
DIREITOS: Professor Cristiano Lôbo, a 
FTC está caminhando para completar 8 anos 
de atuação no Sul da Bahia. De 2001 até os 
dias atuais o que mudou em relação à pro-
posta da Rede de Ensino e as transformações 
no âmbito da Educação Superior?

CL: No que diz respeito ao compromisso 
de oferecer Educação Superior de qualidade e 
de proporcionar às mais diversas camadas so-
ciais a oportunidade de ingressar numa univer-
sidade, nada mudou. Pelo contrário: nós con-
seguimos fazer com que a região pudesse dar 
um salto quantitativo e qualitativo nas oportu-
nidades de qualificação profissional superior 
como em poucas regiões do país foi registrado 
na última década. Isto se explica até mesmo se 
levarmos em conta que, diante do pioneirismo 
da FTC de acreditar na região como um polo 
em potencial para a educação superior, outras 
instituições de ensino também vieram aqui se 
instalar. Por outro lado, a demanda por mão-de-
obra cada vez mais especializada para atender 
as necessidades do mundo globalizado têm im-
posto novos desafios e exigido respostas cada 
vez mais imediatas. 

DIREITOS: Como a Faculdade tem cor-
respondido a estes desafios?

CL.: Investindo na modernização do nos-
so projeto pedagógico, inclusive inserindo 
no contexto do ensino-aprendizagem a ferra-
menta digital. Buscando formar profissionais 
humanizados e comprometidos com as causas 
sociais que demandam de uma intervenção 
com conhecimento científico, visando promo-
ver transformações capazes de assegurar mais 

qualidade de vida aliada ao desenvolvimento 
socioeconômico.

DIREITOS: De que maneira podemos 
constatar essas transformações? 

CL: Hoje, por exemplo, profissionais for-
mados pela FTC Itabuna no curso de Engenha-
ria Ambiental (um dos primeiros nesta área de 
qualificação na América Latina), estão atuan-
do em multinacionais, desenvolvendo projetos 

de preservação ou de gestão na área de meio 
ambiente. Encontramos egressos do curso de 
Sistemas de Informação atuando em Miami 
e Denwer (EUA) como analistas de sistemas 
em grandes corporações internacionais. Temos 
ainda enfermeiros e psicólogos graduados pela 
unidade itabunense da Rede de Ensino FTC 
aprovados em concursos públicos ou mesmo 
ocupando funções importantíssimas na área 
de saúde coletiva, em programas como Saúde 
da Família, Centros de Atenção Psicossocial, 
dentre outros. Podemos perceber, ainda em 
diversas empresas do Sul da Bahia e de ou-

tras regiões do estado, administradores saídos 
desta academia imprimindo um novo modelo 
de gestão. Enfim, estamos formando profissio-
nais capazes de corresponder às exigências e 
expectativas do mercado.

DIREITOS: Professor Lôbo, ainda hoje 
repercute no meio acadêmico do Sul da Bahia 
a publicação do reconhecimento do curso de 
Direito da FTC. Qual a avaliação que a dire-
ção faz dos resultados obtidos neste processo 
junto ao MEC?

CL: De fato, esta foi uma dos melhores 
acontecimentos dos últimos dias. Logo após a 
publicação da Portaria de Reconhecimento do 
Curso de Psicologia, foi publicado no Diário 
Oficial da União de 08 de maio de 2009 a Por-
taria 653/2009 da Secretaria de Educação Supe-
rior do MEC, que reconhece o curso de Direito 
da FTC/Itabuna. Era grande a expectativa por 
parte de toda a comunidade acadêmica. Afinal, 
há mais de um ano recebemos a comissão de 
avaliação e tivemos acesso ao relatório da visita 
“in loco”, que recomendava o reconhecimento, 
com conceito máximo em praticamente todos 
os itens avaliados (nota 5, numa escala de 1a 5). 
Tudo isso veio coroar o trabalho desenvolvido 
ao longo dos anos de existência da Instituição 
e da contribuição expressiva dos docentes, dis-
centes e funcionários. Cabe destacar que, mes-

mo sem e publicação da referida Portaria, os 
alunos estavam amparados pela Portaria 40, ga-
rantindo-lhes o direito de receberem o diploma 
antes mesmo do parecer final do Ministério. 

Cabe destacar, também, que hoje o processo 
de registro de diplomas é muito rápido. Depois 
da parceria firmada com a UESC, que chancela 
os diplomas expedidos pela FTC, os graduados 
tem acesso ao documento em prazo bem infe-
rior ao aplicado no passado, quando apenas a 
UFBA fazia o registro. Temos processo finali-
zados em menos de 90 dias. Uma verdadeira e 
merecida conquista. 

DIREITOS: Qual foi o conceito novo 
trazido pela FTC Itabuna para formação de 
operadores do Direito?

CL: Implantado com grande expectativa 
na região, o curso em tela, ao longo dos seus 
cinco anos de existência, além de fomentar a 
formação de bacharéis qualificados, tem na sua 
essência a construção do ser ético e socialmente 
responsável. Prova disso são as diversas ações 
sociais desenvolvidas pela comunidade acadê-
mica, nos mutirões, eventos nos bairros, bem 
como o trabalho realizado pelo Núcleo de Prá-
tica Jurídica – NUPRAJ que, além de ser um 
excelente campo de estágio para os docentes, 
promove um atendimento de qualidade aos me-
nos favorecidos. Quando o assunto é responsa-
bilidade social, não medimos esforços. 

DIREITOS: Como tem sido a inserção 
dos profissionais de Direito formados pela 
FTC no mercado?

CL: Tivemos a honra de apresentar os 
primeiros bacharéis em Direito da FTC Itabu-
na. Uma formatura que significou muito para 
todos nós. Na verdade, todas as formaturas 
têm o seu significado especial. Além disso, 
é gratificante saber que muitos graduados já 
estão no mercado de trabalho, alguns já com 
a carteira da OAB por terem, já na primeira 
oportunidade, sido aprovados no Exame, bem 
como acadêmicos que ainda não concluíram o 
curso também já ter sido aprovado no exame 
da Ordem.

DIREITOS: O que mais podemos desta-
car sobre a atuação da FTC?

CL: Aliado a estes fatores, que dizem res-
peito à formação acadêmica, estamos trans-
pondo os muros da academia e levando nossos 
estudantes e docentes a perceberem na prática 
onde os conhecimentos fomentados em sala de 
aula podem fazer a diferença. Temos forma-
do parcerias com diversas instituições assis-
tenciais, organizações governamentais e não 
governamentais para execução de projetos de 
extensão, ou, desenvolvimento de estágio su-
pervisionado e o resultado não podia ser me-
lhor: a promoção da cidadania e possibilidade 
de acesso para a população de baixa renda as 
inúmeras ações e serviços na área de saúde, de 
inclusão digital, de capacitação para o mercado 
de trabalho e assistência jurídica. Enfim, a FTC 
está cumprindo a sua missão de formar profis-
sionais comprometidos com o desenvolvimento 
do Sul da Bahia.

Especial/Direitos
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O nosso entrevistado desta edição do Jornal DI-
REITOS é o diretor- geral da FTC Itabuna, professor 
Cristiano Lôbo. Ele fala, dentre outras coisas, do re-
conhecimento do curso de Direito, da participação 
efetiva da Faculdade no contexto social do Sul da 
Bahia e do processo de consolidação da Instituição 
de Ensino Superior como um dos mais importantes 
desafios que vem sendo superados, diante das cons-
tantes e atualíssimas exigências do mercado por 
mão-de-obra cada vez qualificada e especializada. 

Entrevista
Professor Cristiano Lôbo,
diretor-geral da FTC Itabuna

“Hoje, por exemplo, profissionais 
formados pela FTC Itabuna no curso 
de Engenharia Ambiental (um dos 
primeiros nesta área de qualificação 
na América Latina), estão atuando 
em multinacionais, desenvolvendo 
projetos de preservação ou de gestão 
na área de meio ambiente.”
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A Paz é Fruto
da Justiça
na Comunidade 
Eclesial 

Haroldo Heleno.
Coordenador de Pastoral

Durante o período de 13 a 22 de maio deste ano, a Paróquia 
Santa Rita de Cássia teve a oportunidade de refletir e aprofundar so-
bre um importante e atual assunto da nossa sociedade: A Paz. Valor 
tão violentado e ao mesmo tempo tão procurado pelo conjunto da 
comunidade; A paróquia ao celebrar as homenagens a sua Padroeira 
escolheu como tema central: “A Paz é fruto da Justiça na Comuni-
dade Eclesial”.

Dentre os vários motivos que nos levaram a escolha deste tema 
podemos destacar que diante de tantas dificuldades cotidianas, na 
família, na saúde, na política, e em tantos outros momentos da vida, 
o Documento de Aparecida convoca as comunidades: “Cada comu-
nidade é chamada a descobrir e integrar os talentos escondidos e 
silenciosos, com os quais o Espírito presenteia os fiéis. Assim cada 
grupo, movimentos, pastorais e associações, com seus carismas, 
projetos e metodologias diferentes urge que as comunidades paro-
quiais façam planejamentos de suas ações evangelizadoras, criando 
desta forma um esteio de unidade”.

O Documento também nos diz no seu numero 207 – “As 
primeiras comunidades cristãs testemunham a prática da cons-
trução da paz fundamentada nos valores evangélicos, principal-
mente no cuidado com os pequenos e com os necessitados e a 
superação da vingança e do ódio. Mostram que a conquista da 
paz não vem pela força das armas (dos carros e dos cavalos). 
Ela vem dos novos relacionamentos, fundamentados no amor, 
porque Deus é amor e é ele a fonte da verdadeira paz e da ver-
dadeira concórdia. Somente a partir dos critérios do Evangelho 
é que se torna possível pensar verdadeiramente em segurança. 
A paz é fruto da ordem que Jesus Cristo inseriu na sociedade 
humana, devendo ser realizada progressivamente por todos os 
que têm fome e sede de justiça. A paz não é possível sem a ga-
rantia do bem estar das pessoas e sem a partilha generosa das 
riquezas do coração e da inteligência e sem a força renovadora 
da reconciliação”.

Entendemos que todos participam desta missão de Jesus quan-
do conseguem construir uma comunidade de amor para a qual as 
demais pessoas são atraídas a partir da comunhão entre os seus 
membros. Não é possível pensar em missão sem comunhão nem em 
comunhão sem missão. 

Todos são convidados a colaborar com a construção da Paz, 
mas uma vez o Documento de Aparecida nos convoca no seu nu-
mero 239: “Todos devem portanto, colaborar na criação e na cons-
trução de uma ordem justa, sem a qual a paz é ilusória e não há se-
gurança.Isso só é possível a partir da formação da consciência para 
os valores que fundamentam a paz, tais como a responsabilidade, a 
solidariedade e a dimensão social da própria fé. Esses valores levam 
ao engajamento pela superação das causas da perda da paz social. 
Assim cada um poderá construir uma nova ordem que assegure a 
paz e a segurança para todos”. 

Por tudo isto, definimos este ano em nossa Assembléia Paro-
quial priorizar ainda mais as nossas comunidades e dedicar o mo-
mento da festa da nossa Padroeira, para refletirmos sobre, A Paz 
como fruto da Justiça construída no seio da comunidade Eclesial. 
Esperamos que este rico momento de reflexão de nossa festa possa 
ter fortalecido ainda mais a consciência de todos e assim responder-
mos positivamente aos apelos da Igreja no Brasil e Caribe ecoados 
durante a Conferência de Aparecida. 

Depois da portabilidade telefônica, agora é a vez 
da portabilidade dos planos de saúde.

A portabilidade dos planos de saúde é a possibilida-
de que tem o consumidor, após atendidos os requisitos 
estabelecidos pela Resolução nº. 186/2009 da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), de trocar de 
operadoras ou de plano junto à mesma operadora, sem 
ter de cumprir novos prazos de carência e cobertura 
parcial temporária.

A portabilidade valerá para os beneficiários dos 
planos individuais/familiares, contratados após 1º de 
janeiro de 1999 ou, se anteriores a esta data, adaptados 
à Lei nº. 9.656/98. Com isso, neste primeiro momento 
a portabilidade não atenderá os beneficiários de planos 
coletivos, ou seja, a maior parte dos titulares de planos 
de saúde no Brasil.

Além disso, os consumidores não poderão mudar 
para qualquer outro plano, ou seja, para fazer uso da 
portabilidade, o consumidor terá de migrar para plano 
equivalente ou inferior.

A informação acerca de quais planos serão com-
patíveis ao do consumidor, para fins de portabilidade, 
poderá ser obtida através da ANS, que disponibilizará 
tais informações via de consulta telefônica (0800-701-
9656) ou através do seu site na internet (www.ans.gov.
br). Contudo, os critérios que irão guiar a equivalência 
entre planos serão: abrangência geográfica, segmenta-
ção assistencial (ambulatorial, hospitalar, com ou sem 
odontologia), tipo de contratação e faixa de preço.

A portabilidade não pode ser perdida em qualquer 

momento. Ela só poderá ser solicitada pelo consumidor 
no período compreendido entre o primeiro dia do mês 
de aniversário do contrato e o último útil do mês sub-
seqüente.

O consumidor para solicitar a mudança deverá se-
guir alguns passos, como: o primeiro passo a ser dado 
pelo consumidor é consultar o guia de planos, para sa-
ber quais os planos são compatíveis como o seu. Na 
sequencia, o consumidor deve entrar em contato com 
a operadora do plano compatível escolhido e solicitar 
a proposta de adesão. Feito isso, deve apresentar, na 
data da assinatura da proposta, comprovante de paga-
mento dos três últimos boletos vencidos e documento 
capaz de provar a permanência por mais de dois anos 
no plano de origem (cópia do contrato, declaração da 
operadora originária ou outro). 

E por último, é aguardar os 20 dias que a operadora 
do plano de destino tem para lhe dar uma resposta; em 
não respondendo, considerar-se-á aceita a proposta. Além 
disso, a ANS aconselha que os consumidores, ao final, en-
trem em contato com a operadora de origem para informar 
que exerceu o direito de portabilidade de carência. 

Diferentemente da portabilidade telefônica, na por-
tabilidade dos planos de saúde está vedada a cobrança 
de qualquer taxa. 

*Graduado em História (Licenciatura); Pós-Graduado (Especialização) 
em História Regional; Pós-Graduado (Especialização) em Gestão Es-
colar; Pós-Graduado (Especialização) em Docência do Ensino Supe-
rior; Bacharelando em Ciências Jurídicas e Diretor do Jornal DIREITOS 

(www.jornaldireitos.com.br) 

Portabilidade 
dos planos de 
saúde E-mails :  verci l@jornaldireitos.com.br e verci l5@hotmail .com

Por Vercil Rodrigues*

Mulheres
Uma fêmea espécie única
Habitada por uma, uma só alma.
Ressoa leve como uma música
Quando se iguala com a calma.

A mãe e a irmã. A filha e a neta.
Estão presentes em outras moças,
Em uma senhora com asas e meta
em outras que só pintam as bocas.

Uma vestida e a outra despida
Vão formando seus universos.
São tão essenciais para a vida
Quanto as letras para os versos.

São deusas em conspiração
O elo perdido para o inteiro
Chamas acessas no coração.

O berço de luz da infância.
Encontro com o mensageiro
A luz no túnel da escuridão.

Por Sérgio Brandão.

POESIAS...
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1- Trabalho em uma empresa 
de Call Center que presta servi-
ço a um banco. Esta empresa tem 
atrasado o pagamento dos salários 
e do valor equivalente ao transpor-
te. Somos obrigados a trabalhar 
mesmo no dia que ela não forne-
cer o transporte pra o trabalho? Se 
o banco rescindir o contrato com 
essa empresa, seremos contratados 
pela próxima que entrar? E se ela 
não tiver dinheiro para nos pagar, 
o banco arcará com as verbas res-
cisórias? RSV.

R – Primeiramente cabe ex-
plicitarmos a natureza da relação. 
Trata-se de uma típica terceiriza-
ção, situação que é vedada pelo di-
reito do Trabalho, pois, muitas ins-
tituições se valem desse artifício 
para contratar funcionários, sem, 
no entanto, manter vínculo em-
pregatício. Assim, fazem as cha-
madas “locação” de mão de obra, 
e muitas das vezes, sem averiguar 
a idoneidade financeira das empre-
sas contratadas. A súmula 331, IV 
do TST tutela a situação, e prevê a 

chamada responsabilidade subsidi-
ária das empresas que terceirizam 
seus serviços, o que implica em 
dizer, que se a contratada não tiver 
liquidez e solubilidade, responderá 
pelos débitos trabalhistas dos fun-
cionários terceirizados.

Assim, nesse caso, se a em-
presa de Call Center for descon-
tratada, o empregado poderá mo-
ver ação trabalhista contra esta 
e contra o Banco (contra este de 
forma subsidiária, para que, se a 
tomadora direta não tiver como 
pagar, este arque com o ônus) para 
pleitear o pagamento das verbas 
rescisórias e demais direitos ine-
rentes à relação.

Quanto à situação dos vale-
transportes, o não pagamento da 
verba não autoriza o empregado a 
deixar de trabalhar. Nesse caso, a 
inadimplência enseja o direito de 
ingressar com ação contra a em-
presa para pleitear a verba. O em-
pregado ainda, em caso de mora 
contumaz, pode entrar com um 
pedido de rescisão indireta do con-

trato de trabalho, alegando o des-
cumprimento de cláusula inerente 
ao contrato de trabalho.

1- Fui demitido em feverei-
ro de 2008, mês anterior ao do re-
ajuste da categoria. Fui informado 
que a empresa teria de pagar uma 
multa no valor do salário, mas eles 
não pagaram. O que faço agora? 
Emerson.

R – Suponho que seja caso 
típico de desrespeito de cláusula 
inserta em Convenção Coletiva 
de Trabalho do Sindicato da ca-
tegoria. Nesse caso, teríamos que 
analisar a CCT para saber ao certo 
o que a mesma prevê nesse caso. 
Mas em caso de descumprimento 
de eventual cláusula nesse sentido, 
o empregado terá direito de ação, 
exigindo o pagamento da multa em 
seu favor. 

*Advogado especialista em Direito do
Trabalho e em Defesa do Consumidor

Escritório Barra & Franco 
– Advogados Associados

Rua Miguel Calmon, 201, Centro, Itabuna-BA. 
Fone-fax: (73) 3613-5352.

E - m a i l :  b a r r a r o d r i g o @ h o t m a i l . c o m 

Direito do Trabalho

Pedidos e exigências
 “Na Justiça Militar paulista, considera-se que, quando um policial 

“solicita” uma gorjeta, ele pratica o crime de concussão, pois, para o 
civil, trata-se de verdadeira “exigência”.

E o que se dá quando o ministro Carlos Alberto Direito, do STF, “solici-
ta” à Air France, em papel timbrado do Judiciário, que seu filho viaje de pri-
meira classe tendo comprado passagem em classe econômica? Acrescente-
se que essa companhia aérea (segundo a revista “IstoÉ”) é parte em mais de 
50 processos no STF e que três deles estão sob análise desse ministro.”

Pedro Falabela Tavares de Lima, procurador de Justiça e membro do Minis-
tério Público do Estado de São Paulo

Brasileiro 
é o que menos 
trabalha

Trabalho - O brasileiro tem 
uma jornada de trabalho inferior 
à do argentino, do boliviano e 
até do nicaragüense. Apenas os 
trabalhadores do Equador traba-
lham menos que os brasileiros. 
No equador, a jornada é de 40 
horas semanais enquanto que no 
Brasil, Venezuela e Guatemala, 
ela chega a 44 horas. Os dados 
são de uma pesquisa da ABRH 
- Nacional. “No Brasil, trabalha-
mos 173 horas por ano a menos 
que os argentinos e 404 horas a 
menos do que os mexicanos, o 
que certamente se reflete no cus-
to das mercadorias e no valor dos 
serviços prestados, reduzindo a 
competitividade do Brasil”, diz 
Carlos Pessoa, vice-presidente 
de Relações Trabalhistas e Sin-
dicais da entidade e coordenador 
da pesquisa. No que se refere a 
descanso, a mostra revela que 
enquanto a maioria dos países 
limita seu período de descanso a 
30 minutos por dia, o Brasil fixa 
um intervalo em mínimo de uma 
hora e máximo de duas horas.

Religioso querem rejeição de projeto
Câmara - Contrários ao acordo assinado entre Brasil e Santa Sé em 

novembro que sugere a prevalência da fé católica sobre as demais, igrejas, 
grupos religiosos, especialistas e deputados pedem a rejeição do texto pelo 
Congresso Nacional. O documento, que levou mais de um ano para ser cos-
turado – era pleiteado pela Igreja Católica havia mais de uma década -, foi 
assinado no Vaticano em visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao 
Papa Bento XVI e chega à Câmara nos próximos dias.

Kassab pretende ampliar horas-aulas
Educação - Duas horas-extras de aulas todos os dias para cerca de 1,3 

milhão de alunos da rede municipal de ensino. Esta é uma das promessas 
que o Prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM), incluiu no plano de 
metas que ele enviou para a Câmara. Até o final da sua gestão, Kassab pro-
mete ampliar para sete as horas diárias de aulas nas escolas municipais de 
ensino fundamental (1ª a 8ª séries). A maior parte das escolas têm cinco 
horas de aulas. 

 

Lei antifumo gera dúvidas
Saúde – A aprovação da lei antifurmo pela Assembléia Legislativa 

de São Paulo, mês passado, está rendendo mais do que conversa em bar. 
As reuniões de condomínios também têm assunto para ser discutidos nas 
próximas assembléias. Isso porque, da forma como está, a nova legisla-
ção deixa brechas e dúvidas. A maior delas é saber quem paga por uma 
eventual multa, caso a lei seja descumprida. Para os estabelecimentos 
comerciais, além da multa, podem ser aplicadas sanções previstas pelo 
Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Quando fui convidado para par-
ticipar do Jornal Direitos, fizeram-me 
dois desafios, escrever uma coluna em 
no máximo uma lauda e criar o nome 
para ela. Pois bem, tenho ouvido mui-
to a frase acertar no alvo. Vejo muita 
gente bem intencionada usando esse 
termo mais como discurso de venda 
do que resultado propriamente dito. 
Um alvo tem várias classificações e, 
para quem quer ser o primeiro, seja 
qual for a situação, o bom mesmo é 
acertar... “NA MOSCA”. Sendo as-
sim apresento a nossa coluna que terá 
a difícil missão de trazer assuntos do 
meio publicitário; administração e um 
pouco de filantropia, a idéia central é 
tratar dos temas com uma linguagem 
retórica e passível de desmistificação 
de lendas como a do nosso título, tudo 
bem apimentado. Para nossa estréia 
trago um assunto interessante para 
quem gosta da área de marketing e 
propaganda.

O que qualquer mercado, muitas 
vezes quer, é uma receita fácil para 
vender ou prestar um serviço. Tenho 
um amigo que já não o vejo há mui-
to tempo - John Ferrary - segundo 
informações, hoje na Tropical Sat de 
Juazeiro empresa - se não me engano 
- do Grupo Rede Bahia. Uma vez ele 
me disse que: “Onde Tem Alma Tem 
Gente Morta”.

Brincadeiras a parte, a crítica 
ressalta exatamente o conteúdo prin-
cipal desse artigo. Melhor do que ex-
plicar como funciona uma criação e 
planejamento de uma campanha pu-
blicitária é amedrontar e incentivar 

o empresário em torno de um jargão 
tão popular quanto o nosso futebol 
e, simplesmente vender publicidade. 
Isso me lembra cantigas de ninar que 
o nosso subconsciente guarda até hoje 
como: “Boi da Cara Preta”. E assim 
muitas coisas são feitas, sem pesqui-
sa e nenhum feed-back do retorno e 
avaliação do que, definitivamente deu 
certo ou não. 

Parafraseando o meu amigo e am-
pliando seu raciocínio: “Alma lembra 
cemitério, assombração, coisas do 
outro mundo”. Preferimos acreditar 
que a propaganda é um dos grandes 
alicerces do negócio, e cada alicerce 
deve ter uma composição calculada 
para suportar todo o peso que lhe foi 
destinado dentro da importância de 
atrair e manter clientes (leia-se ma-
rketing). 

A escolha do título do nosso pri-
meiro artigo é sobre tudo, polêmica, 
pois poderemos ter leitores que pos-
sam discordar e continuar achando 
que o dito popular: “Propaganda é 
a Alma do Negócio”, é um resumo 
aceitável do sucesso de uma empresa 

Sendo assim cumpro meu papel 
deixando no ar o que vem pela fren-
te, afinal uma coluna com um nome 
tão sugestivo dará margem a muitos 
assuntos, talvez até inexploráveis 
em uma mesa de bar, mas um pouco 
comum no mercado de trabalho. Se 
você é curioso e gosta de assuntos va-
riados, vai gostar do “Na Mosca”. 

*Publicitário e Diretor 
da Agência de Publicidade Costha Fera.

PROPAGANDA É A 
ALMA DO NEGÓCIO?

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

1- Caros Amigos.
 “Parabéns pelo jornal. Estávamos precisando com esse bom nível, tanto no conteúdo dos textos 

como em sua confecção gráfica. Um veículo que serve para os que militam na área do Direito e também 
para o leitor de maneira generalizada”.

 Cyro de Mattos – Diretor-Presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC) e Es-
critor com obras publicadas na Europa.

2- “Parabéns a Equipe do DIREITOS – O Jornal está com melhor apresentação, melhor design, 
mais fácil de ler, sem “tumulto” e mais bonito. Parabéns.

      Eurípedes Brito Cunha – Advogado trabalhista/Salvador - Bahia
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Em Itabuna, 19 horas. Esquina da  
avenida Juracy Magalhães com a rua 
Marechal Floriano Peixoto, centro da 
cidade.

Uma estudante universitária está 
quase chegando em casa, quando de-
cide fazer uma ligação pelo telefone 
celular.

A ligação não dura nem um minu-
to. Mal ela acaba de colocar o aparelho 
na bolsa, é abordada por um sujeito ar-
mado, com o capacete na cabeça provi-
dencialmente escondendo o rosto, que 
decreta, rispidamente:

-Passa o celular, porra!
A jovem se assusta, tenta pegar o 

celular, mas o assaltante está impacien-
te. Ainda com a arma apontada para a 
cabeça dela, arranca a bolsa e sai, man-
dando que ela não se mexa.

Poucos metros depois, um moto-
queiro, que igualmente protegido pelo 
capacete, aguarda o colega de crime, 
liga a moto e sai tranquilamente pela 
avenida, no sentido centro-bairro.

Estava consumado mais um assal-
to cometido pela horda de motobandi-
dos que nos últimos anos assola e as-
susta os itabunenses.

A cena é tão banal que nem deve-
ria mais chamar a atenção.

Ao contrário: justamente por ser 
tão banal é que deve chamar a atenção.

Não é possível que esses margi-
nais a bordo de motos e protegidos por 
capacetes continuem agindo com tan-
ta freqüência sem que a polícia tome 
providências para, ao menos, reduzir o 
número de assaltos.

Esses motobandidos assaltam 
transeuntes, lojas, lotéricas e outros 

estabelecimentos comerciais e presta-
dores de serviços com uma facilidade 
que espanta.

Agem na mais completa impuni-
dade e criam uma sensação de pânico 
tal que, de carro ou à pé, quando cruza-
mos com duas pessoas a bordo de uma 
moto, já ficamos com medo de sermos 
assaltados.

A minoria que usa as motos para 
cometer assaltos acaba nos levando a 
achar que todos os motociclistas são 
bandidos em potencial. E, obviamente, 
não são. 

A Assembléia Legislativa da 
Bahia aprovou e o governador Jaques 
Wagner sancionou uma lei que regula-
menta o transporte complementar no 
Estado. A medida inclui vans, kombis, 
ônibus e micro-ônibus, mas não con-
templa as motos.

Não seria o caso, já que não é 
possível por enquanto regulamentar, a 
menos disciplinar a atividade através 
de associações e com a devida identi-
ficação dos trabalhadores?

 Sim, trabalhadores que lutam para 
sustentar suas famílias e que não po-
dem nem devem ser confundidos com 
esses bandidos, que usam as motos 
como ferramentas para o crime.

À identificação dos motoboys, 
deve seguir uma fiscalização rigorosa e 
não apenas as blitzen esporádicas, que 
invariavelmente fazem apenas a alegria 
dos donos de empresas de guinchos.

O que não se pode é ficar de bra-
ços cruzados.

Ou, com cada vez mais freqüên-
cia, de mãos ao alto.

Por Daniel Thame.
Jornalista.

Passa o celular!
E-mail :  danielthame@gmail .com

O cantor e compositor Kiko Salli 
está em seu melhor momento, com o 
projeto Kiko Salli e Amigos. As in-
fluências partem de elementos da 
música romântica, com uma pitada 
da alegria do forró unindo-se ao um 
som pop, dando ao show um clima 
descontraído pelos ritmos com qual 
o cantor se identifica e passeia. No 
palco, ele mostra seu lado poético, 
alegre, irreverente e romântico.

No repertório, além de sucessos 
de grandes nomes do forró e sertanejo, 
composições próprias, como a músi-
ca de trabalho “Não dá pra segurar”, 
dentre outras canções autorais como, 
“Tomo Todas”, ”Encontro as escondi-
das”, ”Vai” (Com participação de sua 
irmã “Jeanne Lima”, cantora da ”Li-
mão com Mel”) e “Agora me Beije”, 
compõem com êxito o show.

Na bagagem, Kiko traz mú-
sicas que fizeram sucesso em sua 
voz e que ainda estão na memória 
do público como “Amore Mio”, 
“Natali”, ”Festança” e ”Flor de 
Avelã”. Pelas bandas que pas-
sou, trouxe a vasta experiência. 
No forró aprendeu a mostrar seu lado 
romântico, e no axé, a irreverência e 
alegria do ritmo.

O Projeto Kiko Salli e Amigos - 
O Projeto surgiu da vontade de reunir 
os amigos Kiko Salli (Voz e Violão), 
Fernando Dias (Guitarra e violão), 
Luthi Monteiro (Acordeom), Pelo 
Polêmico (Contra Baixo), Hudson 
(Bateria) e Tiago Coelho (Percussão) 
para tocar em bares de Salvador de 
forma despretensiosa. Com o suces-
so e grande aceitação do público, 
o show foi formatado, ao mesmo 

tempo em que novos convites sur-
giam para apresentações do grupo, 
dentro e fora de Salvador. O que co-
meçou como uma brincadeira virou 
coisa séria, com muita música alegre 
e romântica, como Kiko sabe fazer!

Nascido em Maceió, começou 
cantar aos 11 anos. Já profissionalmen-
te, passou por bandas renomadas no 
meio como: Mastruz com Leite, Caviar 
com Rapadura, Forró Gatinha Manho-
sa e Colher de Pau. Em 2004 ganhou o 
troféu Dodô e Osmar, como cantor re-
velação do carnaval de Salvador a fren-
te da Banda baiana Pimenta N’ativa.

Kiko Salli

O consultor de empresas e conferen-
cista Stephen Kanitz escreveu um artigo 
intitulado “Ambição e Ética”, que foi pu-
blicado na revista Veja, do qual extraímos 
algumas reflexões. 

Kanitz define a ambição como sendo 
tudo o que você pretende fazer na vida. São 
seus objetivos, seus sonhos, suas resoluções. 

As pessoas costumam ter como ambi-
ção ganhar muito dinheiro, casar com uma 
moça ou um moço bonito ou viajar pelo 
mundo afora. 

A mais pobre das ambições é querer 
ganhar muito dinheiro, porque dinheiro 
por si só não é objetivo: é um meio para al-
cançar sua verdadeira ambição, como, por 
exemplo, viajar pelo mundo. 

Já a ética são os limites que você se 
impõe na busca de sua ambição. É tudo que 
você não quer fazer na luta para conseguir 
realizar seus objetivos. Como não roubar, 
não mentir ou pisar nos outros para atingir 
sua ambição, ou seja, é o conjunto de prin-
cípios morais que se devem observar no 
exercício de uma profissão. 

A maioria dos pais se preocupa bastan-
te quando os filhos não mostram ambição, 

mas nem todos se preocupam quando os 
filhos quebram a ética. 

Se o filho colou na prova, não importa, 
desde que tenha passado de ano, o objetivo 
maior. Algumas escolas estão ensinando a 
nossos filhos que ética é ajudar os outros. 
Isso, porém, não é ética, é ambição. 

 Ajudar os outros deveria ser um ob-
jetivo de vida, a ambição de todos, ou pelo 
menos da maioria. Aprendemos a não falar 
em sala de aula, a não perturbar a classe, 
mas pouco sobre ética. 

O problema do mundo é que normal-
mente decidimos nossa ambição antes de nos-
sa ética, quando o certo seria o contrário.

E por quê? Por que dependendo da 
ambição, torna-se difícil impor uma ética 
que frustrará nossos objetivos. 

Quando percebemos que não conse-
guiremos alcançar nossos objetivos, a ten-
dência é reduzir o rigor ético, e não reduzir 
a ambição. 

O mundo conheceu a história de uma 
estagiária na casa branca, que colocou a 
ambição na frente da ética e tirou o partido 
democrata do poder, numa eleição pratica-
mente ganha, devido ao enorme sucesso da 

economia na sua gestão. 
Não há nada de errado em ser ambi-

cioso, desde que se defina cedo o compor-
tamento ético. 

Quando a ambição passa por cima 
da ética como um rolo compressor, o re-
sultado é o que podemos acompanhar nos 
noticiários que ocupam as manchetes em 
nosso país. Assim, para mudar definitiva-
mente essa situação, é preciso estabelecer 
um limite para nossa ambição não nos per-
mitindo, em hipótese alguma, violar a ética 
para satisfação pessoal, em detrimento do 
coletivo. 

Conforme ensinou Jesus, “seja o seu 
falar: sim, sim, não, não”. Seja em que si-
tuação for. 

E se estiver difícil definir se estamos 
agindo com ética ou não, basta imaginar 
como julgaríamos esse ato, se praticado por 
outra pessoa. 

Se o condenamos é porque não é ético. 
Se o aprovamos e julgamos justo, então po-
demos seguir em frente. 

 Baseado em artigo de Stephen Kanitz 
publicado na revista Veja do dia 24 de ja-
neiro de 2001.

Ambição 
e Ética E - m a i l :  l e v y . g a n e m @ g m a i l . c o m
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NOVIDADE
A promoção do Maxim Quartier de R$ 39,00 (Trinta e nove reais), em Suíte 

Premiun, período de 02 horas, tem sido um sucesso, portanto, vai continuar e 
com novos aliados.

Implantação do Cardápio Especial com pratos executivos, servidos 
individualmente, a partir de R$ 9,90 (Nove reais e noventa centavos).

Parceria com o Espaço M – Flores e Decorações, que visitou suas instalações 
e na oportunidade fechou um acordo de parceria para fazer a decoração e 
ornamentação de suas suítes quando solicitadas pelos clientes em ocasiões 
especiais. O cliente escolhe a decoração da Suíte para receber a pessoas amada, 
pagando apenas o custo das flores. Toda montagem ficará a cargo do espaço M – 
Flores e Decorações, sem qualquer custo adicional.

Brinde Especial – na apresentação desta matéria você ganhará como cortesia 
02 cervejas.

Joel Pereira – Gerente Geral do Maxim Quartier 
recepcionando o casal do Espaço M – Flores

Visitem-nos, está promoção é por tempo limitado, o Motel Maxim Quartier, 
está localizado na BR-101, km 506, próximo a Minas Aço, sentido ao Posto 

Flecha, a 5 minutos da Rodoviária

Telefone: 3211-4131

Cresce a percepção de que o esporte 
pode ser um importante instrumento para ti-
rar crianças e adolescentes carentes das ruas 
e dar a eles a oportunidade e de garantir um 
futuro melhor. Embora não se tenham esta-
tísticas confiáveis sobre inclusão social em 
Itabuna, não é difícil afirmar, com boa dose 
de certeza, que o esporte tem sido, de longe, 
o principal fator de inclusão social, nestes 
seus quase 100 anos de emancipação política 
e administrativa. 

No início, a poderosa ferramenta de in-
clusão social restringia-se apenas ao futebol, 
mas, aos poucos, felizmente, ela expandiu 
sua benéfica atuação para o vôlei, o basque-
te, o atletismo e, mais recentemente, para 
atividades esportivas menos conhecidas do 
grande público, como, por exemplo, o tênis, 
as lutas marciais, a sinuca e o “skate”, dentre 
outras modalidades.

 Não podemos esquecer o papel que 
as artes, principalmente a Música Popular 
Brasileira-MPB, Arrocha, Axé Music, seus 
inúmeros autores, bem como e, sobretudo, 
os instrumentistas – para cada autor de su-
cesso da música há, no mínimo, dez músicos 
-; o artesanato o, o cinema e as festividades 
populares (carnaval, festas juninas, eventos 
evangélicos, etc.) também desempenharam 
como instrumentos de promoção social. Em 
razão da ausência de dados ou de estimativas 
minimamente confiáveis, não podemos dizer, 
por exemplo, quantos cidadãos itabunenses 
pobres foram beneficiados (incluídos social-
mente) durante o século 20 por esportes, ar-
tes, artesanato e festas populares. Mas, com 
certeza, foram muitas centenas e até mesmo 
milhares deles. Infelizmente, porém, aquilo 
que o futebol, o atletismo, a música, nela 

incluída a comercialização de CDs e DVDs, 
o “show business”; o artesanato e as festas 
populares fazem pelas pessoas mais pobres, 
a péssima qualidade da educação, sobretudo 
a primária e a de grau médio, anula. Explico 
melhor: quando uma criança sai das ruas das 
periferias de Itabuna, para transformar-se em 
atleta, músico, compositor ou artesão, a so-
ciedade, em geral, se esquece de dar o passo 
seguinte, necessá rio à sua completa inclusão 
social, e à do restante de sua família, que é a 
escola gratuita e de boa qualidade. Sem ela, a 
eventual mobilidade social, resultante da in-
clusão social de uma criança carente e de sua 
família, não se mantém no tempo. Tão logo 
a ex-criança carente, transformada em atleta 
de renome, encerrar sua carreira, o que, em 
geral, acontece em pouco tempo, reinicia-
se o ciclo vicioso da carência social. Se, ao 
contrário, houvesse uma educação básica de 
qualidade, a reversão da inclusão social não 
aconteceria, porque tanto a atleta quanto os 
demais membros de sua família encontra-
riam empregos no mercado de trabalho.

 Nós, da Secretaria Municipal de Espor-
tes, bem como demais entidades dedicadas 
à promoção social, fazemos a nossa parte. É 
preciso, porém, que os pais e o governo, em 
todos os seus níveis, se esforcem para garan-
tir educação básica de qualidade, e voltada 
para o mercado, para todos os itabunenses. 
Só a educação básica de qualidade, aliada a 
prática esportiva, garante a inclusão social 
permanente por meio do acesso a empregos 
qualificados e bem-remunerados, disponí-
veis no mercado de trabalho.

*Por José Alcântara Pelegrini
Secretário de Esportes da 

Prefeitura Municipal de Itabuna

Esporte e educação básica são
princípios da inclusão digital

E-mail :  japel legrine@bol.com.br

A BÍBLIA SAGRADA é parte integrante 
dos utensílios maçônicos. Já houve divergên-
cias quanto a isto, em decorrência da liberdade 
de uso, e respeito ao credo de cada um. Na In-
glaterra, no entanto, sempre foi costume abrir-
se a BÍBLIA no Salmo 133, estando a Loja tra-
balhando em Grau de Aprendiz.  No Brasil, por 
decisão da Assembléia Geral da Confederação 
da Maçonaria Simbólica do Brasil - CMSB, de 
junho de 1952, as Grandes Lojas também segui-
ram a mesma orientação, abrindo o Livro da Lei 
no Salmo 133, versículos 1, 2 e 3, procedendo 
a leitura na abertura dos trabalhos do Grau de 
Aprendiz.  O mesmo ocorre com as Lojas do 
Grande Oriente do Brasil. Contudo, quando do 
juramento, cada um tem o direito de exigir o 
livro sagrado de sua fé.

Versículo 1: “Oh! quão bom e quão suave 
é que os Irmãos vivam em união” 

Entre os antigos hebreus os filhos nunca 
deixavam a tenda do pai. Quando um rapaz se 
casava, outra tenda era levantada. Somente as 
moças mudavam para a tenda de seus maridos. 
Era o ideal da família, que “os irmãos habitas-
sem em união”. 

Versículo 2: “É como o óleo precioso sobre 
a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de 
Aarão, e que desce a orla de suas vestes”.   

A barba, para os judeus, era um sinal de 
veneração e virilidade. Se um convidado fos-
se recebido para jantar, as boas vindas lhe eram 
dadas derramando-se óleo sobre sua cabeça. Se 
o convidado era especial, o óleo era derramado 
em abundância e descia de sua cabeça aos pés, 
passando pela barba, pescoço, até o vestuário. 

A referência a Aarão decorre do fato dele 
ter sido ungido Alto Sacerdote por Moisés, com 
óleo derramado sobre sua cabeça, isto antes do 
êxodo. Esta prática permaneceu para a sagração 
dos posteriores Sumos Sacerdotes, que simbo-
lizam Aarão. 

Versículo 3: “Como o orvalho de Hermon 
que desce sobre os montes de Sião, porque 
ali o Senhor ordena a bênção e a vida para 
sempre”. 

Este versículo é considerado o mais signifi-
cativo, sob os aspectos espiritual, humano e na-
tural. O Majestoso Monte Hermon localiza-se 
no extremo norte de Israel, perto de Cesaréia de 
Filipe. Era chamado Senir pelos amorreus e de 
Siriom pelos sidônios.  Eleva-se a 2.814 metros 
acima do nível do mar e se estende uns 30 Km 
de Norte a Sul.  Seu nome significa “o que pode 
ser visto de longe”.  

A citação do orvalho do Hermon alude ao 
fato que, naquelas regiões do Oriente, apesar 
do clima muitas vezes inóspito, o orvalho faz 
os campos florescerem e produzir boas ceifas.  
Sendo que as elevações do Hermon, sempre co-
bertas de neve, fazem ascender vapores notur-
nos que são transportados, pelas frias correntes 
de ar que dali descem procedentes do Norte, a 
grandes distâncias, e se condensam até sobre as 
montes do Sião, situados a 150 quilometros, ao 
Sul, caindo sobre a terra na forma de orvalho 
noturno. O mais alto cume dos montes de Sião 
possui 765 metros de altitude e é lá que estão as 
nascentes do Rio Jordão. Sião era uma cidade 
próxima a Jerusalém. Em 1058 a.C.. Foi tomada 
por David, que ali introduziu a Arca da Aliança 
e preparou o material e o plano para a constru-
ção do Templo Sagrado, que somente mais tar-
de foi executado por seu filho, o rei Salomão. 

Fonte de pesquisa: 1 – Estudo Perspicaz das Escrituras – Ed. 
1991; 2 – Dicionário Bíblico Universal. Editora Vida, Edição 
1999; 3 Geografia da Bíblia; 4 – Enciclopédia Encarta 2000. 

5 – rsalomao@enersulnet.com.br.

*Advogado, versado em Direito do Trabalho, diplomado pela 
UFBA em 1973; Auditor Fiscal do Trabalho durante 18 anos, 
aposentado em 1984; rotariano – EGD; maçon grau 33; Ins-
petor Litúrgico da 3ª Região Litúrgica da Bahia; Presidente 

do Conselho Consultivo da FUNDESB.

O salmo 133, 
símbolo do 
amor fraternal E-mail: josecarlosoliveiraadv@hotmail.com
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O Centenário
Estamos sabendo que já foi escolhida a comissão para 

coordenar o Centenário de Itabuna. Será que nessa comis-
são colocaram nomes de pessoas como; Zélia Lessa, Paulo 
Lima, Adelino Kfury, Caboclo Alencar, Roberto Mariano, 
Jorge Araújo, Ari Mariano, Helenilson Chaves, Milton Ve-
loso, Gerson Souza, Otoni Silva, Marcel Leal, Tica Simões, 
José Adervan, Zélia Posidônio, Irmã Dalvani, Juarez Vi-
cente Silva de Carvalho, Jorge Neme, Carlos Pitanga, Alex, 
Maron, Luis Sousa, João França Santana, Manoel Teixeira... 
Perguntar não ofende! Esses nomes aqui citados de gente 
que faz Itabuna no seu dia a dia, deveriam ser olhados, den-
tre muitos outros nomes importantes que tem a nossa cida-
de. È gente que ama e gosta de Itabuna. Esperamos que o 
nosso Centenário seja comemorado em 28 de Julho de 2010, 
em alto estilo; Só faltam quatorze meses.

Seminário
 Já está tudo pronto para a realização do XX Seminário de 

Marketing e Propaganda do Sul da Bahia, programado para o 
auditório Governador Paulo Souto, na UESC, dias 23,24 e 
25 de Julho de 2009. Você que está interessado poderá obter 
maiores informações pelo telefone (73) 3613-1171. 

O publicitário e professor Silvio Roberto foi escolhido 
coordenador do evento pela Associação Comercial e Em-
presarial de Itabuna (ACI). Silvio, acredita que desta vez o 
Seminário deverá bater todos os recordes de público.  Seu 
tema: “Como vencer a crise!”.

Emasa
O presidente da Emasa, Empresa Municipal de Águas 

e Saneamento, Alfredo Melo, já anunciou que no próximo 
mês de Julho, a empresa coloca em funcionamento o seu 
novo sistema de distribuição de água. A vazão sai de seus 
550 litros por segundos para 1.000 litros por segundo.  

Salário
Já que falamos em Alfredo Melo, ele atendendo o Sin-

trasi, Sindicato dos Trabalhadores da Emasa e concedeu um 
aumento salarial. Uma reivindicação que já vinha aconte-
cendo há muito tempo. Palmas para Alfredo e ao Prefeito 
Capitão Azevedo, são dois grandes homens de Itabuna.    

Nova informação
Em matéria de informação e amenidades os blogs de 

Itabuna vêm fazendo muito sucesso em todo mundo. É 
uma nova cultura! É uma nova evolução! Parabéns a todos 
os bloguistas da região. 

E-mail: reis@hotmail.com e expressaounica.blogspot.com

ABI
A Associação Bahiana de Imprensa-ABI-Sul, seu nove 

presidente jornalista Ramiro Aquino (1º a esq.) tomou pos-
se no último dia 29. Ramiro tem como principal meta forta-
lecer a entidade na região. Para isso, sua primeira iniciativa 
e buscar novos filiados. Ao Ramiro e sua nova diretoria 
desejamos muito sucesso.

*Jornalista e Assessor de Imprensa

Pelo menos 35 das 55 universidades 
federais vão substituir o vestibular pelo 
Enem (Exame Nacional do Ensino Mé-
dio) ainda neste ano para todas as suas 
vagas ou parte delas.

A decisão não impede que sejam re-
servadas vagas para ações afirmativas ou 
mesmo que parte dos alunos continue sendo 

selecionada pelo vestibular tradicional. É o 
caso da Unifesp. Dos 26 cursos oferecidos, 
19 selecionarão unicamente pelo Enem. 
Para o restante, haverá uma segunda fase.

No último dia 20, terminou o prazo 
para a adesão ao sistema unificado de se-
leção proposto pelo Ministério da Educa-
ção (MEC).

Como ainda há 35 instituições que 
não decidiram se e como usarão o exame, 
os números podem mudar. Caso elas re-
solvam fazer do Enem o seu vestibular, o 
MEC avaliará a viabilidade de fazer isso 
ainda neste ano. Entre elas, estão a maior 
federal do país – a do Pará– e a UFMG, 
terceira maior. 

Após mexer com avaliação, aumentar 
recursos para escolas e prefeituras, incre-
mentar material escolar e instituir piso sa-
larial nacional, o Ministério da Educação 
(MEC) quer cobrar mais qualidade do pro-
fessor. Um pacote de medidas a ser apre-
sentado hoje vai mexer com a formação, 
os concursos e até o acesso aos cursos de 
licenciatura: para ser candidato a profes-
sor, o estudante terá de ir bem no Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Fizemos um mapeamento do que 
funciona no sistema de valorização do 

professor no mundo para tentar atrair jo-
vens talentosos para a carreira do magisté-
rio. Concluímos que teríamos de criar dois 
filtros, o primeiro no ingresso à própria 
licenciatura. A idéia é que o ingressante 
tenha uma pontuação mínima no Enem”, 
explicou o ministro Fernando Haddad.

A obrigatoriedade dessa pontuação no 
Enem terá de ser introduzida por mudança 
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
e vai atingir candidatos a licenciatura em 
qualquer área, em faculdades particulares 
ou públicas, estaduais ou federais. Se a 

instituição não usar o Enem na seleção, o 
candidato terá de fazer as duas provas.

O governo federal também levou 
adiante uma proposta que se arrastava 
havia mais de um ano: permitirá que es-
tudantes formados com ajuda do Finan-
ciamento Estudantil e que se tornem pro-
fessores em escolas públicas paguem com 
trabalho o seu empréstimo. A cada mês de 
trabalho, 1% do saldo devedor será quita-
do. O mesmo valerá para médicos que in-
gressarem no programa Saúde da Família. 
Informações do Estadão.

MEC quer que candidato a professor vá bem no Enem

19 federais decidem
usar o Enem como
vestibular unificado

Religioso querem
rejeição de projeto

Câmara - Contrários ao acordo assinado entre Brasil 
e Santa Sé em novembro que sugere a prevalência da fé 
católica sobre as demais, igrejas, grupos religiosos, espe-
cialistas e deputados pedem a rejeição do texto pelo Con-
gresso Nacional. O documento, que levou mais de um 
ano para ser costurado – era pleiteado pela Igreja Católi-
ca havia mais de uma década -, foi assinado no Vaticano 
em visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Papa 
Bento XVI e chega à Câmara nos próximos dias.

Kassab pretende ampliar horas-aulas
Educação - Duas horas-extras de aulas todos os dias para cerca de 1,3 mi-

lhão de alunos da rede municipal de ensino. Esta é uma das promessas que o 
Prefeito de São Paulo Gilberto Kassab (DEM), incluiu no plano de metas que 
ele enviou para a Câmara. Até o final da sua gestão, Kassab promete ampliar 
para sete as horas diárias de aulas nas escolas municipais de ensino funda-
mental (1ª a 8ª séries). A maior parte das escolas têm cinco horas de aulas. 

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia
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Namoro, noivado, casamento. Qualquer relacio-
namento amoroso pode terminar em processo judicial, 
como mostram as inúmeras decisões do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) referentes às relações de casal. As mais 
recentes tratam da aplicação da lei Maria da Penha (Lei 
11.340/2006), que combate a violência doméstica e fami-
liar contra a mulher. 

Em julgado deste ano, a Terceira Seção concluiu pela 
possibilidade de aplicação da lei a relações de namoro, 
independentemente de coabitação. No entanto,  deve ser 
avaliada a situação específica de cada processo, para que 
o conceito de relações íntimas de afeto não seja ampliado 
para abranger relacionamentos esporádicos ou passageiros. 

“É preciso existir nexo causal entre a conduta cri-
minosa e a relação de intimidade existente entre autor e 
vítima, ou seja, a prática violenta deve estar relacionada 
ao vínculo afetivo existente entre vítima e agressor”, sa-
lientou a ministra Laurita Vaz. No processo, mesmo após 
quase dois anos do fim do namoro, o rapaz ameaçou a 
ex-namorada de morte quando ficou sabendo que ela te-
ria novo relacionamento. O STJ determinou que a ação 
seja julgada pela Justiça comum, e não por Juizado Espe-
cial Criminal, como defendia o advogado do acusado da 
agressão. 

Em outra questão sobre a Lei Maria da Penha e namo-
ro, o STJ entendeu ser possível o Ministério Público (MP) 
requerer medidas de proteção à vítima e seus familiares, 
quando a agressão é praticada em decorrência da relação. 
Para a desembargadora Jane Silva, à época convocada 
para o STJ, quando há comprovação de que a violência 

praticada contra a mulher, vítima de violência doméstica 
por sua vulnerabilidade e hipossuficiência, decorre do na-
moro e de que essa relação, independentemente de coabi-
tação, pode ser considerada íntima, aplica-se a Lei Maria 
da Penha. 

Noivado
O fim de um noivado pode gerar pendências no Ju-

diciário, como o processo que foi julgado pelo STJ em 
2002. Por uma questão constitucional, a Corte manteve a 
decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) que 
isentou o ex-noivo de indenizar a ex-noiva e o pai dela, 
mesmo tendo desistido do casamento 15 dias antes de 
cerimônia, já com os convites distribuídos e as despesas 
pagas. 

O TJSP reconheceu o direito da ex-noiva e de seu 
pai à indenização pelos prejuízos morais e financeiros 
sofridos por causa da desistência. No entanto, durante o 
processo, o ex-noivo obteve o benefício da Justiça gratui-
ta para responder à ação e essa peculiaridade implicou a 
isenção da obrigação de indenizar os autores. O TJSP se 
baseou no artigo 5º da Constituição Federal. No STJ, os 
ministros concluíram que o recurso, baseado no julgado 
do TJSP que seguiu o artigo 5º, não poderia ser analisado 
pela Corte, e sim pelo Supremo Tribunal Federal, por se 
referir a texto da Constituição. Por esse motivo, manteve 
a decisão do TJSP. 

*Bacharelando em Direito FTC/Itabuna e 
Estagiário da Defensoria Municipal e do NUPRAJ.

Continuando nossa viagem 
pelo universo do vinho, prosse-
guiremos falando sobre este ma-
ravilhoso produto que tanto vem 
encantando o ser humano.

Podemos definir o vinho 
como um produto de fermentação 
alcoólica do mosto da uva fresca. 
A fermentação alcoólica ocorre 
quando as cascas de uva madura 
se rompem, permitindo assim que 
as leveduras penetrem no fruto e 
desencadeiem o processo. Graças 
à Louis Pasteur, sabemos desde 
1860 que esta fermentação é pro-
duzida por microorganismos e não 
por obra do acaso e nem dos deu-
ses como se imaginava.      

Na vinificação são as uvas 
frescas que esmagadas, sofrem a 
invasão das leveduras que atacam 
principalmente os açúcares da fru-
ta, formando a partir deles, álcool 
etílico e gás carbônico. Inúmeras 
substâncias serão formadas neste 
processo de acordo com a uva em-
pregada, o tipo de levedura e de 
fermentação. As características do 
vinho dependem exclusivamente 
da variedade de uva utilizada e da 
finalidade do enólogo para com o 
resultado do vinho.  

Existem hoje aproximada-
mente 1200 espécies de uvas 
catalogadas, e, o homem vem a 
cada dia aprimorando sua tec-
nologia na constante busca por 
mais qualidade extraindo desta 
fantástica fruta tudo o que ela 
pode oferecer de sabores e aro-
mas agregados ao produto fi-
nal. Sendo assim, o vinho pode 
manter a característica natural 

de cada espécie, além da criação 
de cortes de duas ou mais sepas, 
trazendo produtos com grande 
equilíbrio e harmonia, nos dei-
xando cada vez mais envolvidos 
por este inebriante universo.

Os componentes do vinho 
estão ligados aqueles contidos na 
uva utilizada e mais os formados 
durante a fermentação alcoólica. 

- A água vegetal biologica-
mente pura, corresponde ao maior 
componente do vinho, contribuído 
com 80% de seu volume. A por-
centagem de água aumenta du-
rante a fermentação alcoólica pela 
diminuição dos açúcares. 

- O álcool forma-se a partir 
do açúcar, o que representa de 5,5 
a 17% do seu volume. É de vital 
importância para o vinho e para sua 
longevidade como para sua qualida-
de. Constituído em quase toda sua 
totalidade pelo álcool etílico e por 
pequenas frações de outros alcoóis.

Espero na próxima safra, ou 
seja, na 3a edição de nossa colu-
na, desenvolver o assunto voltado 
para os tipos de uvas, produção 
nacional e os importados para os 
brasileiros.

Quando me perguntam: Qual 
o melhor vinho para eu beber?

Neste caso a única resposta 
sensata é que o melhor vinho para 
se beber é aquele que te satisfaça.

Saúde.

*Experiência de mais de 20 anos no 
ramo gastronômico. Representante exclu-
sivo na Bahia da Casa Valduga e Mistral 
Importadora. Tem curso de Vinho e Degus-
tações, com produtores de várias partes do 
mundo. Diretor-Proprietário do Empório 
Bahia em Itabuna e Itacaré.

Podemos dizer que o movimento estudantil hoje é inexis-
tente, tanto nas escolas básicas como nas superiores. Poderí-
amos até dizer que o movimento estudantil, encabeçado pela 
UNE, UBES e afins, passa por crise ideológica, identitária e 
também financeira, depois dos escândalos das falsificações 
das carteiras estudantis, da Medida Provisória que autorizava 
qualquer grupo de estudantes elaborar suas respectivas cartei-
ras e por causa de uma certa decepção com o governo Lula. 
Sem falar da falta de lideranças políticas consistentes que ar-
regimentem a base discente.

Cada chapa que assume as poucas entidades estudantis exis-
tentes, no geral, quer tornar a coisa individualista e partidária. 
Querem moldar os cursos, os estatutos, as leis, as resoluções, 
segundo a conveniência que melhor lhes aprouver. Mas agir que 
é bom, nada! Agir no sentido de construir coisas boas, coisas 
positivas para a coletividade, formular projetos, lutar por me-
lhorias possíveis e urgentes, nem em sonho. Agir no intuito de 
formar consciências críticas, lúcidas, politizadas, para diminuir 
o quadro da alienação constante ou propor reuniões aos órgãos 
de direito, para que seja revista, comentada, discutida a posição 
dos tais cursos, leis, etc., que necessitam ser mudados.

Não sei como os estudantes do Brasil assistem calados, abo-
balhados, atônitos os fatos surrealistas que acontecem no país. 
Acho que esperam a Globo e filiadas fomentarem um complô 
contra o quadro político, econômico, social, cultural... Como foi 

no caso do impeachment do presidente Fernando Collor. Sim, 
porque somos manipulados hoje - e desde muito tempo - pela 
mídia e os seus interesses capitalistas/elitistas. Somos leitores 
vorazes de Vejas, entre outras cegueiras por aí afora.

Deve ser por isso que não lutamos por causas justas, por 
benfeitorias de estrutura, por igualdade de condições. Ao con-
trário, lutamos sempre por greves enfadonhas e que não dão 
em nada! Não lutamos para impedir os corruptos da vida de se 
elegerem ou as podridões políticas de ressuscitarem! Não lu-
tamos pelo barateamento do transporte ou o preço único para 
os estudantes. Não lutamos sequer por um espaço que venda 
livros baratos para os estudantes, os chamados “sebos”. 

O que estamos fazendo realmente? Reuniões e mais reu-
niões onde se mostra apenas o radicalismo de cada um; não se 
discute nada além das posições anárquicas, intelectualóides e 
pseudo-socialistas, mas sem algo de prático. Discute-se ape-
nas como arranjar verbas para ir a Congressos, Seminários, 
Encontros lá nos confins do Brasil, sendo que a Universidade 
não disponibiliza os seus ônibus, nem uma razoável ajuda de 
custo, outro grande erro, a que, mais uma vez, os alunos assis-
tem passivamente. 

Todos quietinhos e calados, feito estacas fincadas ao 
chão! É engraçado quando alguém se diferencia dos outros 
e quer tentar ajudar a mudar esse quadro triste do movimento 
estudantil, e é rechaçado, é tido como utópico ou um solitário. 

A verdade é a que assistimos: não se faz nada, não se produz 
nada, não se melhora nada. E a corrupção e o desmando cres-
cem. Quanta diferença dos anos de chumbo, quando se lutava 
corajosamente por tudo, até mesmo para baratear o preço de 
um bandejão nos RU’s!

O movimento estudantil tem que mudar, tem que perceber 
a sua força, tem que começar a agir e formar novas lideranças. 
Se não podemos contar com a juventude desse país, vamos 
contar com quem? Com as velhas cobras criadas de sempre? 
Com as raposas profissionais da política brasileira? 

É necessário que os jovens desse país se unam numa mes-
ma direção e comecem a reivindicar coisas sérias, possíveis e 
urgentes, como já disse, para só depois quererem mudar coisas 
mais complexas que demandam tempo, união e boas estraté-
gias. É necessário mudar o atual quadro do país. Ele sofre e 
carece de soluções lógicas e humanistas. Precisamos discutir o 
Estatuto Racial que está em pauta no Congresso, a questão das 
cotas nas universidades públicas e tantos outros pontos nevrál-
gicos da nossa sociedade, como a violência e as drogas.

É necessário ser gota a gota na rocha, conquistando tudo conti-
nuamente, sem desviar do curso, e não tempestade que passa arra-
sadora, porém sem deixar nenhum vestígio após sua passagem!

Por Gustavo Atallah Haun 
Graduando em Letras pela UESC, ex-coordenador de Imprensa do Centro Aca-

dêmico de Letras/UESC, professor das redes particular e pública de Itabuna. 

O Movimento estudantil 
em decadência hoje

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

E - m a i l :  e m p o r i o b a h i a @ h o t m a i l . c o m

Prepare-se para uma nova safra

A era digital
no STJ E - m a i l :  a g i l t o n @ u o l . c o m . b r

A revolução digital na Justiça 
brasileira começa no próximo dia 8 
de junho, quando o tribunal fará sua 
primeira distribuição de processos 
eletrônicos. Até o final do ano, o STJ 
será o primeiro tribunal nacional do 
mundo a eliminar completamente o 
processo de papel. 

O portal do Tribunal na internet 
passa a oferecer uma sala denominada 
e-STJ, onde estarão disponíveis ferra-

mentas para peticionamento eletrônico 
e visualização digital dos processos. 

O portal permitirá que os advo-
gados com certificação digital con-
sultem os processos a qualquer mo-
mento, em qualquer lugar do mundo, 
por meio da internet. Com isso, os 
atos processuais poderão ser prati-
cados em tempo real, durante as 24 
horas do dia, não se limitando ao ho-
rário de funcionamento do Tribunal. 

Os processos de papel e os arqui-
vos digitalizados ainda vão conviver 
por algum tempo. Na primeira fase, 
serão distribuídos recursos especiais 
e agravos de instrumento digitali-
zados, classes que somam 80% dos 
processos do STJ. O mesmo ocorre-
rá com os processos da competência 
do presidente do STJ – suspensão de 
segurança, suspensão de liminar e de 
sentença e reclamação.

Qualquer relacionamento amoroso
pode terminar em processo judicial
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24 de maio, domingo, 15h30min – de Itabuna. 
Paulo acaba de descobrir o vencedor da Palma 
de Ouro no festival de Cannes – via Internet. 
Meio irritado, liga para Peter, que atende.
- Alô?
- Que merda!
O carinho das duas palavras é suficiente para 
Peter reconhecer a voz.
- Diga, idiota.
- Pra mim, marmelada!
- Pra mim, não. Prefiro amendoim mesmo. 
Mas só porque a castanha acabou aqui. Em 
compensação, a cerveja tá ótima. O que 
houve?
- Você tá onde? Marmelada porque Haneke 
ganhou a Palma de Ouro.
- Sério? Viva Michael maluco!
- Viva, não. Ele só ganhou porque Isabelle 
Huppert era a presidente do júri.
- Ah, qual é, só por que ela já trabalhou duas 
vezes com ele?
- Isso, aposto que ela foi pra Cannes pensando 
em como defender o filme do queridinho dela, 
e não em qual filme seria melhor de verdade. 
Isso que dá colocar gente relacionada com um 

dos diretores...
- Ué, nada mais natural o presidente do júri 
ser alguém com ligação com algum diretor. 
É o meio deles, ora. Você queria quem na 
presidência do júri de um festival de cinema? 
Gustavo Kuerten?
- Seria uma boa idéia, brasileiro de responsa e 
adorado na França. Melhor que aquela puxa-
saco.
- Olha, como a cerveja tá uma delícia, vou 
fingir que não ouvi isso. De qualquer jeito, veja 
o outro lado da coisa. Ganhou um cara que vai 
na contra-mão desse pessoal que defende a 
câmera tremida, como se ela tivesse epilepsia.
- É, isso é bom. E também ele não é daqueles 
que só porque projetam publicidade em 
cinemascope acham que fazem cinema.
- Sim, e como você mesmo diz, abre aspas, a 
publicidade é o cinema dos preguiçosos. Ou 
dos que não têm nada a dizer, fecha aspas. Ou 
seja, o cinema venceu. Comemore!
- Ah... nem tanto. Torcia pra Bastardos 
Inglórios, você sabe.
- Tarantino não precisa mais de prêmio 
nenhum. E Huppert não daria nada pra ele nem 

reencarnada.
- Ele ganhou melhor ator, com o alemão, ou 
austríaco, sei lá. Christoph Waltz, acho. Mas 
parece que o filme em si não é aquela coisa 
toda. Você deve ter lido, teve gente falando 
que é o menos empolgante dele.
- Ah, eu sempre achei estranho imaginar o 
mesmo cara de Kill Bill e Pulp Fiction fazendo 
um filme sobre a segunda guerra. Quer dizer, 
espero errar, mas ainda acho. A onda dele é 
fazer tudo meio de brincs, mesmo quando 
é profundo do jeito dele. E não sei como ser 
assim com o holocausto.
- Olha... a depender da situação, eu duvido 
até de Ronaldo Fenômeno, mas nunca de 
Tarantino.
- Eu também. Você sabe que gosto 
violentamente de tudo que ele fez até hoje. 
Todo dia, antes de dormir, rezo: “Ezequiel, 
25:17...”. Ele é o único diretor que pode se 
vangloriar de ter todos os filmes em minha 
dvdteca. Pra duvidar da capacidade desse cara, 
só mesmo com Alzheimer.
- Pois é. E o filme foi montado às pressas, a 
Universal até pediu um novo corte, mais curto. 
De qualquer jeito, não faltou quem escrevesse 
declarações de amor ao filme.
- E o filme dele parece ser uma declaração de 
amor ao cinema também.
- É, li algo do tipo. Dizem que o dele, o de 
Resnais e o de Almodóvar colocam o cinema 
maior que a vida.
- Nada mais verdadeiro.
- Também acho. E acho triste. A gente divagando 
sobre o que não viu nem vai ver tão cedo.
- E alguns a gente nem vai ver no cinema.
- É foda.
A ligação cai. Ou um dos dois desliga. Pouco 
importa.

Cinema-verdade
E eles também
Peter e Paulo são uma referência aos nomes 
de personagens (e apenas aos nomes, 
por favor!) de Funny Games – Violência 
Gratuita (1997), que tem versão americana 
de 2008 idêntica e dirigida também pelo 
próprio Haneke. Em ambas, na verdade, os 
personagens são Peter e Paul. Tenha medo 
deles. Mas não de Haneke. Vejam Caché 
(2005) e a Professora de Piano (2001). E 
não me culpem.
(Embora nem tudo de Haneke tenha 
chegado no Brasil, os três estão disponíveis 
em DVD.)

Ps: Bastardos Inglórios tem estréia no Brasil 
prevista para 23 de outubro. Defendo uma 
boa gorjeta ao homem do calendário.

*Formado em Comunicação Social – Rádio e TV – na Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Diretor de “Do 
Goleiro ao Ponta-esquerda”, documentário sobre a sele-

ção de futebol amador de Itabuna entre 1957 e 1966.
leandroaguimaraes@hotmail.com

Ele sorri
Michael Haneke, 67, enfim levou a 
Palma de Ouro em Cannes por A Fita 
Branca (Das Weisse Band – Áustria/ 
França/ Alemanha, 2009). Nele, o 
austríaco nascido na Alemanha parece 
ter feito outro filme sobre o que de 
pior existe no ser humano – de novo. 
Mas, pra surpresa de muita gente, dá 
pra encontrar foto desse mesmo cara 
até sorrindo.


