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ENTREVISTA

Thais Campos de Jesus - Do que trata 
seu livro?
Vercil Rodrigues – O livro Breves Análises 
Jurídicas aborda diversas temáticas do Di-
reito, merecem destaque artigos que versam 
sobre o ensino jurídico, o direito constitucio-
nal, o direito eleitoral, o direito processual, 
o direito de família, o direito penal, o direito 
educacional, o direito alternativo, o direito di-
gital, o direito das pessoas com deficiências e 
o direito da criança e do adolescente, dentre 
outros. Analisados sempre com o pendor crí-
tico e o compromisso social.

Thais Campos de Jesus - Qual o público 
alvo, apenas estudantes de direito?
VR – Apesar de ser o 1º livro jurídico de um 
estudante de Direito no Brasil, segundo Dr, 
Eurípedes Brito Cunha, ex-presente da OAB/
Bahia, Membro do Instituto dos Advogados 
Brasileiros (IAB) e Conselheiro Nato da OAB/
BA – que faz a apresentação do Breves Análi-
ses Jurídicas, o livro foi escrito para açambar-
car todos os operadores do direito, bem como o 
cidadão de um modo geral. Daí termos optado 
em escrever o mesmo em linguagem jornalís-
tica, mas sem perder o rigor cientifico. Posso 
dizer então que o livro foi escrito para o ser 
humano, pois não podemos nos imiscuir em 
um globalizado dos conhecimentos jurídicos. 
O direito faz parte do nosso dia-a-dia.

Thais Campos de Jesus - Qual o princi-
pal objetivo de ter escrito o livro?
VR – Queria contribuir como acadêmico para 
o mundo jurídico. Tratando de importantes 
temas desta apaixonante e nobre ciência de 

forma clara, concisa, objetiva e didática, ten-
do em vista a pertinência dos mesmos no con-
temporâneo ordenamento jurídico pátrio. Em 
outras palavras, queria contribuir e tentar 
engrandecer ainda mais a cultura jurídica re-
gional que tem grandes nomes como Dr. Car-
los Valder, Drª Sônia Maron, Sérgio Habib, 
Dr. Marcos Bandeira, dentre outros. 

Thais Campos de Jesus - Com as cres-
centes exigências de concursos, até de 
nível médio, para conhecimentos em Di-
reito, você considera seu livro um apoio 
didático aos concurseiros de hoje?
VR – Em princípio essa não é a proposta prin-
cipal do livro, mas em virtude da pertinência 
dos temas jurídicos abordados, ele servirá com 
certeza também para esse propósito. E por 
conta disso, a aceitação da obra no universo 
dos estudantes de direito tem sido excelente.

Thais Campos de Jesus - Qual a expecta-
tiva quanto a aceitação do livro?
VR – Superou minhas expectativas. 

O lançamento do livro marca duas estreias, 
a da Direitos Editora de livros  (integrante 
do Grupos Direitos, que é composta do site, 
jornal e revista) e minha como autor, então 
precisávamos fazer uma obra que tivesse um 
bom acabamento gráfico, boa diagramação, 
bom papel, uma bela capa, enfim uma qua-
lidade acima da média. Mas quanto ao livro 
em si, não tinha a certeza da boa receptivi-
dade nos meio jurídico e, ainda mais que em 
tão pouco tempo a 1ª edição se esgotasse, fa-
zendo com que providenciássemos a 2ª edição 
que sairá com a co-edição da Direitos e a Via 
Litterarum editoras. Mas escrevemo-lo com a 
razão e a emoção, daí talvez tenham advindo 
o sucesso do Breves Análises Jurídicas a  pon-
to de ser considerado um fenômeno editorial.

Thais Campos de Jesus - Como está a 
preparação para a 2ª edição?
VR – A 2ª edição está na gráfica estará no 
mercado baiano e nacional a partir do dia 14 
de junho. E como falei será uma co-edição Di-
reitos e Via Litterarum. E estamos negocian-

do o seu lançamento para o mês de julho na 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI). Mas en-
quanto isso não ocorre, o livro estará à venda 
nas livrarias do Fórum Rui Barbosa em Ita-
buna e do aeroporto Jorge Amado em Ilhéus 
e via on line nos sites www.jornaldireitos.br e 
www.quiosquecultural.com.br.

Thais Campos de Jesus - Você planeja 
outros livros?
VR –  Sim. Já temos três novos livros es-
critos, sendo que um deles só está aguardan-
do o responsável pelo prefácio nos entregar 
para lançarmos no 2º semestre deste ano. E 
também estamos organizando para janeiro 
de 2011 uma coletânea de autores que repre-
sentam as maiores “cabeças” pensantes do 
Direito na Bahia que será lançado pela Di-
reito Editora Além desse, fui convidado (mas 
ainda não estou autorizado a revelar nome) 
para coordenar um livro jurídico de um gran-
de jurista de nossa região. 

Thais Campos de Jesus - O que trazem 
estes novos livros?
VR – O primeiro é na temática jurídica, um 
de histórica regional e o outro análise cotidia-
na sob o prisma histórico-social. Todos serão 
lançados pela Direitos Editora. 

Thais Campos de Jesus - Como você con-
cilia tantas atividades (professor, estu-
dante, jornalista e agora escritor)?
VR – Não é fácil não, mas durmo pouco, tra-
balho em cima de metas de médios e longos 
prazos e conto com a compreensão de minha 
esposa. Faço mensalmente um projeto onde 
elenco as metas de cada semana, quinzena e 
mês. E aí vou executando, e o que não é pos-
sível replanejo.

Thais Campos de Jesus - Como está o 
seu trabalho com o jornal e revista que 
você produz?
VR – Os dois caminham bem. Há aproxima-
damente um ano, promovi um rol substancial 
de mudanças no Jornal Direitos com o propó-
sito de profissionalização do mesmo, ou seja, 
mudamos layout, cores, diagramador, web-
designer, gráfica, inovamos com o 2º caderno 
– variedades, que tem a mesma quantidade 
de páginas do 1º. E os efeitos das mudanças 
tem sido a quantidade de elogios/parabéns 
que temos recebido todos os meses de nossos 
parceiros e leitores, o que demonstra a boa 
aceitação.
Com relação a Revista Direitos – que é a 1ª 
revista jurídica do Norte-Nordeste, tem sido 
boa a aceitação na comunidade jurídica da 
Bahia, e para tal estamos trabalhando ardu-
amente, ela é fruto de uma boa diagramação, 
um bom papel, uma boa gráfica, um lay out 
arrojado e um conteúdo de primeira.

Entrevista com Vercil Rodrigues jornalista-fundador do Jornal, 
Revista e Editora de livros DIREITOS; bacharelando em Direito 
pela FTC Itabuna, historiador pela Universidade Estadual de San-
ta Cruz (UESC); Especialista em História Regional, em Gestão Es-
colar e Docência do Ensino Superior, Professor de História da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia, que acaba de lançar o livro Breves 
Análises Jurídicas 1º obra jurídica de um estudante de Direito no 
Brasil e que segundo abalizados críticos é um fenômeno editorial ao 
alcançar a marca de 100% de vendas em apenas 20 dias.

Atenção: Entrevista concedida a jornalista Thais Campos de Je-
sus, do Jornal Radar, na edição Nº 02, dia 7 de junho de 2010.

Vercil Rodrigues, professor, escritor e jornalista

“Esse livro foi escrito para açambarcar 
todos os operadores do direito, bem 
como o cidadão de um modo geral”

1º livro jurídico 
de um estudante 
de Direito no 
Brasil

“ “
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O prazo para fiscalização das contas da Câma-
ra de Vereadores de Ilhéus se encerrou no último 
dia 31 de maio. O período faz parte da “Campanha 
Quem não deve não teme” que teve início em 2005 
com o apoio de diversas ONG’s. Qualquer cidadão 
brasileiro tem o direito de examinar as contas do 
legislativo, bem como a Câmara de Vereadores vem 
durante a sua atual gestão justificando seus gastos 
perante a população. 

Durante o período de 60 dias que teve início no 
dia 1 de abril, as contas do exercício de 2009 da Câ-
mara de Vereadores estiveram disponíveis para fis-
calização, a população ilheense compareceu e pode 
verificar como foi gasto o dinheiro destinado ao le-
gislativo no ano passado. 

A promotora do Ministério Público, Dra. Ka-
rina Cherubin também esteve presente na Casa 
Legislativa para exercer seu direito de cidadã e 
também fiscalizar as contas. A realização anual da 
Campanha Quem não deve não teme é um estímulo 
à participação das pessoas, que cada vez mais se 
apresentam e contribuem para construção de uma 
sociedade mais justa.

A Constituição Federal determina que as con-
tas públicas sem disponibilizadas para fiscalização, 

e mais uma vez a Câmara de Vereadores contribuiu 
e informou a população ilheense sobre o período. 
“Muitas pessoas não sabem que tem o direito de fis-
calizar, por isso é necessário que essa Campanha 
seja amplamente divulgada, para que a população 
possa comparecer e observar como está sendo gasto 
o dinheiro público”, finalizou o presidente do legis-
lativo, vereador Jailson Nascimento.

População ilheense fiscalizou
as contas do Legislativo 

A característica das psico-
ses ou doenças mentais é que 
os pacientes perdem o juízo 
de realidade, não podem ser 
culpados pelos seus atos des-
de quando são incapazes de 
distinguir o certo do errado. 
Diferentemente, os neuróti-
cos, não perdendo o seu juízo 
de realidade, sabem perfeita-
mente o que estão fazendo e 
praticando.

O deflagrar de uma psi-
cose é algo que impressiona 
bastante o paciente: Uma se-
paração conjugal, um desas-
tre financeiro, a perda de um 
ente querido são exemplos de  
situações em que  ele não sai-
ba lidar.

O doente mental pode ir 
desde o mutismo até à proli-
xidade. Sua conversa é sem 
nexo, traduzindo-lhe a confu-
são mental.

Trataremos da esquizo-
frenia e do transtorno bipolar. 
Geralmente, a esquizofrenia 
surge na adolescência ou no 
início da idade adulta. Embo-
ra as alucinações e os delírios 
não ocorram só na esquizofre-
nia, são essas manifestações 
clínicas os achados mais fre-
qüentes. O paciente relata ou-
vir vozes, alguém o acusa ou 
o constrange à pratica de um 
ato contrário às suas convic-
ções. Sente-se perseguido ou 
se imagina ser uma outra pes-
soa ou até um animal. Só o seu 
mundo o interessa. Alheia-se 

da realidade ambiente e cria 
sua própria realidade.

Nos transtornos bipolares 
ocorrem os extremos. O pa-
ciente pode estar loquaz, exci-
tado, eufórico, pensa em gran-
des projetos para si e para a 
comunidade. No outro extre-
mo, é invadido pela melanco-
lia, tristeza, seu apetite dimi-
nui, apresenta dificuldade em 
conciliar o sono. Algumas ve-
zes os sinais de depressão não 
são bem evidentes tornando 
difícil o diagnóstico.

O doente mental deverá 
ser sempre acompanhado por 
uma pessoa ao consultório 
médico.

Há sempre o risco de o pa-
ciente cometer homicídio ou 
suicídio, principalmente neste 
último caso quando ele está 
depressivo. Daí, logo aos  pri-
meiros sinais, o enfermo deve-
rá ser conduzido ao médico.

Somente a partir da dé-
cada de cinqüenta, com a 
síntese das fenotiazinas, bu-
tirofenonas e dos antidepres-
sivos tricíclicos, o tratamento 
melhorou sensivelmente. Nos 
casos graves, o paciente deve-
rá ser hospitalizado. Numa 
pneumonia complicada, o do-
ente é internado. Por que com 
o psicótico, que ameaça a sua 
vida e a de outrem, seria di-
ferente?

*Médico em Itabuna – Bahia.
E-mail: 

jairo.novaes@hotmail.com 

Dona Odete, veio do Extremo 
Sul muito triste, parecia que não 
tinha alma. Os médicos disseram 
que estava com depressão. O que 
é isso Doutor, questionou. E ele 
disse-lhe que era uma doença, 
mandou tomar o remédio, pois 
logo ficaria boa.

Passaram os dias, semanas 
e nada. A situação cada vez mais 
assustadora. Tomava o remédio e 
nada de fazer efeito. Tomava chá 
e nada. Dona Odete era conheci-
da como uma Senhora disposta, 
alegre, e que gostava de uma boa 
prosa, hoje se encontra neste es-
tado. 

Preocupada, a comadre foi 
visitá-la. Levou-lhe as lembran-
ças das companheiras da beira do 
rio. Olha a surpresa! Dona Tonha 
acompanhada de Enoi chegou 

logo depois e disse: amiga, isso 
é doença de rico. Nós lavadeiras 
não podemos ter essa doença que 
esse médico inventou. Suas fre-
guesas já deram suas lavagens 
para aquela galega falsa que rou-
bou o marido de Joana. Agora, é 
ela quem está com suas lavagens. 
Dona Odete, então soltou: ah! Ela 
vai me pagar! Vou pegar ela. Você 
vai ver. Coitada dela! E Enoi gri-
tou: você já está curada!

Dona Odete começou a chorar. 
A amiga fiel, Dona Tonha, disse: 
vamos ali comigo! Não tenho for-
ças, estou tonta, respondeu Dona 
Odete. Dona Tonha insistiu e gri-
tou forte: deixa de frescura mu-
lher!  Dona Odete logo levantou. 

Dona Tonha, crioula desafo-
rada, de nariz empinado, do tipo 
“não como nada”, disse para Dona 

Odete que não era ela quem sen-
tia aquelas coisas ruins, e foram á 
feira livre. No caminho, anúncios 
populares, vendas engraçadas, 
piadas diversas e muitos risos, 
contagiaram Dona Odete que 
também voltou a sorrir. Voltaram 
para a casa bem alegre, retornan-
do no dia seguinte á feira. Come-
ram e beberam. Adeus depressão 
e tristeza. 

Comadre você ta curada! 
Conte tudo que aconteceu na bei-
ra do rio. Abriram o bico e não fi-
cou nada escondido. Tem muito a 
contar ás águas que vão e vêm e, 
ás vezes ficam paradas. Se mexer 
dará um conto, e contando não dá 
para acreditar o que acontece na 
beira do rio.

*Cronista. Ilhéus – Bahia.
E-mail: liuhygino@gmail.com 

Doenças Mentais

Caminhando 
e aprendendo as 
receitas e dicas deste 
mundo de meu Deus

LEGISLATIVO

Por Jairo Santiago Novaes*

Lideranças políticas, empre-
sários e cientistas participaram 
na semana passada da 1ª etapa 
do Fórum Mundial de Liderança 
Climática em Mata de São João 
a 56 quilômetros de Salvador. O 
encontro iniciou a agenda de dez 
anos da Companhia Global de Li-
derança Climática Brasil 2020. 
Para o presidente do State of 
the World Forum que organizou 
o evento, Jim Garrison, o Brasil 
pode se tornar um padrão mun-
dial em questões de conscienti-

zação ecológica, biodiversidade 
e medidas contra o aquecimento 
global. “Nós acreditamos que o 
país pode ser o modelo de como 
alinhar propósitos pessoais com 
propósitos de comunidade e de 
governos”, afirma Garrison. Ele 
cita como exemplo de desafios 
impostos pelas mudanças climá-
ticas os temporais que afetaram 
o Rio de Janeiro em abril e os 
29 terremotos significantes que 
aconteceram nos últimos quatro 
meses no planeta no planeta.

Fórum Mundial de Liderança 
discute mudança climática

Vereador Jailson Nascimento Presidente da Câmara

BRASIL

Estudo realizado pela Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE), a pedi-
do do Ministério do Planejamento, 
mostra um envelhecimento na força 
de trabalho dos servidores públicos.

O relatório mostra que cerca 
de 40% dos servidores públicos fe-
derais têm mais de 50 anos e logo 

se aposentarão. O serviço público 
no Brasil está envelhecendo rapi-
damente e mais do que o mercado 
de trabalho.

A mesma realidade é observa-
da em muitos países membros do 
OCDE como a Finlândia, a Suécia, 
a França e os Estados Unidos e, se-
gundo a organização, deve ser uma 

oportunidade para ajustar a força 
de trabalho tendo como base ou-
tras experiências internacionais.

Para o diretor da OCDE, Rolf 
Alter, o envelhecimento do funcio-
nalismo público é u grande desafio 
para o país e por isso é necessário 
haver políticas especificas para re-
adequar esta realidade.

Serviço público no país está envelhecendo
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Cursos iniciais do IFBa são debatidos em Ilhéus
Prefeitura de Ilhéus realiza 
obras de esgotamento e 

drenagem no Alto Seringal
Um dos antigos problemas re-

gistrados na 8ª Travessa do Alto 
Seringal, na avenida Esperança, já 
está sendo resolvido. A Prefeitura 
de Ilhéus, em parceria com a Em-
presa Baiana de Água e Saneamen-
to (Embasa), já está concluindo as 
obras de esgotamento sanitário e 
drenagem nesse local, atendendo a 
uma reivindicação dos moradores. 
O prefeito de Ilhéus, Newton Lima, 
explica que esses serviços fazem 
parte do pacote de obras que vem 
sendo realizadas no município vi-
sando oferecer mais qualidade de 
vida para os moradores.

Agora, com as obras realizadas 
nesse local, as águas das chuvas e 
os esgotos residenciais que antes 
eram jogados no barranco, entran-
do nas casas e provocando desliza-
mentos de terras, foram canaliza-
das para uma rede de esgotamento. 
A obra, que há muitos anos vinha 

sendo solicitada pela comunidade 
do local, vem recebendo elogios por 
parte dos moradores.

A dona de casa Arlete Supi-
no da Silva, moradora há 17 anos 
nesse local, conta que antes dos 
serviços a situação era de tristeza. 
Segundo ela, durante o dia e a noi-
te o esgoto que vinha do Alto Se-
ringal descia pelo barranco e caía 
dentro de sua casa. Quando cho-
via a situação piorava ainda mais, 
já que além do esgoto, a água da 
chuva invadia a sua casa. Com os 
transtornos ela chegou a perder 
móveis, contraiu uma micose na 
perna e vivia assustada. Chegou 
inclusive a colocar a casa à ven-
da “Mas agora, graças a Deus e à 
Prefeitura a situação mudou”, co-
memora Dona Arlete, que todos os 
dias recebe com alegria os traba-
lhadores que estão realizando as 
obras nesse local.

O município de Ilhéus, atra-
vés de seus diversos segmentos 
organizados, iniciou na última 
quarta-feira (2), no auditório da 
Justiça Federal, um grande de-
bate sobre os cursos que serão 
oferecidos a partir do ano que 
vem pela unidade do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IFBa) que está sendo 
construída em terreno localizado 
na rodovia Jorge Amado. Aberta 
pelo prefeito Newton Lima, a 
audiência pública também con-
tou com a presença da reitora do 
IFBa, Aurina Santana, e da se-
cretária municipal de Educação, 
Lidinei Campos, além de repre-
sentantes da Direc-6, Uesc, Câ-
mara de Vereadores, Associação 
dos Professores Profissionais 
de Ilhéus (APPI), setor empre-
sarial e conselho municipal de 
Educação, entre vários outros. 
Uma segunda audiência pública 
voltada para discutir os cursos 
iniciais do IFBa-Ilhéus, unidade 
que deverá ser inaugurada em 
agosto, está prevista para a pri-
meira quinzena de julho. 

Durante o debate, foram 
propostos os seguintes cursos: 
no eixo ‘controle e processo’, 
técnico em eletrificação e técni-
co em química; no eixo ‘técnico 
da informação e comunicação’, 
técnico de programas para jogos 
e técnico em informática para 
Internet; e no eixo ‘infraestru-
tura’, técnico em edificações. De 
acordo com a assessora pedagó-
gica da Secretaria de Educação 
de Ilhéus, Sonaly Pimenta, a 
comissão encarregada de pro-
por os cursos iniciais é formada 

pela Prefeitura de Ilhéus (secre-
tarias de Governo e Educação), 
Direc-6, Uesc, APPI e Conselho 
de Educação, entre outros.

A sede do IFba de Ilhéus 
está sendo construída em uma 
área de, aproximadamente, 26 
mil metros quadrados. Ao todo, 
o Instituto contará com onze 
salas, laboratório de informáti-
ca, ginásio de esportes, auditó-
rio, refeitório, biblioteca, entre 
outros espaços. Em todo país, 
após passar por uma ampla 
reestruturação, os Centros de 
Educação Federais, conhecidos 
como Cefets, transformaram-se 
em Institutos Federais de Edu-
cação Tecnológica (Ifets) e, ago-
ra, IFBa. As unidades possuem 
como principal objetivo oferecer 
educação profissional e tecnoló-
gica em todos os seus níveis e 
modalidades. 

O Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBa), criado pela Lei 
nº 11.892/2008, é resultado das 
mudanças promovidas no an-
tigo Centro Federal de Educa-
ção Tecnológica da Bahia. Com 
tradição centenária no ensino 

técnico-profissional, o Institu-
to atua em sintonia com as de-
mandas profissionais existentes 
no mercado de trabalho. A en-
tidade opera desde a formação 
básica, passando por cursos de 
nível médio, até a graduação 
e pós-graduação. Hoje, dispõe 
de graduações, como os cursos 
superiores de Administração, 
Engenharia Industrial Elétrica 
e Engenharia Industrial Mecâ-
nica, e de pós-graduação, como 
o mestrado em Engenharia Me-
cânica.

Com a expansão da Rede Fe-
deral de Educação Profissional, 
o objetivo é que, até o final deste 
ano, o Ifba consiga englobar os 9 
campi já existentes - Salvador, 
Camaçari / Núcleo Avançado 
em Dias D´Ávila, Santo Amaro, 
Simões Filho, Valença, Vitória 
da Conquista / Núcleo Avan-
çado em Brumado, Eunápolis, 
Barreiras e Porto Seguro, além 
dos novos campi que estão sen-
do implantados nos municípios 
de Feira de Santana, Jequié, 
Ilhéus, Jacobina, Irecê, Paulo 
Afonso, Seabra e Bom Jesus da 
Lapa, totalizando 17 campi. 

Anistia Internacional denúncia 
violações de direitos humanos

Violações de direitos humanos 
continuam sendo praticados em pre-
sídios, em conflitos agrários e contra 
povos indígenas no Brasil. A policia 
também continua cometendo violên-
cias em grandes cidades, principal-
mente contra moradores de favelas 

no Rio e em São Paulo. As conclusões 
são do relatório da Anistia Interna-
cional que acompanha a situação 
dos direitos humanos no mundo. Um 
dos casos denunciados foi a violência 
contra os índios guarani-kaiowá, no 
Mato Grosso.
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EXECUTIVO

1- Como se emprega 
palavra ‘alerta’ e qual 
é a regência de alertar?

Como advérbio, alerta é invariável na 
acepção de atentamente, em atitude de vigi-
lância. Também não varia como interjeição: 
Companheiro, alerta!

Como adjetivo, varia em número e tem o 
significado de vigilante, atento: Com os de-
sabamentos, os pais estavam alertas (= aten-
tos).

A regência correta é alertar alguém de/con-
tra/para/sobre alguma coisa. Portanto, usa-se 
preposição quando alertar significa chamar a 
atenção.

Como transitivo direto, significa tornar 
alerta, advertir. Alertar significa também pôr-
se em alerta: Alertaram-se quando os seguran-
ças determinaram que evacuassem a área.

2- “A chegada do 
jogador à cidade 
de Camaçari 
for transmitida 
pela rádio local, 
ou a chegada do 
jogador a cidade 
de Camaçari foi 
transmitida pela 
rádio local”.

O substantivo chegada 
pede a preposição a e cidade 
(...) vem determinado pelo 
artigo feminino singular. 
Portanto, usa-se o acento 
indicador de crase: A che-
gada do jogador à cidade de 
Camaçari foi transmitida 
pela rádio loca.

TECNOLOGIA

O valor de mercado da Apple ultrapassou 
o da Microsoft. No lançamento do mercado de 
ações americano, a empresa - fabricante de Macs, 
Iphones e, mais recentemente, Ipads – chegou a 
US$ 222,07 bilhões, enquanto o valor do negócio 
da Microsoft fechou em US$ 219,18 bilhões.

A Apple chegou a ser dada como “morta” há 
cerca de uma década. O rápido crescimento da 
empresa também mostra uma mudança cultu-

ral: o gosto dos consumidores se sobrepôs às ne-
cessidades dos negócios como a principal força de 
liderança mo mercado de tecnologia.

As ações da Apple valem hoje dez vezes mais 
do que a dez anos, um resultado da revolução do 
consumo de eletrônicos provocados  pela empre-
sa, que passou a vender produtos com estilos 
diferenciados, de fácil manuseio como o ipod, o 
iphone e os macbooks. 

Aplle ultrapassa a Microsoft



SeleDunga
Durante uma entrevista cole-

tiva à imprensa, o técnico Dunga, 
ao falar sobre a escalação da Se-
leção Brasileira para a Copa do 
Mundo, disse que “essa é a minha 
Seleção, porque não é a da maio-
ria de vocês”.

Por ´vocês` entenda-se os jorna-
listas brasileiros que estão na África 
do Sul para a cobertura da Copa.

Foi mais uma demonstração 
de mau-humor do treinador, cujo 
ressentimento parece não ter li-
mites, como se todo mundo esti-
vesse contra ele e, na copa, é ele 
contra todo mundo.

Dunga não perde a chance 
de atingir a imprensa com seus 
petardos, como se os jornalistas 
fossem obrigados a encarnar esse 
espírito patriótico que beira a im-
becilidade, mas que o treinador 
tem como mantra sagrado.

Quase quarenta anos após 
o período mais sangrento da di-
tadura militar no Brasil, Dunga 
parece rever o slogan “ame-a ou 
deixe-a”, como se a seleção fosse a 
encarnação da Pátria Amada Bra-
sil daquela época que não deixou 
saudades.

Não é por aí.
Por mais que a Seleção Brasi-

leira não empolgue, ela não é ape-
nas de Dunga. 

Ela é também de milhões de 
brasileiros que, na Copa do Mun-
do, elevam às alturas a paixão 
pelo futebol, se vestem de verde e 
amarelo e torcem pela conquista 
de mais um título mundial.

Gente que, mesmo tendo que 
engolir um time apenas guerrei-
ro (epa, olha o merchandising da 
Brahma, que prefiro receber em 
Bohemias!), ainda assim vive esse 
clima tão característico de Copa 
do Mundo, quando o pais para 
diante da televisão.

O que não quer dizer -e isso 
não entra na cabeça de Dunga- 
que jornalistas e torcedores não 
possam questionar a convocação 
(agora irreversível) e a escalação 
do time. 

Em seu estilo militar, Dunga 
pode até transformar a concen-

tração da seleção brasileira num 
quartel, mas não pode exigir una-
nimidade, nem uma imprensa que 
só elogia. 

E não dá mesmo para haver 
unanimidade para um treinador 
que abriu mão de Paulo Henrique 
Ganso, Neymar, Ernanes e Ronal-
dinho Gaúcho para ficar com Josué, 
Felipe Melo, Kleberson e Grafite.

Repito o que tenho dito: o Bra-
sil pode até ganhar a Copa e tenho 
a impressão de que vai ganhar.

Mas será na base da força fí-
sica, da correria, da tradição e de 
alguns lampejos. Nada que en-
cante o torcedor ou que, daqui a 
duas ou três décadas, seja lembra 
com saudade.

Enfim, está aí a SeleDunga!
Bom dia? “Sé se for para sua 

mãe”, diria o anão-treinador.
Por Daniel Thame

Assessor de Imprensa e Jornalista 
(DRT/BA 224)

E-mail: danielthame@gmail.com 
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*Escritor e Jornalista

SAÚDE

O Brasil deixará de importar 
sete medicamentos considerados es-
senciais pelo ao Ministério da Saú-
de, o que resultará em uma econo-
mia de R$ 170 milhões por ano. A 
compra desses produtos custa em 
média R$ 800 milhões anuais. Com 
isso, a lista de medicamentos estra-
tégicos produzidos no país sobe para 
21, O anúncio foi feito pelo Ministro 

da Saúde, José Gomes Temporão, 
durante a 13ª Reunião do Grupo 
Executivo do Complexo Industrial 
de Saúde (Gecis), em São Paulo.

Segundo temporão, foram rea-
lizadas novas parcerias entre em-
presas públicas e privadas para a 
produção desses medicamentos, 
distribuídos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS). Para acrescentar os 

sete remédios à lista, temporão re-
novou a assinatura da Portaria 978 
de 2008, que prevê o acordo. 

Entre os medicamentos que en-
tram na lista, estão remédios para o 
tratamento de Alzheimer, Aids, Tu-
berculose, Osteoporose, Hemofilia e 
Asma, além de imunossupressores 
(para pacientes submetidos a trans-
plantes) e o contraceptivo DIU.

País produzirá sete remédios importados

Os sapos não foram feitos para serem engolidos;  e quem 
se senta no fundo do poço para contemplar o céu a de 
achá-lo pequeno. 
Não importa quantos passos você deu para trás, o impor-
tante são quantos passos agora, você vai dar para frente.

A Professora Cristina Saddi 
Portela e o escritor e médico 

Dalton Senise. O casal está feliz 
com o progresso  do Centro de 

Medicina Integrada de Itabuna. 
Dalton só vive dando agulhadas 

nas pessoas.

Expedita Maciel  e Dr. Rena-
to Costa, amigos há mais de 
20 anos na história política 
de Itabuna. Fidelidade e Le-
aldade tem nome.

O escritor, professor e jornalista Vercil 
Rodrigues e a esposa empresária Angeli-
ca Rodrigues, comemorando doze anos de 
casamento, uma segunda lua de mel, em 
Campos do Jordão (SP), em Gramado (RS) 
e Serras Gaúchas (RS). Parabéns! É só ale-
gria. Que legal! Dias melhores virão.

A artista plástica Waldirene Borges pin-
tando o sete. Ou melhor: pintando o cen-
tenário de Itabuna, colorindo tudo com 
arte. Beleza que só Waldirene faz. É a 
“Picasso” itabunense. É D+.

O empresário Valdir Ribeiro, Presidente da 
Federação das Pequenas e Microempresas da 
Bahia, fazendo muito barulho em defesa da re-
dução de impostos. Fama e  competência Val-
dir tem por demais.  Só não conseguiu foi se 
eleger vereador.

Dr. Augusto César Ferreira Lins, clinico 
Geral da Gastroclinica  de Itabuna. Fez 
viagem ao Sul do País para aprofundar 
estudos à respeito do aparelho Digestivo. 
Ele está sempre muito feliz. O estomago do 
itabunense agradece.

A empresária da moda, Elissandra Cur-
velo, satisfeita com o sucesso do concurso 
Garota Show de Bola. Alessandra desfila 
feliz no Shopping Jequitibá com seu her-
deiro, o pequeno Kauê Curvelo Fontes de 
Souza. É bola para todo lado.

Dr. Jurandy Bezerra Dantas, clinico 
Geral,  Calmo e cauteloso ele sabe tudo 
à respeito do Aparelho Digestivo. Pode 
comer e beber a vontade; mas,  compe-
tência tem nome: Dr. Jurandy. O engov 
que se cuide. 

Armando Uzeda, prefeito três vezes de Ubai-
taba, acaba de lançar livro intitulado: “ As 
histórias da minha aldeia”. Atualmente  de-
dica-se a literatura e vai publicar seu segun-
do livro: “ As histórias da região cacaueira”. 
Armando sempre armando, surpreendendo 
os leitores e amigos.

O simpático gerente da Insinuante, Dermival 
Pereira Teixeira, comemorando 18 anos de tra-
balho na mesma empresa. Natural de Irecê( 
Ba), Dermival fez vários amigos em Itabuna e 
Ilhéus. Tudo pela Insinuante. Quem é que sa-
tisfaz seus desejos? Dermival da Insinuante.  
O anjo de simpatia.

A concretização da 
“Mini Cidade Itinerante 
do Trânsito” desenvolvida 
pela Secretaria de Trans-
porte e Trânsito (Settran) 
de Itabuna será viabiliza-
da com o apoio da FTC. O 
projeto visa atender as di-
retrizes do Código de Trân-
sito Brasileiro em relação 
à educação e segurança. 

A parceria foi confir-
mada na quarta-feira (26) 
pelo diretor-geral da Facul-
dade, professor Cristiano 
Lôbo, ao titular da Settran, Wes-
ley Melo, e à diretora de Educa-
ção para o Trânsito da Secretaria, 
Elessandra Bispo, que estiveram 
reunidos no Campus da FTC. 

A Mini Cidade Itinerante cor-
responde a um espaço de vivência 
prática, onde crianças e adultos 
terão a oportunidade de exercitar 

comportamentos seguros e res-
ponsáveis no trânsito. 

No espaço, também serão for-
necidos elementos informativos 
visando à formação de novos há-
bitos e atitudes. A iniciativa, que 
está inserida na comemoração do 
Centenário de Itabuna, amplia o 
número de ações educativas de-
senvolvidas pela Settran. 

Além de automóveis, 
vias e toda a sinalização, o 
projeto incluirá fachadas 
representando os segmen-
tos relacionados à saúde, 
educação e comércio, com 
enfoque na proposta de 
responsabilidade social. 

“Com o desenvolvi-
mento deste projeto, em 
parceria com a FTC, es-
taremos intensificando as 
ações educativas, porque 
entendemos que através 
da educação é possível 

mudar a cultura da população, 
mostrando inclusive que o trân-
sito é de responsabilidade de todo 
cidadão”, ressalta Wesley. 

A Mini Cidade será numa 
área de 72 metros quadrados e 
apresentará um cenário onde será 
simulado o contexto do trânsito 
urbano. 

FTC apoia “Mini Cidade do 
Trânsito” Ações educativas 
para o trânsito itabunense
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Ladra
Morte, és ladra!
Da presença dos amados,
Ladra das palavras,
Engolidas por tua titânica força,
Que me assusta,
Que me confina.
Ladra da compreensão,
Tantas lágrimas roubadas do meu coração.
Que desolação!
És gelada como o inverno,
Afiada como um punhal
Que sangra o dia-a-dia
De muitos que feriste
Com a ausência dos amados.
Trépida fico...
Quando penso,
Quando sinto
A tua dolorosa presença.
Enigmática, insidiosa morte!
Já roubaste alguns meus,
Já roubaste alegrias minhas,
Já roubaste sonhos meus.
És ladra!
És falsa!
És egoísta!
Funesta, trevas!

Roubas alguns de muitos
Amores, sabores de outros
Mas não roubas a saudade,
Lembranças...e o amor
Que mansamente aplacam minh´alma.
Aí, és derrotada!
 

Lucrécia Rocha – Poetisa.
E-mail: lucreciarocha@gmail.com 

MUNDO VAZIO
Ainda não
me encontrei
na tua
vida.
Sou redemoinho,
beco sem
saída,
chama apagada
na tua
longa
tortuosa
estrada.
Queria ser
o preferido
dos teus
beijos,
fonte infinita
de alegria
e desejos.
Mas...nem
sou mar
nem sou
rio.
Sou mais
uma presença
opaca
neste teu
mundo vazio.
 

WAGNER ALBERTSSON
Clube do Poeta Sul da Bahia

Poesias
100 ANOS

Vivendo no mais importante pólo 
comercial do sul da Bahia, confesso 
que durante muito tempo relutei em 
escrever algo a respeito do centenário 
dessa cidade que de há muito é minha 
paixão confessa. O tempo, no entanto, 
é, para nós historiadores, muito sedu-
tor. Algumas datas e o que significam, 
são por demais fantásticas para serem 
deixadas pra lá.

Assim vou aqui tentar falar um 
pouco sobre Itabuna. Ex-distrito de 
Ilhéus, berço de uma das mais im-
portante classe mercantil da região 
Cacaueira, pioneira na oferta de itens 
varejista antes só disponíveis nas ca-
pitais dos estados (em algums, diga-se 
de passagem). Centro de educação e 
saúde, para onde convergem pessoas 
de várias regiões da Bahia e de outros 
estados. Cidade boêmia, com uma in-
findável quantidade de bares, botecos 
e restaurantes que fazem a alegria 
daqueles que, como eu, adoram a vida 
noturna, a conversa no barzinho, o 
som do violão e da sanfona, a boa co-
mida.

Itabuna é tudo isso, mas também 
mais. É encanto, de uma beleza que 
está na margem de seu mais impor-
tante rio. Afinal mesmo poluído e mal-
tratado é o Cachoeira e as árvores que 
compõem com ele as avenidas Beira 
Rio e Aziz Maron, de uma beleza que 
encanta e inebria. Seus prédios fazem 
jus à imponência e vigor da economia 
e dos empreendedores que jamais pen-
saram esta terra pequena, que sempre 
viram nela mais e possível, que jamais 
se intimidaram e perceberam aqui a 
possibilidade de fazer brotar uma civi-
lização plena do cacau.

Itabuna caracteriza-se também 

por outra faceta que encanta: a beleza 
de suas mulheres: como tem charme, 
como são admiráveis. É inebriante po-
der caminhar por ruas, praças, aveni-
das. Ir aos bares é como entrar em um 
dos mitos greco-romanos e ai deparar 
com deusas, ninfas, semi-deusas, cada 
uma a lançar em nós, pobres mortais, 
seu mais puro encanto.

Nossa cidade é tudo isso mas, é 
também o descaso, o abandono por 
parte do governo municipal. Confesso 
não ter entendido até hoje como pôde 
uma população tão grande e variada 
ter confiado a direção do município 
a dois gestores tão pouco antenados 
àquilo que o mundo moderno tem exi-
gido dos que estão à frente da admi-
nistração municipal.

Da inépcia de um antigo coronel à 
inoperância de um capitão, temos con-
vivido com montes de lixo, descaso na 
saúde, violência cada vez maior, falta 
de apoio e incentivo ao comércio local, 
ausência de eventos culturais e de fes-
tas, morte de muitas manifestações 
tipicamente grapiúna.

Assim vamos chegando ao cente-
nário da cidade. Assim, vamos cami-
nhando para forjar mais um passo na 
construção cotidiana dessa urbe. Faço 
votos que o futuro nos reserve dias 
melhores que os atuais, e que as pró-
ximas datas redondas, que com toda 
certeza vamos comemorar, venham 
juntas com maior e melhor gestão mu-
nicipal. Com carinho, com afeto: Para-
béns Tabocas.

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

Acessem: www.historiasnoplural.blogspot.com 

Leis exigem que salas 
de aulas em prisões e 
bibliotecas em escolas

Todas as instituições de ensino públicas e privadas do país deverão ter 
bibliotecas, segundo lei sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
publicada no Diário Oficial da União no último dia 25 de maio. O acervo mí-
nimo exigido será o de um livro para aluno matriculado. As escolas terão até 
dez anos para instalar os espaços destinados aos livros, material videográfico, 
documentos para consulta, pesquisa e leitura. Foi publicada também no DOU 
a autorização para quês sejam instaladas salas de aulas em presídios, destina-
das a cursos de ensino básico e profissionalizante. O texto entra em vigor na 
data de sua publicação.

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

Com base no número cada vez maior 
de escolas que vem aderindo ao Projeto 
Gringo Brasileiro, que dá ensino gratuito 
de inglês a estudantes carentes do En-
sino Médio, Ilhéus está com o dobro de 
escolas cadastradas em comparação com 
Itabuna, consideradas as adesões desde 
o início de maio até o fechamento desta 
edição.

Segundo o Prof. Ed Brasil (foto), men-
tor e coordenador do Projeto Gringo Bra-
sileiro, o fato de Ilhéus ser uma cidade 
turística justifica apenas em parte esses 
números. “Receptivo turístico é apenas 
uma das aplicações práticas do inglês. A 
língua tem também grande importância 
para quem viaja daqui pra fora do país, 
a passeio ou negócios, para quem quer se 
aprofundar mais nos estudos, para quem 
quer dominar melhor o computador e ex-
plorar mais o potencial da internet, bem 
como ampliar os horizontes de sua cultu-
ra em geral, tornando-se uma cidadã, um 
cidadão mais bem formado e informado.”

Ainda segundo o Prof. Ed Brasil, 
quem fala inglês ganha em média 35% 
mais em comparação com quem fala ape-
nas um idioma. “Por isso lançamos o Pro-
jeto: para que os jovens de baixa renda 
possam ter um emprego, um salário e um 
futuro melhor”, conclui o professor.  

As inscrições para o estudo gratuito 
de inglês através do projeto prosseguem 
através do site www.gringobrasileiro.
com.br. As escolas sem fins lucrativos 
que contam com Ensino Médio fornecem 
dados básicos através do link Como se 
Cadastrar. Feito esse processo, bastante 
simplificado, indicam os alunos segundo 
critérios de notas, comportamento e ren-
da. Os selecionados começarão as aulas 
já no 2º semestre deste ano, concluindo o 
curso completo de quatro estágios no 1º 
semestre de 2012. 

Entre Itabuna e Ilhéus serão contem-
plados a princípio 60 alunos. Mas é bom 
que os diretores das escolas, principal-
mente de Itabuna, se apressem, pois as 
inscrições vão somente até 15 de junho 
próximo. É uma oportunidade sem prece-
dentes para que os alunos – apoiados por 
seus diretores, pais e responsáveis – se-
jam capazes de ter uma vida melhor. 

Ilhéus supera 
Itabuna na

adesão ao gringo

A aquisição da distribuidora 
paulista Gás Brasiliano pela Pe-
trobras, anunciada na semana pas-
sada, reforça a posição dominante 
da estatal no setor de gás natural 
brasileiro. A operação representa o 
ingresso da companhia no Estado 
de São Paulo, o maior mercado con-

sumidor do País. A estatal pagará 
US$ 250 milhões à petrolífera ita-
liana Eni 100% de participação na 
Gás Brasiliano.

A retomada da venda do ativo 
foi antecipada pela Agência Esta-
do, em reportagem publicada ao 
final de novembro do ano passado.

Petrobras lidera no setor de gás

CURSO

Professor 
Ed Brasil 
idealizador 
do projeto
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Profetas
Profetas existiram, existem e existirão. 

Segundo o moderno dicionário Michaelis, 
trata-se do anunciador ou intérprete de uma 
mensagem divina. Extrai-se daí que todos 
podem ser profetas desde que anunciem a 
Palavra de Deus e denunciem atos em desa-
cordo com o preceituado por Ele. No entanto, 
cuidado, pois existem muitos falsos profetas. 
Além disso, o verdadeiro profeta nem sempre 
é bem vindo, bem recebido, pois diz coisas 
que estão em descompasso com as condutas 
praticadas nos tempos atuais. Muitos que-
rem uma religião que se encaixe no seu modo 
de vida depravado, corrompido, perverso. 
Querem amigos que digam “amém” a todas 
as barbaridades que dia a dia cometem, fin-
gindo aceitar e entender situações que só são 
justificadas pela ganância, pela soberba, pela 
falta de amor ao próximo, além do desrespei-
to aos costumes e à moral. 

Isso não pode continuar assim! Os pro-
fetas de hoje precisam abrir suas bocas, 
acorrentadas pelo medo. Trazer à tona tudo 
aquilo que está escondido do entendimento 
do outro ou que propositalmente escondeu 
para não ter de refletir sobre suas ações. O 
mundo está rastejando com o peso de tantos 
atos impróprios, obscenos, imorais. O profeta 
de hoje não pode ficar calado, inerte. Precisa 
agir e cumprir a missão para a qual foi de-
signado. Não necessita fazer um esparramo. 
Pode começar entre os seus, após detido exa-
me de consciência. Quem fica calado diante 
da injustiça, concorda com ela. Quem obser-
va o mal feito e nada diz, consente que ele 
persista e perdure. Quem ri das peripécias do 
fornicador ou faz vista grossa àquele que lesa 
aos demais, incentiva-os a continuarem no 
erro e passa a ser moralmente responsável 

por deixar de adverti-los quanto à conduta 
inadequada. Não estamos aqui para julgar, 
mas todo profeta deve se portar como aliado 
de Deus e não como seu opositor. Quem se 
omite trabalha para o lado contrário.

Sei que não é fácil apontar erros para 
quem insiste em praticá-los. Isso pode cus-
tar o emprego, um relacionamento amoroso, 
uma amizade, ou o antagonismo do partido, 
mas pode lhe assegurar a dignidade, a éti-
ca, o compromisso com o bem, e a paz inte-
rior. Reflita sobre tudo aquilo que tem sido 
forçado a engolir. Os programas televisivos 
degradantes, o consumismo desenfreado, o 
individualismo enaltecido e o dinheiro exal-
tado como um deus. Você concorda com isso? 
É o que pensa? É nisso que acredita? Não? 
Então, por que aceita? Por que fica calado? 
Por que não toma uma atitude sensata? Por 
que permite que seus filhos sejam vítimas 
dessa programação negativa que tentam nos 
incutir a todo custo?

Se nos calarmos seremos vítimas do nos-
so próprio silêncio. Então, urge que tomemos 
uma posição, assumindo nossos valores e dei-
xando de ser camaleões sujeitos ao mimetis-
mo diante de cada paisagem, imitando as co-
res do ambiente nos quais nos encontramos, 
disfarçando-nos. Isso confunde o outro e pode 
fazê-lo crer que aprovamos o seu comporta-
mento. Assim, vamos deixar tudo bem claro. 
E vale o aviso: os mornos serão vomitados 
(Ap 3,16).

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de edu-

cação; 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- Fui contratado para trabalhar 6 
horas por dia, mas quase sempre fico na 
empresa por até 8 horas. A empresa só 
me permite ter um intervalo de 15 mi-
nutos. É correto? Alfredo Lima. 

Caro Lima, Se o seu contrato, natural-
mente comprovado, por escrito ou por outra 
forma probatória, estabelece uma jornada de 
seis horas, você  só tem obrigação de traba-
lhar às seis horas diárias com intervalo de 
15 minutos. O excedente deve ser pago como 
horas extras, com o acréscimo de 50%. 

2- Tenho residência fixa em Salva-
dor e a empresa me transferiu para 
Aracaju. Ela apenas paga a moradia, 
alimentação e o transporte para o tra-

balho. Eu teria a algo mais? Welis Lins.

 Prezado Lins, Primeiro, o empregado 
tem direito de permanecer trabalhando no 
local para onde foi contratado, salvo exceções 
previstas na CLT, a  exemplo do empregado 
que exerce função de confiança - chefe, su-
pervisor, etc. -. Sendo transferido de modo a 
mudar o seu domicílio (do contrário não se-
ria transferência), tem direito de receber  o 
adicional de 25% sobre o salário, se a trans-
ferência não definitiva, sendo definitiva não 
tem esse direito - ver os artigos. 469/470 da 
CLT.

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  

Os interessados em enviar perguntas 
sobre o tema Direito do Trabalho ao Dr. 
Eurípedes Brito Cunha, encaminhar para 

direitos@jornaldireitos.com.br 

A certa altura de nossas vidas, creio 
que inevitavelmente, nos perguntamos: 
mas, afinal, porque é que eu votei nesse 
canalha, hein? Enfim, como tudo na vida, 
só mesmo vivendo para aprender. De fato, 
nunca aprendemos completamente e isso 
é bom (seria uma chatice a vida sem um 
aprendizado diário). Claro que certas coi-
sas que aprendemos, ao longo desta nossa 
breve existência, nos envergonham. Mas, 
isso também é bom: é um sinal de caráter! 
Entretanto, aprendemos coisas boas tam-
bém e elas sempre nos renovam.

Não obstante, quando por vezes fa-
zemos o balanço da nossa aprendizagem 
política... Humm... Aí a porca torce o 
rabo. Historicamente temos tido grandes 
decepções nessa área. Senão vejamos: “E, 
pois que, Senhor, é certo que tanto neste 
cargo que levo como em outra qualquer 
coisa que de Vosso serviço for, Vossa Al-
teza há de ser de mim muito bem servi-
da, a Ela peço que, por me fazer singular 
mercê, mande vir da ilha de São Tomé a 
Jorge de Osório, meu genro, o que Dela 
receberei em muita mercê. Beijo as mãos 
de Vossa Alteza (Deste Porto Seguro, da 
Vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-
feira, primeiro dia de maio de 1500)”. O 
escriba deste parágrafo anterior, prezado 
(a) leitor (a), foi Pero Vaz de Caminha, na 
Carta que escreveu ao Rei de Portugal D. 
Manuel I, dando notícias do achamento 
do Brasil. E, Caminha, assim como quem 
não quer nada, querendo, no entanto, de-
pois de babá no coração do Rei (ou noutra 
parte, digamos, menos romântica), pede 
que liberte seu genro que estava preso na 
ilha de São Tomé. Consta ser o tal Jorge 
de Osório, um indivíduo de maus costu-
mes, preso por assalto à mão armada e 
condenado ao degredo naquela ilha da 
África. Em outro tempo, mas, no mesmo 
lado da vil moeda – os dos pedidozinhos 
políticos –, assistimos, não faz muito 
tempo, José Sarney, da tribuna do Sena-
do, dizer que “é difícil negar o pedido de 
uma neta”. Consta que a neta queria um 
emprego para o namorado... Pago, natu-
ralmente, com os impostos que nós traba-
lhadores recolhemos aos cofres públicos!

A propósito, Carlos Heitor Cony es-
creveu uma fábula muito ilustrativa, no 
que se refere à política. Acompanhe... 
“Naquela aldeia, todos roubavam de to-

dos, matava-se, fornicava-se, jurava-se 
em falso, todos caluniavam todos. Hor-
rorizado com os baixos costumes, o frade 
da aldeia resolveu dar o fora, pegou as 
sandálias, o bordão e se mandou. Pouco 
adiante, já fora dos muros da aldeia, en-
controu o Diabo encostado numa árvore, 
chapéu de palha cobrindo seus chifres. 
Tomava água de côco por um canudinho, 
na maior sombra e água fresca. O frade 
ficou admirado: “O que está fazendo aí, 
nessa boa vida? Eu sempre pensei que 
você estaria lá na aldeia, infernizando a 
vida dos outros. Tudo de ruim que anda 
por lá era obra sua, assim eu pensava até 
agora. Vejo que estava enganado. Você 
não quer nada com o trabalho. Além de 
Diabo, você é um vagabundo!”O Diabo 
olhou para o frade com pena: “Eu traba-
lho desde o início dos tempos para des-
graçar os homens e confesso que ando 
cansado. Mas, não tinha outro jeito. Obri-
gação é obrigação, sempre procurei dar 
conta do recado. Mas agora, lá na aldeia, 
o pessoal resolveu se politizar. É partido 
pra lá, partido pra cá, todos têm razão, 
denúncias, inquéritos, invocam a ética, a 
transparência, é um pega-pra-capar ge-
neralizado. Eu estava sobrando”. Jogou o 
côco longe. “Quando entra a política, eu 
dou o fora, não precisam mais de mim”. 
Disse o Diabo, encerrando a conversa.

Apesar dos pesares, prezado (a) lei-
tor (a), não há motivos para se desespe-
rar. É preciso apenas estar atento para 
repelir a ideia, muito comum, de que o 
Brasil não tem jeito, de que a corrupção 
é uma fatalidade histórica (herdada dos 
portugueses) e de que ela nos acompa-
nhará para sempre. Conversa fiada! Não 
caia nessa história de que política é coisa 
do Diabo. É o que alguns políticos que-
rem que a gente pense com o propósito 
de nos afastar das decisões. Afinal, não 
é tão difícil assim mudar os rumos políti-
cos do nosso país: basta prestar atenção, 
participar, cobrar, persistir, acompanhar 
as notícias e principalmente votar com 
consciência.

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

Salvador-BA

A política, 
o diabo 
e o voto! Por Cláudio Zumaeta *  

Lançado pela Editora Canção Nova “Fragmen-
tos de uma vida em Deus” é o nome do livro do 
Monsenhor Jonas Abib, fundador da Comunidade 
Canção Nova – rede de evangelização Católica.

Há momentos na vida em que precisamos parar, 
refletir e orar...

Fragmentos de uma Vida em Deus é o resultado 
destes momentos de reflexão do Monsenhor Jonas 
Abib. Com sabedoria e inteligência, discorre sobre vários temas – amor, família, 
fé, oração, perdão etc -, para nos fazer meditar, sempre com o intuito de promover 
o bem e alimentar nosso interior com esperança, fé e oração. É um presente que 
devemos acolher com gratidão e aplicá-los sabiamente em nossas vidas.
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De autoria do deputado fe-
deral Lobe Neto (PSDB-SP), 
foi sancionada pelo presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva no dia 
25 de maio de 2010 a Lei de Nº 
12.244/10, que visa a universa-
lização das bibliotecas nas insti-
tuições de ensino do País.

A lei traz no seu escopo a 
obrigatoriedade da instalação 
de bibliotecas em todas as ins-
tituições de ensino do País (art. 
1º), sejam públicas ou privadas. 
Além das escolas contarem nos 
acervos, livros, documentos e 
materiais videográficos (art. 2º), 
deverá também contar com pe-
los menos um título para cada 
aluno matriculado em seu acer-
vo (parágrafo único). 

Analisando o art. 3º in ver-
bis: “Os sistemas de ensino do 
País deverão desenvolver es-
forços progressivos para que a 
universalização das bibliotecas 
escolares, nos termos previstos 
nesta Lei, seja efetivada num 
prazo máximo de dez anos, res-
peitada a profissão de Bibliote-
cário”, chegamos a conclusão de 
que as escolas terão o tempo má-
ximo de 10 (dez) anos para a  im-
plantação das bibliotecas, bem 
como nos sugere a necessidade 
de cada unidade escolar contar 
com no mínimo um bibliotecário 
em seu corpo de funcionários.

A bem da verdade, é bom 
que se diga que projeto original 
de autoria do deputado Neto, 
trazia 5 (cinco) anos como prazo 
máximo para a sua implemen-
tação, mas o texto sofreu altera-
ção em sua na tramitação con-
gressual.

A responsabilidade princi-

pal pelo cumprimento da lei é 
dos Estados e dos Municípios, 
que tem a jurisdição sobre a 
maior parte das escolas do País, 
mas também é da União com re-
lação às unidades escolares sob 
a sua responsabilidade. 

Segundo o censo escolar, em 
2008 apenas 37% das escolas de 
educação básica do País tinham 
biblioteca. A pior situação é na 
região Norte, onde só 20% dos 
colégios oferecem esse tipo de 
estrutura. No Sul, que tem o 
melhor cenário, 58,6% das esco-
las possuem bibliotecas. Estudo 
recente do Ministério da Cultu-
ra mostra ainda que 21% das ci-
dades não têm bibliotecas muni-
cipais. E é o quadro que precisa 
ser mudado urgentemente.

Como educador não poderia 
me furtar em dizer que a lei Nº 
12.244/10 é uma luz no fim do 
túnel, mas convenhamos, 10 
anos para a sua implementação 
é um atestado de incompetên-
cia, contudo não podemos deixar 
de admitir que a referida é um 
avanço, ainda que  a longo prazo 
na universalização do acesso à 
informação no país. 

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; Bacha-

relando 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) 

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

A Royal Society Of Che-
mistry, uma das mais antigas 
e prestigiadas sociedades cien-
tificas do mundo, concedeu à 
pesquisadora Vanderlan Bol-
zani, da Universidade Estadual 
Paulista (Unesp) – Campus de 

Araraquara, o título de fellow – 
que a distingue como um dos 64 
membros honorários da insti-
tuição -, inédito na América la-
tina. Entre os ganhadores do tí-
tulo está vários prêmios Nobel, 
como Martin Chaltie (2008).

Lei 12.244 – A universalização 
das bibliotecas escolares

Brasileira recebe 
prêmio cientifico

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

Por Vercil Rodrigues*

Academia de Letras de 
Ilhéus, 50 anos de tradição

 Fundado em 14 de março de 
1959, nos moldes da Francesa, 
em que também se inspirou a 
Academia Brasileira de Letras, 
a Academia de Letras de Ilhéus 
tem como objetivo a cultura da 
língua e da literatura nacional 
nas suas relações com as ciên-
cias e as artes. Seu idealizador e 
o primeiro presidente foi o poeta 
ilheense Abel Pereira.

A instituição, composta por 
quarenta membros, tem como 
divisa: Patriae Litteras colendo 
serviam (servir à Pátria cultu-
ando letras). Á frente do Poder 
Público Municipal, o ex-prefeito 
e Acadêmico Jabes Ribeiro, em 
14 de março de 2004, doou à 
entidade sua sede própria (Rua 
Antônio Lavigne de lemos, 39, 
Centro) – considerada das mais 
modernas e elogiadas do País. 
Preside atualmente a ALI, o 
professor universitário e his-
toriador Carlos Roberto Arléo 
Barbosa. 

Na gestão do advogado e 
jornalista João Hygino Filho, 
houve um processo maior de 
abertura da Academia à co-
munidade, interagindo com 
diversos órgãos sociais, entre 
os quais o Lions Clube Ilhéus 
Centro e que o atual presiden-
te professor Arléo Barbosa faz 
questão de manter. Hoje a so-

ciedade participa da vida da 
academia através de palestra, 
conferências, lançamentos de 
livros, recitais e eventos outros 
de natureza cultural, especial-
mente dos saraus literários, que 
já se tornaram uma tradição da 
instituição.

Compõem a Academia de 
Letras de Ilhéus escritores, jor-
nalistas, juízes, promotores, ju-
ristas, advogados, historiadores, 
professores, poetas, escritores, 
dentre outros. 

CULTURA

Sede da Academia no Centro Histórico de Ilhéus

Carlos Roberto Arleo Barbosa, 
presidente da Academia

O Google anunciou, em 
São Francisco, o lançamen-
to de um sistema de TV. A 
megaempresa mira em um 
público telespectador de 
quatro bilhões de pessoas, 
maior mercado consumi-
dor do mundo. De forma 
simplificada, o sistema 
leva comandos da internet 
à programação televisiva. 

Por exemplo: se o usuário 
faz uma busca pelo seria-
do House, vai encontrar 
resultados tanto da televi-
são quanto na internet. Ele 
também poderá assistir a 
um jogo numa tela secun-
dária enquanto acessa a in-
ternet. A Sony, parceira da 
Google, irá fabricar a nova 
televisão.

Um em cada dez de 1,6 bi-
lhão de usuários de internet no 
mundo está na América latina. 
Metade deles, no Brasil. Os nú-
meros fazem parte de um estu-
do feito pela Everis, consultoria 
multinacional de negócios e tec-
nologia da informação, em par-
ceria com a escola de Negócios 
da Universidade de Navarra 
(Iese Business schol).

Google anuncia sistema 
que leva internet à televisão

O Brasil é o
5º do mundo 

na rede
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O Senhor Jesus virá e renovará esta terra 
e esta humanidade. Teremos, aqui, uma terra 
sem satanás e seus espíritos malignos, os anjos 
rebeldes. O inimigo de Deus sabe disso, mas não 
quer que saibamos.

O maligno nos quer em seu reino, mas não 
somos tolos. Não fomos criados para estar com 
ele, e sim, com Deus, na finalização do Seu 
projeto. Por isso o inimigo tem nos impedido 
de saber. E quanto mais próximos estivermos 
dessa realização, tanto mais ele ocultará isso 
de nós.

Nós cristãos precisamos conhecer a verda-
de, a Bíblia, a doutrina da Igreja Católica.

Quem despreza o Catecismo da Igreja Ca-
tólica, também despreza o Papa, a Igreja e seu 
sagrado Magistério, a quem Jesus confiou o cui-
dado do Seu Reino. E nele está claro: esta terra 
nova será a realização definitiva do projeto de 
Deus. Cristo encabeçando todas as coisas, as do 
céu e as da terra. É importante que saibamos 
disso.

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

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

Precisamos 
conhecer 
a verdade

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

O Rio Cachoeira foi um 
dos principais canais usa-
dos pela colônia sergipana 
para desvendar e desbravar 
a região cacaueira da Bahia. 
Mas, ultimamente com o 
desenvolvimento da região 
grapiúna, o Rio tornou-se 
um grande receptor de lixo e 
todo tipo de esgoto sanitário.

Resultado, suas águas 
tornaram-se poluídas e inde-
vidas para o uso doméstico 
e industrial. Vendo que sua 
extinção estava para aconte-
cer, várias entidades governamentais 
ou não, elaboraram projetos para sua 
salvação.

Já foram realizados encontros e 
mais encontros para que o Rio Cacho-
eira tenha uma solução. 

Até o momento, apesar de vários 
movimentos, e plantio de árvores em 
suas margens, sua situação ainda não 
reverteu. Árvores essas que ninguém 
as ver, e o Rio continua a sofrer e pedir 
socorro.

As comunidades ribeirinhas das 
cidades de: Itororó, Santa Cruz da Vi-
tória, Floresta Azul, Ibicaraí, Itabuna, 
continuam a jogar esgotos e lixos em 
seu leito e suas margens, sem nenhu-
ma piedade. Prova disso, é quando o 

Rio pega uma cheia e volta a ser va-
zante, seu leito fica a olho vivo com-
pletamente sujo; um triste visual, com 
elementos plásticos e pneus velhos à 
tona, que se retirados podem chegar a 
milhares de toneladas de detritos; um 
afronto ao Rio.

Da década de 80, para cá, quando 
foram iniciados os movimentos, inclu-
sive com a participação da Universida-
de Estadual de Santa Cruz-UESC, de 
sua despoluição, o Rio, ainda não deu 
para ser notada.  Se já existe alguma 
coisa está presa nas “cabeças pensan-
tes”  dos projetistas.

Daqui chamamos à atenção, se não 
houver união de todas as prefeituras 
dessas cidades citadas, num trabalho 
sério e pactuado nada vai poder se fa-

zer para que o Rio volte a ser 
aquele Cachoeira da época 
dos desbravadores, de águas 
cristalinas e peixes abun-
dantes para o consume dos 
mais necessitados e também 
área de lazer para todos.

Em primeiro lugar – 
que fique bem claro – esses 
projetos devem trabalhar 
em primeiro lugar, com as 
nascentes, caso isso, não 
seja feito o Rio vai sempre 
continuar o que ai estar, um 
Rio condutor das enxurra-

das, e sem nascentes. Ainda a tempo 
de salvar o Rio Cachoeira, com a união 
de todos; prefeituras, fazendeiros e a 
comunidade.

O Rio Cachoeira, não pode mor-
rer... Por onde anda as “agendas 21”? 
Os seus projetos estão onde, estão en-
gavetados?... O Cachoeira é um gran-
de patrimônio natural da Região Ca-
caueira, por isso merece respeito. Mas, 
muitas indústrias e mesmo entidades 
que fazem parte do projeto continuam 
a jogar detritos em seu leito, é só ob-
servar...

Salve o Cachoeira!
 

Artigo, publicado nos anos 90, em vários 
veículos de comunicação do sul da Bahia.

- Muitos restaurantes italianos oferecem rodízio de mas-
sas. Esqueça essa opção e peça à la carte.

- Recuse a entrada. Será difícil resistir ao pão italiano 
com sardela, à pasta de berinjela ou, ainda, ao azeite com 
sal. - comece a refeição com a salada.

- As porções de massas normalmente servem duas pesso-
as. Se não for possível dividir o prato, peça meia porção. 

- As melhores massas são as sem recheio servidas com 

molho de tomate.
- Evite as carnes à milanesa, à parmeggiana e o famoso 

polpetone. Um bife grelhado é a melhor saída.
- Evite os molhos mais calóricos como branco, quatro 

queijos e à bolonhesa. 
- Uma taça de vinho tinto é permitida. 
- Para a sobremesa, opte por frutas.

Fonte Minha Vida: http://minhavida.com.br 

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

Frase do mês:

“A violência não pode vencer 
a honra do homem!”

Por Joselito dos Reis.
Jornalista e Assessor de Imprensa

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

Clube do Poeta Sul da Bahia desenvolve projeto 
O Rio Cachoeira é um importan-

te Rio do sul da Bahia, banha diversos 
municípios da Região do Cacau e nasce 
na “Serra de Quiricana” no município de 
Itororó com o nome de rio Colônia, encon-
trando-se com o rio Salgado no município 
de Itapé se transforma no Rio Cachoeira 
até desaguar em Ilhéus, numa extensão 
de cerca de 150 quilômetros.

Conta ainda com o desembocar do 
rio Piabanha que nasce na confluência 
dos municípios de Pau Brasil e Jussa-
ri, passando pelo distrito itabunense 
de Itamaracá. Hoje, o Piabanha que 
abastece a população desse distrito, é 
considerado um dos maiores afluentes 
do rio Cachoeira, pois ainda goza do 
privilégio de ter sua nascente em local 
ainda privilegiado remanescente da 
Mata Atlântica. 

Ao contrário do Piabanha, o Co-
lônia e o Salgado têm suas nascentes 
em municípios com grandes índices de 
desmatamentos. Nascentes essas, lo-
calizadas na região dos municípios de: 
Itapetinga, Itajú do Colônia e Poções, 
(onde a pecuária domina) que precisam 
ser reparadas com mais atenção pelas 
autoridades, levando-se em conta de 

que são rios muito importantes para a 
sobrevivência da população e o bem es-
tar dos municípios do sul da Bahia que 
são cortados por eles.

Entre os municípios estão: Itororó, 
Firmino Alves, Santa Cruz da Vitória, 
Floresta Azul, Itajú do Colônia, Itapé, 
Ibicaraí, Itabuna e Ilhéus, além de 
vários distritos O problema é que, as 
comunidades e os prefeitos desses refe-
ridos municípios não sabem da impor-
tância e a história desses rios no des-
bravamento da região sul da Bahia. 

É por isso que o Clube do Poeta 
Sul da Bahia está desenvolvendo um 
grande projeto envolvendo todos os 
segmentos da sociedade para iniciar 

um trabalho de recuperação das nas-
centes desses rios. “Para a nossa en-
tidade que quer contar com o apoio ir-
restrito de cada prefeito e gestores do 
meio ambiente (05.06), desses municí-
pios sabe que a luta é grande, mas com 
o apoio de todos sabe que vai alcançar 
o objetivo”, ressalta o Presidente do 
Clube, poeta Adeildo Marques Santos 
(foto).  

Segundo ainda o presidente do 
Clube do Poeta Sul da Bahia, o proje-
to iniciará pela “Serra Quiricana” no 
município de Itororó, onde nasce o Co-
lônia que se transforma no Cachoeira 
juntamente com o Salgado, na cidade 
de Itapé, no plantio de árvores nativas 
da Mata Atlântica. “Em cada desses 
municípios os poetas apresentarão re-
citais de poesia e musical sobre a im-
portância da preservação dos nossos 
rios, para um melhor futuro amanhã” 
conscientiza.  Informando que esse tra-
balho também será estendido ao muni-
cípio de Almadina, local onde nasce o 
Rio Almada, na “Serra Sete Paus” e os 
municípios que são cortados por suas 
águas; Coarací, Itajuipe, Uruçuca e 
Ilhéus, além de seus distritos.

Rio Cachoeira um patrimônio ainda vivo!

Comece a dieta sem
abrir mão das massas
Use estes truques para matar a 
vontade na cantina italiana ou em casa
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Os macacos japoneses do tipo “Fuscata” vi-
nham sendo observados há mais de trinta anos 
em estado natural. Em 1952, os cientistas joga-
ram batatas-doces cruas nas praias da ilha de 
Kochima para os macacos. Eles apreciaram o 
sabor das batatas-doces, mas acharam desagra-
dável o da areia. 

Uma fêmea de um ano e meio, chamada Imo, 
descobriu que lavar as batatas num rio próximo 
resolvia o problema. E ensinou o truque à sua 
mãe. Seus companheiros também aprenderam a 
novidade e a ensinaram às respectivas mães.

Aos olhos dos cientistas, essa inovação cul-
tural foi gradualmente assimilada por vários 
macacos.

Entre 1952 e 1958 todos os macacos jovens 
aprenderam a lavar a areia das batatas-doces 
para torná-las mais gostosas. Só os adultos que 
imitaram os filhos aprenderam este avanço so-
cial. Outros adultos continuaram comendo bata-
ta-doce com areia. Foi então que aconteceu uma 
coisa surpreendente.

No outono de 1958, na ilha de Kochima, al-
guns macacos – não se sabe ao certo quantos – 
lavavam suas batatas-doces.

Vamos supor que, um dia, ao nascer do sol, 
noventa e nove macacos da ilha de Kochima já 
tivessem aprendido a lavar as batatas-doces. Va-
mos continuar supondo que, ainda nessa manhã, 
um centésimo macaco tivesse feito uso dessa 
prática.

Então aconteceu!
Nessa tarde, quase todo o bando já lavava as 

batatas-doces antes de comer. O acréscimo de 
energia desse centésimo macaco rompeu de al-
guma forma, uma barreira ideológica!

Mas veja só: Os cientistas observaram uma 
coisa deveras surpreendente: o hábito de lavar 
as batatas-doces havia atravessado o mar! 

Bandos de macacos de outras ilhas, além dos 
grupos do continente, em Takasakiyama, tam-
bém começaram a lavar suas batatas-doces. As-
sim, quando certo número crítico atinge a consci-
ência, essa nova consciência pode ser comunica-
da de uma mente a outra.

O número exato pode variar, mas o Fenôme-
no do Centésimo Macaco significa que, quando 
só um número limitado de pessoas conhece um 
caminho novo, ele permanece como patrimônio 
da consciência dessas pessoas. Mas há um ponto 
em que, se mais uma pessoa se sintoniza com a 
nova percepção, o campo se alarga de modo que 
essa percepção é captada por quase todos!

Você pode ser o “centésimo macaco”!
Essa experiência nos proporciona uma refle-

xão sobre a direção de nossos pensamentos. De 

certo modo, já sabemos que para onde vai o nosso 
pensamento segue a nossa energia.

Grupos pensando e agindo numa mesma 
freqüência em várias partes do Planeta têm as 
mesmas sensações e acabam fazendo as mesmas 
coisas sem nunca terem se comunicado. Isso vale 
tanto para aqueles que praticam o bem como 
para aqueles que usam de suas faculdades para 
o mal. 

O acréscimo de energia, neste caso, pode ser 
aquela que você está enviando com o seu pensa-
mento sintonizado na freqüência do crime noti-
ciado que gera comoção geral. Parece coincidên-
cia, mas sempre que um crime choca e comove 
multidões, de imediato outros fatos semelhantes 
pipocam em diversos lugares. Será isso o efeito 
do centésimo macaco às avessas?

Ao invés de indignar-se diante do crime no-
ticiado, direcionando inconscientemente seu 
pensamento e sua energia para essas pessoas 
ou grupos que se aproveitam dessa energia toda 
para materializar mais crimes, neutralize com 
pensamentos conscientes de amor e perdão.

Mude de canal na TV, vire a página do jornal, 
saia da freqüência e não alimente ainda mais a 
insanidade daqueles que tendem para o crime, e, 
também, daqueles que lucram com as desgraças 
alheias.

São todos igualmente insanos, tanto aquele 
que pratica o crime quanto aquele esbraveja pa-
lavrões de indignação por horas diante das câ-
meras, criando comoção e levantando a energia 
que se materializará nas mãos daquele que está 
com a arma já engatilhada. (você se lembra de 
alguém assim na TV?)

Gerar material para construir um mundo 
melhor não requer tanto de grandes ações, quan-
to essencialmente grandes blocos de consciência. 
É preciso que mais gente se sintonize na freqü-
ência e coloque aquele acréscimo de energia que 
pode gerar uma nova consciência em outros gru-
pos em outras partes do Planeta.

Se cada um de nós dedicarmos alguns mi-
nutos todos os dias para meditar, entrando em 
sintonia com a freqüência do Amor, basta para 
mudar muitas coisas desagradáveis acontecendo 
em nosso Planeta e criar uma nova consciência.

 Seja você também um “centésimo macaco” – 
para o bem!

   Frei Jorge Vasconcelos dos Santos – 
OFM

(Recebido por e-mail)

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

Consciência 
Coletiva
/Massa Critica

Domingo é um dia sem dia. É 
aquela pasmaceira sem cor, sem chei-
ro, sem som, sem gosto que satisfaça 
os sentidos. Domingo é o dia do par-
que, é o dia da macarronada, é o dia 
do churrasco. Os primos e primas, 
tios e tias, cunhados e cunhadas, to-
dos reunidos sobre um único estan-
darte: animar a própria essência da 
desanimação – o dia de domingo.

Foi no domingo que Deus des-
cansou? É provável, pois o domingo 
é a tarde cansativa e tediosa que se 
arrasta do sábado; é o dia típico da 
preguiça, do bocejo, das ruas deser-
tas, da praia triste em marolas, do 
filme de locação, do passeio de mãos 
dadas. 

Não se pode ter dores aos do-
mingos. Não se pode ter filhos aos 
domingos. Não se pode precisar de 
ninguém aos domingos. Não se pode 
querer nada aos domingos. 

O efeito pós-entorpecente deve 
ser semelhante aos almoços de do-
mingo. No início é aquela empol-
gação, a turba conversa ruidosa, a 
epifania do futebol, a política de bas-
tidores, a psicologia de botequim, a 
vida alheia. A cerveja é degustada 
como se fosse a última coisa que exis-
tisse de importante. A comida vem, 
os pratos são cheios e esvaziados. 

E no final, depois de tudo, você 
se vê sozinho, cheio de sujeira na 
pia, arrodeado de moscas, cascos da 
loura ex-gelada espalhados por todo 
canto, um pardal bicando o resto de 
farofa no chão imundo e os faustos 
nos arremedos da babaquice que um 
dia o criou na telinha. É como a pi-
cada ou a cheirada, depois do auge, 
depois da louca viagem. Nada resta, 
nada faz sentido, nada existe de real, 
a não ser a sua doida hipocondria, a 
sua megalomania, o seu vício, a sua 

torpe solidão. 
O domingo não faz sentido. As 

novelas não passam no dia de domin-
go, porque o dia de domingo é uma 
verdadeira novela. É a encenação 
do capítulo das nossas existências, 
cotidianas, estranhas, individuais. 
Os outros dias são todos fantásticos, 
mas no domingo assistimos passar, 
pasmos, ao fantástico, o show da 
vida, no televisor colorido, quadrado, 
telemórfico, videofinaceiro. 

Domingo é igual a fim de ano, a 
fila de banco. É um fim de tarde, é o 
sol da meia-noite, é um começo desa-
nimador da semana que virá, quem 
sabe, animadora. Domingo é pé de 
cachimbo, é pé de tamarindo, é pé de 
caçador, é pé até de quem não tem 
pé. 

As boas poesias não são feitas aos 
domingos, os domingos não são poé-
ticos, é verdade que eles são mortais, 
suicidas, tenebrosos, porém não ins-
piram. Domingo, na árvore genealó-
gica do criador, é um dia sem para 
quê, é um bebê órfão, sem consangüi-
nidade, sem história. Os domingos 
existem por quê?

Para tudo que torna o caminho 
feliz, o domingo é a mais pura e cô-
moda infelicidade no fim do túnel. A 
enfadonha melancolia do que não foi 
e do que está por vir. E como se não 
bastasse, o domingo sangra toda se-
mana para nos dizer sábio: domingo 
é um dia sem dia, porque durante o 
percurso humano rumo à morte, não 
há carência e satisfação de muito, 
nem de pouco, apenas do suficiente.

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 domingueira da vida
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“Quando se quer mudar os
costumes e as maneiras, não se 

deve mudá-las pelas leis” 
(Montesquieu)

Ele atrai pessoas, distancia humanos, 
atrai “amigos”, exclui amigos, põe fim numa 
relação de caráter pessoal e ético que esta-
va intrínseco há muito tempo e exposto a 
todos, por essa razão acaba por findar uma 
raiz de alma gênese.

O que é o homem quando não pode mais 
ser questionado, quando não pode mais ser 
contestado ou investigado? Ora dentro de 
tudo o que vivemos sabemos que até o sal 
quando se torna sem sabor imediatamente 
torna-se sem valor, quanto mais um homem 
quando perde o sabor de companhias verda-
deiras e se vende a um meio de distorções 

“clássicas engravatadas” deixa de lado uma 
vida pra “viver” outra experiência de aban-
dono a tudo o que antes ele tinha aprendido 
no tocante a ser simples. 

A verdade vem como uma arma que 
não mata, ela se estabelece por si só, sem 
depender de ninguém e nem de experiência 
nenhuma, com certeza a priori e, tendo vis-
ta isso ela já está estabelecida dentro dos 
que com simplicidade não percebem que são 
fortes e que não se deixam lavar pelo “dono 
do mundo” o poder
*Estudante de Filosofia da UESC e Agente de Tributos 

Prefeitura Municipal de Itabuna/Bahia.
E-mail: tiagoefesios@hotmail.com 

O poder



[Aviso importante: quando não 
amigo, pelo menos conheço a maio-
ria esmagadora dos participantes 
de O Maldito Ladrão de Memórias 
(2009), de Roberto Cotta, feito para 
conclusão do curso de Rádio e TV na 
Uesc e presente no Festival de Can-
nes desse ano – mostra Short Film 
Corner, não competitiva dedicada a 
curtas de jovens diretores. Uma coi-
sa é criticar quem nunca me disse 
um oi, outra coisa é bater em quem 
você conhece, com quem existe uma 
relação a ser potencialmente abala-
da. Como existia aqui, perguntei a 
Roberto se ele teria alguma objeção 
em ver seu filme criticado. A respos-
ta, mesmo já esperada, me agradou. 
Com relação aos atores (maioria 
também de amigos e conhecidos), 
entendam, a crítica a vocês é pelo 
que vocês não são. Também já atuei 
sem ser ator, ou pelo menos antes de 
fazer teatro, e os vídeos até hoje es-
tão na Uesc para quem quiser ver – 
e rir. Faz parte. Seja como for, o fato 
de o filme me levar a escrever sobre 
ele já diz alguma coisa. O Maldito... 
ainda percorre circuito de festivais, 
antes de ser (no segundo semestre) 
disponibilizado na internet.]

O Maldito Ladrão de Memó-
rias (2009), de Roberto Cotta, é um 
belo exercício de direção. Do início 
ao fim, ele é o filme de um diretor 
– e não há dúvidas de que é o que 
temos um aqui. Alguém que faz o 
filme que quer, um filme de gênero 
sem aparência alguma de concessão 
acadêmica (e por vezes necessária), 
e do jeito que quer: em preto e bran-
co, com câmera no tripé, poucos cor-
tes e muitos xingamentos. Porque 
assim é Gomide (Roberto Pazos), 
personagem-narrador que busca o 
Dr. K (Antônio Xavier), o ladrão de 
memórias.

É notável a elegância com que 
Cotta trabalha o visual. Elegância 
essa que vem não dos personagens, 
mas do esmero ao enquadrar e edi-
tar, a trabalhar apenas com cortes 
secos e fades, a trabalhar com plano 
e contra-plano, além de cuidadosa 

decupagem. A fotografia é um delei-
te, e a mise-en-scène tem momentos 
tão brilhantes que contrastam com 
outros que, devido ao seu inevitável 
baixo orçamento, nos dão a certeza 
de um vídeo pouco abastado. No 
entanto, em meio às mudanças de 
plano, talvez para evitar um pilo-
to automático ou pela questão de 
falta de câmeras, Cotta escolhe en-
quadramentos tão heterodoxos que 
chamam mais atenção para o lugar 
inesperado onde a câmera está do 
que ajudem a dar o ritmo esperado 
por ela (o que nos remete aos mala-
barismos de David Fincher em iní-
cio de carreira).

No que tange as atuações, se 
por um lado chega a ser covarde ata-
car performances de não atores tão 
declarados, por outro é inevitável 
perceber uma certa falta de sintonia 
dentro de uma coerência. Se Gomi-
de e Parombau (cujo sotaque parece 
tirado de Ó Paí Ó) estão completa-
mente acima do tom, na mesma fre-
quência, e o detetive tenta não com-
prometer, o Dr. K é o extremo oposto 
do que somos levados a imaginar – e 
dos pontos baixos do filme. É cria-
da toda uma expectativa diante de 
personagem pintado como genial e 
repulsivo, absurdamente interessan-
te, mas quando ele entra em cena, é 
medroso e pálido: não dá pra ver nele 
alguém sequer capaz de roubar gali-
nhas, quanto mais memórias.

Com relação à estrutura, o do-
mínio dela está ali. Por mais que 
partes de alguns diálogos se juntem 
às atuações em combinações pouco 
felizes, o roteiro enquanto forma 
narrativa mostra que alguém com 
tino para aquilo rabiscou o papel. 
Mesmo que os últimos cinco minu-
tos, em tradicional reviravolta do 
gênero onde “nem todos são o que 
parece” e pessoas sem escrúpulos se 
dão bem, passem de um magnífico 
embaralhamento a um final que tal-
vez se explique demais.

Quando assisti à última cena (e 
ao belo chamamento dos presentes 
no leilão, que pode abrir portas para 

trocentas metáforas referentes ao 
cinema e ao ato de fazê-lo), pensei “o 
que aconteceu”? Sem a narração que 
vem a seguir, talvez houvesse mais 
sutileza e menos didatismo, o que 
seria mais coerente com o caráter 
tão altivo quanto o que de melhor 
existe no resto do filme. Que mos-
tra o talento e o interesse do autor 
pelo cinema e pelo gênero, ambos 
tratados, sempre que possível, com 
o carinho que merecem. E quando 
Cotta peca também pelo carinho, 
é com excesso: nesse ponto, não dá 
para achar ruim.

Ps: A trilha sonora de Thiago 
Ferreira sabe ser útil, ao comple-
mentar e potencializar a atmosfera, 
e brilhante, no final. E o elogio não é 
porque ele fez a trilha de meu docu-
mentário, mas sim porque as pesso-
as que ouvem o que ele faz, e do que 
é capaz, percebem isso. (Com mérito 
também para Cotta que soube do-
mar e guiar o menino.)

Ps2: Ao invés de ver o making-
of, preferi rever o filme. Por mais 
que ainda esteja ansioso para assis-
ti-lo, como análise, acho mais justo 
dar outra oportunidade à execução.

Filmes da semana:
1. O Espírito da Colméia (1973), 
de Victor Erice (DVDRip) (***)
2. Ferrão da Morte (1990), de 
Kôhei Oguri (sala Walter da 
Silveira) (**)
3. A Bela Junie (2008), de Christo-
phe Honoré (DVDRip) (***1/2)
4. Pecados do Meu Pai (2009), de Ni-
colas Entel (Cinema da Ufba) (**1/2)

Curta:
5. O Maldito Ladrão de Memó-
rias (2009), de Roberto Cotta 
(DVD) (***)
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Há quem diga que ele não passa de 
um pastiche deslumbrado com a Nou-
velle Vague, que viu apenas os filmes 
“certos” dos diretores “certos”, que não 
passa de um cinéfilo de butique. Mas 
tudo de “ruim” que dizem de Christophe 
Honoré (Em Paris, Canções de Amor) 
não faz sentido se seus filmes me comu-
nicam algo à maneira dele: um emara-
nhado de referências e misturas inevi-
táveis que não o impedem de, na medida 
do possível e do impossível, soar único. 
Como em A Bela Junie (La belle person-
ne – França, 2008), provavelmente seu 
melhor filme.

Adaptação livre do romance A Prin-
cesa de Cléves, de Madame de La Fayet-
te, passado no século XVI, é transposto 
para a contemporaneidade com Junie 
recém-chegada em colégio após a morte 
de sua mãe. Gestos, olhares, sinais, mal 
entendidos, tudo remete a um caráter 
perigosamente dúbio do amor. Mais que 
investir na sensualidade (bem), Honoré 
mostra o agridoce das relações. E entre 
o ônus e o bônus, ele consegue momen-
tos brilhantes, como a leitura de poema 
na aula de italiano, a revelação do “se-
gredo” de Junie, e a corrida musicada 
em Paris.

Pode-se dizer, com boa dose de razão, 
que o filme pouco traz de novo do bom 
cinema francês, ou pelo menos do que 
de melhor foi feito por Truffaut (prová-
vel maior influência), Godard, Rohmer, 
Chabrol e tantos outros – com o adendo 
de que, diferente daqueles, Honoré não 
revoluciona nada. Faz todo sentido. E 
como se não bastasse Honoré lembrar 
tanto a Nouvelle Vague, Louis Gar-
rel parece nova versão de Jean-Pierre 
Léaud (principal parceiro de Truffaut) e 
Léa Seydoux lembra demais Anna Kari-
na (musa de Godard e símbolo da Nou-
velle Vague).

Mas não dá pra dizer que A Bela Ju-

nie não tem nada de genuíno. A escolha 
de parte de suas trilhas sonoras contri-
buem para encontrar uma certa ameri-
canização em Honoré (sem julgamento 
de qualidade), mas também talvez ajude 
seus filmes a funcionarem de maneira 
independente em um conjunto tão for-
te, diante do qual ele demonstra não só 
admiração como uma quase reverência: 
um tipo de cinema francês [por mais que 
ele tenha se desligado um pouco dele no 
seu filme seguinte, o Não Minha Filha, 
Você Não Irá Dançar (2009)]. Para com-
pletar, é impossível não notar o talento 
de Garrel e Seydoux – que em mais de 
uma vez lembra Anna Karina especifi-
camente em Viver a Vida (1963), de Go-
dard. O que é um duplo elogio, pela atriz 
e pela atuação ali, que se transforma em 
triplo, pela própria Seydoux indepen-
dente da lembrança.

Ou seja, se eles não fazem nada, como 
às vezes aparentemente acontece, já são 
interessantes e expressivos o suficiente. 
E se o prazer de Honoré ao filmar Paris 
não nos atinge mais com tanta força, é 
provável que isso seja menos culpa dele 
que da época em que ele nasceu – cerca 
de 40 anos depois da maioria da Nouvelle 
Vague. Ele se dedica com imenso e per-
ceptível carinho aos seus personagens e 
a um híbrido (de gêneros e de referên-
cias) que (embora momento musical não 
tenha fluência ideal) fascina mais que 
incomoda.

Revisto em DVDRip 
– Salvador, maio de 2010.

A Bela Junie (La belle personne – 
França, 2008)
Direção: Christophe Honoré
Elenco: Louis Garrel, Léa Seydoux, 
Grégoire Leprince-Rinquet, Esteban 
Carvajal-Alegria, Simon Truxillo
Duração: 93 minutos

A tristeza dos detalhes

Por Leandro Afonso Guimarães.
Formado em Comunicação Social – Rá-
dio e TV – na Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC). Diretor de “Do Go-
leiro ao Ponta-esquerda”, documentá-
rio sobre a seleção de futebol amador 

de Itabuna entre 1957 e 1966.
 E-mail: 

 leandroaguimaraes@hotmail.com
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O Maldito Ladrão de Memórias


