
Duas pontes concluídas recentemente tem signi-
ficado especial para os baianos. As duas sobre o São 
Francisco, rio que simboliza a bravura do sertanista, 
ficam na divisa da Bahia com os vizinhos Pernambuco 
e Minas Gerais.

No nordeste do estado está a ponte de Ibó, na divi-
sa com Pernambuco. Motivo de polêmicas ao longo dos 
anos que marcaram sua construção a ponte finalmente 
está concluída e liberada para veículos. É parte da BR-
116 e está localizada no distrito de Ibó, que pertence ao 
município de Abaré. A região, hoje bem menos violenta, 
passou por momentos tensos. Localizada no “Polígono 
da Maconha”, foi palco de manifestações de moradores 
e balsistas, que alegavam que a implantação da ponte ex-
tinguiria os empregos oriundos das embarcações que fa-
ziam o transporte dos veículos. “Famílias inteiras perde-
rão seu sustento”, era a alegação. Por outro lado havia os 
que defendiam a construção da ponte, com o argumento 
de que o movimento da rodovia implementaria o comér-
cio local. O fato é que tudo isso gerou atraso nas obras 
e muita discussão. Para piorar, criminosos, geralmente 
ligados ao tráfico de drogas, aproveitavam a balburdia e 
praticavam assaltos contra os que passavam pelo trecho. 

Mais de 17 anos depois do início dos tramites para a 
construção da ponte ela está definitivamente liberada. O 
superintendente do DNIT na Bahia, Saulo Pontes, expli-
ca que entre vários benefícios ela é uma encurtadora de 
distância: “Apesar da pequena extensão de 318 metros, 
aproveita um canyon do São Francisco, ela encurta bas-
tante o percurso entre o sul/sudeste e Fortaleza. Antes, 
chegava-se a Feira de Santana e tinha que pegar a BR-
407, passando por Juazeiro e Petrolina. Agora, indo pela 

BR-116 a viagem é 155 quilômetros mais curta”.
Atendendo reivindicações da comunidade, outros 

serviços estão sendo realizados com a finalidade de ga-
rantir o conforto e segurança da população que vive às 
margens da rodovia em que a ponte está inserida. Através 
do exército e com recursos do Programa de Aceleração 
do Crescimento, estão sendo construídas ruas laterais, 
passeios, implantação de “gradis” e iluminação.  

No sudoeste baiano estão Carinhanha e Malhada, 
dois municípios que fazem divisa com 

Minas Gerais. Entre eles está o rio São Francis-
co. Uma ponte começou a ser construída há mais de 15 
anos para ligá-los. 

Agora, o DNIT concluiu definitivamente a obra. 
São 1.098 metros que fazem parte da 

BR-030. “Como estamos pavimentando a BR-135 
que liga o Piauí até a divisa com Minas Gerais, vamos 
prosseguir com a BR-030 até Cocos, passando por Fei-
ra da Mata, e seguindo coincidente com a BR 135 até 
Montalvânia / MG. Interligando essa fronteira agrícola e 
reduzindo o percurso entre o planalto Central e o litoral 
baiano”, conta o superintende do DNIT. 

Os acessos das duas cidades à ponte, assim como o 
contorno rodoviário do município de Carinhanha com-
plementam a construção da ponte e já receberam ordem 
de início. As obras estão sendo executadas e o DNIT es-
pera concluir até o final do ano.  

O engenheiro também declarou que as Rodovias es-
truturantes do estado baiano serão contempladas com in-
vestimentos em restauração através do “Creminha”. Ou 
seja, com um investimento superior a R$ 630 milhões 
o DNIT irá recuperar 3.400 km de rodovias federais na 

Bahia. As licitações foram concluídas no final do ano 
passado. As empresas vencedoras devem realizar 
obras de restauração rodoviária e garantir sua ma-
nutenção por dois anos, contando a partir da ordem 
de início. 

Os exatos 3.424,20 km foram divididos em 27 
lotes, que representam cerca de 69% da malha rodo-
viária federal pavimentada na Bahia. As principais 
rodovias estruturantes serão contempladas. De acor-
do com Saulo Pontes é um projeto de restauração 
funcional. “Vamos atingir as principais rodovias da 
Bahia”, explica. Segundo ele a segunda etapa do pro-
jeto, CREMA (Contrato de Reabilitação e Manuten-
ção de Rodovias), aí sim de recuperação estrutural, 
pois atingirá as camadas inferiores da pista, está em 
fase de elaboração. 

A Via Expressa facilitará o acesso de veículos 
de carga ao Porto de Salvador, possibilitando que 

o trajeto na cidade seja o menor possível e se desen-
volva com maior segurança. Essa facilidade fará com 
que seja mais barato e rápido o transporte de carga ao 
Porto, promovendo condições para um aumento de 
produtividade e assegurando um futuro investimento 
de ampliação do porto.

O trajeto passará de 7.497 m para 4.297 m, uma re-
dução de 3.200 m (aproximadamente 43% de redução).

A Via Expressa Portuária é uma parceria entre os 
governos estadual e federal. A previsão inicial era de que 
se gastasse cerca de R$ 380 milhões, sendo R$ 340 mi-
lhões através do Programa de Aceleração do Crescimento 
e R$ 40 milhões do governo do Estado. “Com o processo 
licitatório encerrado houve um deságio de 21%.”, conta 
Saulo Pontes. A empresa vencedora da licitação já mobi-
lizou equipamentos e canteiros de obra.    

Serão 4,3 quilômetros de obra com três túneis, quatro 
passarelas e 14 elevados, totalizando 23 km de pista de 
rolamento. Também haverá ciclovia e passeio, garantindo 
segurança e conforto a uma população de cerca de 400 mil 
pessoas.  Alças de acesso, canais e vias marginais darão 
suporte ao empreendimento. O superintendente do DNIT 
explica outros detalhes que trarão também agilidade ao 
transporte de cargas: “Serão duas pistas para cada lado, 
quatro vias exclusivas, até o porto de Salvador e mais três 
pistas laterais para cada lado destinadas ao tráfego urbano, 
totalizando 10 pistas. Cinco de ida e cinco de volta.” 

Como a via está tomada por construções uma al-
ternativa para minimizar as desapropriações foi elevar a 
pista. Assim serão 3.600 metros lineares, entre viadutos, 
elevados e túneis. 

O contrato tem vigência de 24 meses, contudo a 
vontade, tanto do DNIT quanto do governo estadual, é de 
concluir antes do prazo. 

BR 415 - Atualmente encontra-se em andamento no 
DNIT através da empresa STRATA contrato com vistas a 
elaboração de EVTEA- Estudos de Viabilidade Técnica 
Econômica e Ambiental objetivando verificar a viabilida-
de de absorção, pelo Governo Federal do segmento coin-
cidente, entre Ilhéus – Itabuna e/ ou a duplicação. 

O processo de estudos de viabilidade Técnica Eco-
nômica e Ambiental da BR- 415 iniciada em 25/02/09 
encontra-se aguardando definições relativa a acessibili-
dade do novo aeroporto e porto de Ilhéus, que está sendo 
elaborado pelo Governo do Estado, para que se tenha um 
sistema viário harmônico, declarou Saulo Pontes.

Ainda segundo Saulo Pontes, as obras da ferrovia 
Ilhéus – Tocantins, serão iniciadas em novembro, após 
a Licitação que deve acontecer nos próximos dias atra-
vés da VALEC. A mesma é fruto de muita discussão de 
elementos fundamentais que devem ser levados em con-
sideração como, a reserva indígena, rampas, entre outros 
detalhes técnicos a considerar, pois será de suma impor-
tância para a economia da região, gerando cerca de 30 
mil empregos diretos além do escoamento de toda a pro-
dução agrícola regional, redução de custos de transporte 
de insumos e diversos produtos, aumentando a compe-
titividade dos produtos, possibilidades de novos pólos 
agroindustriais e de exploração de minérios. Podemos 
afirmar que após a sua conclusão se consolida uma nova 
etapa de desenvolvimento para o nosso Estado.

Saulo Pontes por conta do bom trabalho que realizou 
quando dirigiu o DERBA e foi responsável por diversas 
obras no Sul da Bahia, bem como pelo excelente trabalho 
que vem desenvolvendo agora no DNIT tem seu nome co-
gitado por diversos segmentos sociais – inclusive os meios 
de comunicação - como candidato sempre que as eleições 
se aproximam e, quando indagado sobre uma provável 
candidatura, responde: “Quanto à candidatura não existe 
a possibilidade, pois tenho verdadeira obsessão pela en-
genharia e devemos fazer aquilo que realizamos com pra-
zer, gosto de administrar principalmente os desafios, aliás, 
tenho uma frase que elaborei no tempo de universitário e 
que pratico até hoje: ‘Dificuldades, longe de constituírem 
barreiras devem ser encaradas sob o ângulo do desafio, 
na busca persistente de sua superação’”.

Um dia quando me aposentar da engenharia e se 
for da vontade de Deus posso trabalhar por minha região 
numa posição que esteja ao nosso alcance, emenda o su-
perintendente.
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O entrevistado desta edição do JORNAL DIREITOS é o 
Superintendente do DNIT na Bahia, engenheiro Saulo Pontes 
de Souza, que é considerado como um dos mais competen-
tes engenheiro rodoviário do Estado. Ele que está no cargo 
desde o inicio de 2006, nos fala das principais ações que vem 
desenvolvendo neste órgão, especialmente da construção das 
duas pontes sobre o Rio São Francisco e da Via Expressa Por-
tuária. Fala também das obras da ferrovia Ilhéus-Tocantins, 
bem como da questão da duplicação da BR 415, obras que 
impulsionarão o desenvolvimento da Bahia.

Entrevista
Engenheiro Saulo Pontes de Souza, 
superintendente do DNIT na Bahia

Especial/Direitos
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Quando oramos, 
anjos e santos 
vêm até nós

           Por Monsenhor Jonas Habib.
Fundador da Canção nova 

(www.cancaonova.com)

Deus quer que tenhamos sempre em mente esta verdade: nossa 
oração, independentemente do estado em que estamos, é a força 
motriz para que anjos e santos entrem em ação e venham em nosso 
favor. Essa é a vida sobrenatural que nos une perante Deus. “Co-
nhecereis a verdade, e a verdade fará de vós homens livres” (João 
8,32).

Aproveite, agora, e reze ao Senhor.
Apresente suas necessidades, seus pedidos.
Apresente a Ele sua situação de saúde, seus problemas de re-

lacionamento, suas dificuldades no emprego ou para arrumar um 
trabalho que o sustente. Peça por seus filhos, pais, casamento. Saiba 
que você não pede sozinho. Anjos e santos estão com você. Eles 
rezam ao seu lado, reforçando e apresentando suas orações a Nosso 
Senhor. Principalmente, eles intercedem por você mostrando sua 
via ao Senhor, suas necessidades e desespero.

Quando oramos juntos, o próprio Jesus, que é o principal inter-
cessor, se põe em nosso meio de forma amabilíssima, assim como a 
Santíssima Virgem.

Toda oração tem seu efeito, mesmo que não percebamos. Mes-
mo quando não estamos conseguindo nos concentrar e pensamentos 
negativos ou de tristeza insistem em interromper nossas orações, o 
céu desce até nós para nos ouvir. Não duvide nunca: quando ora-
mos, o céu se faz presente.

 Portanto, repita: Vinde, Senhor Jesus, em nosso auxílio.
Seu irmão.

Esta cidade, hoje dinâmica e bela, tem uma história 
de lutas e glórias. Sua epopéia teve começo nos idos de 
1553, quando efetivamente se iniciaram as explorações 
das margens de um curso d’água que nascia nas ban-
das da Serra da Itaraca, mas tarde batizada como Rio 
Cachoeira.

Roças, pequenas clareiras abertas no meio da mata 
hostil, foram desaparecendo com o tempo. Poucas, bem 
poucas mesmo, conseguiram se transformar em pouso 
de viajantes. Duas delas, localizadas à margem do Rio 
Cachoeira, lograram sobreviver recebendo mais tarde 
a denominação Ferradas (que hoje é um dos bairros de 
Itabuna) e Tabocas, quando passaram à condição de 
Vila, em lento processo de transformação.

Em 4 de agosto de 1906, alguns Deputados, enca-
minharam um projeto elevando o Arraial de Tabocas 
à categoria de Vila. E no dia 13 de setembro, também 
desse mesmo ano, a Lei Nº. 692 desmembrou do Muni-
cípio de Ilhéus a Vila de Tabocas, constituindo assim o 
novo município dando-lhe o nome de Itabuna. Foi atra-
vés da Lei Nº. 807 de 28 de julho de 1910 que Itabuna 
foi elevada à categoria de cidade.

A cacauicultura foi o principal (alguns acreditam 
que ainda seja) recurso econômico para o desenvol-
vimento das cidades do Sul da Bahia, até meados dos 
anos 30, proporcionando um rápido crescimento sócio-
político-econômico, “tecnológico” e educacional da ci-
vilização grapiúna. Mas devido aos problemas internos 
da “Política do Café-com-leite” da República Velha e 
da crise da Bolsa de Valores de Nova York de 1929, 
os produtores começaram a viver uma fase intensa de 
crise que cada vez mais foram se acumulando. E no 

auge da crise, o Presidente “bossa novista” Juscelino 
Kubistchek nos socorreu criando a CEPLAC – Comis-
são Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, que tem 
(ou tinha?) como objetivo recuperar e racionalizar a la-
voura dos frutos de ouro, o que conseguiu parcialmente 
naquele período. 

Com a criação desse órgão essa “jovem senhora” 
conseguiu soerguer até a advinda da crise da década 
de 80.

Itabuna que por muitos anos foi conhecida como a 
“Capital do Cacau”, maior fonte de renda da região, que 
em face da vassoura-de-bruxa (doença endêmica que ata-
ca e destrói árvores e frutos do cacaueiro) e que segundo 
pesquisadores aqui chegou ao final da década de 80, tra-
zendo uma grande instabilidade econômica a região.

Vivemos um momento de transição, com a propos-
ta de diversificação da economia, pois a monocultura 
foi boa no passado, mas sozinha é inócua no presente 
e, nossa cidade tem potencial para outros ramos como 
o de prestação de serviços e comércio (incluindo aí o 
turismo de negócio). 

Esperamos que os ideais dos corajosos desbrava-
dores dessa linda, maravilhosa, hospitaleira e outrora 
pujante cidade sirvam de “bússola” e exemplo para que 
os grapiúnas dêem a volta por cima e deixemos de ser a 
cidade do já foi e já teve.

Parabéns aos Itabunenses e a cidade de Itabuna por 
seus 99 anos de emenacipação política.

*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) 

Um Pouco
da História 
de Itabuna E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Por Vercil Rodrigues*

Tenho visto nos últimos tempos inúme-
ras peças (outdoor) no nosso pequenos, mais 
produtivo mercado regional de publicidade, 
com erros grotescos. Há algum tempo não 
trabalho com agência de propaganda, mais 
ainda recordo que existia todo um projeto 
gráfico direcionado para o nosso mau tratado 
outdoor. Lembro-me que a peça tinha que ser 
o mais sintética e objetiva possível. Uma boa 
imagem, uma frase de efeito e a assinatura 
do cliente já bastavam; pois pelo que sei este 
tipo de publicidade é direcionada a um pú-
blico que anda de automóvel, e, que não leva 
mais que sete ou oito segundos para ler.

A poluição visual de um outdoor agride 
a todos. Um número excessivo de fontes, co-
res que mais pertubam e prejudicam a leitura, 
que ajudam no layout, textos minúsculos e em 
tipo serifado – para quem não sabe a serifa é 
diretamente ligada aos tipos romanos, exem-
plo: Times New Roman – que não são reco-
mendados em peças como o outdoor. Caso 

venha a usar, procure evitar que a letra esteja 
no formato normal. Informações de canto de 
página ou rodapé dever ficar visíveis. 

Outra informação importante é que o 
outdoor tem proporção equivalente a 1x3, o 
que quer dizer que para cada metro na altura, 
3 metros na largura. A divisão do mesmo é 
sempre feita em 32 pedaços, sendo eles mon-
tados com 4 pedaços na altura e 8 na largura, 
hoje já existem máquinas que plotam o outdo-
or inteiro, mas muitas empresas ainda usam o 
método tradicional. O artista gráfico antes de 
mais nada precisa criar esta malha, para ter 
o cuidado de não deixar que frases inteiras 
sejam cortadas ao meio. Por mais profissional 
que seja o montador, haverá sempre imperfei-
ções na peça. Existem casos que um determi-
nado elemento do outdoor chegar a ficar no 
cruzamento de 4 peças, mostrando o quanto 
o design é inexperiente no assunto. O pior é 
que na maioria das vezes o cliente e a própria 
agência deixam o material ir para rua.

O layout além de muita análise, precisa 
ser visto a uma distância simulada que pro-
porcionalmente lhe dê uma visão de 20 a 
25 metros. Se o mesmo der leitura, você vai 
estar com uma boa peça publicitária. Ou-
tra coisa é a questão iluminação. Nas capi-
tais, o cliente tem sempre a opção na hora 
de escolher um back light, front light, que 
são outdoors com iluminação noturna, se 
não temos estes recursos, precisamos estar 
atentos a estes detalhes, para não colocar-
mos no mercado uma peça que tenha função 
simplesmente diurna. A preocupação com a 
visibilidade do produto é muito importante, 
senão a agência, o cliente e o produto não 
alcançarão a meta desejada. Com isso perde 
o cliente, pois não vende o produto. Perde o 
produto, pois não sai da prateleira, e perde a 
agência; pois cliente insatisfeito não volta. 

*Diagramador e responsável 
pelo setor de arte do Jornal Agora

O que andam fazendo 
com nossos outdoors? E - m a i l :  a r n o l d c o e l h o @ g m a i l . c o m

Dançarino de boite gay.....
A professora pergunta na sala de aula:
- Pedrinho qual a profissão de seu pai?
- Advogado, professora.
- E a do seu pai, Marianinha?
- Engenheiro.
- E o seu, Aninha?
- Ele é médico.
-E o seu pai, Joãozinho, o que faz?
-Ele... Ele é dançarino numa boate gay!
- Como assim? (pergunta a professora, surpresa)
- Fessora, ele dança na boate vestido de mulher, 
com uma tanguinha
minúscula de lantejoulas, os homens passam a 
mão nele e poem dinheiro
no  elástico da tanguinha e depois saem para 
fazer programa com ele.
A professora rapidamente dispensou toda a 
classe, menos Joãozinho
Ela caminha até o garoto e novamente pergunta:
- Menino, o seu pai realmente faz isso?
- Não, fessora. Agora que a sala tá vazia, eu 
posso falar! Ele é
Deputado Federal... Mas dá uma vergonha falar 
isso na frente dos
outros!!!
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1- Trabalho num hotel de 
2ª a 6ª, das 14h as 21, e, no sába-
do ou domingo, realizo um plan-
tão de 14 horas. Com isso, tenho 
uma folga semanal, na 4ª feira, e 
ainda recebo um final de semana 
de repouso, num regime de rodí-
zio. Por trabalhar 14 horas se-
guidas, tenho direito a pagamen-
to de horas extras pelo plantão? 
Ás vezes trabalho feriados, além 
dos sábados e/ou domingos, mas 
não ganho por isso. O que faço? 
Fernanda.

R. O regime de trabalho regi-
do pela CLT é de oito horas diárias 
e 44h semanais. É permitido ao 
empregador submeter o trabalha-
dor a 2h extras diárias, as quais 
deverão ser remuneradas com adi-
cional de 50% no mínimo. A CLT 
também determina que é direito 

do empregado o descanso semanal 
remunerado, que preferencialmen-
te deve ser aos domingos. Se não 
for concedido o repouso semanal 
remunerado o empregador terá que 
pagá-lo de forma dobrada.

Entretanto, com as freqüentes 
flexibilizações das leis trabalhis-
tas, sobretudo em decorrência das 
CCTs (Convenções Coletivas de 
Trabalho) é permitida a compensa-
ção de jornada, mas a mesma não 
pode ser para prejudicar o empre-
gado.

Assim, a empregada pode in-
gressar com uma ação trabalhista 
para pleitear as horas extras traba-
lhadas.

2- Contatei um empregado 
por três meses para ele cuidar dos 
meus animais e regar as plantas 
da área externa de minha casa. 

Acertei que ele receberia 60% 
do salário mínimo. Ele não quis 
que a CTPS fosse assinada, nem 
que recolhesse o INSS. Passado 6 
anos, irei dispensá-lo. Que obri-
gações devo pagar? Pedro

R. Todas. Esse empregado é 
considerado doméstico. Mas como 
tal tem direito a receber um salário-
mínimo integral a título de salário, 
Aviso-Prévio, Férias, 13º salário, 
anotações na CTPS e recolhimen-
to do INSS. Entretanto, deve ser 
observar a prescrição qüinqüenal, 
estando prescritas as verbas ante-
riores ao último qüinqüênio.

*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

Vítimas de desastres do clima aumentarão 50%
O número de pessoas atingidas por catástrofes climáticas em 2015 deve aumentar cer-

ca de 50% em relação à média atual, passando de 250 milhões por ano para 375 milhões. 
Esse é o alerta de um relatório divulgado ontem pela organização Oxfam Internacional. 
Segundo o estudo, o aumento poderá causar um colapso no - já insuficiente - sistema 
global de ajuda humanitária. Só para lidar com esse maior número de vítimas, segundo a 
organização, seria necessário aumentar o volume de ajuda humanitária de US$ 14 bilhões 
(em 2006) para US$ 25 bilhões por ano. 

Bahia já tem 11 casos da Gripe A
Sobe para 11 o número de casos de Gripe A na Bahia. Segundo a Secretaria da Saúde 

do Estado (Sesab), Os novos três registros são de integrantes de uma mesma família, um 
homem de 29 anos e os dois filhos de 03 e 09 anos, que viajaram para Buenos Aires. A 
Sesab  não soube informar quando os infectados desembarcaram em Salvador. Eles per-
maneceram internados apenas um dia no Hospital Octávio Mangabeira, referência da rede 
pública para tratar o vírus, e agora serão monitorados durante dois dias em casa.

No mundo dos negócios, o que é 
mais importante, conteúdo ou expres-
são? Vamos tentar esclarecer os dois 
questionamentos com uma estória:

– Um Mascate tinha como seu 
maior faturamento, a venda de Bíblias. 

– De cidade em cidade ele recruta-
va vendedores para vendê-las. 

– Entre as pessoas que se apresen-
taram, um gago insistiu em fazer parte 
da equipe. 

– A contra gosto do Mascate o 
gago foi contratado. 

– O gago passou em todos os tes-
tes de conhecimento, evidentemente, 
faltava-lhe o poder de expressão para 
persuadir um possível cliente a com-
prar o produto. 

– Com muita pouca fé, o Mascote 
liberou apenas uma Bíblia para o gago 
trabalhar, achando que o seu defeito 
congênito lhe traria dificuldades para 
negociá-la. (Para efeito de informação, 
cada vendedor recebia 10 Bíblias).

– Em 15 minutos o gago volta pe-
dindo outra Bíblia para vender. 

– O Mascote – maravilhado – co-
meça a perceber que cometeu um erro 
em subestimar aquele profissional, 
mas ainda desconfiado libera duas Bí-
blias para o gaguinho. 

– Em 20 minutos o gago volta pe-
dindo mais Bíblias para continuar suas 
visitas. 

– E assim o gago foi batendo to-
dos os recordes de venda de Bíblia na 
história de vendas do Mascate.

– Encantado com aquele sucesso, 
o mascote resolveu reunir todos os 
vendedores para tentar absorver as téc-
nicas de vendas daquele profissional. 

– Foi quando o gago passou à to-

dos, o segredo de sua superação. 
– Segundo ele, o gago, ao abordar 

o possível cliente, dizia:
“Va-va-va-ai com-com-comprar 

ô-ô-ô quer que eu leia”?
– Imediatamente, o cliente para 

não ver aquela cena se estender por 
muito tempo, acaba adquirindo o pro-
duto, e o gago saía como um grande 
vendedor! 

A estória faz emergir uma ques-
tão interessante: o que leva um profis-
sional a fazer mais sucesso que outros 
de sua mesma categoria? A resposta 
é simples, conteúdo e expressão! 
Alguns com o mesmo conteúdo dos 
outros, disponibilizam mais tempo 
em seu atendimento, mostram-se 
interessados pelos problemas dos 
clientes e tentam dar uma atenção 
maior as questões deles. Essa força 
de expressão acaba traçando o viés do 
profissional e concedendo o sucesso 
inevitável de quem passou a vida toda 
adquirindo conteúdo, mas viu que, 
sem expressão num mundo compe-
titivo não terá chances de projeção; 
sucesso e renda.

A expressão representa 70% a 
80% de uma venda. Encare venda 
como tudo àquilo que você tenha a 
oferecer ou a convencer alguém a ad-
quirir alguma coisa tangível ou intan-
gível. Para ilustrar o que estamos es-
crevendo: quantas vezes nos sentimos 
mais a vontade com aquele médico que 
nos atende como se fosse um amigo de 
muito tempo, e não aquele técnico frio 
peculiar da profissão?

*Publicitário e Diretor 
da Agência de Publicidade Costha Fera.

Conteúdo e Expressão

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

Olá meu amigo Vercil, “Recebi o 
novo exemplar do Jornal DIREITOS 
e gostei muito. A cada mês, melhor. 
Parabéns!” - Enézio de Deus – Ad-
vogado, Professor da ACADEPOL, 
Palestrante e Autor do Livro “A Possi-
bilidade Jurídica de Adoção Por Ca-
sais Homossexuais”. Feira de Santana 
– Bahia. 

 “Olá Vercil! Parabéns pelo lindo Jor-
nal. É isto ai. Avante amigo! Abraços. 
Damiana Gomes - Colunista e Di-
retora Comercial do Jornal Diário de 
Ilhéus.
“Prezado amigo Vercil, Acabo de ler o 
jornal (a primeira leitura, porque de-
pois vou digerindo por partes).
Comentário: Bom visual, boa dia-
gramação, leitura agradável, com 
distribuição de anúncios de forma 
suave. Gostei da variedade de as-
suntos embora sem sair do Foco ou 
contexto. Realmente um Jornal fei-
to com Profissionalismo, com muito 
bom conteúdo. Parabéns, que Deus 
continue te iluminando SEMPRE. 
Levy Ganem – Membro da Esco-
la de Cidadania, Itabuna – Bahia. 

Prezado Vercil,“A cada edição o DI-
REITOS nos surpreende com novi-
dades, seja uma nova coluna ou uma 
surpreendente entrevista. Sem contar 
a qualidade diagramacional e agora o 
conceitual 2º Caderno - Variedades 
com diversificados temas (incluindo-
se aí a Coluna sobre a Maçonaria, Vi-
nhos, Cinema) escritos por inteligentes 
articulistas. Vida longa ao Direitos.” - 
Alex Venicius Miranda – Delegado 
de Polícia. Itabuna – Bahia.

Policia Militar1-  ....................................................................190.
Policia Civil2-  .................................................197  e  3214 7814
Corpo de Bombeiros3-  ..........................................................193.
Defesa Civil4-  .......................................................................199.
Samu5-  ..................................................................................192.
Delegacia da Mulher Itabuna6-  ..................................3214 7826.
Delegacia do Meio Ambiente Ilhéus7-  .......................3234 8147.
IBAMA/Ilhéus8-  .........................................................3634 2850
OAB/Itabuna9-  ...........................................................3613 1892.
ECAD/Bahia10-  .................................................... (71) 3321 5511
NUPRAJ/FTC11-  .........................................................3214 2426.
Receita Federal12-  ........................................................3214 5648.
Cartório de Protestos13-  ................................................3211 8520
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Departamento de Polícia Técnica16-  ............................3617 1700
Secretária da Fazenda Estadual17-  ...............................3613 5568.
Fórum Rui Barbosa18-  ..................................................3214 6200
Ministério Público do Estado19-  ...................................3613 0277
 Policia Rodoviária Federal20-  ......................................3613 7009
Ciretran Itabuna21-  .................................. 3214 7714 e 3211 0679
Ciretran Ilhéus22-  ..........................................................3639 3815
Aeroporto de Ilhéus23-  .............................3634 2840 e 3231 7269
Embasa24-  ...............................................................0800 555 195.
Coelba25-  ................................................. 3613 4811 e 3212 4690
FUNDESB/Fund. dos Deficientes26-  ..........................3215 5434.
Zona Azul27-  ................................................................3617 1964.
Amurc28-  .....................................................................3613 5114.
Direc 0729-  ...............................................3215 2577 e 3613 3822
Unime30-  .......................................................................2102 3000
FTC31-  ..........................................................................3214 2424
Uesc32-  ..........................................................................3680 5200
Faculdade Madre Thays33-  ...........................................3634 6160
Prefeitura Municipal de Itabuna34-  ...............................3613 1188
Câmara de Vereadores de Itabuna35-  .......3613 1313 e 2103 3123
SAC Itabuna36-  .............................................................3613 5510
Associação Comercial e Empresarial de Itabuna37-  .....3613 1171
Emasa38-  ..................................................................0800 73 1195
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 O que mais tem me empol-
gado no trabalho que estamos 
desenvolvendo na secretaria de 
esportes, é o resultado de alegria, 
auto-estima, socialização e per-
ceptíveis benefícios para o corpo 
e a mente, das centenas de pessoas 
que praticam natação e hidrogi-
nástica na Vila Olímpica. E nada 
mais me emociona nessa realida-
de, que uma senhora de 93 anos, 
com seu vigor e compreensão 
sobre a importância do exercício 
para o seu bem estar e longevida-
de saudável, risonha e solícita. Ela 
nos transmite a sensação de que a 
piscina funciona quase que como 
uma fonte de rejuvenescimento. A 
Natação é um dos esportes mais 
completos que existem, devido a 
seu aspecto de liberdade motora 
com baixo impacto, traz uma sé-
rie de benefícios ao corpo humano 
como também melhora da capa-
cidade cardiorespiratória, grande 
queima calórica, melhora da co-
ordenação, equilíbrio, agilidade, 
força e velocidade. Devido ao tra-
balho em diferentes temperaturas 
traz melhores condições de saúde, 
principalmente para crianças e 

idosos (anticorpos), tornando-se 
imunes a diversas doenças como 
gripes, resfriados e outras oriun-
das destas, além de desenvolver 
habilidades psicomotoras, socia-
bilidade, melhora da auto-estima, 
sensações de bem estar emocio-
nal. Outro fator interessante da 
natação e a hidroginástica é a 
inexistência de implicações e res-
trições às diversas faixas etárias, 
abrangendo desde bebês, crian-
ças, adultos a pessoas com mais 
de noventa anos, como é o caso 
desta empolgada e empolgante 
senhora. Tanto que cada vez mais 
vem obtendo destaque para ou-
tro tipo de público, pessoas com 
necessidades especiais, por seus 
benefícios fisiológicos como por 
sua interação entre o ambiente 
aquático com o aspecto psico-
lógico e emocional das pessoas. 
Portanto, faça como esta senhora, 
pratique natação e hidroginástica, 
pois além de manter a forma, cui-
da da sua saúde e lhe garante uma 
boa qualidade de vida. 

*Por José Alcântara Pelegrini
Secretário de Esportes da 

Prefeitura Municipal de Itabuna

Rejuvenescimento 
e auto-estima com 

natação e hidroginástica

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

Do deputado Fernando Gabeira, 
luminar da ética, descobriu-se que con-
tratou a namorada para prestar serviços 
a seu gabinete.

Resposta: contratou-a quando era 
apenas namorada, depois que passou a 
ter uma relação estável (eufemismo dos 
tempos modernos para “viver juntos”), 
nunca mais utilizou os serviços, profis-
sionais é claro, da moça.

Do senador Cristovam Buarque, 
outro luminar da ética, soube-se que a 
sua mulher foi colocada à disposição do 
gabinete de um senador amigo

Resposta: ele não sabia disso, mas 
garantiu que se houver irregularidade, 
aceita ser punido, desde que todos os 
envolvidos em irregularidades também 
sejam punidos.

Do senador César Borges, apurou-
se que seu nome aparece entre os inú-
meros atos secretos do Senado.

Resposta: exige que alguém expli-
que como seu nome foi parar lá, certa-
mente deixando entendido que se por 
um ato secreto ele foi beneficiado, isso 
se deu sem o seu conhecimento.

De um dos netos do senador José 
Sarney, não aquele estudante universitá-
rio que recebia cerca de 8 mil reais por 
mês do Senado e que, flagrado,  passou 

o cargo à mãe; mas outro, enfronhado 
nos meandros bancários, revelou-se que 
montou uma empresa para intermediar 
empréstimos consignados entre um 
grande banco e...o Senado!

Resposta: o neto disse que estava 
vencendo na vida pelos méritos pró-
prios e não por apadrinhamento (não se-
ria “avôdrinhamento”, neologismo que 
está muito em voga?) e o avô, envolvido 
em tantas acusações que vão de netos e 
filhos a mordomos e viúvas de amigos 
beneficiados, se disse vítima de uma 
campanha difamatória da mídia.

Do ex-presidente da República e 
atual senador Fernando Collor de Mello, 
que está mais para treva do que luminar, 
sabe-se agora que a alimentação de seus 
seguranças na Casa da Dinda (a célebre 
moradia dos tempos de PC Farias e que-
tais) é paga com dinheiro do Senado.

Resposta: Collor nem se dignou a 
responder, provavelmente por imaginar 
que, pelo passado que tem, onde as ci-
fras ultrapassavam facilmente a casa do 
milhão, é bobagem perder tempo com  
irrisórios (para ele)  4.830 reais com 
marmitas adquiridas num restaurante 
chamado, ora vejam,  Boka Loca.

De um punhado de senadores, 
vestais, bestiais e outras rimas mais,  

apurou-se que 21 deles tem as contas 
telefônicas residenciais (contas parti-
culares,  portanto)  pagas com dinheiro 
do Senado (dinheiro público, portanto). 
Encabeça a lista de beneficiadas com 
mais essa mordomia, a ex-senadora e 
ora governadora do Maranhão, Roseana 
Sarney, como se já não bastasse a mor-
domia do mordomo pago pelo Senado.

Resposta: ninguém, até o momen-
to, se dignou a responder, talvez com 
receio de que, descoberta mais essa ma-
mata, a partir de agora tenham que pa-
gar as ligações telefônicas com dinheiro 
do próprio bolso e não do nosso bolso.

Qual serão os próximos atos desse 
verdadeiro teatro do absurdo, onde  ato-
res-canastrões se revezam numa suces-
são de papéis de vilões com pose de mo-
cinhos, enquanto a platéia (ou a patuléia) 
assiste sem poder interferir no roteiro?

Ou melhor, pode sim, aproveitando 
essa fantástica arma chamada voto para 
mudar os atores e, quem sabe, o roteiro.

Enquanto isso não ocorrer, podere-
mos até eventualmente entrar em cena 
nesse teatro, mas apenas e tão somente 
no papel de palhaços.

Ou de bobos da corte, o que dá no 
mesmo.

Por Daniel Thame.
Jornalista.

O teatro do 
absurdo e os 
bobos da corte

E-mail :  danielthame@gmail .com

Av. Amélia Amado, 867 - Centro - Itabuna-BA
www.oreidovidroeletrico.com.br

A comunidade jurídica do País aguarda com ansiedade 
ainda nesse semestre o lançamento pela Editora Saraiva de 
São Paulo a obra jurídica coletiva: TRATADO DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL, que está sendo coordenada Presidente 
do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Ferreira 
Mendes, Ives Gandra da Silva e o Itabunense Carlos 
Valder do Nascimento.

A obra terá 3 volumes e contará com textos/temas dos 

juristas-colaboradores Tarso Genro, Alexandre de Moraes, José 
Afonso da Silva, Edivaldo Brito, Hugo de Brito Machado, Sacha 
Calmon Navarro Coelho, José Augusto Delgado dentre outros. 

Com um time desse a obra promete revolucionar 
o mercado editorial jurídico. E o bom é que temos na 
coordenação um expoente regional que é o Professor Carlos 
Valder do Nascimento, o que demonstra a qualidade dos 
juristas do Sul da Bahia.

Livro: 
Tratado de Direito 
Constitucional

Atenção: Na edição anterior o tema dessa coluna saiu grafado errado, o certo 
seria: “Esporte e educação básica são princípios da inclusão social”.



Zenon Moreira
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Itabuna tem se tornado nos últimos tempos 
um centro de referência em gastronomia no Sul 
da Bahia.

 E são diversos os locais onde podemos 
apreciar desde um delicioso prato da culinária 
baiana e nordestina, passando por um delicioso 
churrasco e suculentas feijoadas e até mesmo 
as delicias da culinária internacional como a 
árabe, a chinesa, a mexicana e até mesmo a ja-
ponesa.

E esta última (a japonesa) é a culinária que 
cada vez mais vem conquistando adeptos no 
mundo, sendo a mais apreciada nas casas espe-
cializadas de nossa cidade.

A bonita apresentação, o sabor inigualável 
dos alimentos e os benefícios que fazem para a 
saúde são atributos ressaltados por todos aque-

les que manifestam predileção pela cozinha 
oriental.

A culinária japonesa baseia-se principal-
mente no preparo de pratos a base de peixes 
(alimentos com pouca gordura e baixo coles-
terol), legumes e soja, este último largamente 
utilizado também em forma de tempero e mo-
lho (shoyu).

Nas próximas edições traremos dicas dessa 
“exótica” e apreciada culinária oriental que os 
brasileiros tanto se deliciam e que nossa região 
tem também aprendido a apreciar/saborear e, 
esta coluna nasce com o propósito de contribuir 
para essa disseminação.

Por Marco San.
SushiMan e Diretor da Marco Sam Sushi e Grill.

E-mail: marco.sushibar@hotmail.com 

Marco Sam Sushi

Elas dificultam a
absorção de gorduras
e ajudam no controle do co-
lesterol

Quem resiste à tentação de comer um bom 
chocolate? Pode ser ao leite, meio amargo, amar-
go, branco. Pode estar em bolos, tortas, sorvetes, 
enfim, o chocolate é um alimento que pode ser 
utilizado nas mais diversas receitas e, em todas 
as suas formas de apresentação, faz sucesso entre 
todas as faixas etárias.

Ele já foi considerado um dos maiores vilões 
das dietas, mas foi comprovado que se consumi-
do com moderação faz bem à saúde. “O chocola-
te é um alimento nutritivo, rico em flavonóides, 
antioxidantes que ajudam a proteger o coração 
reduzindo o risco de doenças cardíacas, além dis-
so, estas substâncias presentes podem contribuir 
para a síntese de serotonina, um neurotransmissor 
responsável pelo bem estar e sensação de prazer”, 
explica a nutricionista Vivianne Alves.

Um estudo da Universidade do Estado da 
Pensilvânia, nos Estados Unidos, mostra que 
consumo de flavonóides é capaz de retardar em 
até 8% a oxidação do colesterol ruim (LDL), que 
é um dos fatores responsáveis pela arteriosclero-
se. Os flavonóides estão associados à diminuição 
do risco de doenças e ataques do coração. Sendo 

assim, ponto positivo para o chocolate!
Mas não é qualquer chocolate que promove 

estes benefícios. Quanto mais alto o teor de cacau 
(70% a 98%), maior o benefício, devido à grande 
concentração de antioxidantes. Portanto, o choco-
late mais indicado para o consumo é o amargo. 
Mas que o consumidor não se iluda com todas es-
sas maravilhas e consuma o produto em excesso, 
pois a grande quantidade de gorduras saturadas 
presentes no alimento pode aumentar os níveis de 
colesterol no organismo e interferir na balança.

Uma solução para amenizar a absorção des-
sas gorduras pelo organismo é o consumo diário 
de fibras, que devem ser distribuídas ao longo da 
dieta (por dia, cerca de 30g devem ser consumi-
dos). E cereais integrais, frutas e legumes crus 
são ótimas fontes de fibras. O uso de fibras ali-
mentares auxilia no funcionamento do intestino 
e deve ser acompanhado da ingestão de líquidos 
e estar associado a uma dieta equilibrada e há-
bitos de vida saudáveis, explica Kali Nardino, 
consultor farmacêutico. 

Fonte: www.minhavida.com.br

Consumo de fibras 
ameniza perigos 
do chocolate

Zenon Moreira nasceu em Itabuna e herdou 
de seu pai a musicalidade. Aos 12 anos foi pre-
senteado com um violão e a partir de então, pas-
sou a expressar todo seu sentimentalismo através 
da música, compondo suas canções, cantando e 
encantando o público admirador da boa música. 
Sempre adepto da MPB, ainda na adolescência, 
passou a integrar grandes bandas, percorrendo o 
Brasil de Norte a Sul, dividindo palco com ar-
tistas renomados da Música Popular Brasileira 
como: Zé Ramalho, Dominguinhos, Elomar Fi-
gueira, Xangai, Edgar Mão Branca, entre outros.

Zenon, também foi destaque em festivais nas 
décadas de 80 e 90, a exemplo do Canta Bahia, 
Troféu Caimmy, Terravista e outros. Hoje, esse 
conhecido nome da música regional, reaparece 
com seu mais novo trabalho: “O Canto do Rio”. 
Ambientalista nato, Zenon traz uma coletânea 
de composições de sua autoria, que retratam de 
forma poética as bacias hídricas e a natureza, em 
especial as da região sul da Bahia, abordando 
também a necessidade de preservar e revitalizar 
os recursos naturais.

Além do trabalho solo realizado em escolas, 
centros culturais, voltado para a MPB e para o 
resgate dos valores regionais, Zenon também bri-
lha com a “Banda Zen” na qual apresenta um re-
pertório eclético, que varia de forró, MPB e reg-
gae uma verdadeira “salada musical”. O trabalho 
tem recebido uma grande aceitação do público 
nos lugares onde tem se apresentado. A exemplo 
do São João no Sudoeste e em algumas cidades 
do recôncavo baiano. E assim ele vai seguindo, 
levando cultura, diversão e alegria a essa gente 
acolhedora e receptiva do nosso Brasil.   



Av. Princesa Isabel, 1371, São Caetano - Telefone: (73) 3617-2933 - Itabuna-BA

www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA - EDIÇÃO DE JULHO DE 2009 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

2º Caderno
06

Considerações
ao nosso São João

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

*Jornalista e Assessor de Imprensa

O Conselho Nacional de Educação 
(CNE) aprovou no último dia 30, a pro-
posta de reforma curricular e organizacio-
nal do ensino médio que foi apresentada 
pelo Ministério da Educação (MEC) em 
maio. O projeto chamado “ensino médio 
inovador” irá apoiar iniciativas das se-
cretarias estaduais de educação para me-
lhorar a qualidade do ensino oferecido e 
tornar a etapa mais atraente. 

Os principais pontos da proposta 
apresentada pelo MEC não foram altera-
dos. Entre eles está o aumento da carga 

horária de 2,4 mil para 3 mil horas/ano 
e uma reforma organizacional do currí-
culo. O atual modelo da grade curricu-
lar, dividido em 12 disciplinas tradicio-
nais, será dividido em quatro eixos mais 
amplos (trabalho, ciência, tecnologia e 
cultura) para incentivar a interdiscipli-
nariedade. 

O CNE recebeu várias sugestões de 
entidades da sociedade civil que foram 
incorporadas ao projeto.  O texto final 
deve ser divulgado até o fim desta sema-
na. Agência Brasil. 

O Senado aprovou no dia, em deci-
são terminativa da CAE (Comissão de 
Assuntos Econômicos), o PLS 52/09 
que oferece isenção de Imposto de Ren-
da (IR) e INSS sobre o valor da bolsa de 
estudo concedida pelas escolas ao filho 
de professor. O relator da proposta, se-
nador César Borges (PR) manteve emen-
da estendendo o benefício para todos os 
trabalhadores de escolas. Borges afirma 
que a proposta aprovada pelo Senado, 
de autoria do senador Marcelo Crivella 
(PRB-RJ), corrige injustiça provocada 
pela interpretação da Secretaria da Re-
ceita Federal de que a bolsa escola cons-
titui renda do trabalhador.

Conselho Nacional de Educação aprova 
reforma curricular do ensino médio

Senado dá isenção de 
IR em bolsa de estudo 
de professores

Na arrumação da fogueira durante o dia de São João 
Batista já era uma grande festa de fé para os seus prepara-
tivos à noite. As famílias, os diversos parentes e amigos to-
dos reunidos na fazenda do celebre patrono. Enquanto isso as 
crianças saltavam no terreiro da localidade fogos: cobrinhas, 
chuvinhas, traques... Ansiosas, e querendo que logo viesse à 
noite, pois estava reservada a farta ceia rechiada de: bolos de 
aipim, tapioca, ovos, puba; A canjica, o mungunzá, a pamo-
nha, amendoim cozido, milho verde assado e cozido... etc. 

Tudo era encanto e beleza no São João da fazenda e 
das cidadezinhas, o povo se cumprimentava e sorria; não 
existia a violência, só brincadeira e amor; “O São João Pas-
sou por ai?”.

A noite chegava “o trio de sofoneiros” já estava presente 
para tocar, acordeom, zabumba, o triangulo a festa que ia co-
meçar. O grande forró do salão da casa sede da fazenda come-
çava... Casa essa ladeada por grandes varandas, dando lugar 
às redes preguiçosas... 

Do lado de fora, as crianças corriam e gritavam radiantes 
de alegria, aliadas aos adultos que também pareciam crianças 
na fé do São João. 

Antes da realização da festa, o patriarca da família, 
convidava a todos para a ceia. Era uma grande mesa de dez 
metros de cumprimentos repleta de tudo, carne de churras-
co, porco assada, frango, carne do sol, feijão tropeiro etc. 
Era realmente uma grande festa de fé, carinho e fartura. 
Mais tarde a festa era realizada à beira da fogueira, até o 
dia clarear, onde o ponto alto era os batizados, e os amigos 
se tornavam compadres. 

Convidados pelo patriarca, à mesa, todos rezavam em fa-
vor do Santo, buscando dias melhores em um só coro e agra-
decendo ao São João as vitórias de mais um ano.

O Trio, não parava de tocar, “bicando” quentão ou licor 
de jenipapo, laranja, jabuticaba, cacau, cajá, amendoim etc. 
Só tocavam músicas de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Ma-
rines e sua gente, Teixeirinha e o Trio Parado Dura, musicas 
genuinamente dos festejos juninos! 

O São João era autentico, as pessoas realizavam a festa 
com fé, sem nenhuma conotação comercial, como acontece 
nos dias de hoje... onde os interesses pessoais estão acima 
de tudo!

 Até os sofoneiros tocavam como convidados e se sen-
tiam orgulhosos, em troca de um agradecimento do dono da 
fazenda. Não se via banda tocando axé, samba, musica de 
carnaval, etc., como acontece nos dias de hoje. Com isso, a 
tradição dos festejos juninos estão indo embora, pelo menos 
aqui no sul da Bahia.

Hoje o São João, talvez, devido, ao aumento de outras 
religiões (evangélicas, protestantes...) o Brasil que tem uma 
cultura católica, costumes que veio de Portugal, desde o seu 
descobrimento; o motivo pelo qual esteja tirando as tradições; 
as comemorações estejam tomadas outros caminhos.

  Reflitam, e não percam a fé, desta data do nascimento 
de São João Batista, um dos maiores discípulos de Jesus que 
veio para anunciar a sua chegada e que LHE batizou em nome 
de Deus. 

E, “quem não tiver culpa que arremesse a primeira 
pedra!”.

Ah! Que saudade do meu São João!

Proposta reduz Constituição
de atuais 250 artigos para 75

Uma proposta em tramitação na Câmara dos Deputados 
propõe a mudança mais radical na Constituição desde sua apro-
vação há 21 anos. De autoria do deputado Regis de Oliveira 
(PSC-SP), com parecer favorável do deputado Sérgio Barradas 
Carneiro (PT-BA), a emenda constitucional enxuga a Carta dos 
atuais 250 artigos para menos de um terço. Na proposta origi-
nal, de Oliveira, restariam 61 artigos. O relator, em seu parecer 
à Comissão de Constituição e Justiça, ameniza um pouco a li-
poaspiração. Sobram, por sua versão, 75 artigos. 

Câmara aprova texto 
principal da reforma eleitoral

A Câmara dos Deputados aprovou, pelo processo simbó-
lico de votação, o projeto de lei que trata da reforma eleitoral. 
Poucos deputados se manifestaram contra a emenda substitu-
tiva global apresentada em plenário pelo relator Flávio Dino 
(PCdoB-MA). Agora, os deputados começam a votar os desta-
ques que visam alterar o texto principal aprovado. Após a vo-
tação dos destaques, o projeto será encaminhado à apreciação 
do Senado Federal. Se aprovado e promulgado até o inicio de 
outubro, as novas regras eleitorais já valerão para as eleições 
do ano que vem. Informações do Site UOL.

“A partir de/Desde”.1- 
A partir de é expressão tempo. Quer dizer a começar em. 

Por isso, a partir de não combina com o verbo começar. É pleonasmo 
escrever: Os ônibus vão começar a circular em 1º de junho. Diga: 
Os novos ônibus vão circular a partir de 1º de junho. Ou: Os novos 
ônibus vão circular a partir.

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

Trabalhou desde o amanhecer até meia-noite.
“A que pessoas gramaticais do indicativo presente e do 2- 
subjetivo presente se intercala um i na conjunção do 
verbo captar”.
Não se intercala a vogal i para desfazer o encontro consonan-
tal: captar (e não: capitar); capto (e não cápito); capta (e não 
cápita), captam (e não cápitam) etc.
A mesma observação cabe a outros verbos cujo radical termi-

na por duas ou mais consoantes: adaptar, raptar, obstar, optar, 
interceptar, designar, impugnar, repugnar, eclipsar etc. Ind. 
Pres.: capto, captas, capta, captamos, captais, captam. Subj. 
Pres.: capte, captes, capte, captemos, capteis, captem.
“3- O que distingue malgrado de mau grado”.

Use malgrado como equivalente de não obstante, 
apesar de: Malgrado sucessivos impasses, ele se firmou 
na profissão./ Não conseguimos salvá-la malgrado nossos 
esforços./ Malgrado a proibição do médico, o paciente foi 
trabalhar.

Empregue mau grado como sinõmino de contra 
a vontade, de má vontade, a contragosto: compareceu, de 
mau grado, ao encerramento do curso.
“A chegada do jogador à cidade de Camaçari for trans-4- 
mitida pela rádio local, ou a chegada do jogador a cida-
de 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.

Congressista brasileiro 
é 6,5 vezes mais caro 
do que um britânico

Estudo da ONG Transparência Brasil mostra 
que o brasileiro é quem paga mais caro para man-
ter um mandato de senador ou deputado entre oito 
países examinados (Brasil, Chile, México, Estados 
Unidos, Alemanha, França, Grã-Bretanha e Itália). 
O estudo relaciona os salários e benefícios dos 
congressistas com o PIB (Produto Interno Bruto) 
per capita - a riqueza média produzida por cada 
habitante do país.

Segundo o estudo, cada deputado brasileiro custa 
para o cidadão 2 vezes mais do que um norte-ame-
ricano, 5,5 vezes mais do que um alemão, 6 vezes 
mais do que um francês e 6,5 vezes mais do que um 
britânico. Já um senador brasileiro custa em termos 
reais mais de 3 vezes que um chileno. Informações 
do Site UOL.



Como forma de ajudar a desafogar o Judiciário brasi-
leiro, abarrotado de processos em todas as suas instâncias, 
a CCJ aprovou no último dia 2, projeto que dispensa da 
homologação judicial a habilitação para casamento. 

De acordo com o PLC 38/07 de autoria do Poder Exe-
cutivo e já aprovado pela Câmara dos Deputados, a habili-
tação será feita pessoalmente perante o oficial do Registro 
Civil, com a respectiva audiência do MP. Caso haja im-
pugnação do oficial, do MP ou de terceiros, aí sim caberá 
ao juiz analisar a homologação.

Atualmente, de acordo com artigo da lei 10.406/02, 
do CC, a habilitação é feita perante o oficial do Registro 

Civil e, após a audiência do MP, é endereçada ao juiz para 
posterior homologação.

O projeto segue agora para votação do Plenário do 
Senado.

Atenção: Na edição mês de junho, recebi vários e-
mails, parabenizando a coluna que venho sempre trazendo 
notícias e informações do mundo jurídico, e um destes, e 
em especial, é de um grande oftalmologista, amigo e con-
terrâneo Dr. Marivaldo a quem envio um grande abraço. 

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

Recursos que 
discutem legalidade 
da tarifa básica de 
telefonia não devem ser 
encaminhados ao STF

E - m a i l :  a g i l t o n @ u o l . c o m . b r

O STF determinou no dia 18 de 
junho, que recursos sobre a legalidade 
da cobrança da tarifa básica de tele-
fonia não devem ser encaminhadas à 
Suprema Corte. A decisão foi tomada 
um dia depois de o Supremo decidir 
que a matéria é infraconstitucional.

Pela determinação, o tema obe-
decerá ao regime da “inexistência da 
repercussão geral”.

Com isso, não devem mais ser 
encaminhados ao STF recursos so-

bre a matéria e todos os processos 
existentes na Corte serão devolvidos 
para os tribunais ou turmas recursais 
de origem. A proposta foi feita pelo 
ministro Cezar Peluso, por meio de 
questão de ordem.

A repercussão geral é um filtro 
que permite que o Supremo julgue 
apenas temas que possuam relevância 
social, econômica, política ou jurídica 
para toda a sociedade brasileira. Além 
disso, as decisões tomadas pela Cor-

te em recursos com repercussão geral 
reconhecida devem ser seguidas pelas 
demais instâncias do Judiciário.

No julgamento do recurso extra-
ordinário, o Supremo decidiu que a 
tarifa básica de telefonia não envolve 
controvérsia constitucional, e que, 
portanto, não cabe à Corte se pro-
nunciar sobre a legalidade ou não da 
questão. Entretanto, foi determinada 
a competência dos Juizados Espe-
ciais estaduais para julgar a matéria.

Aprovada proposta no Senado que dispensa juiz 
de analisar habilitação para casamento civil
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Conforme a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos, a CI-
DADANIA é um DIREITO nato da 
criatura Humana. 

Anteriormente a esta Declaração 
Universal, nem todas as pessoas eram 
cidadãs. Haviam direitos para uns que 
não para todos, enquanto os deveres 
ou a Lei, a todos se impunha.

 Na atualidade, a CIDADANIA 
do Terceiro Milênio, impõe a Todos 
uma visão mais abrangente a fim de 
pensarmos GLOBALMENTE, pois 
estamos todos conectados, vincula-
dos a tudo que acontece ou poderá vir 
acontecer.

E tudo Acontece num Clicar de 
Mouse, numa Velocidade maior que a 
velocidade da Luz.

Já vimos que uma gripe no Mé-
xico, põe toda a Humanidade em so-
bressalto.

Assim, a partir de cada um, no 
exercício da Cidadania (Direitos e 
Deveres), no contexto da família, bem 
como no trabalho, na sua comunida-
de, na sociedade de um modo geral, 
haveremos de galgar uma consciência 
mais abrangente desta Cidadania. 

Busca-se delinear qual o papel 
da educação em direitos humanos, e 
quais as maneiras de se programar, 
de forma sólida, além dos princípios 
éticos que o cercam, uma cultura de 
direitos humanos, em nosso meio e 
em nossa sociedade.

Existe a necessidade de recons-
trução dos direitos humanos, como 
referencial e paradigma ético que 
aproxime o direito da moral. 

Os direitos civis e políticos hão 

de ser somados aos direitos sociais, 
econômicos e culturais, já que não há 
verdadeira liberdade sem igualdade 

“Tudo o que acontece no mun-
do, seja no meu país, na minha ci-
dade ou no meu bairro, acontece 
comigo. Então eu preciso partici-
par das decisões que interferem na 
minha vida. Um cidadão com um 
sentimento ético forte e consciên-
cia da cidadania não deixa passar 
nada, não abre mão desse poder de 
participação.” Herbert de Souza 
(Betinho)

De forma que, não mais se trata de 
considerar a cidadania como simples 
qualidade de gozar direitos políticos, 
mas sim de aferir-lhe um núcleo míni-
mo e irredutível de direitos (fundamen-
tais) que devem se impor, obrigatoria-
mente, à ação dos poderes públicos.

Vestir a camisa de cidadão, en-
tão, é ter consciência dos direitos e 
deveres constitucionalmente estabele-
cidos e participar ativamente de todas 
as questões que envolvem o âmbito 
de sua comunidade, não se calando 
diante do mais forte nem subjugando 
o mais fraco. 

Sendo inconcebível separar o 
valor liberdade (direitos civis e polí-
ticos) do valor igualdade (direitos so-
ciais, econômicos e culturais).

A educação em direitos humanos 
deve dar-se de uma forma tal que os 
princípios éticos fundamentais que 
o cercam, sejam naturais para todos 
nós,  membros da coletividade.

*Colaboração de Levy Ganem

Escola de Cidadania

Para Ter basta SER

E - m a i l :  l e v y . g a n e m @ g m a i l . c o m

A Mata Atlântica está reduzida a 7,9% de 
sua área original no país, segundo indicam dados 
do Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 
Atlântica para o período de 2005 a 2008. O estu-
do foi realizado pela Fundação SOS Mata Atlân-
tica e pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe). Entre 2005 e 2008, a Mata Atlântica 
perdeu 102,9 mil hectares, o que, de acordo com 
o Inpe, equivale a dois terços da cidade de São 
Paulo

Quando consideradas as áreas fragmentadas, 
o número sobe para 11,4%. De acordo com os da-
dos, de 2005 a 2008, foram desmatados 102.938 
hectares em dez estados avaliados pelo estudo, 

o que corresponde a uma média anual de 34.121 
hectares destruídos a cada ano.

Conforme o mapeamento, realizado há 20 
anos pelas duas entidades, os estados onde a de-
vastação é maior são: Minas Gerais, onde nos úl-
timos três anos foram desmatados 32.728 hecta-
res, Santa Catarina, que perdeu 25.953 hectares e 
Bahia, que teve 24.148 hectares de Mata Atlânti-
ca destruídos. Em seguida, vêm os estados do Pa-
raná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso 
do Sul, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo, 
que, juntos, somam 20.683 hectares desmatados.

Fonte: Agência Brasil

O Brasil tem 
apenas 7,9% da 
mata atlântica 
original
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Outro dia estávamos discutindo com um 
professor de geografia, muito inteligente e arti-
culado por sinal, sobre o destino da atual huma-
nidade. Levantávamos uma hipótese a respeito 
das cópias que são feitas de classe para clas-
se: os miseráveis, base da enorme pirâmide da 
desigualdade social, quer imitar os anseios da 
classe média, que por sua vez quer incorporar 
os melindres, princípios e gostos da aristocra-
cia, topo da mesma pirâmide, que inventa moda 
a todo instante para fugir dos plágios sofridos.

Não é difícil perceber isso fazendo um 
olhar histórico do assunto. A assertiva de Marx 
e Engels no primeiro parágrafo do capítulo 01, 
Burgueses e Proletários, do Manifesto Comu-
nista, é o pontapé inicial para a reflexão: “A 
história de todas as sociedades que já existiram 
é a história de luta de classes.” A idéia marxista 
de categoria social, ou extrato social, pode ser 
interpretada hoje de diversas formas. Uma dela 
é a tentativa dos que estavam de fora do coman-
do, pelo poder de mandar. 

Quando se desmoronou o Império Roma-
no o mundo se transformou num enorme feudo 
comandado por aristocratas e pelo clero. Per-

maneceram assim por quase 12 séculos, até que 
o burgo francês e os trabalhadores britânicos 
lutassem para mudar essa história. Dessa for-
ma, iniciando uma série de mini-revoluções 
pelo mundo, passando o poder político e eco-
nômico de mão.

A burguesia subiu às governadorias, criando 
repúblicas, algumas democraticamente incipien-
tes, outras nem tanto, mesmo assim colocando o 
ideal de democracia, pelo menos, nas rodas de 
discussão ou como um sonho a alcançar.  

Agora, em pleno século XXI, o povo já não 
enxerga com tanto mistério a vida politizada e 
cidadã. Depois da onda operária russa, cubana e 
asiática, o proletariado também reivindica o seu 
lugar nos postos de comando. O povo quer subir 
ao trono, colocar um seu semelhante por lá. Ou 
seja, a profecia de Marx e Engels, por esse viés, 
realiza-se perfeitamente até os dias atuais. 

E depois do povo no poder, o que restará? 
Não seria nenhuma novidade que os mais mise-
ráveis, os famélicos, os excluídos, os catadores 
de restos do capitalismo subissem ao cume dos 
altos cargos públicos através das lutas revolu-
cionárias e do mérito pessoal de cada um, afi-

nal de contas são extratos sociais que englobam 
grande massa e um punhado de gênios sem 
oportunidades, porém que ainda não descobriu 
a sua força. 

Espantoso e quase impossível que um mi-
litante campesino hoje, por exemplo, chegue à 
presidência da república, ou do senado, ou do 
STF. Mas, e amanhã? Com as sociedades se 
rebelando, modificando-se, lutando e agindo, 
como bem atesta a máxima comunista, nada se 
tornaria utopia, quiçá mera questão de tempo 
para a sua efetivação.

No Brasil e em alguns países da América do 
Sul o fenômeno poderia ser realizado já no iní-
cio deste século, não fossem as instituições tão 
viciadas e inescrupulosas. O presidente Lula, 
retirante pernambucano, torneiro mecânico e 
sindicalista, poderia ser o elo entre a sociedade 
e o povão que está abaixo da linha da pobreza, 
de onde ele veio. Entretanto, sentimos que esse 
governo que aí está ainda é de transição, não 
é o que gostaríamos para que tenhamos mais 
eqüidade, menos abismos sociais. Ele só seguiu 
com as políticas neoliberais do antecessor, des-
truindo a ideologia da esquerda brazuca.

O referido nordestino não teve coragem 
de peitar os poderosos, derrubar bocas tortas 
de cachimbos antigos, incentivar a politização 
nacional. Pelo contrário, aprofundou os erros 
e desacertos dos velhos comandantes, tudo em 
nome da governabilidade e da boa pose na foto. 
Os banqueiros nunca tiveram tanto lucro. Já a 
turba paga até se pisar no passeio das institui-
ções financeiras. 

Por isso, não seria de se espantar que a 
massa, a grande população da falta de educa-
ção escolar de qualidade, da falta de saúde, da 
falta de terra, da falta de teto, da falta de segu-
rança, da falta de tudo, lutasse por um lugar ao 
sol e conquistasse isso por dever e direito. Nin-
guém olhou por eles e, sendo grande maioria 
da população, seria o momento então de eles 
olharem para si mesmos, pois só quem passou 
fome ou viu o filho morrer por causa disso sabe 
a tristeza da situação, não adianta a retórica va-
zia e exploradora de palanque.

Por Gustavo Atallah Haun 
Graduando em Letras pela UESC, ex-coordenador de Im-
prensa do Centro Acadêmico de Letras/UESC, professor 

das redes particular e pública de Itabuna. 

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

Antes de entrarmos nos tipos de 
uvas, vamos nos prender aos tipos de 
vinho e sua vinificação. Entre os tipos 
de vinhos estão os: tintos; brancos;  ro-
sados; espumantese de sobremesa.

Na vinificação de vinhos tintos os 
cachos passam por uma desengaçadei-
ra, antes de ir para a cuba de fermenta-
ção, para separar os engaços dos bagos 
da uva. Com semente e casca são en-
caminhados para aos tanques de fer-
mentação, que tanto podem ser em aço 
inox, madeira ou cimento.

Com as cascas rompidas, começa o 
processo de fermentação, com a inva-
são das leveduras que atacam principal-
mente os açúcares da fruta originando 
o álcool etílico e gás carbônico. O gás 
fará com que a parte sólida do mosto 
suba à superfície e permaneça flutuan-
do. Para que se consiga uma boa ex-
tração da cor, deve-se mesclar o sólido 
(chamado de chapéu) ao líquido, que 
hoje é feito através de bombeamento, 
processo chamado de remoagem. Na 
vinificação dos tintos, as cascas têm 
que ficar em contato com o suco para 
conferir ao vinho além da cor, o sabor e 
o aroma. Os taninos são extraídos nesta 
fase, chamada de maceração.

A fermentação continuará e só será 
interrompida se:

a) não houver mais açúcar no mosto;
b) quando o vinho atingir 33º C; 
c) quando tiver atingido um teor 

alcoólico de aproximadamente 16%.
Ao final, o vinho é separado de sua 

parte sólida que será encaminhada para 
prensa a fim de produzir um vinho infe-

rior, denominado vinho de prensa.
O vinho superior irá à uma cuba de 

decantação, onde ocorrerá a 2ª fermen-
tação, chamada de malolática, quando 
o ácido málico se transforma em ácido 
lático, menor acidez e menos agressi-
vo. Após a 2ª fermentação existem 2 
caminhos:

1) os vinhos de guarda vão para os 
tonéis de carvalho para amadurecimen-
to e envelhecimento;

2) os vinhos ligeiros de consumo 
rápido vão para a filtragem e engarra-
famento.  

Na minha visão comercial en-
xergo que a globalização e abertura 
do mercado para importação foram 
fundamentais para a vinificação na-
cional. Após a invasão dos vinhos 
importados no mercado brasileiro, 
principalmente chilenos e argenti-
nos, foi que os produtores brasileiros 
despertaram e investiram pesado em 
tecnologia e qualificação para a me-
lhoria na qualidade de nosso produto. 
Graças a isso, estamos produzindo 
grandes vinhos e exportando para o 
mundo todo. Destacamos ainda os 
espumantes brasileiros que vem se 
consolidando entre os melhores do 
mundo, sendo premiados internacio-
nalmente e competindo até com os 
legítimos champanhes franceses. 

Um brinde e saúde a todos.

*Experiência de mais de 20 anos no ramo 
gastronômico. Representante exclusivo na Bahia 
da Casa Valduga e Mistral Importadora. Tem cur-
so de Vinho e Degustações, com produtores de 
várias partes do mundo. Diretor-Proprietário do 
Empório Bahia em Itabuna e Itacaré.

Hoje, se conhece a importância do Step no 
mundo do fitness, principalmente das academias. 
Foi criado em 1988 pela professora de ginástica 
americana, Gim Miller que após ter sofrido uma le-
são articular no joelho, foi orientada a subir e descer 
de um degrau e a partir dos benefícios observados, 
ela aperfeiçoou o banco de apoio, dando o nome de 
Step, (no Brasil foi introduzido no mesmo ano). 

Foi considerado pela federação internacional 
de ginástica, como o fitness dos anos 90, trata-se 
de um banquinho de madeira com altura diversas 
de 10,15 e 20 cm. É uma das viradas mais signifi-
cativas desde o surgimento da ginástica aeróbica. 
A repercução do step foi enorme e virou febre em 
todo mundo. O Step é uma modalidade que fortale-
ce e condiciona o sistema cardiovascular, é procu-
rado para desenvolvimento de adutores e músculos 
coxo-femurais como flexores e extensores de joelho 
e quadris, melhora a coordenação motora, promove 
emagrecimento, possibilita bom convívio social por 
se tratar de uma atividade em grupo. Além disso, 
oferece a vantagem de poder ser praticado, modera-
damente por portadores de lesões articulares. É uma 
modalidade aeróbica muito prazerosa, quebrando 
assim a rotina das aulas tradicionais de Ginástica. 
O grau de progresso é determinado pelo nível de 
condicionamento do individuo, idade, nível de ha-
bilidade, condição de saúde e necessidade ou ob-
jetivos pessoais. Devem ser evitadas progressões 

muito rápidas, pois pode provocar lesões músculo-
esquelético nos praticantes e conseqüentemente a 
desistência dos mesmos da prática do exercício. 

O Step é uma modalidade que pode ser apli-
cado a qualquer idade, desde que tenha uma boa 
metodologia pedagógica, conhecimento do ritmo 
da música, e que use a criatividade como fator mo-
tivacional. Para cada turma sejam elas, iniciantes, 
intermediários ou avançados, o Step pode ser apli-
cado na escola, pois é uma forma interessante de 
inclusão dos educandos na ginástica. Já que todos 
tiveram as informações, faça sua parte, se matricule 
em uma academia, comece a quebrar o sedentaris-
mo, melhorando sua saúde, sua auto-estima e sua 
qualidade de vida. 

Esta modalidade já desenvolvida de forma mas-
sificada nas academias está sendo utilizada também 
nas escolas. Alguns estabelecimentos escolares par-
ticulares fazem uso da ginástica escolar como em 
sua programação de educação física. Algumas uni-
dades escolares da rede pública estadual já aderiram 
a esta modalidade proporcionando aos estudantes 
melhor condição física e maior variedade nas aulas. 
O incentivo parte da coordenação de educação bá-
sica, através do departamento de educação física da 
DIREC 7 em Itabuna. 

Coordenador e Professor da Faculdade 
Montenegro/CREF 13 1707-G/BA.

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 E - m a i l :  c a s s í o e m i l i o @ h o t m a i l . c o m

Prepare-se para 
uma nova safra

Importância e 
Efeitos do Exercício 
com o Step
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O Nacional e o local

Confissões
Lamento-me com a Lua
segredando ilusões,
logros,
buscas minhas!
Segredando minhas angústias,
delírios, alegrias,
fugas minhas!

Nadando em águas da inocência
a criança, que em mim mora,
busca a paz em ninhos violentos,
busca a vida em desertos solitários
busca a coragem num mar em fúria,
o sonho, alegrias em vestígios de esperança,
esbarrando-me na arrogância dos malévolos.

As insatisfações anímicas,
que em mim moram,
traduzem inquietações
dos tempos de agora!

Oh! Lua bela!
Que selas vida,
alma, tantas coisas belas!
Compreendes meus lamentos
e com tua pureza
clareias meus caminhos
para que eu não tropeçe... não me perca
na escuridão,
na insensatez
desse pecaminoso,
violento,
mundo de agora.

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

POESIAS...

Dia de quarta, em uma parada para almoço fico as-
sistindo um programa de esportes, mas precisamente de 
futebol. Um grupo de pessoas fica ali discutindo os acon-
tecimentos do dia, ou semana, que ocorreram neste que 
é o esporte mais popular do Brasil. A rede é nacional e o 
programa também. No entanto, durante o tempo inteiro 
que ele dura - mais de trinta minutos - a fala dos quatro 
debatedores situa-se, na maioria das vezes sobre times de 
São Paulo. Ou melhor, sobre um único time, cujo apelido 
termina em “ão”. 

Não suporto esse tipo de programa, na maioria das 
vezes os comentários expressam apenas opiniões e não 
trazem nenhuma informação significativa para o teles-
pectador. Ainda assim, a pobreza do debate e o colóquio 
rondando apenas um time me fez meditar sobre a noção 
de local e nacional. 

Como construção histórica um país, ou nação, tem 
um momento de existência. No caso brasileiro o Estado 
nacional forma-se a partir de 1808 com a vinda da Família 
Real. Em 1822, com nossa separação de Portugal, inicia-
se o processo que iria construir a identidade brasileira. Tal 
fato foi efetuado tendo como pólo gerador a cidade do Rio 
de Janeiro, local da Corte na época e capital do Brasil.

No fim do século XIX, São Paulo, emerge como o mais 
importante estado do país e sua capital como a mais dinâ-
mica. No século XX tal fato se consolida. Daí em diante, 

essa urbis mais o Rio de Janeiro iria centralizar os ditames 
do país. Assim, aquilo que acontecia nessa duas cidades era 
considerado nacional, nas demais, apenas local.

Essa constatação traz em seu bojo um conjunto de 
símbolos e valores que servem para constituição de um 
domínio desses centros, e de suas elites, sobre as demais 
regiões do país. Tudo que ali acontece é propagandeado 
para todo o Brasil e transmitido como sendo “nacional”. 
Crimes, vendas, desastres, alegria, tristeza; aconteceu ali 
deve ser do conhecimento de todos, fora da li, interessa 
apenas a quem reside no lugar.

Não estou aqui negando o peso das duas metrópoles 
e de seus estados para a economia e política do país. A 
questão que se coloca é que devemos refletir sobre até 
que ponto determinadas discussões tidas como de âmbi-
to nacional, não se circunscrevem apenas ao interesse de 
pequenos grupos (ainda que poderosos) das duas cidades. 
Como no programa apontado no início da coluna, não me 
era interessante, nem pra minha digestão, ouvir durante 
quase uma hora, um bate boca sobre os dilemas, alegrias e 
dissabores de um time terminado em “ão”. 

Convido também a acessarem essa coluna em: http://
histriasnoplural.blogspot.com/.

Por Charles Nascimento de Sá 
Historiador, Especialista em História Regional, Mestre em Cultura. 

Professor. da Rede Estadual de Ensino da Bahia. 
E-mail: charles.sa75@gmail.com

E - m a i l :  c h a r l e s . s a 7 5 @ g m a i l . c o m
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Em uma locadora, a sessão de clássicos 
europeus é habitada por Natália e Marcos – recém 
migrado de território asiático. Ela segura um DVD 
em uma mão e fuça com a outra, enquanto Marcos 
apenas observa – a prateleira. Não acostumado à 
falta de coordenação motora de Natália, o filme 
escorrega e cai, antes de ser prontamente apanhado 
por Marcos. A queda foi um acidente, mas essa 
certeza só nós temos – além, é claro, da própria 
destrambelhada. Marcos, na dúvida, acha que 
aquilo foi um descarado convite ao ato – de ver 
filmes, pelo menos.

- A Aventura? Meu Antonioni preferido..., diz 
ele, que acha o filme bonito. E um saco.

- Hum... vou rever... – responde Natália, 
querendo sublinhar que aventura mesmo foi o pouso 
de emergência do DVD.

- Gostou quando viu?
- Um pouco.
- Eu também não gostei muito de primeira, mas 

depois adorei...
- Que assim seja comigo... E dele, você gosta 

assim também? – pergunta, apontando com o queixo 
para a camisa de Marcos, uma homenagem a O 
Selvagem, de 1953, e Marlon Brando.

- Gosto sim, mas não acho o melhor Brando 
da época. Até pelo filme, prefiro ele em Uma Rua 
Chamada Pecado.

- Mas ali tem muito do texto de Tennesse... 
Williams... que é f... fantástico!

- Eu prefiro Alabama Whitman...
- Como?
- Eu não li a peça original dele, mas dizem ser 

muito boa mesmo...
- É ótima, não muda muito do filme não.
- E de O Selvagem, você gosta?
- Gosto, mas vi há muito tempo. Só lembro de 

Marlon Brando dono de cada cena no filme...
- Ele tinha essa mania...
- É, é fácil ser bonito. Difícil é ter o talento dele. 

Johnny Depp que o diga...
- Como assim?
- Digo, Johnny Depp é basicamente uma versão 

atual e piorada de Brando. Além de bom ator e com 
carisma, tem aquela beleza que consegue agradar a 
todo mundo sem ser banal, e tem presença de cena. A 
câmera não só gosta como tem ciúmes deles, sabe?!

- A câmera sempre teve bom gosto. E problemas 
com a monogamia.

- Pois é... mas o ponto é que, quarentão quase 
cinqüentão, Johnny Depp não faz o que o Brando 
quarentão e cinquentão fez nos anos 70, com O 
Poderoso Chefão e Apocalipse Now. Eram papéis 
nada a ver com o Brando dos anos 50, que já tinha 
revolucionado tudo. Já Johnny Depp fica entre Jack 
Sparrow e as bizarrices de Tim Burton, o que ele já 
fazia desde antes de ser alguma coisa...

- É, faz sentido... – diz Marcos, que sente o 
vibrar de seu telefone. Olha, vê que é seu irmão, e 
discretamente recoloca o celular no bolso. Volta seu 

pensamento à conversa e, embora não concorde 
exatamente com Natália, percebe que a ideia 
dela flerta com um mínimo de nexo. Para evitar 
desavenças, continua... - Mas Brando é Brando... E 
Coppola é Coppola...

- Não sou fã de Coppola, o Francis... na verdade 
até que gosto dessa fase anos 70, mas só dos dois 
Chefões e de A Conversação. A partir de Apocalipse 
Now, que ainda gosto, ele fica meio comum...

- Comum?
- É... pra resumir, digamos que no começo ele 

parecia um diretor que conciliava talento e pretensão, 
com lapsos de autor forte, quase a estampa de 
gênio. Depois ele continuou como um diretor que 
conseguia um equilíbrio entre talento e pretensão, 
só que burocrata demais e autor de menos pro meu 
gosto... – justifica Natália.

- Não gosto de cravar essas coisas, sempre mudo 
de ideia, mas acho que Apocalipse Now é o melhor 
filme de guerra que eu já vi. Aliás, tem Vá e Veja... 
e, ah meu Deus, tem Underground de Kusturica 
também...

- Eu tento, mas não consigo gostar de verdade 
de Kusturica...

- Você apela pra Marlon Brando pra desmerecer 
Johnny Depp, fala mal de Coppola e, o pior, consegue 
não adorar Underground, o atestado definitivo de 
escrotidão; você merece morrer sozinha e sem 
filmes, sua abestalhada!, pensou, antes de dizer... - 
Tente mais, ele vale a pena...

Marcos sente o telefone outra vez. Enquanto o 
traz para o ouvido, gesticula um pedido de licença 
para Natália, que não larga Antonioni e continua sua 
busca.

- Alô?!...  Sim... Tô na rua ainda... Não, não 
devo demorar não. Só pegar uns filmes aqui e vou 
pra casa... Pronto, tá bom então... beijo... tchau.

Marcos recoloca o celular no bolso e caminha 
para a sessão nacional. Ele não falava com seu 
irmão, nem com sua irmã – muito menos com Sofia 
Coppola. Na verdade, ninguém ligou: era apenas um 
lembrete.

Marlon Brando me ligou

Trabalho
Deve ser bom ver Apocalipse Now 
(1979) e Underground (1995) no mesmo 
dia, com cada diretor falando de um 
conflito referente ao seu país, com 
guerras, relevância de seus resultados 
e tons muito diferentes de cineasta para 
cineasta – o que talvez seja o melhor da 
experiência. Só é preciso muito, mas 
muito tempo livre para a sessão dupla. 
Underground, cujo primeiro corte de 
Kusturica tinha bondosas 5 horas e 20 
minutos, tem 170 minutos, contra 202 da 
versão redux de Apocalipse Now. Seja 
como for, uma boa maneira de ocupar 
quase dois turnos.

Underground
Marcos e Natália são empréstimos 
aportuguesados de Marko (interpretado 
por Miki Manojlovic) e Natalija 
(Mirjana Jokovic), partes integrantes 
da coisa linda que é Underground – 
Mentiras de Guerra, de Emir Kusturica. 
O melhor filme tragicômico de todos 
os tempos da última semana, que tem 
a versão nacional do DVD distribuída 
pela Lume Filmes, ganhou a Palma de 
Ouro em Cannes em 1995.

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

Itabuna entre 1957 e 1966.
leandroaguimaraes@hotmail.com


