Vitória. Os alunos do estabelecimento privado obtiveram média 
65,65. Na Terra da Gabriela, os alunos da rede pública com melhor 
desempenho são do Colégio Militar, com 50,74.

     Segundo o levantamento, as escolas com piores desempenhos 
são da rede pública estadual, principalmente aquelas que 
concentram turmas do EJA (Educação de Jovens e Adultos). O 

Colégio Eraldo Tinoco, em Itabuna, obteve média 33,46.

     Um pouquinho melhor que a escola itabunense, mas ainda 
muito baixo, o São Sebastião foi o de menor rendimento em Ilhéus 
ao atingir média 38,02. Assim como o Eraldo Tinoco, este também 
é formado só por turmas do EJA.

     Em Ubaitaba, também no sul da Bahia, está uma das escolas de 
pior desempenho no Enem em todo o Brasil. Os 12 alunos do 
Colégio Polivalente do município obtiveram média 30,69 e estão 
entre os 20 piores do país.

     Quem lidera o ranking nacional é uma escola privada do Rio de 
Janeiro. Os alunos do Colégio de São Bento obtiveram média 
80,58 na prova objetiva e na redação.

     Fonte:  

Faltam 7,3 mil professores nas 
escolas baianas

     A proposta arrojada da Secretaria de Educação da Bahia (SEC) 
para promover a melhoria da qualidade da educação, colocando 
um monitor educacional por sala, encontra entrave na necessidade 
mais básica de qualquer escola: o professor. Segundo a SEC, a 
rede estadual de ensino possui hoje 50.371 professores, e tem uma 
carência de 7.310 profissionais, o que equivale a 14,5% do atual 
corpo docente.

www.pimentanamuqueca.com.br

     Das 7.310 vagas a serem preenchidas, 2.370 são de professores 
substitutos, ou seja, aqueles que ocupam o lugar de colegas em 
licença prêmio, licença maternidade ou afastados por problemas 
de saúde. Por meio de nota de esclarecimento, a SEC informou já 
ter solicitado ao Comitê Gestor de Política de Pessoal (Cope) 
autorização para contratação dos mais de 7 mil professores em 
falta. 

Evasão escolar

     Acaba de sair resultado de pesquisa que indica como primeira 
causa da evasão escolar o desinteresse do estudante. É um atestado 
do anacronismo e da inadequação de nosso sistema escolar. Ele 
não consegue ser educacional, não consegue apresentar como útil 
e interessante para o estudante, não lhe oferece condições para 
crescer como cidadão, para desenvolver sua capacidade crítica, 
seu potencial de comunicação e de compreensão do mundo, para 
ter acesso ao patrimônio cultural da humanidade, que pertence a 
todos e a qual todos nós temos direito. Esta escola (que oferece 
0,22 centavos para merenda do aluno/dia, que traz TV pen drive, 
enquanto faltam insumos básicos do dia-a-dia) assim apresentada 
nada mais é que um faz-de-conta que se torna de fato uma perda de 
tempo para muitos jovens, talvez até para os mais inteligentes, 
digo, potencialmente mais capazes.

Rua Isolina Guimarães, 52 - Zildolândia
alan@gradusformaturas.com.br
www.gradusformaturas.com.br

(73) 3211-3959
8842-0199 PRAÇA OTÁVIO MANGABEIRA, 94 - LOJA 05 - MARABÁ CENTER

TELS.: (73) 3211-0094 / 8108-9808

www.jornaldireitos.com.br
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     Não pensem que o culto ao vinho é coisa 
recente. Vamos iniciar nossa viagem há 7.000 
anos a.C. por essa fascinante história e os 
primeiros relatos de sua existência. Uma 
existência envolta em mistérios, curiosidades e 
religiosidade. O Berço dessa cultura foi a 
Região do Cáucaso, hoje conhecida como 
Armênia e Geórgia. Mas foi na Europa, mais 
precisamente na Grécia que a vitivinicultura 
tomou força e espalhou-se por todo 
Mediterrâneo, cabendo aos gregos sua difusão. 
Provavelmente, fruto do esquecimento de 
algumas uvas em um recipiente, surgiu o vinho. 
Com sua fermentação natural o seu doce 
líquido transformou-se em álcool e a partir daí 
os homens começaram a bebê-lo. Mesmo sem 
entender o fenômeno e controlá-lo atribuíram o 
acontecimento aos Deuses, fazendo assim, 
parte de celebrações e religiões.  

     Na tradição judaica, escritos relatam que a 
primeira planta cultivada por Noé após o 
Dilúvio foi uma parreira. Já para os persas, no 
relato de Omar Khayym Jmsheed, o Rei 
guardava em grandes jarros uvas para comê-las 
fora da estação. Um dos jarros fermentou, 
exalou um forte cheiro, e o Rei então isolou o 
jarro falando que era veneno. Uma das jovens 
do harém, com muita dor-de-cabeça, tentou se 
matar tomando o veneno, mas ao invés de 
morrer, ganhou muita paz e entrou em sono 
profundo.

     Na Grécia, Dionísio, o Deus do vinho, 
colheita e felicidade foi repudiado pela 

Aristocracia, pois a embriaguez fugia aos seus 
padrões éticos, mas foi integrado ao Panteão, 
tal era sua importância junto ao povo. As 
festividades traziam muita agitação com o 
excessivo consumo de álcool. Em algumas 
épocas do ano faziam também representações 
da vida do Deus o que com o passar dos anos 
deu origem ao Teatro Grego. Dionísio foi 
adotado pelos romanos com nome de Baco. Na 
Roma Antiga, os bacanais eram uma 
celebração de seu culto e tinham caráter 
orgíaco e delirante regado a muito vinho com 
grandes banquetes e danças frenéticas onde 
extravasavam suas energias.

     Já na tradição cristã, o vinho assumiu 
definitivamente grande importância ao 
representar o sangue de Cristo, filho de Deus, 
na celebração das missas. A partir daí, as vinhas 
começaram a ser cultivadas com finalidade 
litúrgica nos monastérios e abadias. Com o 
tempo, tornaram-se grandes produtores de 
bons vinhos. 

     Com sua forte influência na sociedade, o 
vinho é hoje indicado por médicos como uma 
bebida salutar. Mas lá no século I da nossa Era, 
Dioscórides, pai da Farmacologia e 
Hipócrates, pai da Medicina, quatro séculos 
antes já mencionavam já mencionavam seu 
papel medicamentoso. 

Na próxima edição, continuaremos 
nossa viagem pelo mundo dos vinhos com a 
introdução sobre tipos de uva e produção. 

Uma nova safraUma nova safraCorreio Jurídico
Casal deve devolver a proprietário posse de imóvel 

vendido por ex-companheira

     A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não acolheu o pedido de um casal que 
pretendia permanecer na posse de um imóvel vendido por ex-companheira do verdadeiro proprietário. 
Os ministros entenderam que deve permanecer soberano o julgamento do Tribunal de Justiça da Bahia 
(TJBA) que negou o pedido de reconhecimento judicial de posse compulsória do imóvel. 
O caso trata de ação proposta pelo dono de imóvel contra o casal, a fim de recuperar um apartamento 
de sua propriedade que se encontra na posse dos dois. 
     Segundo consta, o proprietário do imóvel manteve união estável com uma mulher e do 
relacionamento nasceram duas filhas. Rompido o relacionamento, eles celebraram um acordo 
mediante instrumento particular que veio a ser homologado parcialmente, tendo ficado 
expressamente excluída a cláusula na qual ele se comprometia, no prazo máximo de 45 dias, a 
transferir para o nome da ex-companheira o referido imóvel.

Consignação não isenta advogados de prestar contas à 
cliente

     A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não acolheu recurso de dois advogados que 
procuravam ver reconhecida a consignação (pagamento) extrajudicial de valores recebidos como 
procuradores do autor da ação de prestação de contas. Relator do processo, o ministro Aldir Passarinho 
Junior manteve decisão ao afirmar que a consignação não isenta a prestação de contas. 
     A ação em primeira instância movida pelo cliente contra seus antigos advogados condenou-os a 
prestar contas, no prazo de 48 horas, dos valores recebidos por serviços prestados ao autor por mais de 
dez anos. Recorreram da decisão no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), alegando que 
foi efetuado, após o ajuizamento da ação, depósito integral das custas pagas pelo cliente, com juros e 
correção monetária.

Ministro Celso de Mello suspende ação contra 
advogado por suposta ofensa a juiz

     O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello determinou a suspensão de uma 
ação penal contra o advogado S.R.N. S por suposto crime de injúria. De acordo com a denúncia 
apresentada pelo Ministério Público (MP), ele teria ofendido um magistrado federal “no contexto de 
uma causa”. O processo tramita na 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo.
     Ao analisar o pedido, feito por meio do Habeas Corpus (HC) 98237, o ministro contou que o caso 
trata da suposta prática de crime contra a honra de um magistrado federal, que 
teria sido ofendido no exercício de suas funções. Como os crimes contra a honra 
de agentes públicos dependem de uma representação do ofendido para chegarem 
à Justiça, o juiz representou ao MP para que fosse instaurada ação penal pública 
contra o advogado, salientou Celso de Mello.

Por J. Agilton Macêdo.
Bacharelando em Direito pela FTC/Itabuna e Estagiário na 
Defensoria Municipal e NUPRAJ. E-mail: agilton@uol.com.br

Por Fernando Costa - Enófilo 
Com experiência de mais 20 anos no ramo enogastronômico. Representante 
exclusivo na Bahia da Casa Valduga e Mistral Importadora. Tem Cursos de Vinho 
e Degustações, com produtores de várias partes do mundo. Diretor-Proprietário 
do Empório Bahia em Itacaré e Itabuna.

///////////////////////////////////////

Balaio Cultural
com 01 ano já sabem ler, conhecem aritmética, 
aos 02 ou 03 já lêem 
correntemente, escrevem livros e peças de teatro, 
além de mostrarem um conhecimento 
enciclopédico muito bem assimilado. 
     Pouco depois podem conhecer duas, três ou 
mais línguas (entender, falar, ler), tocar um ou 
mais de um instrumento (com alto nível de 
execução), programar computadores, nadar e  
mover-se como atletas olímpicos.
     Tudo com muito prazer e nenhuma coação, 
competição ou exames. A professora é 90% do 
tempo das “aulas” a mãe ou o pai. Eles não 
precisam de cursos especiais. A “técnica” do 
ensino é muito fácil, favorece a formação de uma 
relação mãe-filho/pai-filho original e com 
certeza realiza o sonho de todos os pais do 
planeta: “Que eu possa fazer por ele tudo o que 
está em mim – e tudo o que está nele.”
     O pessoal dos abençoados Institutos não 
cansam de proclamar: toda “aula”, ou melhor 
dizendo, toda “forma de educar alguém”, tem de 
ser fácil, agradável, alegre para os dois, crianças 

     O conhecimento que a humanidade dispõe 
acerca da mente humana ainda é pífio. Afora 
alguns cientistas que trabalham com 
neurociência, principalmente os que laboram nos 
Institutos para o Desenvolvimento do Potencial 
Humano (Filadélfia, EUA), o resto do mundo 
está mergulhado no obscurantismo reinante do 
assunto.
     Para o psicanalista e pensador José Ângelo 
Gaiarsa, que acaba de lançar o livro Educação 
Familiar e Escolar Para o Terceiro Milênio, da 
editora Ágora, o ambiente escolar, por exemplo, 
desconhece os dados importantes colhidos nos 
tais Institutos, sobre o cérebro. No neonato o 
cérebro pesa 22% do corpo (no adulto pouco 
mais de 2%). A circulação cerebral é de início 03 
vezes maior que a do adulto, depois duas, 
nivelando na adolescência.
     Aos 05, 06 anos, a massa cerebral já alcançou 
90% do volume que terá no adulto. E pautado 
nisso, os Institutos para o Desenvolvimento 
Humano, sob a tutela de Glenn Doman e há mais 
de 40 anos, vêm sendo educadas crianças que 

Gustavo Atallah Haun 
É graduando em Letras pela 
UESC, professor das redes
particular e pública de Itabuna. 
E-mail: g_a_haun@hotmail.com  

A potencialidade da mente humana
e “professores”. Ou será melhor não dar a aula. 
Notar: as “aulas” duram de segundos a minutos e 
são repetidas várias vezes ao dia. E não é utopia 
de algum cientista alucinado. É a realidade 
apresentada pela quase meia década de pesquisa 
e prática.
     Os Institutos que despertam a potencialidade 
já formaram milhares de mães/pais, aceitando as 
crianças que apareciam – sem testes nem seleção. 
Aliás, condenam competições, exames e testes 
que despertam reservas e desconfianças na 
criança, tanto em relação a si mesmas, quanto em 
relação aos que ensinam. Qualquer bebê pode se 
tornar excepcional, se bem amada e levada a 
sério.
     Eles por lá levam, e muito, a sério os dados 
acima sobre o cérebro e agiram de acordo: dos 
primeiros anos de vida até os 05, 06 anos, pode-
se ensinar para crianças o que quisermos (e tudo 
o que elas quiserem!) e elas aprenderão sem 
esforço e com muito prazer. Aprenderão muito de 
tudo e de todos os que as cercam, por imitação 
inconsciente.

   Este é o significado pedagógico dessas 
descobertas: crianças humanas podem aprender 
mais nos 05 primeiros anos de vida do que em 
todos os demais anos de sua existência. E é 
justamente no final desse ciclo que as crianças 
es tão entrando onde? Nas escolas . . .  
desperdiçando esse período do potencial 
máximo delas. 
     É uma pena! É uma pena que ainda estejamos 
na Idade Média da pedagogia, do aprendizado. É 
uma pena que, como pais, estejamos 
mergulhados na ignorância educacional dos 
nossos filhos, mais perdidos que deficiente 
visual em tiroteio!

Anuncie aqui:
(73) 3613-2545 / 9134-5375



Novidade

Par ou ímpar (ou de sexta a 
Domingos).

Paulo e Edu acabam de chegar num bar. 
Sentam e chamam o garçom. Pedem uma 
cerveja e esperam.

- ... Glauber Rocha... – divaga Paulo
- Sim... – rebate Edu
- ... Rogério Sganzerla...
- Que que tem?
- ... Domingos de Oliveira...
- Bom também.
- ...Nelson Pereira dos Santos... – continua Paulo, 
olhando as nuvens. Num céu azul.
- Tá escalando sua seleção brasileira é?
- ... Truffaut... Godard...
- Ok, fomos pra França. Lindo. Você sabe que 
não sou ufanista nem xenófobo...
- ... Orson Welles... Chaplin... – a mente de Paulo 
se aproxima da era de Aquário
- Que diabos é isso, hein?! Seu “pai-nosso” é?
- Aliás, Orson Welles e Chaplin vão lá pra trás.
- Tá, tá... eu também sou politeísta, mas não me 
importo com a ordem – diz Edu, que procura o 
garçom. Não acha.
- Eles não eram só aquela coisa de diretor autor. 
Eram mais – retorna Paulo.
Edu pensa. É interrompido.
- Eles também faziam outras coisas, escreviam 
outras coisas... pensavam, sabe?!
- Nelson Pereira dos Santos?
- O cara tá na Academia Brasileira de Letras.
- Não sabia.
- Não sabia?, se indigna Paulo. Desde 2006 ele tá 

lá!
- Ah, desculpa... tem muito tempo que não ligo 
pra lá.
- Você sabe quem é o patrono da cadeira dele?
- Quem? Mario Peixoto? Machado de Assis? Sei 
lá. Shakespeare?
- É. Shakespeare. Que pegou a cadeira de 
Homero, no ano 13 d.C. – Homero tava na 
décima reencarnação, e Shakespeare no primeiro 
de seus 18 ensaios pra enfim nascer.
- Sempre desconfiei disso – fala Edu, todo 
serelepe.
- Só que aí veio Castro Alves. Ele não só juntou o 
talento de Shakespeare e Homero, como roubou 
a cadeira 7 da Academia Brasileira de Letras. 
Levantou em 2006 porque tava entediado e 
queria mudar de assento, que o inspirasse mais. 
Aí Nelson Pereira... pluft! Aproveitou.
- A gente falava de quê mesmo?
- Não sei, sua burrice me desconcentra – alega 
Paulo.
- Shakespeare... Chaplin... Inglaterra! O 
Campeonato Inglês tá bom, hein? Sou Arsenal, 
mas esse ano dá Manchester ou Liverpool. Você 
aposta em quem?
- Não, a gente não falava de Inglaterra, nem de 
futebol. A gente falava de gente que tinha algo 
além do talento.
- Hum... tipo Nick Hornby. Ele escreve também, 
o filme Alta Fidelidade é baseado no livro dele. 
Mas aí é o algo além, o talento dele é torcer pelo 
Arsenal. Você já leu Febre de Bola?
- Não, nem quero – frisa Paulo. Saia da 
Inglaterra, desça o canal da Mancha.
- Hum... ok... você quer falar de Godard? De 
Domingos de Oliveira?
- Isso, deles que falava.
- As únicas coisas que os dois têm em comum é o 
cinema e o sexo masculino, como é que você 
quer falar sobre eles?
- Justamente! Têm em comum o cinema, que é do 
que a gente tá falando. E, como disse, eles fazem 
outra coisa, são multi-uso. O Domingos, mesmo, 
atua bem, escreve peças, e dirige com uma 

sutileza fina – se é que existe sutileza grossa. De 
qualquer jeito, parece que, na hora da gravação, 
quando ele tem uma crise extrema de 
prolixidade, ele diz pros atores: “troquem idéia”.
- Faz sentido. Mas não dá pra dizer o mesmo de 
Godard..., lembra Edu.
- É... mas Godard é gênio, já escreveu coisas 
sensacionais sobre cinema e o pensar cinema. 
Problema é que ele sabe falar coisas 
desagradáveis e fazer filmes desagradáveis. Mas, 
acontece. Já Domingos de Oliveira é um cara que 
parece estar sempre rindo da vida, que ri dele. E 
com ele. Os dois são amantes.
- Não, Paulo. Domingos de Oliveira deixou todas 
as mulheres do mundo pra ficar com Leila Diniz. 
Você não viu o filme? Só que ali era Paulo, 
interpretado por Paulo José – e Leila Diniz ela 
mesma.
- Mas Leila não se separou de Domingos antes do 
filme ser lançado? Ah, não importa. O que 
importa é que ela faz falta uma danada, hein?!
- Pois é, filmes como Todas as Mulheres do 
Mundo também.
- Taí, eu duvido que você ache, na história do 
cinema, uma disputa de par ou ímpar tão 
inusitada, tão genial como aquela?
- Você foi super pretensioso agora.
- Ah, Edu, saber ser pretensioso, além de atrair a 
atenção, é charmoso pelo ar de cobiça 
alcançável. Mas não fuja da pergunta. Já viu ou 
não?
- Não, não que eu me lembre. Mas, é aquela 
coisa, a quantidade de filmes a serem vistos é 
sempre maior que a dos filmes que a gente já viu. 
Então, não dá pra confirmar. De qualquer jeito, a 
gente parou em Domingos de Oliveira, e você 
não falou do resto. Você queria dizer o que 
mesmo?
- Ah, sei lá, tava divagando – diz Paulo.
- Jura? Nunca vi essa cena.
- Mas a cena do par ou ímpar...
- Bem, umas 20 vezes. É ótima mesmo...
- Deu vontade de rever o filme até. Acho que é o 

que vou fazer quando chegar em casa.
O garçom chega com a cerveja, abre e despeja no 
copo dos dois.
- É, mas antes tem ela aqui. Brinde cá, diz Edu.
Os dois brindam, Paulo fala.
- Que a sexta-feira traga a algum cinema decente 
algum filme decente. Ou indecente. Mas que seja 
bom.
- Amém!

Elas ficam 

     Os nomes Paulo e Edu são retirados dos 
personagens de Todas as Mulheres do Mundo 
(1967), de Domingos de Oliveira. Ali, Paulo 
José interpreta Paulo, e Flávio Migliaccio é 
Edu.
     Já Leila Diniz, a Maria Alice do filme, é só 
uma das musas no nosso cinema que deviam 
ter ficado mais um pouco por aqui – pensando 
como viúvo. Se atuassem pessimamente, pelo 
menos traziam uma aura boa pra a tela. Além 
dela, que partiu aos 27 anos, bom lembrar de 
Adriana Pietro (de O Casamento, 1976, de 
Arnaldo Jabor), que faleceu aos 25, e Cláudia 
Magno (de Menino do Rio, 1982, de Antonio 
Calmon), aos 35. O bom é que os filmes ficam.

Ah, é primavera no 
Mediterrâneo.

     Quentin Tarantino, Lars Von Trier, Pedro 
Almodóvar, Ang Lee, Michael Haneke, Gaspar 
Noé, só pra falar do que mais gosto e conheço. E 
só um lugar pode juntar tanta gente boa e 
diferente num só evento: Cannes.
     Todos eles estão com filmes (divulgados no 
último dia 23) na mostra competitiva do festival, 
ainda recheado de coisa boa fora dela – mesmo 
sem brasileiro, quem achar a lista ruim merece 
ficar um mês sem ver filme. De 13 a 24 de maio, 
Cannes me espera. E fica triste, já que eu não vou. 
Mas aceito propostas.
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     Ao longo dos meus vinte anos de academia como consumidor 
também de suas modalidades: musculação, ginástica, dança e 
outras tantas variedades que vão surgindo pelo caminho, eu 
percebo hoje uma mudança fantástica no público que vem se 
tornando adeptos dos exercícios físicos, onde antes havia uma 
busca só pela estética, atualmente procuram as academias como 
prevenções para várias patologias ou já estando com alguma 
patologia procuram uma reabilitação física para uma melhor 
qualidade de vida. Essa geração sedentária vem desenvolvendo a 
obesidade, a depressão, a hipertensão, a diabetes, desgaste no 
aparelho locomotor (artrose, artrite, condromalácia patelar, 
espondilite, anquilosante, escoliose etc) exigindo das academias 
profissionais capacitados para atender essa grande demanda de 
pessoas que apresentam alguma limitação. Pensando em atender 
melhor aos meus clientes e visando principalmente seu bem-estar 
e sua saúde física e mental, a Academia Simetria do Corpo 
disponibiliza de uma equipe de profissionais graduados e pós-
graduados aptos a atender toda e qualquer limitação seja ela 
patológica ou físicas, oferecendo um ambiente arejado e equipado 
com máquinas modernas testadas e 
aprovadas biomecanicamente para melhor 
atender nossos clientes, porque respeitamos a 
vida, acima de qualquer coisa esse é nosso 
maior compromisso
     Visite-nos e comprove!

Manoel do Carmo
Diretor

Cinema

Por Leandro Afonso Guimarães
Formado em Comunicação Social – Rádio e TV – na Universidade Estadual de 
Santa Cruz. Diretor de Do Goleiro ao Ponta-esquerda, documentário sobre a 
seleção de futebol amador de Itabuna entre 1957 e 1966.
E-mail:  leandroaguimaraes@hotmail.com
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