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ENTREVISTA

DIREITOS - Qual a sua visão 
sobre o cenário político baiano?

Renato Costa - A Bahia pas-
sa por um momento administrativo 
ruim, com graves problemas; com o 
desenvolvimento contido, aumento 
da violência e a piora da segurança 
pública. Saúde e educação pública 
deficientes e muitas outras ques-
tões.

DIREITOS - O senhor acha que 
o sul da Bahia é bem representa-
do na Assembléia Legislativa?

Renato Costa - São 63 deputa-
dos estaduais e a região cacaueira é 
muito pouco representada. Os elei-
tores precisam ter mais cuidado ao 
escolher seus candidatos.

DIREITOS - Como o senhor vê 

o crescimento da candidatura do 
ex-ministro Geddel? 

Renato Costa - Vejo com alegria, 
pois é o melhor candidato, o mais pre-
parado e o mais dinâmico. Seu nome 
está cada dia mais forte.

DIREITOS - No cenário de 
eleição do ex-ministro Geddel, 
quais as suas expectativas para a 

saúde pública no sul da Bahia?

Renato Costa - Geddel é prepa-
rado, tem garra e tem projetos para 
Saúde, Educação e Segurança.

As duas cidades pólos do sul da 
Bahia são, Itabuna e Ilhéus. Ambas 
com hospitais públicos, o HBLEM em 
Itabuna e o Regional em Ilhéus, que 
precisam ser reativados com investi-
mentos em equipamentos e recursos 

humanos. Isto Geddel compreende 
muito bem.

DIREITOS - Qual a sua men-
sagem para os itabunenses neste 
ano do Centenário da cidade.

Renato Costa - Itabuna faz 100 
anos e tem pressa na retomada do 
seu desenvolvimento.

Do ponto de vista da vida urba-
na, Itabuna precisa de um ousado 
projeto de Saneamento Urbano que 
inclui um sistema de abastecimento 
de água suficiente para todos os ita-
bunenses.

No mais, é desejar que a paz reine 
em todos os lares desta linda cidade. 
Que os jovens vislumbrem um futu-
ro melhor que o presente, e que não 
esqueçam do passado, pois um povo 
não pode esquecer da sua história.

Parabéns Itabuna. 

Renato Borges da Costa nasceu no Sudoeste 
Baiano, na cidade de Itiruçú. Ainda crian-
ça chegou a Itabuna, acompanhando sua 

família, que eram comerciantes em busca de um 
centro urbano mais movimentado. O empreendi-
mento foi instalado na Avenida Cinquentenário, 
onde existe até hoje a Loja Vitória, já passando 
da terceira para a quarta geração familiar.

 Estudou o primário com a Professora Edith 
Araújo, ali na Primeira Igreja Presbiteriana, na 
Rua Inácio Tosta, em Itabuna. Fez admissão ao 
Ginásio no Colégio da Divina Providência, onde 
cursou a 1ª. Série. Daí foi para Ginásio Taylor 
Egídio, na cidade de Jaguaquara, como aluno in-
terno, nos idos de 1956. Posteriormente foi es-
tudar em Salvador, no Colégio 2 de Julho, onde 
concluiu o Ginásio e o Cientifico (equivalente ao 
2º. Grau, nos dias atuais).

Sempre Exercendo a prática médica na sua 
plenitude, nunca se distanciou dos mais caren-
tes, buscando atenuar os efeitos da triste rea-
lidade social. Entendeu que participando das 
decisões políticas poderia contribuir mais do 
que apenas sendo um médico. Foi Vice-prefeito 
de Itabuna, tendo se candidatado três vezes a 
Prefeito (1992 1996 e 2004). Em 1994 elegeu-se 
deputado Estadual, reelegendo-se em 1998. Não 
conseguiu se reeleger em 2002 e em 2006 tentou 
mais uma vez, ficando na Primeira Suplência do 
PMDB. 

Agora em 2010, tentará retornar à Assem-
bleia Legislativa da Bahia, onde deixou a sua 
marca, plenamente reconhecida, de competên-
cia e dignidade, sempre erguendo essa bandeira, 
mostrando a toda a sociedade baiana que é possí-
vel estar na vida pública de forma decente.

COM O PRÉ-CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL PELO PMDB RENATO COSTA

Falta representatividade
política do Sul da Bahia na 
Assembléia Legislativa

É preciso que o eleitor 
vote nos candidatos 
da região, pois temos 
poucos representantes 
na Assembléia 
Legislativa

“ “
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Nesta terça-feira, 18 de maio, dia em 
que se comemora o Dia Nacional de Com-
bate ao Abuso e Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, o Comitê contra 
Pedofilia e Violência Sexual realizará uma 
caminhada em pelas ruas da cidade com 
o intuito de levar mais informações aos 
ilheenses sobre esse tema. A concentração 
está marcada para às 14 horas na Praça 
Florêncio Gomes, em frente a SACRO. 

A mobilização em torno do 18 de maio 
acontece em âmbito nacional. A data foi es-
colhida e convertida na Lei 9.970/2000 pelo 
então presidente Fernando Henrique Car-
doso, em menção ao “Crime Aracelli”, ocor-
rido em 18 de maio de 1973, e que chocou 

o país pela sua brutalidade. Aracelli era 
uma menina de oito anos quando raptada, 
drogada, violentada e, já morta, teve o cor-
po carbonizado por um grupo de jovens da 
classe média alta. Apesar da natureza he-
dionda, o crime prescreveu impune.

“A nossa intenção é sensibilizar e mo-
bilizar a população em geral, e principal-
mente aqueles que não conhecem o tema, 
pensamos assim motivar ações espontâ-
neas dessas pessoas para que passem a 
denunciar, e, com isso, proteger as crian-
ças e adolescentes do abuso e exploração 
sexual”, afirma o vereador Professor Gu-
rita, representante da Comissão de Direi-
tos Humanos da Câmara.

O presidente do legislativo, vereador 
Jailson Nascimento participou na quarta-
feira, 5, da solenidade de Passagem de 
Comando da Companhia Independente 
de Policiamento Especializado (CIPE) da 
região Cacaueira. O Coronel Paulo Faus-
tino da Silva passou o comando para o 
Major Rivas Queiroz de Souza Júnior. O 
vice-prefeito de Ilhéus, Mario Alexandre 
participou da solenidade, que também foi 
prestigiada por representantes de vários 
segmentos da sociedade civil organizada. 

O coronel Faustino da Silva coman-
dava a Companhia de Ações Especiais 
na Região Cacaueira (Caerc), sediada em 
Itabuna, onde esteve nos últimos quatro 
anos. Durante os quatro anos em que co-
mandou a Caerc, o coronel Faustino apre-
sentou excelentes resultados à sociedade. 
”Cabe agora ao Major Rivas Queiroz dar 
continuidade ao trabalho que vinha sen-
do feito pelo Coronel Faustino, dando se-
gurança aos moradores de toda região”, 
lembrou o vereador Jailson Nascimento.

Dia Nacional de Combate a Pedofilia terá participação 
do Comitê contra Pedofilia e Violência Sexual

         Atualmente, fala-se muito 
sobre as vacinações. Portanto, vamos 
conhecer um pouco a respeito dos pri-
mórdios deste excelente meio de pro-
filaxia. Há duzentos anos, Edward 
Jenner um médico residente no vila-
rejo de Berkeley, Inglaterra, começou 
a observar que as ordenhadoras de 
vacas apresentavam em suas mãos 
pústulas semelhantes as encontradas 
nos pacientes de VARÍOLA, uma do-
ença que, quando não levava ao óbito, 
desfigurava a face dos sobreviventes. 
Jenner concluiu que as ordenhadoras 
tinham adquirido das vacas uma for-
ma branda da varíola.

No dia 14 de maio de 1 796, ele 
resolveu fazer uma experiência que o 
tornaria num benfeitor da Humanida-
de ou num criminoso. Colheu o líquido 
da pústula de uma ordenhadora e o 
inoculou nas escarificações feitas num 
braço de James Phipps, um jovem 
de oito anos. O rapazinho teve febre, 
inapetência, dores musculares. Seis 
semanas depois, com o consentimento 
do pai de James, este foi novamente 
inoculado com o líquido de uma pús-
tula de um varioloso. Experiência cru-
cial. E se o garoto morresse?  Ele nem 
sequer teve febre.

O que ocorreu no organismo de 
Phipps? Durante aquelas seis sema-
nas, o organismo do rapazinho, que 
fora inoculado com um vírus atenua-
do, não adoecera, mas produzira anti-
corpos para neutralizar o vírus da va-
ríola humana. Jenner não tinha esse 
conhecimento teórico que só surgiu 
muitos anos depois. Estava descoberta 
a vacinação nome oriundo da palavra 
latina vaca.

A medicina acabava de dar um 

passo gigantesco.
Jenner descreveu sua experiên-

cia num artigo que foi refutado por 
muitos médicos de sua época e nunca 
conseguiu se associar à Associação de 
Medicina de Londres. Ele ainda desco-
briu que poderia manter durante três 
meses em frascos o líquido das pústu-
las das mãos das ordenhadoras, facili-
tando a vacinação em massa. Logo nos 
primeiros anos, a mortalidade devido 
à varíola começou a cair não só na In-
glaterra, mas na Europa. 

Nos anos vindouros, vários pes-
quisadores começaram a desenvolver 
outras vacinas. Na França, Louis Pas-
teur, depois de exaustivos trabalhos, 
desenvolveria a vacina antirrábica. A 
seguir, Calmette e Guérin produziria 
a vacina contra tuberculose. Outras 
surgiram como antitetânica, contra 
difteria, coqueluche que reunidas 
constituem a vacina trivalente. Outro 
imunobiológico, que também faz parte 
do calendário vacinal das crianças, é 
a vacina contra sarampo.  Mais recen-
temente, se popularizou a vacinação 
contra a poliomielite ou paralisia in-
fantil, que é aplicada por via oral.

Hoje, a varíola está erradicada do 
planeta e outras doenças evitáveis por 
vacina brevemente serão.

Há duzentos anos, um gentil e 
tranqüilo médico de roça, usando tão-
somente uma faca para escarificar o 
braço do menino James Phipps, fez 
uma descoberta, orientado pela Es-
piritualidade, que faria a medicina 
avançar numa proporção que ele ja-
mais imaginaria.

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

Vacinação

Sessão da Câmara de Vereadores de Ilhéus
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LEGISLATIVO

Documentos para votar em 2010
Para votar este ano, os eleitores terão de apresentar obrigatoriamente o título e um 

documento de identidade com foto. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
os eleitores que portarem apenas o título não poderão votar. Aqueles que perderam 
o título terão de pedir 2ª via. Caso contrário, também não poderão votar. A nova exi-
gência está prevista numa lei do ano passado e tem o objetivo de evitar que um eleitor 
vote no lugar do outro. Entre os documentos com foto estão a cédula de identidade, a 
carteira de trabalho, habilitação ou reservista.

Por Jairo Santiago Novaes*

Vereador Jailson Nascimento participa 
de troca de comando da CIPE em Ilhéus

Vereador 
Jailson 
Nascimento, 
presidente da 
Câmara de 
Vereadores 
de Ilhéus no 
momento da 
solenidade de 
passagem do 
comando de 
comando do 
CIPE

“Ao advogado compete 
assegurar a força jurídica
àquele que não dispões 

de qualquer outra”
Dalmo de Abreu Dallari
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Ilhéus se prepara para realizar Censo 2010
Ilhéus inicia campanha de combate 

ao abuso e exploração sexual
O Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS) em parce-
ria com a Secretaria de Assistência Social e 
Trabalho de Ilhéus, realiza uma campanha 
de conscientização da população, com rela-
ção ao dia 18 de maio, data que marca o Dia 
Nacional de Combate ao Abuso e à Explora-
ção Sexual de Crianças e Adolescentes. 

O Creas vai encerrar um dia de ativi-
dades na cidade a partir das 17 horas, na 
praça Dom Eduardo (próximo à Catedral de 
São Sebastião) com apresentações culturais 
idealizadas por adolescentes do Projovem, 
grupos de idosos, apresentações dos jovens 
atendidos pelo Creas, atendimento ao pú-
blico e informações sobre o Disque 100.

O Creas é uma unidade do Sistema Úni-
co de Assistência Social (SUAS) tem como 
objetivos fortalecer os vínculos familiares, 
atender crianças e adolescentes que foram 
vítimas de abuso sexual ou negligência, 

jovens que cumprem medidas sócio-educa-
tivas, pessoas idosas, além de pessoas que 
tem seus direitos violados ou ameaçados. 
Em ilhéus, o Creas tem sua sede na Ave-
nida Soares Lopes, nº 1724 e funciona de 
segunda à sexta das 8 às 17h30min. 

Para a coordenadora do Creas, Vânia 
Darri, “esse projeto foi levado a várias es-
colas da cidade e visa à conscientização 
da sociedade para esse problema que pode 
acontecer com os próprios adolescentes”. 
A violência sexual contra crianças e ado-
lescentes ainda é um assunto que gera 
indignação e preocupa a sociedade. Ainda 
segundo a coordenadora, ”A Bahia é o ter-
ceiro maior estado em denúncia de abuso 
e exploração sexual de menores. Com a in-
formação, muita coisa pode mudar, e ações 
como essas se destinam a fazer das pesso-
as, agentes  multiplicadores do assunto em 
seus grupos de convívio”.

O Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) e a Prefeitura de 
Ilhéus realizaram na manhã de sexta-
feira, dia 14, mais uma reunião no Salão 
Nobre do Palácio Paranaguá, visando a 
deflagração do Censo 2010, que terá iní-
cio oficial a partir de 1º de agosto próximo 
em todo o País. O encontro, sob a respon-
sabilidade do Coordenador de Sub-Área, 
Sandoval Martins Filho, e do chefe de 
Gabinete, José Nazal Pacheco Soub, con-
tou com as presenças de presidentes de 
associações comunitárias, Agentes Censi-
tários Municipais (ACM) e Supervisores, 
e teve como principal finalidade discutir 
detalhes dos modos como proceder du-
rante o Censo.

Em Ilhéus, as equipes do IBGE estão 
trabalhando desde o último mês de mar-
ço, através de três ACM e 24 supervisores, 
que agora estão desenvolvendo a pré-cole-
ta de dados em 154 dos 287 setores espe-
cíficos do município, procurando detectar 
ao máximo a realidade em que vivem as 
comunidades. “Esta é a primeira vez que 
o IBGE antecipa os trabalhos do Censo, 
uma vez que pretendemos ter um amplo e 

seguro painel registrando informações so-
bre o entorno do domicílio, como por exem-
plo, a iluminação pública, esgotamento sa-
nitário, calçamento de ruas, entre outros”, 
afirmou Sandoval Filho.

Ainda de acordo com o Coordenador 
de Sub-Área, além dos ACM e Supervi-
sores, o Censo em Ilhéus contará com a 
participação de 207 recenseadores, que 
percorrerão os 27 bairros, vilas, distritos, 
povoados, assentamentos. Neste sentido, 
lembra que as provas para os candidatos 
a recenseador acontecem no próximo dia 
30 de maio, estando inscritos mais de mil 
interessados.

Em nome do prefeito Newton Lima, o 
chefe de Gabinete, José Nazal, disse que 
a Prefeitura, desde o ano passado, vem 
procurando de todas as formas colaborar 
e apoiar as ações do IBGE, “pois o Go-
verno considera imprescindível conhecer 
detalhes específicos dos moradores dos 
bairros, e verificar as suas necessidades e 
carências para adotar futuras medidas”, 
afirmou, ressaltando que outras reuniões 
com grupos específicos irão acontecer an-
tes do início do Censo 2010.

Unicef

Células-tronco

Entre maio e junho, repre-
sentantes de 204 municípios 
do semiárido baiano são ca-
pacitados para promover o 1º 
Fórum Comunitário do Selo 
Unicef Município Aprovado 
(Edição 2009-2012). O 2º Ciclo 

de Capacitação do Selo come-
çou por juazeiro e ocorrerá em 
Vitória da Conquista (31/5 e 
1º/6) e Feira de Santana, que 
sediará dois eventos (26 e 27/5 
e 9 e 10/6). São esperados três 
representantes por cidade.

A promessa terapêutica 
das células-tronco começa a 
ser testada e animais de si-
tuação no Brasil – trazendo a 
reboque, assim como nos ex-
perimentos clínicos humanos, 
uma série de dúvidas e preocu-

pações. Um projeto pioneiro de 
uma empresa de biotecnologia 
e um hospital veterinário de 
São Paulo começaram no mês 
passado a selecionar cães e 
gatos para testes clínicos com 
células-tronco adultas.
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EXECUTIVO

STF condena deputado pela 
1º vez desde Constituição

Por sete votos a três o Supremo Tribu-
nal Federal (STF) condenou o deputado 
federal José Gerardo Oliveira de Arruda, 
conhecido como Zé Gerardo (PMDB-CE), 
pelo crime de responsabilidade. Ele des-
viou recursos de um convênio de R$ 500 
mil firmado em 1997 com o Ministério do 
Meio Ambiente. A verba, que deveria ter 
sido usada para a construção de um açu-
de no município de Caucaia (CE) foi em-
pregada na edificação de passagens mo-
lhadas – espécie de ponte precária sobre 
um rio.  Com a condenação, o STF pune 
criminalmente um parlamentar pela pri-
meira vez desde a Constituição de 1988, 
de acordo com a assessoria da Corte. Não 

foi informado, contudo, quando aconteceu 
outra condenação de uma autoridade. A 
pena, que seria de dois anos e dois meses 
em regime inicialmente aberto pode ser 
comutada pelo pagamento de 50 salários 
mínimos, multa adicional ainda não cal-
culada e prestação de serviços comunitá-
rios. Não perderá, contudo, seu mandato 
de deputado. O relator da matéria foi o 
ministro Ayres Britto, que refutou ar-
gumentos da defesa dando conta que Zé 
Gerardo, então prefeito de Caucaia, não 
teria participado do desvio de finalidade 
dos recursos, tendo sido o responsável 
seu então secretário de obras. Informa-
ções do Ig.

Como fica a acentuação
das formas verbais e dos
substantivos terminados em?

Quando devemos 
usar restringido
e restrito?
Use restringido como par-
ticípio do verbo restringir: 
O governo tinha havido 
(ou havia) restringido a 
propaganda do fumo/. Foi 
restringida a importação 
de produtos estrangeiros.

Use restrito exclusi-
vamente como adjetivo, 
com o sentido de limitado, 
reduzido: O atendimento 
do hospital Calixto Midlej 
estava restrito aos casos 
mais graves.

Os substantivos terminados em permanecem acen-
tuados: armazém, Santarém, harém, haréns, acém etc.

As formas verbais da 3ª pessoa do singular presente do 
indicativo de convir, manter, reter, suster, advir, entreter, 
provir levam um acento agudo; e as da 3ª pessoa do plural 
do mesmo tempo e modo levam um acento circunflexo: ele 
convém, eles convêm, ele mantém, eles mantêm; ele retém, 
eles retêm; ele sustém, eles sustêm; ele advém, eles advêm; 
ele entretém, eles entretêm; ele provém, eles provêm etc.

A segunda pessoa desses mesmos verbos são acentua-
das: tu deténs, tu manténs, tu entreténs etc.

Convém destacar que todas as palavras oxítonas (síla-
bas tônica, a última) terminada por em ou ens são acen-
tuadas: porém, também, ninguém, amém, xerém, Belém, 
parabéns etc.

Em se tratando das terceiras pessoas do singular e do 
plural dos verbos ter e vir, o singular não se acentua; o plu-
ral sim: ele tem, eles têm, ele vem, eles vêm.
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A necessidade de 
reconhecimento

Existem pessoas que desde a infância 
buscam chamar a atenção para si. Às vezes, 
são mais barulhentas e irrequietas, falam 
sem parar, aprontam travessuras, choram 
constantemente, ficam “emburradas” por 
qualquer motivo. Não há como esquecê-las, 
pois a todo o momento se fazem lembrar pelos 
comportamentos que apresentam. Exceções à 
parte, grande número dessas pessoas sente a 
necessidade de ser estimada e reconhecida.

Quando uma criança se sente ignorada, 
quer propositalmente quer em função dos 
inúmeros afazeres com os quais os pais inter-
calam seus cuidados, tende a se sentir sem 
importância. Muitas seguem pela vida afora 
com um sentimento de menos valia, ainda 
que esse não seja realmente o caso. Enquanto 
algumas optam pelo isolamento ou pela bus-
ca de afeição e reconhecimento fora do âmbito 
familiar, a maioria procura chamar a atenção 
inicialmente dentro da própria família, ten-
do atitudes muitas vezes reprováveis. Alguns 
pais não se dão conta de como uma atitude 
pode influenciar toda uma vida.

Hoje é bastante comum as pessoas bus-
carem o sucesso e o poder econômico. Mui-
tos o fazem apenas para provarem aos pais, 
principalmente, que são competentes e ca-
pazes. Isso, não raras vezes, reflete a forma 
como esse indivíduo sentiu a sua presença 
no lar. Crianças ignoradas, desprezadas e 
humilhadas têm uma maior tendência à in-
sistentemente desejarem chamar a atenção 
e galgar postos de poder, a fim de provar 
que embora não lhes dessem o devido valor 

elas o possuem agora publicamente reco-
nhecido.

O trauma é tão grande, no entanto, que 
embora alcançando o reconhecimento pú-
blico, o poder, o status financeiro, ainda se 
sentem intimamente carentes de aceitação 
e atenção, aquelas mesmas que não tiveram 
quando pequeninas. É por isso que muitas 
dessas pessoas que enriquecem rapidamen-
te aceitam de bom grado o assédio de bajula-
dores que, apesar de fingidos, passam a sen-
sação de estarem reconhecendo méritos.

A solução para esse problema reside 
dentro de cada um. É preciso que primeiro 
a pessoa se aceite e se ame verdadeiramente 
para que depois possa se sentir aceita e ama-
da pelo outro. Ao delegarmos a nossos pais 
essa autoridade, esquecemos que eles tam-
bém são pessoas falíveis e limitadas. Ainda 
que reconheçamos que não souberam nos 
amar como realmente éramos, precisamos 
entender que fizeram o seu melhor possível 
dentro das condições que tinham à época dos 
fatos. Precisamos perdoá-los e tentar fazer 
diferente com nossos próprios filhos. Não há 
garantia de sucesso, mas com essa consciên-
cia a chance de acertar é com certeza maior. 
Todos somos importantes. Quando assimi-
larmos isso não precisaremos mais provar 
nada a quem quer que seja.

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 

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- Meu marido é rodoviário interes-
tadual e a empresa exigiu que ele fizesse 
um curso, que é obrigatório pelo Con-
tran, fora do setor em que ele é lotado. 
Ela pode descontar o valor do curso do 
salário do motorista sem a autorização 
do mesmo? A empresa não tem a obri-
gação de qualificar seus funcionários e 
arcar com as despesas disso? Cabe al-
gum processo? Fabiana Carla.

Senhora Fabiana Carla, É de proveito 
para a empresa e para o empregado me-
lhorar sua qualificação, está claro, mas as 
despesas  correspondentes devem ser pagas 
pelo empregador, o empregado não pode ar-
car com essas despesas. É como uniforme, 
se a empresa exige o uso de uniforme, deve 
fornecê-lo ao empregado. Assim, o emprega-
do pode se recusar a fazer o curso às suas 
custas e até fazer essa informação por escrito  
ao empregador se este não fizer sua comu-
nicação ao empregado por escrito, para que 
tenha a prova da descabida exigência.  

2- Fui contratado para trabalhar em 
experiência por 60 dias. Passado esse 

tempo, a empresa quis me manter em 
experiência por mais 60 dias. No final, 
disse que eu não fui aprovada e me des-
pediu sem pagar nada. Isto é certo. Wa-
shington Silva. 

Caro Washington, tudo vai depender da 
atividade, ou seja, do conteúdo, ocupacional 
da  sua  função. Para  cozinheiro, por exemplo, 
a experiência é válida. O empregado contra-
tado por experiência pode não se mostrar um 
bom cozinheiro, ou um bom mecânico se for 
o caso. A renovação por prazo igual ao ante-
rior pode ser aceito, porque o empregado pode 
alegar sua observação quanto ao trabalho do 
empregado provisório.

Á questão é que o empregador deve pro-
var que realmente o empregado não exerce 
com perfeição suas funções, quando estas, 
como ditas, são específicas, exigem conheci-
mentos específicos, não para um simples au-
xiliar de pedreiro, por exemplo. 

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  

“Pelos caminhos 
da fé – Aspectos da 
cristianização católica 
na história de Cana-
vieiras”, de autoria do 
professor e Mestre em 
Cultura e Turismo pela 
Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC) 
Durval Pereira da 
França Filho, editado 
pelo Centro Universitário 
de Caratinga – UNEC.

E quem nos apresen-
ta a obra é o professor e 
historiador Charles Nas-
cimento de Sá que assina 
no 2º caderno do Jornal 
DIREITOS a Coluna His-
tórias: “Em sua obra, Dur-
val apresenta o percurso 
do catolicismo na cidade 
de Canavieiras. Esse é o 
início de uma jornada que 

ainda pretende abordar 
aspectos do protestantis-
mo nessa cidade”. 

“Como elemento pre-
sente na maioria das pes-
soas, a religião é um tema 
espinhoso e sutil. Em sua 
abordagem, Durval Fran-
ça caminha apontando 
aspectos da expansão e 
catequese católica em 
Canavieiras. Tal análise 
requer uma envergadura 
colossal, afinal trata-se de 
quase trezentos anos de 
história a serem feitos em 
pouco mais de cem pági-
nas. 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 cristianização 

católica foi conseguida”, 
declarou o colunista do 
DIREITOS.

O Percorrer os cami-
nhos da fé: eis o desafio. A 
erudição de Durval Fran-
ça Filho e seu amor pelo 
conhecimento, pela histó-
ria e por Deus, o levaram 
a tal empreitada. 

Para adquirir o livro 
que custa R$ 20,00 entrar 
contato com o autor pelo 
e-mail: dumaestro@hot-
mail.com.

Os interessados em enviar perguntas 
sobre o tema Direito do Trabalho Dr. 

Eurípedes Brito Cunha, encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com.br Foi uma noite de 

festa a de quinta-feira 
(13/5) no Hotel Tarik em 
Itabuna. Tendo à fren-
te a capitã Elisandra 
Curvelo e ao seu redor 
a Torcida Ed Brasil, as 
modelos desfilaram gra-
ça, charme e atitude no 
lançamento do concurso 
Garota Show de Bola. 
Os patrocinadores decla-
raram-se muito bem im-
pressionados com a per-
formance das meninas. 
Um deles, o presidente 
da Associação Comercial 
e Empresarial de Ita-
buna, Eduardo Fontes, 
afirmou que o Garota 
Show de Bola pode ser 
resumido numa só pa-
lavra: ousado. E mais: 
“Itabuna costuma rece-
ber muito bem iniciati-
vas que se caracterizam 
antes de tudo pela ou-

sadia. Tenho certeza de 
que será um sucesso”. 

O Prof. Ed Brasil, 
patrocinador máster do 
evento, ressaltou que, 
somado ao torneio de fu-
tebol e ao festival de mú-
sica que formam a trinca 
de eventos Show de Bola 
simultâneos à Copa do 
Mundo, o concurso está 
com tudo para marcar 
época em Ilhéus, Itabu-

na e região. 
As inscrições para o 

Garota Show de Bola es-
tão abertas para jovens 
entre 16 e 25 anos ex-
clusivamente através do 
site www.torcidaedbra-
sil.com.br. Acessada a 
home page, basta clicar 
em Ficha de Inscrição 
, preencher os campos, 
clicar em Cadastrar  e 
pronto.

Garotas show de bola
CONCURSO

Até 31 de maio, os interes-
sados em participar do Prêmio 
ANA 2010 poderão inscrever gra-
tuitamente iniciativas que tra-
tem do tema “Água: O desafio do 
Desenvolvimento Sustentável”. 
Os trabalhos devem estimular o 

combate à poluição e ao desperdí-
cio e apontar caminhos para as-
segurar água de boa qualidade e 
em quantidade suficiente para o 
desenvolvimento e a qualidade de 
vida dos brasileiros. Informações 
(61) 2109 5412. 

Agência premia defesa da água
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LIMO

O amor escorrega como limo,
Terreno limoso,
Esse amor!
Nas pedras do rio
Correntezas,
Que tristeza!
Lavam e levam para longe de ti,
Os resquícios de mim.
 
Perdi-me no vale do amor,
Achei-me no esplendor,
Mas logo veio a dor
Com seu efeito devastador,
Ventania de areia,
Areia no meu rosto,
No meu olho,
Que desgosto!
Perdi a visão,
Perdi a exatidão,
Como expiação,
Prostração.
 
Torrencialmente surgem
Lágrimas de saudade,
Inundando,
Afogando,
Um delicado frágil coração
Disfarçado de Leão.
 

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

Poesias

Anatomia e cultura
O ser humano é fruto de 

uma ampla e variada gama de 
mutações e adaptações em con-
formidade com seu meio e sua 
cultura. Desde que apareceram 
os primeiros hominídeos, que o 
corpo e a mente do homem vem 
passando por modificações em 
sua interação com o meio.

O longo processo evolutivo 
que todo ser vivo passou é um 
fator que concorre para que a 
natureza e seus mecanismos 
fossem mais bem utilizados. 
Assim, o processo de trans-
formação que o corpo humano 
vem vivenciando tem auxilia-
do em sua contínua busca por 
meios mais eficazes de produ-
zir e reproduzir.

A postura ereta, o desen-
volvimento de dedos, com des-
taque particular ao polegar 
que, com sua forma opositora 
permite a função de prensar, 
deu ao ser humano a possibili-
dade, única na natureza, de se-
gurar qualquer objeto e assim 
assenhorear-se plenamente 
dele, foram e ainda são fatores 
que muito contribuíram para 

que avançássemos em uma 
direção melhor no domínio da 
natureza.

As mudanças em nossa 
anatomia contribuíram tam-
bém para que fosse criada um 
complexo cultural que em tudo 
facilitou e contribuiu para o 
ulterior desenvolvimento da 
sociedade humana. A fala e a 
linguagem estão vinculadas di-
retamente ao desenvolvimento 
biológico de nossas cordas vo-
cais e, especialmente, a nossa 
língua. A ausência de pêlos no 
corpo levou-nos a produzir rou-
pas e demais itens que ao vir 
de encontro a uma necessidade 
básica - proteção do frio e do 
calor - acabaram contribuindo 
para elaboração de uma série 
de símbolos e objetos que es-
timularam as concepções de 
beleza, estética, sexualidade, 
diferenciação entre classes, et-
nias, religiões, etc.

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

Acessem 
www.historiasnoplural.blogspot.com 

Pesquisa
Ao menos 28% dos es-

tudantes brasileiros entre 
5ª e 8ª séries do ensino 
fundamental já sofreram 
maus-tratos. Segundo uma 
pesquisa divulgada pela 
ONG Plan Brasil, 1,477 
dos 5,168 estudantes en-
trevistados sofreram al-
gum tipo de agressão em 
2009. Quando os maus-
tratos ocorrem mais de três 
vezes no mesmo ano, está 
caracterizada a ocorrência 
do bullying, de acordo com 
a metodologia de pesquisa. 
O termo designa todo tipo 
de atitudes agressivas, 
verbais ou físicas pratica-
das repetidamente por um 

ou mais estudantes contra 
outro aluno. Estiveram 
envolvidos em bullying 
17% dos estudantes, como 
agressores ou vítimas.

Enem
O MEC decidiu que o 

Enem 2010 será realizado 
nos dias 6 e 7 de novem-
bro. Geralmente realizada 
em outubro, a prova teve 
a data alterada devido ao 
primeiro e segundo tur-
nos das eleições. Com a 
mudança, o resultado das 
provas deve estar disponí-
vel na primeira semana de 
janeiro para ser usado por 
instituições públicas como 
forma de ingresso.

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

largo,carnavais e religiosas,publicidade 
volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Congresso Educacional
Ilhéus sediará em junho, dias 9 e 10, no Centro de Con-

venções Luiz Eduardo Magalhães, o Congresso de Educa-
ção do Sul da Bahia, evento organizado pela Ana Nery 
Empreendimentos Culturais e Exemplo Empreendimen-
tos, O evento reunirá profissionais, pais, estudantes, psi-
cólogos e psicanalistas de várias cidades, com o objetivo de 
compartilhar experiências na área de ensino, por meio de 
palestras, cursos, conferências e exposições cultural. Um 
dos principais palestrantes, já confirmado, será o médico e 
um dos escritores mais lidos no momento, Augusto Cury. 
(O Vendedor de Sonhos).

O grande “problema” é que a 
população acima de 65 anos vai 
praticamente quadruplicar em 40 
anos, segundo alguns especialis-
tas em contas públicas. Acho que 
a solução para a incompetência 
do governo, brevemente, será um 
decreto em que será implantada a 
pena de morte para quem atingir 
aquela idade.

A Reforma da Previdência de 
88 tornou nosso sistema bastante 
exigente, com padrões da Organi-
zação para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE). 
Nossa Constituição, além de pre-
ver a contribuição sobre os salá-
rios com taxas pagas tanto pelo 
empregador quanto pelo empre-
gado, previu também a contribui-
ção sobre o lucro líquido, o fatu-
ramento e o PIS/PASEP, o que, 
convenhamos, é muito dinheiro.

E aonde vai parar esse enorme 
montante de recursos? Em primei-
ro lugar, vai para pagar todos os 
assalariados do governo, que se 
aposentam mantendo sempre o úl-

timo salário de contribuição, atu-
alizado anualmente com paridade 
com os funcionários públicos que 
permanecem na ativa. Em segun-
do lugar, vai para pagar as apo-
sentadorias rurais que, do rombo 
de R$ 42,9 bilhões da Previdência 
em 2009, consumiu um total de R$ 
40,3 bilhões sem quase nada con-
tribuir. E em terceiro lugar, vai 
para a corrupção que, sabemos, 
ocorre no sistema e que esporadi-
camente é denunciada.

E o que nós, aposentados ur-
banos que recebemos acima de 
um salário, podemos fazer para 
reverter essa situação calamito-
sa que todos enfrentamos, vendo 
nossos minguados proventos di-
minuírem dia a dia e tendo de nos 
contentar com as “esmolas” que 
um governo oportunista insiste 
em ofertar como estratégia de 
marketing político? Quem “roeu a 
corda”, como se dizia antigamen-
te, quando começamos a nossa 
vida profissional, não fomos nós, 
mas o outro lado que para suprir 

sua incompetência resolveu im-
plantar o famigerado fator “ex-
pectativa de vida”, jogando todos 
nós praticamente na mendicân-
cia. Hoje quem se aposenta, se so-
breviver 20 anos, receberá cerca 
de 30% do benefício inicial num 
período da vida que mais se preci-
sa de assistência.

Tenho certeza que a única 
coisa que podemos fazer é darmos 
uma resposta nas urnas nas pró-
ximas eleições, votando em can-
didatos que se proponham a nos 
defender.

Infelizmente para nós, que 
já estamos na última etapa de 
nossas vidas, provavelmente não 
teremos tempo para o retorno da 
dignidade que só a independên-
cia financeira pode proporcionar, 
mas talvez para os nossos filhos 
e netos consigamos reverter essa 
indigna situação.

 
*Empresário da área de Comunicação.

São Paulo – SP.
E-mail: nicolau.amaral@nacom.com.br

Pena de morte 
para os idosos
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*Escritor e Jornalista
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Uma Noite nobre 
nas culturas regional 
e estadual da Bahia

Advogados, professores, jornalistas, autorida-
des regionais, lideranças comunitárias e per-
sonalidades ilustres de Itabuna e Região, fa-

miliares do autor do livro e de sua esposa, marcaram 
presenças brilhantes no lançamento da Editora Di-
reitos e do Livro Breves Análises Jurídicas de Vercil 
Rodrigues, no auditório da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia – FTC, no dia 7 de Maio. Foi uma noi-

te nobre nas culturas regional e estadual da Bahia, 
marcando a chegada de novos tempos na literatura 
acadêmica e do centenário de nossa Itabuna.

Itabuna ganha mais um filho ilustre na arte de 
escrever no campo da editoração e do jornalismo. Fe-
licidade para todos nós. As fotos registram os mo-
mentos que ficam para a história de Itabuna, Bahia 
e Brasil. Fica o registro. 

Lançamentos da Editora Direitos e 
do Livro Breves Análises Jurídicas 
do Jornalista, Professor e Estudante 
de Direito Vercil Rodrigues

Professor da FTC, Fábio Santos; profes-
sor Cristiano Lôbo, Diretor Geral da FTC; 

Advogada Aline Batista; e o escritor e 
acadêmico Vercil Rodrigues.

O Jovem Escritor Vercil 
Rodrigues recebendo a 

homenagem “Duas vezes 
Nota 10!”, do escritor e 

Jornalista João Batista de 
Paula, membro efetivo 

da Associação Bahiana de 
Imprensa- ABI e filiado ao 
Sindicato dos Jornalistas 
da Bahia. A homenagem 

foi em nome dos leitores 
da Revista e do Jornal 

Direitos.

O Professor da Universidade Estadual de San-
ta Cruz- UESC e da Faculdade de Tecnologia e 
Ciências, Lindomar Coutinho, com o escritor e 
professor Vercil Rodrigues – Editora Direitos.

O casal 
elegante e 
anfitrião 
da festa 
cultural, 
Vercil e 
Angélica 
Rodrigues.

O candidato a deputado estadual, Dr. Renato Cos-
ta, com a funcionária publica estadual Expedita 
Maciel (Esposa do Jornalista João de Paula); o 

radialista e jornalista da TV Itabuna, Reginaldo Sil-
va; e o jornalista e escritor João Batista de Paula

O diretor da Via Literarum, Marcel
Santos; Jornalista Daniel Thame; o escritor 
e professor Vercil Rodrigues; e o Presidente 

do Clube do Poeta, Edeildo Marques

O auditório da 
FTC ficou cheio 
de personalida-
des e convida-
dos especiais. 
Em destaque 
o professor da 
FTC e Delegado 
da Policia Civil, 
Dr. Clodovil 
Soares.

Erika Cardoso, Acadêmica de 
Direito, colega de sala de Vercil, 

com Alecy Evangelista
Os acadêmicos de Direitos observando, 
analisando e adquirindo o livro Breves 

Análises Jurídicas

O radialista Bob Lu, da Morena FM; a 
Educadora Rita Baracho; o escritor e empresário 

da comunicação Vercil Rodrigues; e Malena 
(esposa do radialista Bob Lu).

Professora Jussara, o escritor Vercil com 
um casal de amigos: Zacarias Ferreira e 

Ângela Regina Magalhães

O advogado e 
Auditor Fiscal 
do Trabalho 
aposentado, 
José Carlos 
Oliveira, autor 
do comentário 
e introdução 
do livro 
Breves 
Análises
Jurídicas. O 
Vercil ficou 
muito grato

Cristiano Lôbo, o Advogado José Carlos 
Oliveira e o escritor Vercil Rodrigues

O Jovem escritor Vercil Rodrigues 
autografando o livro que amplia o 

conhecimento e o saber dos leitores

Vercil Rodrigues autografando o livro 
para Gláucio Badaró, Acadêmico de 

Direito e Funcionário Público

Vercil Rodrigues autografando o livro 
do Dr. José Carlos Oliveira

O escritor Vercil recebendo os cumprimentos 
de felicitações do professor Jonas Boamorte, 

ex-vereador de Itabuna, sendo observado 
pelo advogado Jackson Ferreira de Matos.

O casal Angé-
lica e Vercil 
Rodrigues 

comemoran-
do o sucesso 

da noite de 
autógrafos e o 
aniversario do 

maridão que 
foi no dia 5 de 

Maio. Nossos 
Parabéns!.



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

2º Caderno
07

O ex-diretor da FTC, Antônio Costa; 
o empresário e ex-gerente do Banco do Brasil 

de Ilhéus, Gerson Augusto Santana; 
e o advogado José Carlos Oliveira.

Vercil autografando livro para sua
colega Alecy Evangelista e ao lado 

a acadêmica Vanessa Carla

Vercil autografou o livro e recebeu os 
cumprimentos do amigo engenheiro Saulo 

Pontes - Presidente do Dnit/Bahia.

Vercil ladeado pelo casal: Isabel e Aylon 
Elano. É muito bom ser rico de amigos

Viviane Teixeira Rodrigues, 
estudante do curso de Letras 
na Uesc, feliz com o sucesso 
do seu tio: Vercil Rodrigues

O casal Veronício e Antônia Marcionilia,
com o escritor Vercil

Viviane Teixeira, estudante de Letras na 
Uesc; o escritor e advogado Cyro de 

Mattos; o escritor, professor e jornalista 
Vercil Rodrigues; e a professora Jussara do 

Colégio Estadual Félix Mendonça

O casal Jane e Messias Meira, aluna e 
professor. Ela é estudante de Direito; e Ele 

professor de Medicina Legal da FTC,

O casal elegante e simpático de Itabuna, 
escritor e jornalista João Batista de Paula e 

Expedita Maciel Viana, causando muita inveja 
e admiração também. É sucesso que se suce-

de, sucessivamente, sem cessar

Mesa Nobre da solenidade e 
discursos da Noite de Autógra-
fos. Da esquerda para a direita: 
O acadêmico de Direito Daniel 

Valença; o Jornalista e colu-
nista João de Paula; Professor 

Antonio Costa, ex-diretor Geral 
da FTC e atual Presidente do 
Hospital de Base Luiz Eduar-

do Magalhães; Professora, 
Diretora Acadêmica da FTC, 
a Advogada Raildes Pereira; 

Cristiano Lôbo, Diretor Geral 
da FTC; e o Escritor – o príncipe 
da noite de autógrafos - Vercil 
Rodrigues; e o advogado José 

Carlos Oliveira

As jovens Sancelisa, Beatriz e Silvino Cer-
queira com o Escritor Vercil Rodrigues. 
A madrinha Angélica Rodrigues pediu 
para aniversariante deste mês, Beatriz 

Cerqueira, brindar o sucesso cultural do 
lançamento do Livro e da Editora Direi-
tos, bem como, do aniversário de doze 

primavera da mesma. Parabéns!.

O Jovem acadêmico de Direito, 
Joilson Vasconcelos, feliz com o 
autógrafo de seu colega de sala 
Vercil Rodrigues. Ao lado duas 
colegas de sala, as jovens
acadêmicas: Erika e Vanessa
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Qual será nosso julgamento? Não estamos 
falando do julgamento final, quando toda a hu-
manidade será julgada pelo amor. Agora, nessa 
segunda vinda de Jesus, qual será nosso julga-
mento? O Senhor vai querer saber como nego-
ciamos com os Seus bens. Como você negociou? 
Como fez render os seus dons? Como adminis-
trou e fez crescer o Espírito Santo e os Seus dons 
em você? 

Não podemos perder tempo. Já fomos tolos 
demais. Já esbanjamos os tesouros de Deus e 
enterramos demais os Seus dons. É tempo de 
investir tudo! Já suamos e trabalhamos, até 
“como burros”, para sustentar a família, dar 
estudo, casa, conforto a ela, porém, nos esque-
cemos da salvação dos nossos. Tolos que somos 
nós pais. Tolas as mães. Só garantimos o reino 
deste mundo. 

Não adianta, portanto, termos apenas dou-
tores aqui. O que estão fazendo muitos deles 
neste reino? Desprezando os próprios pais! Há 
pai e mãe de coração apertado, machucado por-
que os filhos que se doutoraram neste mundo, 
para quem deixaram fortuna, herança, hoje os 
renegam. Eles investiram errado e agora estão 
recebendo aquilo que plantaram. 

Deus não quer isso. Não podemos mais ser 
tolos, porque o tempo é breve. Temos de investir 
tudo o que somos.

(Trecho do livro “Céus Novos uma Terra 
Nova” de monsenhor Jonas Abib)

Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Qual será nosso 
julgamento?

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

O Centenário de Itabuna não pode 
ficar à mercê de intrigas políticas, nem 
mesquinharias administrativas. É perti-
nente que estejamos atentos para o fato 
de que uma data tão importante quan-
to o Centenário da nossa Cidade, não 
se torne “prisioneira” daqueles que, por 
ventura, acham-se “donos” dela. 

Temos que afastar as diferenças, 
para pensarmos com inteligência! Sim, 
claro que eu reconheço que essa data 
magna representa uma oportunidade 
óbvia para ganhos políticos. Sei onde 
vivemos e historicamente, tanto a nível 
nacional, estadual, quanto a nível muni-
cipal, vimos apropriações grosseiras da 
nossa história que, sinceramente, enver-
gonham todos aqueles que possuem um 
mínimo de bom senso. Se alguns ainda 
não sabem, vivemos no século XXI! Lu-
tamos, choramos, sofremos e até perde-
mos vidas para conquistarmos nossos 
legítimos direitos sociais. Os “coronéis”, 
por exemplo, e suas arrogâncias políti-
cas, são memórias de um tempo que con-
tam parte da nossa história, mas, já não 
fazem sentido neste nosso consolidado 
ambiente democrático.     

As comemorações pela emancipa-
ção político-administrativa de Itabuna 
remetem-nos à construção de “novos 
mitos”: boa parte da imprensa local e 
os famigerados discursos de gabinete 
insistem em referências àquele passa-
do afortunado do cacau que em verdade 

ocultaram e ocultam mazelas sociais que 
nos circundaram e ainda hoje nos cir-
cundam. Claro que o cacau e as riquezas 
proporcionadas por ele ergueram aqui 
na região (e, óbvio, em Itabuna) uma 
percepção de sociedade que, no imaginá-
rio, no senso-comum, sempre foi “desbra-
vadora”, “próspera”, “triunfalista” e até 
“civilizadora”! No entanto, ainda hoje, 
como também naquele passado, muitos 
itabunenses viveram/vivem marginali-
zados, excluídos e desassistidos. 

Para Marc Ferro, historiador fran-
cês, pertencente à 3ª geração da Escola 
dos Annales, “hoje, mais do que nunca, 
a história é uma disputa... E controlar 
o passado sempre ajudou a dominar o 
presente”. Para Ferro, portanto, quanto 
maior fosse a propagação do conhecimen-
to, maiores seriam os controles sobre a 
produção histórica. Controle este deriva-
do do Estado e de seus organismos, difi-
cultando, daquele modo, “qualquer aná-
lise que possa revelar suas interdições, 
seus lapsos, que possa comprometer a 
imagem que uma sociedade pretende 
dar de si mesma”.

O Centenário de Itabuna precisa 
ser visto também de maneira crítica. A 
nossa história não foi feita unicamente 
por aqueles que hoje dão nome às ruas, 
às praças e aos edifícios mais imponen-
tes. Itabuna precisa ir muito mais além 
do que a história dos “desbravadores”. 
Precisa ultrapassar os limites da ideia 

generalizada de uma sociedade homogê-
nea que deu oportunidades iguais para 
todos. Não existe sociedade sem contra-
dições. E, portanto, não há porque, espe-
cialmente agora no Centenário, fazer-
mos de conta de que as luzes dos fogos 
de artifícios não são artificiais! 

Por fim, mais uma vez recorro ao 
mestre poeta itabunense, Telmo Padi-
lha. Certa vez em uma de suas crôni-
cas, Padilha, imaginou como teria sido 
a administração de Graciliano Ramos, 
o autor de Vidas Secas, São Bernardo, 
Caetés, e outros, frente à prefeitura de 
Quebrângulo, hoje Palmeira dos Índios, 
em Alagoas (Graciliano foi prefeito da-
quela pequena cidade). Assim Padilha 
escreveu, profeticamente: “uma cidade 
(Quebrângulo) não muito diferente de 
Itabuna, carente das mesmas coisas, 
sem nenhuma opção cultural (...). Vejo os 
políticos preocupados em trepar na vida 
indiferentes às comezinhas necessidades 
espirituais do povo... Vejo empresários 
cuidando apenas dos seus interesses, 
acumulando fortunas e indo gastá-las 
em outros lugares...” 

O Centenário não pode se resumir 
às fotos oficiais com políticos de sorrisos 
amarelos, aproveitadores e oportunistas!    

*Historiador graduado pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus – BA)  
Administrador de Empresas graduado pela 
Universidade Católica de Salvador (UCSAL, 

Salvador-BA

O Centenário
de Itabuna Por Cláudio Zumaeta *  

Prefeito Capitão 
Azevedo

Para entregar as suas 
principais obras ao centená-
rio de Itabuna (foto), o pre-
feito Capitão Azevedo está 
trabalhando dia e noite na 
revitalização da Avenida do 
Cinquetenário, que se torna-
rá uma das mais bonitas do 
Brasil, pois, vai contar com 
um sistema de iluminação 
de primeiro mundo e toda a 
infra-instrutora de conforte 

ao ser humano. Enfim, uma 
grande avenida do lazer e 
do maior comércio do sul do 

Estado. Foto: revita-
lização da Cinqüente-
nário

Amélia 
Amado

Também era pro-
jeto do Prefeito Capi-
tão Azevedo entregar 
ao itabunense no seu 
centenário a Aveni-

da Amélia Amado com cinco 
pistas de rolamentos, mas 
por questão políticas, temos 
certeza, o seu projeto foi em-

pacado pelo INGÀ (Instituto 
Nacional Gestões de Águas), 
mas a equipe do projeto não 
se entregou e já está revendo 
o projeto para adequá-lo as 
exigências daquela institui-
ção, que permitiu que os rios 
de Salvador fossem cobertos, 
mas em Itabuna não! Pergun-
tamos onde está localizado o 
rio das Tripas em Salvador? 
Sem se falar nos demais...

Poesia
O Clube do Poeta Sul da 

Bahia que recebeu o reconhe-
cimento dos vereadores de 
Itabuna como de Utilidade 

Pública Municipal, empos-
sou dia 20 de abril, a sua 
nova Diretoria para o biênio 
2010/2012. O novo presiden-
te é o poeta Adeildo Marques, 
que foi reeleito. 

Adeildo, que tem como 
vice o poeta Divaldo Melo pro-
mete lutar para a construção 
da sede própria da entidade. 
Informou a “Enfoque Grapi-
úna” que em Julho lançará 
uma antologia poética, com 
poetas regionais, intitulada 
Centenária, cotando com cem 
poemas de diversos temas. 
Ao Adeildo e sua diretoria de-
sejamos muito sucesso, afinal 
de conta, não é todo mundo 
que entende a sensibilidade 
dos poetas; só os intelectuais! 

A posse aconteceu no 
Grapiúna Tênis Clube, ou-
tra grande entidade de nossa 
cidade, e que merece ser re-
parada com mais atenção. Já 
está completando 60 anos!

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

Frase do mês:
“O homem é cego, pois não enxerga a

brevidade e a simplicidade da vida” jrs

Por Joselito dos Reis.
Jornalista e Assessor de Imprensa

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

Promessa de Jaques Wagner
Faltam menos de 80 dias para o cen-

tenário de Itabuna. Para comemorarmos 
a data o Governador Jaques Wagner 
(PT) prometeu aos Itabunenses no mês 
de dezembro2009, quando esteve em 
Itabuna, a construção da barragem no 
distrito da Estiva, município de Itapé, 
mas, até o momento, sequer colocou um 
tijolo!  Diga-se de passagem, esse proje-
to foi criado por Silvano Silvério quando 
presidente da Emasa no governo Geral-
do Simões. Acabaria o problema de falta 

de água no município!
Depois de muita polêmica, de acordo 

a viabilidade do projeto, o então prefei-
to Fernando Gomes resolveu abraçar a 
idéia e colocar em prática, inclusive mon-
tou a adutora de 11 quilômetros, que liga 
a Estação de Nova Ferradas, construída 
por ele, a Estação Principal da Emasa lo-
calizada no bairro São Lourenço.

Hoje o sistema para ampliação já 
está praticamente pronto, o que passaria 
dos atuais 600 litros por segundo, para 

1000 litros por segundo.  Agora o seu 
funcionamento só depende da promessa 
de ordem de serviço já assinada pelo Go-
vernador Jaques Wagner. 

A população de Itabuna já não su-
porta mais as constantes interrupções do 
sistema de água em suas residências. “A 
bola”, agora está com o Governador da 
Bahia! Jaques Wagner faça cumprir a sua 
palavra! Itabuna está esperando, esse, que 
será o seu maior presente de centenário! 
Seu nome ficará na história... Já pensou?    

Pedro Jorge
A outra grande obra do Governo a Força do Povo é a 

Avenida Pedro Jorge, que já se encontra em sua fase final 
de acabamento, e liga o São Caetano ao bairro São Judas 
Tadeu, cortando os bairros Pedro Jerônimo e São Pedro, um 
grande sonho de seus moradores e uma importantíssima via 
de escoamento do tráfego.
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

Na sala de reunião de uma multinacional, o 
diretor nervoso fala com sua equipe de gestores. 

Agita as mãos, mostra gráficos e, olhando nos 
olhos de cada um ameaça: “ninguém é insubsti-
tuível”.

 A frase parece ecoar nas paredes da sala de 
reunião em meio ao silêncio. 

Os gestores se entreolham, alguns abaixam a 
cabeça. Ninguém ousa falar nada. 

De repente um braço se levanta e o diretor se 
prepara para triturar o atrevido:

- Alguma pergunta?
- Tenho sim. E Beethoven?
- Como? - o encara o gestor confuso.
- O senhor disse que ninguém é insubstituí-

vel e quem substituiu Beethoven?
Silêncio.
Ouvi essa estória esses dias contada por um 

profissional que conheço e achei muito pertinen-
te falar sobre isso. Afinal as empresas falam em 
descobrir talentos, reter talentos, mas, no fundo 
continuam achando que os profissionais são pe-
ças dentro da organização e que, quando sai um, 
é só encontrar outro para por no lugar.

Quem substituiu Beethoven? Tom Jobim?
Ayrton Senna? Ghandi? Frank Sinatra?
Garrincha? Santos Dumont? Monteiro Loba-

to? Elvis Presley? Os Beatles?
Jorge Amado? Pelé? Paul Newman? Tiger 

Woods? Albert Einstein? Picasso?
Zico (até hoje o Flamengo está órfão de um 

Zico)?
Todos esses talentos marcaram a história fa-

zendo o que gostam e o que sabem fazer bem, ou 
seja, fizeram seu talento brilhar. 

E, portanto, são sim insubstituíveis.
Cada ser humano tem sua contribuição a dar  

e seu talento direcionado para alguma coisa. 
Está na hora dos líderes das organizações re-

verem seus conceitos e começarem a pensar em 
como desenvolver o talento da sua equipe focan-
do no brilho de seus pontos fortes e não utilizan-

do energia em reparar seus ‘gaps’. 
Ninguém lembra e nem quer saber se Bee-

thoven era surdo, se Picasso era instável, 
Caymmi preguiçoso, Kennedy egocêntrico, 

Elvis paranóico...
O que queremos é sentir o prazer produzido 

pelas sinfonias, obras de arte,
discursos memoráveis e melodias inesquecí-

veis, resultado de seus talentos.
Cabe aos líderes de sua organização mudar o 

olhar sobre a equipe e voltar
seus esforços em descobrir os pontos fortes de 

cada membro. 
Fazer brilhar o talento de cada um em prol 

do sucesso de seu projeto.
Se seu gerente/coordenador, ainda está foca-

do em ‘melhorar as fraquezas’ de sua equipe cor-
re o risco de ser aquele tipo de líder que barraria 
Garrincha por ter as pernas tortas,  Albert Eins-
tein por ter notas baixas na escola, Beethoven 
por ser surdo.

 E na gestão dele o mundo teria perdido todos 
esses talentos.

Nunca me esqueço de quando o Zacarias dos 
Trapalhões ‘foi pra outras moradas’; ao iniciar o 
programa seguinte, o Dedé entrou em cena e fa-
lou mais ou menos assim: “Estamos todos muito 
tristes com a ‘partida’ de nosso irmão Zacarias... 
e hoje, para substituí-lo, chamamos:.. Ninguém... 
pois nosso Zaca é insubstituível” Portanto nunca 
esqueça: Você é um talento único... com toda cer-
teza ninguém te substituirá!

“Sou um só, mas ainda assim sou um. 
Não posso fazer tudo, mas posso fazer algu-

ma coisa.
 Por não poder fazer tudo, não me recusarei a 

fazer o pouco que posso.
O que eu faço é uma gota no meio de um oce-

ano,  mas sem ela o oceano será menor.”
Autor não evidenciado na mensagem 

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

Deixe sua marca 
no mundo!!!!

A Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB) divulgou, véspera do encerra-
mento de sua 48ª Assembleia Geral, em Bra-
sília, uma Declaração sobre o momento polí-
tico nacional, no qual incentiva os cidadãos 
a escolher, nas próximas eleições, “pessoas 
comprometidas com o respeito incondicional 
à vida, à família, à liberdade religiosa e à 
dignidade humana”. O documento encoraja 
os eleitores a superar possíveis desencantos 
com a política. Referindo-se ao projeto de lei 
conhecido como “Ficha Limpa”, os bispos di-
zem esperar que ele “seja um instrumento 
a mais para sanar o grave problema da cor-

rupção na vida política brasileira”. 
Embora não conste do texto, fica implí-

cito que a Igreja não apoia candidatos que 
defendem a legalização do aborto e outros 
pontos incluídos no Programa Nacional de 
Direitos Humanos. “Além da descriminali-
zação do aborto, há outras distorções ina-
ceitáveis, como a união, dita casamento, de 
pessoas do mesmo sexo, a adoção de crian-
ças por pessoas unidas por relação homoa-
fetiva e a proibição de símbolos religiosos 
(em repartições públicas)”, disse o cardeal-
arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer. 
(Agência Estado)

A falta de empenho em combater 
a corrupção é apontada Omo uma das 
principais causas da avaliação negati-
va do governo. Pesquisa encomendada 
pela Secretaria da Comunicação da Pre-
sidência indica, que entre o grupo que 
considera o desempenho do presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva como regular, 
ruim ou péssimo, 34,% dizem que ele 
não enfrenta a corrupção. O trabalho 
mostra, no entanto, que a parcela des-
contente é minoritária. 

A pesquisa foi feita pelo Instituto Meta 
e ouviu 3 mil pessoas. 77,9% avaliam o 
desempenho do presidente como bom/óti-
mo. A atuação do governo é aprovada por 
79,5% e o da equipe, por 49,4%. Entre os 
que consideram a equipe do presidente 
ruim, regular ou péssima, 72,9% apontam 
a corrupção como a principal causa do des-
contentamento. A segunda, com 11,7%, é a 
falta de unidade da equipe e, em terceiro 
a falta de qualificação de seus ocupantes, 
com 11,3%.

Corrupção

CNBB recomenda escolha
de políticos comprometidos

A Google está atualizando o seu siste-
ma de busca em todo o mundo e o seu lo-
gotipo, que perdeu o sombreamento e co-
res mais fortes. As mudanças poderão ser 
já poderão ser vistas. Depois de 550 atu-
alizações em seu serviço de pesquisa no 
ano passado, a gigante da internet apre-
sentou a primeira mudança em 2010.

A partir de agora, o usuário contará 
com uma barra lateral, no canto esquer-
do da tela, na qual será possível dividir 
a pesquisa por canais. Ou seja, depois 
de digitar o assunto é possível restrin-
gir a procura apenas por imagens, víde-
os, livros, notícias, blogs, entre outros. O 

Google Seach tem uma fatia de 96% no 
segmento de buscas no Brasil, segundo a 
consultoria britânica comScore, com qua-
se 26 milhões de internautas no fim de 
2009.

A mudança anunciada inclui todos os 
37 idiomas existentes no site da compa-
nhia. A Google também trabalha em al-
terações no site de vídeos You Tube e no 
Google Maps. Emmanuel Evita, Gerente 
de Comunicação e Assuntos Públicos da 
Google no Brasil, lembra que o objetivo 
das mudanças no site tenha um sistema 
de busca mais relevante, (Agência O Glo-
bo).

A rede estadual baiana vai receber 
495 laboratórios do Programa Nacional 
de Informática na Educação (Proinfo). 
Ou seja, serão quase 10 mil computa-
dores distribuídos na rede. Além disso, 
todas as escolas da zona urbana terão 
acesso à  Internet até o final do ano. 
Esses recursos tecnológicos já chegam 
a 80% das 1.544 unidades da rede. Os 
computadores e a Internet são ferra-
mentas que a rede disponibiliza para 
facilitar o acesso à  informatização e as 

mais diversas formas de conhecimentos 
aos alunos e professores. Além disso, 
a Secretaria da Educação, através do 
Instituto Anísio Teixeira, oferece ca-
pacitação para que os docentes possam 
aproveitar melhor a tecnologia peda-
gogicamente. Ao todo, nos últimos três 
anos, a Secretaria da Educação capaci-
tou, aproximadamente, 9,5 mil profes-
sores em 50 cursos com conteúdos que 
aliam o uso da tecnologia em prol da 
educação.

Todas as escolas da rede estadual 
terão acesso à Internet

Mudanças no Google

Em um país distante, chamado Uto-
pia, foi fundada há muito tempo uma 
colônia de pessoas honestas e trabalha-
doras. Nesse lugar todos se conhecem 
pelo nome, tratam-se com igualdade e 
respeito até os dias de hoje. 

Há quem acredite que tal condição é 
impossível de se ter, mas não lá. Tudo o 
que existe foi construção de uma sabedo-
ria ancestral de jamais agredir o outro, 
sempre fazer o bem, independente de 
quem for, e a própria vida se encarrega-
ria de passar sem dissabores.

A cidade era cortada por um rio de 
águas límpidas, somente maculadas 
pelo barulho e brincadeiras dos meni-
nos ou meninas que se deliciavam nas 
suas margens calmas. Havia árvores 
ornamentais e frutíferas em todos os 
caminhos, de sorte que aquela região 
mais parecia um mar esverdeado, de tão 
belo. 

Por lá, não existiam miséria, fome e 
doenças. Todos moravam em casas boas, 
decentes; o saneamento era obrigatório 
e tratado na estação devida; a moeda de 
troca era outra, bem diferente da usual 
que os humanos estão acostumados.

Para começo de conversa, o dinhei-
ro foi abolido dessa localidade. Da para 
imaginar? Os moradores entraram em 
um acordo tácito de que todos trabalha-
riam e que tudo estaria disponível para 
quem assim agisse. 

Aqueles que tivessem pendores para 
o ensino foram educar as crianças; quem 
tivesse o dom da agricultura iria se res-
ponsabilizar pelo cultivo dos alimentos 
para consumo (frutas, legumes, verdu-
ras e tubérculos); quem gostasse de ani-
mais (só era correto ali comer aves e pei-
xes, mas o bom senso preponderava) iria 
criá-los; quem fosse dado aos trabalhos 
braçais iria para as fábricas e indústrias 
não-poluentes, e assim por diante.

O mais interessante, no entanto, 
eram os postos de comando do vilarejo. 
Lá não havia eleição, muito menos car-
gos políticos remunerados. Aliás, nada, 
como já foi dito, tinha por base o capital. 
E não podia ser diferente com aqueles 
que tivessem na alma o merecimento 
para cuidar da cidadela, zelar pelo seu 
avanço e pela sua harmonia. 

É isso mesmo: os administradores 
locais eram elevados a esse patamar de 
acordo com o seu avanço moral e inte-
lectual, medidos pelas suas obras (e não 
pelas suas palavras), pelo seu trabalho 
caritativo, assistencial, pela sua dispo-
nibilidade e pela sua grandeza espiritu-
al. Acaso pode haver “cabos eleitorais” 
mais verdadeiros?

O esporte que era praticado naquelas 
cercanias era qualquer um que produ-
zisse a felicidade e a existência pacífica. 
Havia um consenso de que a atividade 
física teria que ser, inicialmente, a lim-
peza da mente, a pureza dos pensamen-
tos e, de quebra, o corpo físico resplande-
ceria. E era real. Todos cultivavam a boa 
palestra, a boa conversação, a fraterni-
dade universal. Por conseqüência, todos 
eram saudabilíssimos. 

E não é que a fama daquele paraí-
so chegou a outros rincões do planeta?! 
Todos queriam conhecer, visitar e, o me-
lhor, copiar o modo de vida que dava tão 
certo. Assim, aquele pedacinho de chão, 
quase na curva do mundo, foi transfor-
mado em modelo universal da convivên-
cia, da civilização e dos bons costumes. 
E seu nome não podia ser outro senão 
Colônia da Esperança.

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

de ensino em  Itabuna - Bahia.

A vida no 
aquém e 
no além E - m a i l :  g _ a _ h a u n @ h o t m a i l . c o m 
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Um estudante de Direito encontra um vendedor 
de livros no corredor da Universidade e pergunta:

- Você tem o Código Civil?
-Tenho sim.
- E o Código de Processo Penal?
- Também tenho.
- Ah, e a Constituição, você tem?
-Desculpe-me, mas eu não vendo periódicos!!

Uma maçã por dia
pode diminuir risco 
de câncer colorretal

Substância 
presente na casca 
da fruta inibe o 
desenvolvimento de 
tumores

Uma pesquisa 
polonesa, divulga-
da na publicação 
European Journal 
of Cancer Preven-
tion, sugere que 
comer maçãs re-
gularmente pode 
reduzir o risco de 
desenvolver câncer colorretal. Segundo a American 
Cancer Society, a doença é a terceira forma de câncer 
mais comum e a segunda que mais mata no mundo. 

Depois de avaliar dois grupos de pessoas (592 
pacientes com a doença e 765 sadios), os cientistas 
observaram a diminuição da chance de desenvolvi-
mento do tumor naqueles que consumiram maçã dia-
riamente - 0,65% menos de chances. Os pesquisado-
res disseram, ainda, que quem consumiu maçã mais 
de duas vezes por dia cortou os riscos de desenvolver 
o tumor pela metade. 

De acordo com o estudo, as propriedades de prote-
ção estão ligadas ao alto teor da fruta de flavonoides, 
grupo de compostos químicos antioxidantes que evi-
tam que moléculas ou radicais livres causem danos 
ao tecido e que inibem o aparecimento de tumores e a 
proliferação celular. 

Os flavonoides estão localizados principalmente 
na casca da maçã, sendo cinco vezes mais presente do 
que na polpa. Por isso, quando for consumi-la, lave-a 
bem e procure não descascá-la. 

O câncer colorretal é uma das doenças que mais 
matam nos EUA, com 50 mil mortes por ano. Os da-
dos para esse tipo de câncer no Brasil não são preci-
sos. Segundo uma estimativa do Instituto Nacional 
de Câncer (Inca), foram diagnosticados 28.110 no-
vos casos da doença colorretal em 2010, acometendo 
13.310 homens e 14.800 mulheres. A doença afeta 
tanto homens como mulheres, porém, é uma doença 
tratável e frequentemente curável quando localizada 
no intestino, sem extensão para outros órgãos. 

Fonte: Minha Vida
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Delegacia da Mulher Itabuna6-  ................................. 3214 7826.
Delegacia do Meio Ambiente Ilhéus7-  ..................... 3234 8147.
IBAMA/Ilhéus8-  ........................................................ 3634 2850
OAB/Itabuna9-  .......................................................... 3613 1892.
ECAD/Bahia10-  ....................................................(71) 3321 5511
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Fórum Rui Barbosa18-  ................................................. 3214 6200
Ministério Público do Estado19-  ................................. 3613 0277
 Policia Rodoviária Federal20-  .................................... 3613 7009
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Ciretran Ilhéus22-  ........................................................ 3639 3815
Aeroporto de Ilhéus23-  ........................... 3634 2840 e 3231 7269
Embasa24-  .............................................................. 0800 555 195.
Coelba25-  ................................................ 3613 4811 e 3212 4690
FUNDESB/Fund. dos Deficientes26-  ......................... 3215 5434.
Zona Azul27-  .............................................................. 3617 1964.
Amurc28-  .................................................................... 3613 5114.
Direc 0729-  ............................................. 3215 2577 e 3613 3822
Unime30-  ..................................................................... 2102 3000
FTC31-  ......................................................................... 3214 2424
Uesc32-  ........................................................................ 3680 5200
Faculdade Madre Thays33-  .......................................... 3634 6160
Prefeitura Municipal de Itabuna34-  ............................. 3613 1188
Câmara de Vereadores de Itabuna35-  ...... 3613 1313 e 2103 3123
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Procon 39-  .................................................................... 3613 5210
Juizado Especial Federal40-  ........................................ 3616 1913

Até pouco tempo atrás ter uma 
barriga sarada era uma questão só 
de estética. 

Por incrível que pareça, a gor-
dura abdominal, além de ser esteti-
camente incomoda, traz sérios ris-
cos à saúde. 

Segundo a cardiologista Dra. 
Airma Curtrim, isso ocorre pelo se-
guinte motivo: “O deposito de gor-
dura abdominal, que nós também 
chamamos de gordura visceral, faz 
com que o aumento da resistência a 
insulina”.

A insulina, que é produzida pelo 
pâncreas é responsável pela quei-
ma da glicose. Quando há excesso 
de gordura visceral, o organismo 
produz mais insulina, mas, ao mes-
mo tempo, aumenta a resistência a 
ela, produzindo assim um excesso 
de glicemia, relacionando a gordura 
abdominal com o desenvolvimento 
do diabetes.

Além do diabetes, a gordura 
visceral causa doenças cardiovas-
culares, principalmente infarto e 
derrame.

Segundo a Dra. Cutrim, a resis-
tência à insulina gerada por essa 
gordura aumenta em cinco vezes o 
risco de diabetes, o que acaba im-
plicando uma série de outras com-
plicações. Já as doenças cardiovas-
culares, também ocasionadas por 
essa resistência à insulina, trazem 
consigo os riscos de hipertensão, 
problemas de colesterol, aumento 
de ácido úrico e aumento de subs-
tâncias pró-inflamatórias, que 
são fatores de coagulação no san-
gue que facilitam o surgimento da 
trombose, aumentando em até três 
vezes o risco de derrames e infar-
tos. Por isso, atualmente a medida 
abdominal faz parte do exame físico 
médico e é considerado um fator de 
risco isolado para determinar doen-
ças cardiovasculares.

Barriga é uma 
herança dos pais

 - Muitas pessoas não sabem, 
mas a tendência à obesidade e ao 

acúmulo de gordura intra-abdomi-
nal é uma herança genética, e não 
há como fugir dela.

Entretanto a herança genética 
é apenas um dos fatores que ori-
ginam a barriga tão indesejada. A 
Dra. Cutrim aponta a falta de ati-
vidade física e a alimentação inade-
quada como complementos desen-
cadeantes.

Outro fator interessante é que 
o acúmulo de gordura visceral ocor-
re principalmente nas mulheres e 
em brancos. Para a cardiologista, 
provavelmente ela ocorra devido a 
alterações hormonais. Além disso, 
o deposito de gordura abdominal 
é decorrente da idade, ou seja, à 
medida que envelhecemos há uma 
maior distribuição da gordura nes-
sa região do corpo. É importante 
ressaltar que isso ocorre nos dois 
sexos, mas com mais freqüência na 
mulher, principalmente devido à 
menopausa.

A medida certa
O risco de desenvolver as doen-

ças explicadas anteriormente tem 
uma medida.

Representa alto risco o fato de 
uma mulher ter a medida abdomi-
nal acima de 80 cm, enquanto nos 
homens há risco se ela for acima de 
94 cm. Até bem pouco tempo esses 
números eram acima de 88 cm para 
mulheres e 102 cm para homens, 
mas os médicos perceberam que o 
fator de risco atingia pessoas com 
circunferência abdominal ainda 
menor, e adotaram as novas medi-
das.

No caso das crianças, não há 
como medir a circunferência abdo-
minal, pois ela varia muito, depen-
dendo do tamanho e da idade, mas, 
segundo a Dra. Cutrim, já há perigo 
à saúde se a criança estiver com so-
brepeso.

Evite a barriga e 
seus complicadores

De forma geral, mesmo que exis-
ta a predisposição, todas as pessoas 

devem levar uma vida saudável, 
com uma alimentação balanceada e 
com a prática de exercícios regula-
res, que devem ser realizados entre 
30 e 40 minutos e, de preferência, 
cinco vezes por semana.

Segundo a Dra. Cutrim, alimen-
tação correta compreende “trocar o 
tipo de carboidrato. Trocar o açúcar 
branco e passar a usar o adoçante. 
Ou então tirar ou reduzir os mais 
comuns, como o arroz branco, tro-
cando pelo arroz integral, que tem 
maior teor de fibras. Isso, de uma 
forma geral, diminui os riscos de 
uma hiperglicemia”.

Atualmente a Organização 
Mundial da Saúde recomenda, para 
a diminuição dos fatores de risco, o 
consumo de verduras e frutas. Por 
isso, mais que uma atitude saudá-
vel, alimentar-se bem é uma das 
formas de prevenção de doenças.

Agora, para quem já sofre 
com a barriga aumentada e com 
o sobrepeso, a indicação da Dra. 
Cutrim é, em primeiro lugar, per-
der peso, passando a comer de 500 
a 1.000 calorias a menos do que 
ingeria anteriormente. Além disso, 
a dieta, além de reduzir o número 
de calorias, precisa fazer com que 
a pessoa adquira novos hábitos, 
introduzindo em seu cardápio as 
leguminosas, as saladas, as frutas 
e os integrais. Outro fator impor-
tante é que a pessoa coma ao me-
nos 5 vezes ao dia, alternando as 
principais refeições com lanches, 
pois assim não terá tanta fome 
na próxima refeição e melhorará 
o metabolismo. Mas a chave para 
o sucesso da perda de peso esta 
em incluir no dia-a-dia a pratica 
de exercícios físicos, porque eles 
ajudam a controlar o peso e ainda 
diminui a resistência a insulina, 
pois fazem com que ela seja mais 
atuante no organismo.

Por Miguel Lima.
Professor de Educação Física 

– Cref: 000451-G/BA, Pós-graduado em Bio-
mecânica Aplicada à Saúde e Docência do 

Ensino Superior. 
E-mail: miguellimaf@hotmail.com

Barriga x Saúde 
x Estética
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Com a falência do Estado 
(Primeiro Setor), o qual é res-
ponsável diretamente pelas 
resoluções das questões sociais 
– incluindo-se aí as ambientais 
-, o setor privado começou a 
ajudá-lo nestas questões, atra-
vés das inúmeras instituições 
que compõem o chamado ter-
ceiro setor. 

O terceiro setor é constitu-
ído por organizações sem fins 
lucrativos e não governamen-
tais, tendo como papel maior 
gerar serviços de caráter filan-
trópicos. E é dentro dessa filo-
sofia que surgem as entidades 
(ONGs, OSCIPS, entre outras) 
de defesa, preservação e con-
servação do meio ambiente e 
promoção do desenvolvimen-
to sustentável. Que precisam 
diretamente de uma parceria 
com o que chamamos de “quar-
to poder”, a imprensa, para di-
vulgar suas ações.

Sem sombra de dúvida, um 
dos principais personagens do 
terceiro setor é a imprensa, isto 
por conta de seu preponderante 
papel na divulgação das ações 
positivas que as entidades deste 
importante setor desenvolvem 
para o bem estar da coletivida-
de. Mas nem sempre foi assim, 
por exemplo, até 1995, a pouca 
cobertura que a Imprensa fazia 
sobre essas entidades era, nor-
malmente, negativa. Mas com 
a descoberta de que a maioria 
delas é séria e, portanto, fazem 
bons trabalhos, ganharam res-
peitabilidade. E com isso, tam-
bém ganharam espaços maiores 
na imprensa, seja ela televisada, 
escrita ou radiofônica, especial-
mente quando o assunto é meio 
ambiente.

Nessa linha de raciocínio 
é que se insere o jornalismo 
ambiental, o qual é a especiali-
zação da profissão jornalística 
nos fatos relativos ao meio am-
biente, a ecologia, a fauna e a 
natureza em geral, particular-
mente no que diz respeito às 

conseqüências de iniciativas 
de desenvolvimento no meio 
ambiente e na biodiversidade.

Os jornalistas especialis-
tas nesse setor incluem em 
suas pautas as coberturas de 
eventos como desmatamentos, 
iniciativas ecológicas, crimes 
ambientais, as instituições li-
gadas diretamente a geração 
de produtos e fatos ambientais, 
a exemplo das ONGS. Além das 
políticas públicas para a área, 
campanhas públicas de cons-
cientização ambiental, bem 
como as causas ecológicas.

No Brasil, o jornalismo am-
biental se manifesta nos veícu-
los tradicionais, como jornais e 
revistas de circulação nacional, 
mas sua atuação maior é na web 
onde podemos encontrar uma 
gama de sites e blogs especia-
listas nessa temática, inclusive 
regional como a do advogado e 
professor-doutorando Guilhar-
des Júnior – http://guilhardes.
com e a do jornalista Paulo Pai-
va, http://acordameupovo.blogs-
pot.com, ambos de Ilhéus.

Encerramos essa breve 
análise com as palavras de um 
árduo defensor dessa causa, Ro-
berto Villar: “O jornalismo am-
biental é uma especialização do 
jornalismo, com todas as regras 
gerais da profissão. A reporta-
gem de meio ambiente tem que 
ser ‘vendida’ como qualquer ou-
tra matéria. Deve ser novidade 
e de interesse público. A lingua-
gem tem que ser simples”.

Eis, em apertadas palavras 
o nosso entendimento sobre o 
supracitado tema.

*Graduado em História (Licenciatu-
ra); Pós-Graduado (Especialização) 

em História Regional; Pós-Graduado 
(Especialização) em Gestão Escolar; 
Pós-Graduado (Especialização) em 
Docência do Ensino Superior; Ba-
charelando em Ciências Jurídicas;

 Autor do livro “Breves Análises Ju-
rídicas” (Direitos Editora) e Diretor-
Fundador do Jornal, Revista e Edito-

ra de Livros DIREITOS
(www.jornaldireitos.com.br)

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

Por Vercil Rodrigues*

A história da banda começa 
em Jequié, cidade do sudoeste da 
Bahia. No início tudo era novida-
de, uma brincadeira que foi se so-
lidificando ate formar o que todos 
conhecem hoje como a Banda Can-
gaia de Jegue.

Em 17 de Agosto de 2002, qua-
tros jovens universitários se reuni-
ram para tocar em uma modesta 
festa de república. Como na maio-
ria das coisas que dão certo, foi sem 
pretensão de fazer sucesso e sem en-
saiar quase nada que aquele grupo 
sem nome se apresentou e agradou 
bastante. No outro dia a repercus-
são foi mais que positiva, chegou a 
ser surpreendente. Os comentários 
entre os amigos de que um grupo de 
forró pé-de-serra animou bastante 
a festa “Solterapia”, promovidas 
por alunos do curso de Fisioterapia 
da UESB, ecoou pela cidade. 

Logo outros convites foram 
feitos, outras festas estavam apa-
recendo e ainda não tínhamos 
escolhido um nome. Apareceram 
diversas sugestões, uma mais en-
graçada que a outra. A princípio foi 
decidido que se chamaria Banda 
Cangaia, porém este nome já havia 
sido registrado. Então, para ga-
rantir a característica nordestina 
e manter o nome anterior, tínha-
mos que completar essa “cangaia”. 
E nos perguntamos: “Cangaia de 
que?”. Os componentes do grupo 
aproveitaram o nome da república 
em que moravam, a República dos 
Jegues, para completar o que falta-
va. Nada representa melhor o ser-
tão que o jegue, assim oficialmente 
nasceu a banda Cangaia de Jegue. 

A primeira formação da banda 
foi: o vocalista Norberto Curvello 
na viola, Marcelo Capucho na za-
bumba, Junior Bomfim no triângu-
lo e Humberto Júnior no baixo. 

           Desde o inicio criou-se um 
laço muito forte entre a banda e a 
cidade de Jequié, reflexo do apoio 
que a população e amigos deram 
no inicio da formação. Em homena-
gem à cidade onde tudo começou, 
o vocalista Norberto Curvello, fez 

uma música que traduz todo sen-
timento por este município que o 
acolheu e que permitiu a realiza-
ção deste sonho, que foi “Saudade 
do Interior”.

Buscando alçar vôos mais altos, 
em 2004 gravamos o primeiro CD, 
“Cangaia de Jegue”, com sucessos 
emplacados na maioria das rádios 
no interior da Bahia, como “O Beijo 
Teu”, “De Frente pro Mar”, entre 
outras. 

Em Jequié, o estilo irreverente 
da banda foi criando fãs e o nome 
foi tomando peso. Logo estávamos 
participando de eventos importan-
tes como: o são João de Jequié, o 
Forró da Margarida, o Forró da 
Onça, em Jaguaquara e o Forró 
Coffe, em Itiruçu. Em cada festa, 
cada evento, a resposta do público 
nos empolgava bastante e percebí-
amos que se continuássemos tra-
balhando com a mesma dedicação 
alcançaríamos muito além do que 
havíamos sonhado outrora.

 Em seguida, a banda decide 
sair do interior e ir para a capital 
baiana, buscando mais oportuni-
dades, o que realmente aconteceu. 
Desde 2006 a banda está sediada 
em Salvador. Após trabalhar bas-
tante o repertorio do primeiro ál-
bum, em 2007 lançamos o segundo 
CD, “Você Vai Ver”, nome também 
de uma das faixas, que fez grande 
sucesso.

Elevamos a banda Cangaia de 
Jegue a um grau de profissionalis-
mo e dedicação nunca imaginados 
no inicio desta trajetória. Esse pas-
so rumo à capital nos proporcionou 
coisas maravilhosas, permitiu que 
a Cangaia crescesse cada vez mais 
e fosse reconhecida pelo seu traba-

lho por outros públicos. 
Em dezembro de 2008, a Can-

gaia de Jegue conseguiu gravar seu 
primeiro DVD. A festa contou com 
uma estrutura fantástica e gran-
des participações como: Wando, as 
bandas Rastapé, Circuladô de Fulô 
e o Trio Virgulino, grupo referên-
cia no estilo forró pé-de-serra. O 
lançamento do DVD será realizado 
em diversos municípios do estado, 
e a primeira cidade que recebeu 
esse evento foi Jequié, onde tudo 
começou, como não poderia deixar 
de ser.

Um novo CD acabou de ser 
gravado e foi lançado em março 
de 2010. O repertório passeia por 
diversos ritmos, e por isso é can-
tado com diversas participações 
do cenário musical baiano, como: 
Júnior do Batifun, Léo Macedo da 
Estakazero, Marco Leandro do Tio 
Barnabé e o forrozeiro Adelmário 
Coelho.

A Banda Cangaia de Jegue hoje 
tem uma formação um pouco dife-
rente da do início de sua trajetória. 
Ocorreram alguns desligamentos 
por motivos profissionais diversos 
e novas inclusões. Em sua base a 
banda é composta por: Norber-
to Curvello (voz e violão), Júnior 
Bomfim (triângulo), Allê Barbosa 
(baixo), Clécio Carvalho (acordeon) 
e Serginho di Boca (bateria), com-
plementados pelos músicos Bruno 
Valverde (guitarra) e Marcelo Tri-
bal (zabumba e percussão).

Hoje a Cangaia de Jegue tem 
um show irreverente e inovador, 
característica que tem chamado 
muito a atenção da mídia, e que 
promete muito para o São João 
desse ano.

Cangaia 
de Jegue
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Tentei,
(aliás, será que tentei mesmo?)
fazer poesia
pelo cinema
pelo que gosto

Não gosto
(de verdade)
de achar que poetas
podem um dia
ler qualquer coisa
escrita por mim
nesse formato

Amo o cinema
o futebol
os livros

Me expresso
por algo que não sei dizer
e agora não sei como dizer

Pela primeira vez
não fazia ideia do como
impresso

Não faço

É triste
talvez um sinal
de onde não ir

Não sei de forma
talvez nem de palavras
sei do que gosto
e tento fazer o que sei
ou não
Perdão

A verdade: não sei o que escrever, nem sobre o 
que escrever. Posso culpar a quantidade exor-
bitante de textos e atividades da semana. O 
primeiro formato se esgotou, o segundo me 
esgotou. Não sei de que outra maneira, além 
da crítica e da crônica (já direcionados), posso 
falar de cinema. Perdão. Ou não.

Limite 
e adeus

*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

Cinquenta anos depois da 
aprovação nos estados Unidos 
da pílula anticoncepcional, mi-
lhões de mulheres no mundo 
inteiro ainda vivem sob a in-
fluência dos preceitos da Igre-
ja Católica que as proíbem de 
tomar o remédio.

“A pílula não é problema. 
A Igreja não concorda com as 
pessoas que querem manter 
relações sexuais sem procriar”, 
afirma Bill Mattison, professor 
de teologia da Universidade 
Católica de Washington.

Os protestantes, os judeus 
e os mulçumanos são menos 
conservadores do que os católi-
cos com suas rígidas maneiras 

de contracepção, mas todas as 
grandes religiões concordam 
que as relações sexuais têm 
como principal objetivo a re-
produção. Deus disse “Sede 
fecundos, multiplicai-vos, re-
lembram os religiosos.

Em 1968, apenas dois anos 
após a aprovação da pílula pe-
las autoridades médicas ame-
ricanas, mesmo com o avisos 
tolerante de uma comissão de 
bispos e teólogos preconizan-
do o crescimento das restri-
ções contraceptivas, o Papa 
João Paulo VI manteve a proi-
bição do uso do medicamento 
através da encíclica humanae 
Vitae.

50 anos 
depois pílula 
ainda causa 
polêmica


