
ENTREVISTA

A senhora foi a primeira mulher a 
chegar ao Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). Como foi recebida pelos colegas?

Eliana Calmon – Tive uma chegada 
surpreendente. A Corte ficou madura e en-
tendeu que estava na hora de colocar uma 
mulher. De forma que estavam certos do 
que fizeram. Mesmo porque o judiciário foi 
o ultimo poder a abrir as portas para nós. 
Havia uma reivindicação das organizações 
não–governamentais femininas ao presiden-
te da República para mudar esse quadro. Foi 
aí que Fernando Henrique Cardoso assinou 
uma carta de intenções comprometendo-se e 
cumpriu. Me fez ministra e no ano seguinte 
fez a Ellen Gracie, para o Supremo Tribunal 
Federal, com quem eu concorri ao STJ. Ela 
ficou como remanescente da lista. Eu fui es-
colhida; no ano seguinte, foi ela.

Como é sua rotina?
Eliana Calmon – É uma rotina pesada. 

Eu acordo às cinco, às cinco e meia estou na 
academia de ginástica e fico até sete e vin-
te. Volto para casa, tomo café da manhã e 
às nove começo a trabalhar no gabinete em 
casa. Meio-dia, vou para o STJ e fico das 14 
às 20 horas, e ainda levo trabalho para casa. 
Mesmo pela manhã, não dá para dar conta 
de tudo, porque estou em contato permanen-
te com o gabinete. É telefone, muito pedido. 
Todo mundo hoje tem um processo na Justi-
ça, é uma “pedição” sem fim.

Costuma atender “pedição”?
Eliana Calmon – Sim. Quando sou re-

latora de um processo, já mando para meu 
assessor, que faz a administração dos proces-
sos pedindo prioridade. Aí coloco prioridade 
1,2,3, a depender da situação: para os que 
têm mais de 65 anos, urgente, urgentíssimo, 
aí vou fazendo. Quando não sou relatora, cos-
tumo fazer um bilhete para meu colega dizen-
do que eu gostaria de contar com ele para dar 
prioridade naquele processo.

Com tanto trabalho, como fica a vida 
social, a família?

Eliana Calmon – Meu filho mora no meu 
prédio e tenho um neto de oito meses, mas so-
bra pouco tempo para estar com eles. É uma 
maldade, mas é tanta coisa...Se eu ficasse no 
Tribunal, só com os processos, dava tempo, 
mas eu viajo muito para fazer palestras, eu 
sou muito professora. Acho que uma pessoa 
como eu precisa ser conhecida nacionalmen-
te, sob o ponto de vista jurídico, porque sou 
muito contestadora e uma critica ferrenha do 
Poder Judiciário.

O que mais critica no Judiciário?
Eliana Calmon – Eu sou magistrada de 

carreira e acho que essa coisa de escolha tor-
ta do Judiciário, com viés político, não está 
certo. Isso faz com que as decisões tenham 
conteúdo político e não técnico. E eu acho que 
o STJ não é um tribunal político, é um tribu-
nal técnico, então tem que ser cada vez mais 
técnico.

Ao contrário do STF, o que a senho-
ra acha que pode ser político.

Eliana Calmon – É isso, eles defendem, 

interpretam a Constituição, são políticos, não 
precisam ser magistrados para ser escolhidos 
pelo presidente da República. Mas o STJ, este 
tem de ser tribunal equilibrado. Você não 
pode formar um tribunal, que é como está, 
com maioria, majoritariamente, de advoga-
dos. Porque uma pessoa que exerce um cargo 
de desembargador durante um ano e oito me-
ses não é um magistrado, é? Eles são diferen-
te, a postura é diferente, a forma de sentar na 
cadeira é diferente.

Por que são diferentes?
Eliana Calmon – Porque eles são mais 

ricos, eles precisam ter uma vida social. O 
magistrado atravessa a vida dentro do ga-
binete, trabalhando, estudando, pesqui-
sando. Não faz questão de ter amizade com 
políticos, ao contrário. Toda formação dos 
magistrados no Brasil é pra você se afas-
tar das influências políticas. O advogado é 
exatamente o contrário. É um homem bem 
posto, que tende a andar bem vestido, que 
tem de ser simpático, fazer relações de ami-
zade. Então, na hora que eles chegam a esse 
cenário político, dão um banho em cima dos 
magistrados. 

E, na opinião da senhora, qual seria 
a solução para isso?

Eliana Calmon – A que foi dada na 
Justiça do Trabalho. Cada um lá guarda a 
sua origem. Se você era advogado e chegou 
ao Tribunal como advogado, será sempre 
advogado. 

A senhora foi eleita pela revista For-

bes como uma das 100 mulheres mais 
poderosas do Brasil. Sente-se poderosa?

Eliana Calmon – Não, não me sinto. E 
acho que não sou. Para decidir alguma coi-
sa, preciso de dois votos da minha turma e 
preciso da comunhão de mais seis votos da 
sessão. Sou uma mulher de muito bom senso 
e estudei a minha vida toda, de modo que sei 
um pouco de direito e tento dar as decisões de 
uma forma muito técnica. E por essa forma de 
eu ser, sou muito seguida pelos meus colegas, 
a influência do relator é grande e, como eu 
brigo muito, e brigo por posições jurídicas... 

A senhora planeja ir para o CNJ. 
Como vê a atuação do conselho no con-
trole do Judiciário?

Eliana Calmon – Vou até explicar mi-
nha pretensão de ir para lá. O CNJ é compos-
to por conselheiros que são presididos por um 
ministro do Supremo Tribunal Federal, que é 
o próprio presidente do STF. O vice-presiden-
te do CNJ é um ministro do STJ que acumula 
a função de corregedor. Ora, a corregedoria é 
de importância fundamental porque é o tra-
balho de uma supercorregedoria, já que as 
corregedorias existentes nas justiças de todo 
o País sempre foram ineficientes. Mas, hoje, 
um corregedor tem a força suficiente porque 
tem um corregedor-geral, que é um ministro, 
que não depende dos tribunais. O Judiciário 
tem uma estrutura deformada. Como ele con-
trola tudo, se acha acima do bem e do mal. 
Mas ele precisa ser controlado, pelos desvios, 
pelas irresponsabilidades. O ministro do STJ 
que assume o CNJ é eleito, essa eleição se 
faz pela indicação do membro mais antigo. 
Dentro dessa ordem, a próxima seria um mi-
nistro que está na minha frente e que será 
vice-presidente do Tribunal. O segundo mais 
antigo está no CNJ, que é o ministro Gilson 
Dipp, hoje o atual corregedor, e naturalmente 
o próximo será eu. 

Como a senhora vê a questão da mo-
rosidade da Justiça?

Eliana Calmon – Isso aí é uma tragé-
dia, ninguém agüenta. Existe uma disfunção 
na atividade. Mas existe também, por parte 
de cada um, falta de empenho em querer fa-
zer com que a justiça ande. A carreira de ma-
gistrado é muito desestimulante. Na medida 
em que há escolhas, e escolhas pessoais, pau-
tadas por influências, onde não se valorizam 
a força e a qualidade, tudo isso reflete no de-
sânimo da categoria. A magistratura precisa 
é de autoestima.

Entrevista concedida ao jornalista Ronal-
do Jacobina, da revista Muito, que circulou 
com o jornal A Tarde, de Salvador, em 23 de 
maio último.

Próxima representante do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Con-
selho Nacional de Justiça, (CNJ) a ministra Eliana Calmon já se pre-
para para assumir o posto de Corregedora Nacional de Justiça, que 

lhe cabe por direito. “A corregedoria é de importância fundamental porque é 
o trabalho de uma supercorregedoria, já que as corregedorias sempre foram 
ineficientes. O Judiciário tem uma estrutura deformada. Como ele controla 
tudo, se acha acima do bem e do mal. Mas ele precisa ser controlado, pelos 
desvios, pelas irresponsabilidades”, diz ela sobre suas futuras atribuições, 
nessa entrevista. 

Magistrada de carreira que se orgulha de ser uma crítica severa do Ju-
diciário, Eliana Calmon destaca o viés técnico do Judiciário e entende que 
tem uma missão a cumprir: “Acho que uma pessoa como eu precisa ser 
conhecida nacionalmente, sob o ponto de vista jurídico, porque sou muito 
contestadora do Poder Judiciário”. 

Ministra Eliana Calmon Alves

“Judiciário se acha 
acima do bem e do mal”
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A Guarda Municipal de 
Ilhéus enfim foi legalizada. 
A Câmara de Vereadores de 
Ilhéus aprovou por unanimida-
de na sessão da última terça-
feira (29) o projeto que legali-
zava a classe. Inicialmente o 
SindGuarda-Bahia apresentou 
ao executivo ilheense o proje-
to que legalizava a os guardas 
municipais, a partir daí a foram 
feitas as devidas modificações e 
o projeto foi encaminhado ao le-
gislativo.

Com a legalização da Guar-
da Municipal foram criadas a 
ouvidoria e a corregedoria que 
a partir de agora irão tratar das 
queixas e reclamações e apurar 
os casos relacionados à classe 
respectivamente. O projeto ain-

da elevou todos os integrantes 
da Guarda Municipal do nível 2 
para a nível 6. 

Devido à reforma adminis-

trativa também aprovada na 
Câmara de Vereadores, a Guar-
da Municipal deixou a secreta-
ria de administração e passa a 
integrar a secretaria seguran-
ça publica, transito e trans-
porte. A luta pela legalização 
dos Guardas Municipais é um 
sonho antigo dos guardas que 
agora comemoram muito essa 
conquista. “A Guarda Munici-
pal ganhou uma nova identida-
de com o regimento disciplinar 
e plano de cargos e salários. 
Nós agradecemos ao presidente 
do legislativo, vereador Jailson 
Nascimento e aos demais ve-
readores pela conquista”, dis-
se Pedro Oliveira, presidente 
do SindGuarda-Bahia filiado a 
Força Sindical.

Guarda Municipal é 
legalizada em Ilhéus

Os pulmões, direito e es-
querdo, são duas vísceras 
que ficam no tórax e a finali-
dade deles é proceder as tro-
cas gasosas. O gás carbônico 
proveniente do metabolismo 
é excretado através das vias 
respiratórias superiores e, 
por outro lado, o oxigênio do 
ambiente é inalado e, nos pul-
mões, misturado ao sangue e 
levado a todas as partes do 
corpo. Entretanto, pelo mes-
mo percurso por onde entram 
e saem os gases, podem pene-
trar micróbios que irão ado-
ecer o órgão, interferindo no 
desempenho do organismo.

A inflamação dos pulmões 
é chamada de pneumonia que 
pode ser de origem bacteria-
na, virótica, inalação de pro-
dutos do petróleo etc. Aqui, 
trataremos das pneumonias 
causadas por bactérias. Elas 
ocorrem mais nos extremos 
da vida, nos primeiros anos 
de vida ou na velhice. No iní-
cio da vida, a imunidade está 
se desenvolvendo e no final, 
ela está se esgotando. Con-
tudo, as pneumonias surgem 
em qualquer faixa etária.

As manifestações clínicas 
são tosse, escarro que pode 
apresentar raja de sangue ou 
não, dor no tórax devido ao 
comprometimento da pleura, 
a pele que recobre os pulmões.  
Dificuldade para respirar, fe-
bre, calafrios...

Pela própria condição, o 
paciente procura o repouso, 
devendo ser num ambiente 
bem ventilado. Será forneci-
da medicação para a febre e 

hidratação ao paciente, for-
necendo-lhe sucos ou simples-
mente água. A alimentação 
será leve, dando preferência 
às sopas e aos caldos. Caso 
ocorram vômitos serão admi-
nistrados remédios para vô-
mitos.

O diagnóstico de pneu-
monia é fácil. A dificuldade 
se apresenta quando há com-
plicações como: bacteriemia, 
condição em que os microorga-
nismos invadem todo o corpo, 
infecções do coração, derrame 
pleural, devendo nesta última 
situação, fazer uma drena-
gem do tórax.  A radiografia 
tem muita utilidade não só no 
diagnóstico, mas também no 
desenrolar da enfermidade.

Logo que o agente etiológi-
co invade o corpo, este se de-
fende produzindo anticorpos 
para neutralizar os invasores.  
Hoje, com os antibióticos, a 
mortalidade diminuiu sensi-
velmente. Como foi dito acima, 
a dificuldade no tratamento 
reside nas crianças abaixo de 
cinco anos ou nos idosos.

Só dois ou três dias após o 
tratamento com antibióticos a 
febre desaparecerá.  Se o pa-
ciente estiver sendo tratado 
em ambulatório, jamais deve-
rá interromper a antibiotico-
terapia por conta própria. 

As crianças, devido à fra-
gilidade do seu organismo, 
deverão ser hospitalizadas, 
principalmente as com sus-
peita de complicações.

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

Dizem que o Evaristo anda 
cansado de ser sozinho. As moças 
da vila diziam que ele era “ó do 
borogodó” em tudo. Coitado, ho-
mem trabalhador tinha até uma 
casa. Um dia, olhando a lua cheia 
na beira do rio, perguntou a Santo 
Antônio: Santo Antônio você é ca-
samenteiro mesmo fora de época? 
Você funciona mesmo? E concluiu 
dizendo: quero me casar, mas não 
tenho ninguém. As mulheres que 
aqui tem não querem casar-se co-
migo. O Santo calado estava e ca-
lado ficou.

Olha quem chegou à vila de 
todos os Santos? A Luzia, moça 
simples e pacata que falava erra-
do, era gaga e zarolha. No fundo 
se achava só não se encontrava. 
Antes de sair do seu povoado fez 

uma promessa ao Santo Antônio, 
e disse-lhe: quero casar, estou 
cansada de ser sozinha.  O Santo 
permaneceu calado e ela acendeu 
velas, fez novena. Saía todas as 
noites e nada. Estou cansada de 
procurar um marido, mas não de-
sisto dizia ela. 

É Lua Cheia. Sumiram as mu-
lheres da vila, todas com medo do 
Evaristo que tem fama de bêbado 
e lobisomem. Um dia, em uma 
dessas noites de Lua Cheia, deu 
de cara com a Luzia. Luzia então 
olhou para ele e disse: obrigado 
meu Santo Antônio, encontrei 
meu marido. Assustado o Evaris-
to disse: eu? E ela respondeu sim, 
sim!  Você mesmo.

Meu Santo Antônio te consi-
derei e confiei com fé. Pedir-lhe 

uma esposa, o senhor manda uma 
assombração em meu caminho.  A 
Luzia ajudou para agradecer ao 
santo, e ele gritava: que fiz eu para 
receber esse castigo?

 Santo meu, isto não é mulher, 
é assombração, dizia. Ela, por sua 
vez, perguntou-lhe com a mão na 
cintura: escuta tarado, você tem 
espelho em casa? Ele prontamen-
te respondeu que não, e ela conti-
nuou: você não é gatinho, é lobiso-
mem. Quer saber, eu estou fora. 

É, a coisa era tão feia para 
Evaristo que nem a luz da Lua 
cheia, e os santos da cidade pude-
ram resolver a situação. O amor 
é a única semente que brota sem 
plantar.

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

As pneumonias

Vamos Meditar
É lua cheia

LEGISLATIVO

Por Jairo Santiago Novaes*

Vereador Jailson Nascimento 
Presidente da Câmara de Ilhéus

PESQUISA

A pesquisa do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (Pnud) descobriu que o 
bem-estar do próximo e da hu-
manidade e a estabilidade social 
são os valores mais importantes 
para os brasileiros. Os resulta-
dos mostram que, pelo menos no 
discurso, o “jeitinho brasileiro” 
perde espaço para característi-
cas como a honestidade e a leal-
dade. Mas a grande surpresa do 
levantamento foi a estabilidade 
social, apontada como terceiro 
valor mais importante, à frente 

da autonomia e do êxito pessoal. 
“É um elemento novo. Em levan-
tamento semelhante, (a estabi-
lidade social) costumava apare-
cer em último lugar”, compara o 
coordenador do relatório, Flávio 
Comim. A justificativa para a 
estabilidade ser um valor impor-
tante pode estar na estabilidade 
econômica, que já permite o pla-
nejamento material, deixando 
para trás a preocupação co a in-
flação. Também pode ser expli-
cada pela falta de credibilidade 
em algumas instituições.

Preocupação com 
inflação fica para trás

(73) 3613-2545 / 9134-5375
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Newton Lima garante apoio 
à reeleição de Ângela Souza

O prefeito de Ilhéus, Newton Lima, 
já definiu quais os candidatos que vai 
apoiar nas eleições de outubro deste 
ano. Os candidatos do grupo liderado 
pelo prefeito são Ângela Souza – de-
putada estadual, Domingos Leonelli 
– deputado federal, Lídice da Mata e 
Walter Pinheiro – senadores, e Jaques 
Wagner para o Governo do Estado.

O anuncio foi feito durante um 
encontro na noite de quinta-feira (8), 
na residência da deputada estadual 
Ângela Souza, com a presença do vice-
prefeito, secretários municipais, sete 
dos 13 vereadores, lideranças políticas 
e sindicais, servidores públicos e presi-
dentes de partidos políticos. 

Durante o anúncio, o prefeito 
Newton Lima, disse que o apoio à re-
eleição da deputada Ângela Souza era 
mais que um compromisso, pois se 
tratava da continuidade de um acordo 
político firmado na eleição passada. “A 
deputada sempre agiu com lealdade e 
uma das características mais marcan-
tes é o seu modo de tratar a política de 
forma transparente”, ressaltou.

Ao agradecer o apoio de Newton 
Lima a sua candidatura, a deputada 
Ângela Souza declarou sentir-se hon-
rada com a decisão, que para ela já era 
esperada, pois sempre acreditou na fir-
meza de caráter do prefeito. “Newton 
Lima vem mudando o quadro político 
em Ilhéus e seu mandato representa 
uma nova era, demonstrando que os 
políticos assumem os compromissos 
assumidos”, afirmou.

União por Ilhéus - Durante o encon-
tro, ficou evidente a união das lideran-
ças e partidos em torno da reeleição da 
deputada Ângela Souza. Na opinião do 
secretário de Governo de Ilhéus, Alci-
des Kruschewsky, a aliança entre o go-

verno Newton Lima e o grupo político 
de Ângela trouxe resultados positivos 
para Ilhéus e esse é o reconhecimento 
do seu trabalho. “Ângela tem garra, ca-
pacidade e vontade de trabalhar”, as-
segurou.

Na opinião de Alcides, o apoio do 
prefeito Newton Lima Ângela Souza 
dará uma nova feição à política ilheen-
se e o compromisso é proporcionar uma 
votação histórica, com o objetivo de 
mostrar que Ilhéus tem capacidade de 
eleger uma deputada. “O ilheense não 
se ilude mais e Ilhéus não vai retroce-
der, votando em candidatos descom-
promissados com a cidade”, pregou.

Os vereadores presentes foram 
unânimes em reconhecer o compro-
misso assumido pela deputada com 
Ilhéus. Segundo o presidente da Câ-
mara, Jailson Nascimento, já havia um 
sentimento dos vereadores da base de 
sustentação do Governo Municipal em 
apoiar a deputada, o que deve aconte-

cer em relação aos vereadores do PMN, 
que deve decidir positivamente nos 
próximos dias.

Mudança de postura - Para o vi-
ce-prefeito de Ilhéus, Mário Alexandre, 
o apoio do grupo do prefeito à deputada 
foi uma decorrência da convivência sau-
dável, tanto nos momentos bons como 
os mais difíceis da política e da admi-
nistração. “O respeito e a firmeza de 
caráter fizeram com que superássemos 
todas as dificuldades e continuássemos 
unidos em torno de Ilhéus”, lembrou.

O vereador Francisco Sampaio co-
mentou que a união dos dois grupos 
se consolidou devido à seriedade e aos 
princípios políticos marcados pela fir-
meza de propósitos, pondo fim a um 
passado político colonial, marcado pelo 
coronelismo. Para o vereador Aldemir 
Almeida, a credibilidade do Governo 
Newton Lima e o trabalho de Ângela 
Souza sintetizam o a união em proveito 
para o bem de Ilhéus.

EXECUTIVO

SAÚDE

A exposição à fumaça do cigarro 
pode aumentar os riscos de uma doença 
psiquiátrica, mesmo entre aqueles que 
não fumam, segundo um estudo recente 
da University College London, no Reino 
Unido. Avaliando os níveis de cotinina 
na saliva, substância indicadora de ex-
posição ao fumo, de 5,5 mil não fumantes 
e 2,7 mil fumantes sem histórico de do-
enças mentais, os especialistas descobri-
ram que uma maior exposição ao cigarro 
estava associada a 50% mais chances de 
relatar sofrimento psicológico. Os riscos 
de desenvolver, futuramente, doença psi-
cológica também aumentavam devido à 
maior exposição ao cigarro, seja ela direta 
ou indireta. 

Os pesquisadores disseram que, com 
os grandes avanços em relação as leis de 
restrição do tabagismo em locais públicos, 
a exposição ao fumo passivo em casa está 
crescendo. E o novo estudo, publicado na 
revista Archives of General Psychiatry, 
indica que, além dos péssimos efeitos fí-
sicos do tabagismo no organismo, deve 
haver uma maior preocupação com a saú-
de mental daqueles que convivem com 
fumantes. 

Outro estudo da Universidade de 
Brock, no Canadá, descobriu que a fuma-
ça dos cigarros dos outros está por trás 
de 40% dos casos de sinusite crônica nos 
Estados Unidos. Além disso, no ano pas-
sado, a exposição ambiental ao tabaco foi 

reconhecida como significativa colabora-
dora para elevar os índices de mortalida-
de cardiovascular, que chegam a mais de 
50 mil por ano nos Estados Unidos. 

  O cigarro está associado a mais de 
50 doenças e tem causado mortalidade 
prematura, através do seu efeito sobre 
doenças respiratórias, do coração assim 
como vários tipos de câncer. Para o ano 
de 2020, a perspectiva de mortalidade é 
de 3 milhões em países desenvolvidos e de 
7 milhões em países em desenvolvimento, 
isto significa 10 milhões de mortes liga-
das ao uso do tabaco. Também segundo a 
OMS, o tabaco mata mais que a soma de 
mortes por AIDS, cocaína, heroína, álcool, 
suicídio e acidentes de trânsito. 

Cigarro pode aumentar em 50% o 
desenvolvimento de problemas psicológicos

Tem dias que o caos se instala. Você 
acorda bem-disposta, cheia de planos e com 
uma agenda muito prazerosa. Entra no ba-
nho e falta água, a empregada não aparece, 
acabou o leite e por aí afora. Lá se foi por 
água abaixo o belo dia que prometia. O hu-
mor foi para o ralo, literalmente, por coisas 
tão pequenas.

Resolvo, então, ler os jornais e só vejo 
desgraças, roubos, assassinatos, estupros, 
políticos corruptos, escândalos de famosos, 
guerras infindáveis no Oriente Médio e ou-
tras ”coisitas más”. Isto sem falar nas con-
tas que insistem a entrar por baixo da porta, 
pelo e-mail e por outros meios.

Finalmente a água volta, a empregada 
chega atrasada trazendo o leite da padaria e, 
apesar de não ser desnatado, continua sendo 
leite e tomo mesmo assim. São pequenas coi-
sas que, de repente, nos surpreendem, mas 
acabam se solucionando. Todos já tivemos 
um dia ou, pior ainda, vários dias assim em 
nossas vidas. Felizmente essas mazelas coti-
dianas sempre acontecem e passam. Estra-
gam o nosso dia e brevemente são superadas 
por novos acontecimentos. Isso é a vida, ou 
melhor, a nossa vida, e de certa forma ela 
vai se resolvendo.

Fatos externos também nos bombar-
deiam diariamente. A questão política, por 
exemplo, é uma das várias que nos afligem 
e que acabam com o nosso bom humor. Até 
quando vamos ter de aguentar esses polí-
ticos, velhos e novos, que se instalaram no 
poder e são adeptos do refrão “daqui não 
saio daqui ninguém me tira”? Cada vez mais 
ricos e poderosos, graças à participação e 
concordância com a quadrilha que também 
se colocou no poder. Apoiados por muitos as-
sessores, guarda-costas e toda uma gana de 
“aspones”, acabam lá ficando por um longo 
tempo, alguns até morrer... E como duram 
esses facínoras!

E o que devemos fazer para apressar o 
fim dessa realidade política? Em primeiro 
lugar, ver o que aqueles que pretendem a 
reeleição fizeram em seu mandato. Quantas 
promessas foram cumpridas, em quais es-
cândalos estiveram presentes, quanto com-
pareceram às sessões e como contribuíram 
para a melhoria das coisas. Em segundo 
lugar, analisar os novos candidatos, suas 
propostas, seu passado, sua fidelidade par-
tidária, seu compromisso com a ética, coe-
rência no seu discurso e, principalmente, 
sua formação escolar. Basta de ignorantes e 
famosos no poder!

Dias melhores, espero, virão. As eleições 
de 2010 estão aí. O nosso envolvimento po-
lítico e o nosso interesse em conhecer a rea-
lidade do poder é o que nos permite afirmar: 
VAI PASSAR! 

*Advogada trabalhista, responsável 
pelo Sylvia Romano Consultores Associados,

em São Paulo Capital
E-mail: sylviaromano@uol.com.br 

Vai passar

                             Por Sylvia Romano
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*Escritor e Jornalista

Aniversário de Tarik Fontes 
foi marcante e magnífico

Autoridades, promotores, 
advogados, empresários, artistas 
musicais, convidados especiais 
e amigos pararam para come-
morar o aniversário do empre-
sário e advogado Tarik Vervloet 
Fontes, no dia 11 de Junho, no 
hotel da família, o Tarik Fontes 
Plaza Hotel, no Sul da Bahia, 
em Itabuna. O jovem Tarik re-
cebeu os convidados ao lado de 
sua noiva; a elegante advogada 
Monize Melo; e de seus pais, o 
médico, empresário e Presiden-
te da Associação Comercial de 
Itabuna - ACI, Eduardo Fontes; 
e a Srª.  Josefina Fontes.  Foi 
um verdadeiro show musical a 

festa de aniversário, com direito 
ao “comes e bebes” de excelen-
te qualidade. Buffet ótimo! O 
aniversariante não cabia em si 
de tanta felicidade ao lado da 
noiva e dos pais, que foram os 
anfitriões perfeitos da festa de 
aniversário. Tudo de excelente 
qualidade e bom gosto.

O jovem empresário e ad-
vogado Tarik possui a franquia 
do Complexo Jurídico Damásio 
de Jesus, atuando em Itabuna 
e Vitória da Conquista. Em-
presa especializada em Curso 
de Preparação para carreira 
jurídica e OAB. Tudo em gran-
de estilo e classe.  

Quem acaba de retornar 
do sul do País, onde foi 
comemorar os 12 anos 

de casados, Bodas de Seda, na 
Serra Gaúcha (Gramado, Cane-
la, Garibaldi, Bento Gonçalves, 
Nova Petrópolis e Carlos Barbo-
sa/RS); e em Campos do Jordão 
(SP), além de realizar o sonho de 
conhecer a sede e as instalações 
da Canção Nova (SP), foi o casal 
chic do Jornal, Revista e Edito-
ra Direitos: Angélica Rodrigues 
e Vercil Rodrigues. Um passeio 
turístico e maravilhoso, andan-
do de trem fumaça, com direito 
ao almoço, degustação de vinhos 
em Castelo no Vale dos Vinhe-
dos – A Rota dos Vinhos.

A magia do trem a vapor 

num passeio memorável entre 
Bento Gonçalves, Garibaldi e 
Carlos Barbosa, fica na memó-
ria e nas fotos registradas. 

O casal vivenciou momen-
tos maravilhosos em Campos 
do Jordão (SP), como o passeio 
de teleférico do Centro Turístico 
Capivari até Morro do Elefan-
te, onde contemplou a beleza 
da cidade que é considerada a 
“Suíça brasileira”; a visita ao 
Horto Florestal com sua beleza 
exuberante, bem como as visita-
ções as fábricas de chocolates e 
cervejarias, sem contar é claro, 
dos maravilhosos jantares. Re-
gistramos em fotos as imagens 
do Brasil e de um casamento fe-
liz, muito feliz, bem feliz.

Casal realiza passeio 
elegante e maravilhoso 
pela Serra Gaúcha (RS) e 
Campos do Jordão (SP)
BODAS DE SEDA 
HOJE E ANO QUE VEM 
BODAS DE RENDA

A noiva feliz 
Monize, com 
o noivo e 
aniversariante, 
Tarik Vervloet, 
a mãe do 
noivo, Josefina 
Fontes. Todos 
irradiando 
felicidade.

O Pai e o 
filho, médico 
e advogado, 
respectivamente, 
Dr. Eduardo 
Fontes e Dr. Tarik 
Vervloet Fontes.

O empresário, 
Jornalista e 

Escritor Vercil 
Rodrigues 

apresentou 
as felicitações 

ao amigo 
Tarik. Os jovens advogados: o aniversariante 

e a noiva, Tarik e Monize, ladeado pelos 
amigos e convidados especiais.

Casal Vercil 
e Angélica 
Rodrigues – Amor 
da minha vida 
– em Campos 
do Jordão (SP), 
saboreando 
delicioso 
chocolate quente 
para aquecer o 
frio na Serra da 
Mantiqueira.

Ao lado do 
trenzinho 

floresta (Horto 
Florestal/Campos 

do Jordão)), o 
elegante casal, 

Vercil e Angélica, 
exibe alegria do 

passeio a dois.

É a Europa presente no Brasil, com 
suas florestas e decorações. O casal 

Vercil e Angélica conferiu tudo e 
pode sentir o frio gaúcho que 

parece com o da Suíça.

Em Campos do Jordão, saindo do 
Centro Turístico pelo Teleférico para o 
Morro do Elefante, à beleza pode ser 

contemplada bem melhor.

Uma das maravilhas vivencia-
da pelo casal, Vercil e Angéli-
ca, com direito a fotos e tudo 
mais, foi observar a Cascata 
de água natural do Caracol, 

em Canela (RS). 

Os empresários 
itabunenses, 
Angélica e Vercil 
Rodrigues, 
seguiram o roteiro 
do vinho em 
Serra Gaúcha. Em 
Bento Gonçalves, 
por exemplo, a 
estação número 
um: a parada da 
apreciação.

A magia do 
trem a vapor 
num passeio 

memorável 
entre Bento 
Gonçalves, 

Garibaldi 
e Carlos 

Barbosa.

Na vinícola “Aurora” parada 
obrigatória para visitação, 
degustação e almoço.  Um 

verdadeiro sonho! Um excelente 
presente de casamento.

No Castelo de Pedras 
– o roteiro do vinho – 
um sonho de beleza 
da natureza, parada 
para o almoço e 
degustação. Vale 
ressaltar que no 
roteiro do vinho (Vale 
dos Vinhedos), ficam 
mais de 300 vinícolas. 
As mais importantes 
são: Amora, Miolo, 
Casa Valduga. Na 
verdade, todas são 
espetaculares.

Na praça turística de Nova Petrópolis 
(RS), ao lado das flores naturais, o 
casal Vercil e Angélica registra os 

momentos maravilhosos e eternos.

A “Noite Suíça” em Gramado no 
melhor restaurante Suíço do Brasil, 

segundo revistas especializadas

Na saída de Campos do Jordão, 
Vercil e Angélica Rodrigues, realizam 

um grande sonho: Conhecer as 
instalações da Comunidade Canção 

Nova (Cachoeira Paulista) e a 
Basílica de Nossa Senhora Aparecida 

(Aparecida) ambas no Vale do 
Paraíba em São Paulo.

A “Noite Gaúcha” na 
Churrascaria “Garfo e 

Bombacha”, em Canela, é 
marcada pelos tradicionais 

shows musicais e folclóricos, 
típicos dos gaúchos e dos 

alemães, uma beleza. Ao casal 
aniversariante: que Deus 

o abençoe ricamente, com 
paz, saúde e prosperidade. 

Parabéns ao casal de Itabuna, 
que renovou as energias com 
o que é bom e belo, rumo ao 

centenário de Itabuna.
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Te amei com a fome dos 
famintos, 
 Com a sede do sertão, 
 Com a força do vulcão, 
 Com o calor do sol de verão. 
 
Te amei com o infinito do céu, 
Com o mistério da lua, 
Com a solidão do deserto, 
Com o cintilar das estrelas. 
 
Te amei com a velocidade do 
vento, 

Com a profundidade do mar, 
Com o frescor da manhã, 
Com o aroma das rosas, 
Com a grandeza da alma. 
 
Com a onipotência dos jovens, 
Com a fúria da avalanche, 
Com a ardência da paixão, 
Com a dor dos desesperados, 
Com a mágoa dos deixados. 
Te amei! Te amei! Te amei! 
 

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

Poesias

Poesias

“Se voares pelas 
correntes certas, não 

precisarás bater asas”

A PIADA DO DIA
Uniforme Novo
No hospício, o louquinho experimentou o 

uniforme novo, e foi se olhar no espelho:
-Ei? Você fez um macacão com três man-

gas!
- Ué! Você não disse com quantas queria!
 

Por João Batista de Paula
Escritor e Jornalista

O Comunicador
         
Sedenta e faminta a tua alma
Das amargas que eleges como facas.

Sanha em que lateja teu ciúme,
A inveja do poeta e suas vitórias.

Prazer de ferir o teu teatro
Onde cães ladram raivosos. 

O  mundo desumano te fascina
Embora exista a flor até no pântano.

Há o som da foto três por quatro,
A arenga nessa baba enfadonha.

Penduricalhos: óculos e binóculos
Enfeitam teus clichês na rima tola.

Nessa ferrenha disciplina diária
Verdades essenciais não escutas.

No próspero comércio do poder
A falsa glória reserva tua cota.

Barras de ouro ou em sabão
Na miopia da leitura frouxa

Do que aconteceu e acontece
- De que lado não importa.

Assim o sol com seu cristal
Não risca as estações generosas                                                                                                                      

Que ele põe nos seres e coisas
Quando colhe brisas e chuvas.

Não se acasala com os instintos
A lucidez dos puros sentimentos.

A beleza que renegas da vida
Tece em mim mesmo a cada dia

Os fios eternos do sonho
Entre o luar e a folhagem.

Embalam-me com a aragem
Dos jardins que fecundam formas.

Não demora o tempo a cobrar-te 
Isso em que outrora escrevias.

Vestido de nadas no leito solitário 
 Não deixa dúvidas teu oco resumo. 

Justo tributo em metais de silêncio
Sem o tom provinciano diabólico.

  Poeta premiado no Brasil e exterior. O poema Comunicador pertence ao 
livro “Agudo Mundo”, inédito. Atual presidente da Fundação Itabunense 

de Cultura e Cidadania (FICC). 
E-mail: cyropm@bol.com.br 

ÂNSIA

Por Cyro de Mattos*

FELICIDADE AQUI E AGORA
O casal Expedita Ma-

ciel e João de Paula 
comemorando os 12 

anos de casado e o 
pré-lançamento do 
Livro de João, inti-

tulado: “A Bíblia do 
Riso – Aqui só não é 
proibido dar risadas 

– ” para o centená-
rio de Itabuna. É só 
de piadas e humor. 

Quem viver, verá. 
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 es-
tomago do itabunense agradece.

Dr. Gentil Araújo, neurologista 
e cirurgião, com clinica especia-
lizada em Itabuna. Feliz com a 

filha que está cursando medici-
na e vai seguir o exemplo dele.  

Sucesso é genético! Gentil 
sempre gentil.

A arquiteta Maria da Concei-
ção, esposa do veterinário 

Waldemar Oliveira da Fonseca, 
irradiando simpatia por onde 
passa.  Rumo ao centenário de 
Itabuna ela desenha e projeta 
em mente os prédios da feliz 

cidade. Itabuna também tem a 
Niemeyer de saia.

Dr. Ricardo Rosas, empresário e 
médico da Imagem e Diagnóstico, 
a pioneira de Itabuna. Sempre 
atento ao avanço tecnológico. 
Globalização é isso! Rosas sempre 
fazem sucesso com ou sem espi-
nhos. Que Maravilha!

O ex-vereador itabunense e 
advogado Marcos Navarro, 

atuando nas áreas Cível e Tra-
balhista em nossa região. Um 
bom exemplo de profissional. 
São grandes as conquistadas 

de Marcos.

O Jovem gerente da Scalla 
Tecidos, João Bosco França 
da Silva, com seu herdeiro 
João Bosco Nascimento da 
Silva. Um grande exemplo 
de trabalho e dedicação.  

Um cidadão polivalente! Um 
gerente essencial! Compe-

tência, dedicação e trabalho 
são estampados no seu DNA. 

Quem conhece Bosco sabe 
bem disso. Oremos!.  

A Jovem empreendedora de ne-
gócios e gerente do SESI em Bar-
reiras (BA), Cristiane Maciel Via-

na, acaba de retornar da Europa, 
onde passou dias na Alemanha, 
na Áustria e em Paris. Trouxe de 

presentes para os amigos e fa-
miliares replicas da torre Eiffel, 

cartões postais da Alemanha e o 
tradicional relógio cuco. A vida 

é, realmente, bela. Reinaldo o 
anfitrião perfeito da Alemanha, 

explica logo mais quando chegar 
ao Brasil. Cristiane visitou a casa 

do grande compositor erudito 
Mozart.

Gerente da Agência Bradesco 
Cerqueira Campos em

Itabuna, Almir Almeida Assis, 
sempre simpático e atencio-
so com os clientes do banco.   

Adora fazer boas leituras.

O jovem itabunense e empreendedor 
de negócios, Estanislau Viana, ex-pro-
dutor de Luiz Caldas, acaba de ser ho-
menageado no Extremo Sul da Bahia, 
pela empresa Brightness Eventos, do 
empresário João Américo. Estanislau 
passou o São Pedro em Eunapolis, 
quando foi agraciado. Estiveram pre-
sentes no evento vários empresários 
de bandas musicais: Kito, Vitor e Léo, 
além de José Eduardo, o boca da TV 
Itapuã; Dr. Darcles Andrade, Diretor 
de Comunicação da Petrobrás. 
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Um sentido 
para a vida

Esses dias tive a grata satisfação de reencon-
trar alguém muito querido. Morou anos no Brasil 
e há algum tempo havia retornado para a Bélgi-
ca. Veio a trabalho, mas aproveitou para rever os 
amigos do coração. Uma das coisas que comen-
tou é que as igrejas européias vivem vazias, pois 
apenas umas poucas pessoas comparecem aos en-
contros dominicais. A maioria deixa a religião de 
lado quando ainda criança. O materialismo ocupa 
o centro das atenções durante a existência. Dian-
te do sofrimento, doença ou velhice, o suicídio e a 
eutanásia são práticas comuns, e cada vez mais 
utilizadas pelos europeus. Isso me deixou arrasa-
da! Que vida empobrecida, pensei.

O ser humano necessita tanto de Deus quan-
to da própria água para sobreviver. Sem Ele, a 
vida deixa de ter qualquer sentido, pois Deus é o 
próprio sentido da vida. Fomos criados por Ele e 
para Ele. Como podemos supor que seríamos feli-
zes afastados Dele? Quanto mais o ser humano se 
distancia do Criador, mais infeliz fica, e isso é na-
tural. Deus é amor. Distanciar-se Dele é distan-
ciar-se do amor. Sem amor o mundo fica frio, sem 
graça, feio. Quem vai querer viver num mundo 
assim? Descobrir o amor é descobrir o sentido da 
vida. Não me refiro ao amor entre homem e mu-
lher, mas ao amor universal. Aquele que se sente 
por qualquer pessoa, animal, planta. Esse amor 
é a semente de Deus dentro de nós. É aquilo que 
nos faz chorar diante da miséria do outro, ainda 
que tenhamos uma vida farta; é o que nos faz in-
dignar diante das injustiças; é o que nos incita ao 
bem sempre que necessário.

Quando pensamos somente em nós, é o egoís-
mo que predomina. O egoísmo é solitário; favore-
ce o autoritarismo, o orgulho e a cólera. Tudo quer 

para si e quando não satisfeito se revolta. Diante 
das frustrações se deprime e quer morrer. O al-
truísmo é bem diferente. Ele se compraz com a 
alegria, ainda que esta não seja exatamente sua. 
Alegria compartilhada não tem dono, é nossa, 
contagia a todos. É o amor se espalhando no ar. 
Ninguém quer morrer, só quer amar e ser amado. 
O mundo se aquece com a presença do Deus amor 
e, sem dúvida, esfria com a Sua ausência.

Penso que não devemos buscar o sofrimento, 
mas se ele vem é porque tem algo a nos ensinar. 
Abreviar nossos momentos de dor nem sempre 
é o melhor caminho para a paz. Fico preocupa-
da sempre que vejo o homem buscando tomar o 
lugar do Criador. Isso nos remete, querendo ou 
não, a Adão e Eva. Eles queriam ser como Deus, 
entender os mistérios da existência. Mas, se não 
entendemos nem mesmo o que o nosso próprio 
coração deseja; como saber o que é melhor para 
nós? Às vezes, acho que o homem complica o que 
poderia ser simples. Será que custa muito deixar 
nosso orgulho de lado para reconhecer que quase 
nada sabemos acerca da vida e da morte? Ou va-
mos brincar de deuses e escolher quem deve ou 
não existir? 

Essa vida é gozada! A nossa ignorância é tan-
ta que nos permite pensar que sabemos muito. 
Falta humildade no ser humano, com certeza. E 
isso me faz crer que nem hoje estamos preparados 
para o Éden, pois novamente comeríamos a maçã. 
Quanta necessidade de Deus o homem tem!

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

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- Estou grávida há três meses e ouvi 
que a licença-maternidade agora tem 
seis meses de duração. Consultei a em-
presa, mas não tive respostas. Marta 
Lins.

Cara Sra. Marta, A licença maternida-
de constitui previsão constitucional - at. 7º, 
VIII - da Constituição Federal e, quando de 
sua criação o prazo era de cento e vinte dias  
contados asssim: a partir  da confirmação da 
gravidez (confirmação por atestado médico) 
até cinco meses após o parto. Também Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias 
- ADCT- no art. 10º, II, confirma esse direito: 
licença gestante de cinco meses desde a con-
firmação da gravidez até cinco meses após o 
parto. 

2- Fui contratado para trabalhar em 
experiência por 60 dias. Passado esse 
tempo, a empresa quis me manter em 
experiência por mais 60 dias. No final, 
disse que eu não fui aprovada e me des-

pediu sem pagar nada. Isto é certo. Wa-
shington Silva. 

Caro Washington, tudo vai depender da 
atividade, ou seja, do conteúdo, ocupacional 
da  sua  função. Para  cozinheiro, por exem-
plo, a experiência é válida. O empregado con-
tratado por experiência pode não se mostrar 
um bom cozinheiro, ou um bom mecânico se 
for o caso. A renovação por prazo igual ao an-
terior pode ser aceito, porque o empregado 
pode alegar sua observação quanto ao traba-
lho do empregado provisório.

Á questão é que o empregador deve provar 
que realmente o empregado não exerce com 
perfeição suas funções, quando estas, como 
ditas, são específicas, exigem conhecimentos 
específicos, não para um simples auxiliar de 
pedreiro, por exemplo. 

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/BA; Sócio da Brito 
Cunha Advogados, Rua Itatuba, 201, Iguatemi, Fone: + 55 (71) 

3453 6500 – Salvador – Bahia.

E - m a i l :  ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

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

direitos@jornaldireitos.com.br 

Lançado pela Editora Canção 
Nova “Curados para vencer a 
batalha” é o nome do livro do Pa-
dre Léo.

Padre Léo, nesta obra, nos con-
vida a um encontro pessoal como 
o Senhor, permitindo que a sua 
misericórdia nos atinja e nos cure 
de todas as feridas do coração. Só 
assim poderemos alcançar a sal-
vação e obter o crescimento espi-
ritual. Mas ele alerta a salvação 
e obter o crescimento espiritual. 
Mas ele alerta que a cura interior 
não é instantânea, e exige trei-
namento para vencer a batalha. 
Para isso, é preciso deixar-se con-
duzir pelo poder do Espírito Santo 
e não ter medo de lançar inteiro 
no coração do Senhor, pois ele nos 
ama, por isso cura e liberta.

“A cura interior é um proces-
so que exige 100% do ser huma-
no para acolher 100% da graça 
de Deus. A cura interior não tem 

nada a ver com uma oração má-
gica. Somos chamados a trabalhar 
com Deus, e Deus é tão bondoso 
que em sua infinita grandeza quis 
contar conosco.”

A UESC mudou do dia 18 de 
Julho para 1º de Agosto o processo 
seletivo para transferência externas 
do 2º período de 2010, Os portões 

dos pavilhões serão abertos às 7h30 
para entrada dos candidatos, e fe-
chados às 8h, quando se dará inicio 
à prova.

Transferências 
Externas

Escolas da rede pública, 
federais, estaduais e munici-
pais, e da rede privada têm até 
31 agosto para preencher os 
dados do Censo Escolar 2010. 
Entre as informações forneci-
das, estão o número de alunos 
e professores de cada unidade 
escolar. A pesquisa é promo-
vida pelo Instituo Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep), em 
parcerias com as secretarias 
estaduais e municipais de edu-
cação.

As escolas da rede estadu-
al devem acessar o Sistema de 
Gestão Escolar (SGE) no site 
da Secretaria da Educação do 

Estado (www.educacao.ba.gov.
br). As escolas das redes fede-
ral, municipal e privada, por 
sua vez, utilizam o sistema 
Educacenso (www.educacenso.
inep.gov.br).

As informações do Censo 
balizam a distribuição dos re-
cursos destinados à merenda e 
ao transporte escolar e ao Fun-
do de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissio-
nais da educação (Fundeb).

Além disso, os dados forne-
cem uma média do número do 
ensino médio que estão aptos a 
participar do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

Censo 
Escolar 2010

Dois advogados, sócios de um escritório de advocacia, estavam 
almoçando calmamente quando, de repente, um deles alarmou: 
“Que droga! Quando saímos do escritório deixei o cofre aberto.”

E o outro: “Porque você está preocupado? Nós dois estamos 
aqui!” 
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Com vacatio legis de 60 dias (tempo que medeia 
entre a publicação de uma lei e sua entrada em vigor) 
foi promulgada no dia 17 de março de 2010 pelo Vice-
presidente, no exercício do cargo de Presidente da Re-
pública, José Alencar Gomes da Silva, a Lei Nº 12.217, 
que acrescenta dispositivo ao art. 158 da Lei Nº 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasi-
leiro, e que torna obrigatória a aprendizagem noturna 
para quem for a partir dessa data tirar a habilitação.

Segundo a nova Lei, os candidatos a motorista 
que derem entrada ao processo para obter a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) depois de 17 de maio 
de 2010, terão de fazer aulas de direção à noite. Além 
disso, o Conselho Nacional do Trânsito (Contran), com 
a publicação dessa resolução, estabeleceu em 20% o 
percentual das aulas práticas a serem realizadas no 
período entre o pôr e o nascer do sol e deixou também a 
cargo dos Departamentos Estaduais de Trânsitos (De-
trans) a definição dos horários dessas.

Com a promulgação da sobredita lei, os especia-
listas acreditam que a mesma irá melhorar ainda 
mais a qualidade do ensino para os novos motoris-
tas, ou seja, segundo eles, ela irá evitar que muitas 
pessoas tirem a CNH sem ao menos saber ligar o fa-
rol do carro. Sem contar que muitos condutores têm 
medo de dirigir à noite, momento em que a atenção 
deva ser redobrada, pois os riscos de acidentes são 
ainda maiores neste intervalo de tempo. Essa reso-
lução só tem a beneficiar àqueles que buscam por 
uma boa formação no trânsito.

Ainda segundo especialistas, a medida irá me-
lhorar a formação dos condutores e somar aos esfor-
ços das autoridades no sentido de reduzir o número 
de acidentes de trânsito, porque justamente à noite 

que o motorista tem que fazer uso dos faróis e deci-
dir pela luz baixa ou alta, dar sinal de luz e muitas 
vezes, fazer uso do pisca alerta. Eles, ainda acres-
centam que é à noite que o motorista enfrenta a má 
iluminação das cidades, faróis mal regulados, e até 
luz alta de um veiculo dirigido em sentido contrá-
rio, quando muitas vezes o motorista tem que dirigir 
no escuro por alguns segundos, até que a retina se 
adapte ao ambiente. 

Ao contrário do esperando pelas autoescolas, a 
resolução do Contran determinou a obrigatoriedade 
das aulas à noite tanto para candidatos à primeira 
habilitação como também precisa realizar 20% de 
aulas de direção noturna quem quer mudar ou adi-
cionar nova categoria à habilitação. O cumprimento 
da regra será fiscalizado pelo Detran de cada estado. 
A resolução só não abrange a quem vai renovar a 
Carteira Nacional de Habilitação.

Em um trânsito que mata mais do que a maioria das 
guerras civis, medidas desta natureza só tem a benefi-
ciar a população, ainda mais que não irá onerar os preços 
das aulas. E a nós, brasileiros, resta-nos a torcida que a 
mesma não seja só mais uma lei como muitas outras que 
temos em nosso ordenamento jurídico. 

Graduado em História (Licenciatura); Pós-Graduado (Espe-
cialização) em História Regional; Pós-Graduado (Especiali-
zação) em Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especialização) 
em Docência do Ensino Superior; Bacharelando em Ciên-
cias Jurídicas; Autor do livro “Breves Análises Jurídicas” 
(Direitos Editora) e Diretor-Fundador do Jornal, Revista e 
Editora de Livros DIREITOS (www.jornaldireitos.com.br) E-

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

A Lei nº 
12.217/2010 e a 
obrigatoriedade de 
aulas noturnas E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Por Vercil Rodrigues*

Brasileiros não confiam 
nos políticos

 Pesquisa da em-
presa GJK, publicada pela 
Folha Online, mostra que a 
maioria dos brasileiros não 
confia nos políticos. Dos en-
trevistados, apenas 11% dis-
seram confiar na categoria. 
Em relação ao período ao 
mesmo período do ano pas-
sado, houve uma queda no 

índice que se encontra em 
16%. O estudo revela que, 
pelo segundo ano consecuti-
vo, os bombeiros são apon-
tados Omo os profissionais 
mais confiáveis, como 98%. 
Os carteiros ficaram em 2º 
lugar com 92%, seguidos 
dos médicos e professores 
que empataram com 87%. 

O Brasil ficou em segundo 
lugar, atrás apenas da Índia, 
no ranking de consumo verde, 
organizado pela National Ge-
ographic Society, o Greendex 
2010. O levantamento mediu o 
comportamento e estilo de vida 
de 17 mil pessoas em 17 países.

Os Estados Unidos são o 
último país do ranking. De 
acordo com a entidade, os nor-
te-americanos se mantiveram 
como um dos povos com os há-
bitos menos sustentáveis do 
planeta nos últimos três anos.

Austrália, França, Canadá 
e Alemanha também estão en-

tre os piores colocados. O me-
lhor desempenho brasileiro foi 
registrado no quesito moradia, 
que avalia o impacto ambien-
tal de residências por conta 
da baixa utilização de apare-
lhos de ar-condicionado ou de 
aquecimento. O levantamento 
destaca ainda o alto grau de 
utilização de energia prove-
niente de fontes renováveis no 
país. Outro ponto destacado 
pelo Greendex a respeito do 
Brasil é o fato de que cerca de 
metade das residências pes-
quisadas possui televisores de 
baixo consumo de energia.

2º lugar

O presidente da ACAD Brasil, 
Claudio Albuquerque e Silva, médico 
que inclui em seu currículo a especia-
lização em Medicina do Exercício e rea-
liza agora mestrado em saúde coletiva, 
tem sido fonte constante da mídia na-
cional para emitir opiniões abalizadas 
acerca do consumo de substâncias er-
gogênicas por praticantes de atividades 
físicas. Veja o que ele tem a dizer sobre 
o tema na entrevista que segue.

Quais as diferenças – no que 
concerne a resultados e efeitos cola-
terais – entre o uso de suplementos e 
anabolizantes por atletas e por prati-
cantes de atividades físicas?

De forma simples, podemos escla-
recer seguramente que poucos indiví-
duos podem se beneficiar da ingestão 
de suplementos alimentares de natu-
reza diversa à disposição no merca-
do. Os repositores hidroeletrolíticos 
usados para a reposição de eletrólitos 
e carboidratos durante exercícios in-
tensos e de longa duração ainda são 
as formas mais aceitas e lógicas para 
beneficiar o desempenho dos clientes 
de academias de ginástica.A dieta  
balanceada e orientações nutricionais 
adequadas e atualizadas são capazes 
de suprir grande parte das necessida-
des dos praticantes de atividade física 
regular,sejam ou não atletas.Poucos 
atletas de poucos esportes merecem 
uma atenção especial para o uso  de 
suplementos protéicos,em que a ne-
cessidade de ingestão de dietas em 
grande volume acaba simplificando o 
aporte desses fundamentais compos-
tos para o auxílio na suplementação 
em suas rotinas alimentares.

E quanto aos atletas 
de alto rendimento?
Mesmo entre eles, existe, atu-

almente, um cuidado especial na 

1- Estou aposentando por invalidez acidentá-
ria, mas, apesar disto, não tenho sido destinatário 
de depósito no FGTS. Alguns colegas disseram que 
o recolhimento do FGTS deve ser mantido em tal 
caso.  Wescley Simon. 

Prezado leitor, o empregado em gozo de benefício pre-
videnciário do tipo auxílio doença, espécie B.91, decor-
rente de doença ocupacional e ou acidente no trabalho, 
fará jus, efetivamente, durante o tempo de vigência des-
se benefício, aos depósitos fundiários. Entretanto, uma 
vez que a perícia médica entenda que o auxílio doença 
seja transformado em aposentadoria por invalidez, ain-
da que decorrente de doença ocupacional ou acidente no 
trabalho, cessa a obrigação da empresa com relação aos 
depósitos fundiários.

 
2- Acredito que a doença que me incapacitou 

para o trabalho teve origem ocupacional. Apesar 
disto, o INSS me enquadrou num beneficio comum, 
não-acidentário. Terei algum prejuízo? Lucaisa 
Valeriano.

Prezada leitora, se a doença que a incapacitou tiver 
surgido em decorrência do trabalho, o benefício que você 
recebe é um pouco menor do que aquele a que teria direi-
to. O prejuízo nº. 1. 

Caso a incapacidade permaneça e o benefício venha a 
ser transformado em aposentadoria por invalidez, o valor 
será, mais uma vez, pouco menor do que aquele a que 
você teria direito se a doença for classificada como doença 
profissional ou doença ocupacional.

*Advogado da FV Advogados Associados e Professor de 
Direito Previdenciário, 

Direito Civil, Direito do Consumidor na Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC) e Faculdade de Tecnologia 

e Ciência (FTC).

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito 
Previdenciário para o Dr. Francisco Valdece, encaminhar 

para direitos@jornaldireitos.com.br 

Por Francisco Valdece 
Ferreira de Sousa*

Substâncias
Ergogênicas

origem e fabricação das diferentes 
substâncias, visto a suspeita do uso 
de substâncias ilícitas alocadas de 
forma irregular e não descritas em 
fórmulas dessas substâncias presen-
tes no mercado mundial. O uso de 
hormônios como esteróides anabo-
lizantes e hormônio do crescimen-
to humano não possuem indicação 
expressa,excetuando-se casos de indi-
cação clínica,endocrinológica e oncoló-
gica em restritos e especiais casos.

Como os clientes de academias, não 
atletas e com objetivo de saúde e bem-
estar, deveriam ter orientações em re-
lação ao acesso aos suplementos?

Médicos especialistas em medi-
cina do exercício e nutrologia são os 
profissionais mais indicados para 
orientação alimentar desses indiví-
duos, mas ainda vemos hoje alguns 
profissionais de educação física, nu-
tricionistas e fisioterapeutas fazerem 
orientações formais e informais para 
o uso de suplementos alimentares 
em academias de ginástica. Enalteço 
o importante papel dos nutricionis-
tas na orientação dietética;percebe-
se,porém,a prescrição excessi-
va de suplementação por alguns 
profissionais.A sociedade Brasileira  
de Medicina do Esporte esclarece em 
recente posicionamento,publicado em 
2009,as restritas indicações da pres-
crição de suplementos alimentares.

Como uma campanha de cons-
cientização quanto ao uso de 
substâncias lícitas e combate às 
ilícitas pode auxiliar o mercado 
de academia?

A ilusão pela possível “mágica” 

proporcionada por substâncias lícitas 
e ilícitas na suplementação alimentar 
ainda vem impregnada de lendas e 
crendices, em muito alimentadas pe-
los fabricantes desses produtos e pe-
los rígidos padrões estéticos da nossa 
sociedade. Precisamos urgentemente 
tornar público os malefícios propor-
cionados pelo uso inadequado e, mui-
tas vezes, criminoso de algumas subs-
tâncias. Muito dos sintomas graves 
do uso dessas drogas acabam por se 
manifestar apenas em médio ou longo 
prazo,configurando dessa forma uma 
imagem distorcida da inocuidade de 
seu uso.A morte de jovens inocentes 
pelo inacreditável consumo de hormô-
nios com indicação de uso veterinário 
e de uso humano ainda deixam clara a 
vulnerabilidade desse tema,ainda tra-
tado de forma secundária pelos órgãos 
de fiscalização do Brasil.

Portanto, querido leitor, não uti-
lize qualquer tipo de suplementação 
sem orientação médica. Bom final de 
semana para todos.

Matéria publicada na revista 
ACAD Dez/2009

Por Miguel Lima.
Professor de Educação Física – 

Cref: 000451-G/BA, Pós-graduado em 
Biomecânica Aplicada à Saúde e Do-
cência do Ensino Superior.

 
Visite nosso site: 

www.academiamiguellima
.confypage.com 

Nosso blog: www.clínicade
corrida.blogspot.com

E-mail: miguellimaf@hotmail.com
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“Procurai primeiro o Reino e a justiça 
de Deus, e tudo isso vos será dado por acrés-
cimo” (Mt 6,33).

Procurar primeiro o Reino e a justiça de 
Deus é querer o Senhor em primeiro lugar. É 
centralizar tudo n’Ele. É buscá-Lo não porque 
precisamos de saúde, de dinheiro, de garantia e 
prosperidade, mas porque Deus é Deus e merece 
ser amado, obedecido e adorado por Si mesmo. 
Deus é Deus e nós devemos ser os adoradores.

O que somos e o que temos é de Deus, assim 
como a luz da lua vem do sol. Se tiramos Deus da 
nossa vida, tudo começa a se complicar. Mas com-
preenda: não é que o Todo-poderoso castigue, é 
que dependemos profundamente e em tudo d’Ele.

Deus precisa ser o primeiro! Este é o siste-
ma do Senhor! O mundo nos enganou e entra-
mos direitinho no sistema dele. Nossa própria 
inteligência fez que invertêssemos a verdade e 
colocássemos Deus a nosso serviço, de acordo 
com nossas vontades.

É um erro pensar que o Senhor o tenha cas-
tigado só porque você, até agora, não O colocou 
em primeiro lugar. Não foi isso: quem castigou 
você foi o próprio sistema do mundo.

(Trecho do livro ““Considerai como crescem 
os lírios”  de monsenhor Jonas Abib)

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

Querer Deus em 
primeiro lugar

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

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

Frase do mês:
“É triste, mas no mundo, em pleno

século 21, mulheres ainda são mortas 
por chibatadas ou apedrejadas”   

Por Joselito dos Reis.
Jornalista e Assessor de Imprensa

Café Pomar e a Caderneta de Zildo!
O Café Pomar, sempre foi um local 

de grandes histórias e estórias, de ba-
te-papos entre amigos, jornalistas, ad-
vogados, comerciantes e comerciários, 
enquanto se saboreava um cafezinho 
quentinho, ou mesmo um chocolate, da 
hora, degustando um bolo caseiro, de 
aipim, tapioca, puba, ovos etc. Assim 
funcionava o “Café Pomar” ou “Café 
dos Marianos” na esquina da Cinqüen-
tenário com a Osvaldo Cruz no centro 
de Itabuna. Uma grande tradição de 
nossa cidade, e que fechou suas por-
tas no final do mês passado, dia 30 de 
Junho. Essa noticia nos deixou muito 
triste, principalmente, porque esse 
fato veio acontecer às vésperas do mês 
do centenário de Itabuna. É mais uma 
tradição que se acaba! 

O Café Pomar, instalado nos anos 
40, era uma “capitania hereditária”, 
passando de Bartholomeu Mariano, 
aos seus filhos: Jorge e Roberto Maria-
no. Era um grande “point” de encontro 
dos Itabunenses, que agora vão sentir 
a saudade e as lembranças dos gran-
des bate-papos, entre um cafezinho e 
outro.

Soubemos que o estabelecimento 
com 67 anos de funcionamento fechou 
devido ao cansaço dos seus proprie-
tários Jorge e Roberto, que só de bal-
cão já prestavam serviços há 51 anos. 
Tomaram essa decisão depois que 
consultaram seus filhos, mas por ocu-
pações outras, eles não puderam dar 
seguimento, a exemplo do que aconte-
ceu antes. 

Em local privilegiado, no centro 
da cidade (Praça Santo Antonio) em 
frente ao marco de fundação da cida-
de e do monumento do fundador de 
Itabuna, Firmino Alves, o estabele-
cimento ao longo desse tempo atraiu 
muita gente famosa, principalmen-
te, jornalistas, radialistas, artistas, 
poetas, advogados, políticos, enfim 
um ponto de encontro de grandes 
amigos, que entre um papo e outro, 
degustavam um delicioso chocolate 
caseiro, um cafezinho quente, sem-
pre feito na hora pelas competentes 
funcionárias que trabalhavam com 
amor e carinho.

Outras opções, eram os refrescos 
de: Maracujá, Limão e Caju. O grande 
destaque era o Chá-Mate com limão, 
muito requisitado, degustado com   bo-

los caseiros de aipim, puba ou ovos. 
Verdadeiras delícias! Delicias essas 
que vão para sempre ficar nas lem-
branças daqueles que conheceram as 
iguarias e o educado atendimento dos 
Marianos.

Comecei a freqüentar o local nos 
idos de 1972. Nessa época, o “Café 
Pomar” estava no auge, era o “point”, 
vendendo também bilhete de loterias, 
entre eles, a LOTEBA, que era uma lo-
teria do Governo do Estado. 

Lembro-me, muito bem, dos bate-
papos sadios, num tempo não muito 
distante, de grandes figuras de nossa 
cidade como: Plínio de Almeida, Tel-
mo Padilha, Nilson Andrade, Ariston 
Caldas, Valter Maron, Raimundo Osó-
rio Couto Galvão, Zildo Guimarães, 
Nilson Rocha, Lima Galo, que foram 
também, muitos deles, importantes 
para mim, como amigos, conselheiros 
e incentivadores, quando ingressei no 
extinto Diário de Itabuna em Abril de 
1972. Esses nomes citados estão hoje 
todos na eternidade, depois de grandes 
encontros discutindo os problemas de 
Itabuna. 

Na maioria das vezes, quando não 
estavam ocupados, os Marianos ade-

riam à prosa ou ao papo.  O ambiente 
se tornava ainda mais acolhedor e sa-
dio, através das brincadeiras e “inven-
cionices”, “uma vez que ali ninguém 
mentia”. 

Uma dessas “invencionices” foi pro-
tagonizada pelo Sr.Roberto Mariano, 
que inventou a pilhéria de que “alguém 
herdou a caderneta preta de Zildo Gui-
marães”, logo após o seu falecimento. 
Dizia o Sr. Roberto que a caderneta de 
Zildo continha os nomes das “meninas” 
que ele paquerava e carregava dentro 
de sua Brasília Branca.  De início disse 
que “a caderneta” estava em poder de 
Nilson Andrade e que Orlando Relojo-
eiro era testemunha, e dividia o conteú-
do da “caderneta preta”. 

Mais tarde, com a morte de Nil-
son Andrade, que era jornalista e re-
dator do Diário de Itabuna, dizia  o 
Sr. Roberto, que “a caderneta” estava 
em puder de Valter Maron ou Ariston 
Caldas! Mas, com a morte dos dois, “a 
caderneta” tinha ficado mesmo com 
Orlando Relojoeiro! 

A realidade é que, o “Café Pomar” 
fechou, e  o Sr. Roberto, contando com 
a ajuda de vários amigos, entre eles, 
João Queiroz (Sul Notícias) que tem 
uns traços de Zildo, devido a careca 
brilhante, ainda não encontrou a fa-
mosa “Caderneta Preta”. 

Por onde anda essa “caderneta”? 
Com certeza o Sr. Roberto Mariano 
um dia, irá dizer!

Já estou com saudade do “Café 
Pomar”

Dedicamos esse artigo ao centená-
rio de Itabuna!

As inscrições para o Exa-
me Nacional do Ensino Médio 
(Enem) deste ano foram pror-

rogadas até o dia 18 deste mês. 
As provas serão realizadas nos 
dias 6 e 7 de novembro. A taxa 

de inscrição é de R$ 35,00. Os 
alunos de escolas públicas são 
isentos.

Inscrições



Para muitos o Marketing tem sido o gran-
de vilão da história, se o problema é o consumo 
de bebida alcoólica entre menores de 18 anos, a 
culpa é da propaganda! Quando, na verdade, os 
proprietários de bares; restaurantes e promoto-
res de eventos deveriam ser mais fiscalizados. 
Se o problema é fumo, proíbe-se propaganda, 
quando o mais sensato seria, proibir o fumo ou 
obrigar as indústrias a eliminarem componen-
tes químicos que causam dependência. 

Com tudo isso é inegável a contribuição da 
propaganda para o desenvolvimento de melho-
res produtos e serviços. Isso tem facilitado a 
vida das pessoas, mas uma coisa tenho que ad-
mitir, a arte de recriar personagens para cam-
panhas políticas tem sido ao longo desses anos, 
um fator nocivo para a democracia. Nesse caso 
específico, o profissional de marketing passa a 
ser um dos principais coadjuvantes no processo 
decadente do Marketing Político.

Certa feita, na faculdade, perguntei ao 
professor de Direitos do Consumidor: porque 
a lei que coíbe a propaganda enganosa não é 
aplicada para os políticos que tanto prometem, 
e não cumprem? A resposta foi um: “NÃO SEI”! 
Tenho certeza que todo mundo iria gostar da 
idéia, mas como os políticos legislam em causa 
própria...

Os marketeiros de hoje, são sinônimos de 
profissionais 100% envolvidos no processo de 
lapidar e recriar personalidades que se encai-
xem com o gosto do eleitorado. Sabemos que 
esse é o papel do profissional, mas a pergunta 
é: até que ponto um publicitário deve se envol-
ver na campanha? Exemplos como os de Marco 
Valério e Duda Mendonça nãos nos deixam dú-
vidas, há algo de podre no ar. É nesse momento 
em que tudo nos parece um jogo de oportunida-
des, “agências de propaganda” são usadas como 
pontes para esquemas de lavagem de dinheiro. 
Candidatos são maquiados e apresentados ao 
povo como pessoas isentas de qualquer mal ou 
desvio de personalidade.

Isso tudo é nocivo ao processo democrático, 
e olha que até agora nem citamos o uso do poder 

financeiro e da máquina governamentista. Com 
isso fica extremamente difícil para alguém que 
tenha boas intenções e que não queira usar de 
artifícios “marketeiros”. Só para entendermos 
melhor, quando a agência de propaganda aten-
de um cliente, uma das principais preocupações 
é se ele teria condições de atender a demanda 
que, supostamente, aquele comercial vai tra-
zer. O nosso zelo tem três vertentes: o anun-
ciante cumprirá o que prometeu; o consumidor 
terá suas expectativas atendidas e o processo 
de comunicação forma um cenário de confiança 
entre as partes. Será que os grandes marketei-
ros orientam seus clientes dessa forma? É bem 
provável que não! A visão que temos é de que 
há muito mais importância em fazer parte do 
contexto do que melhorar o cenário e a imagem 
dos políticos. 

A equipe do PT já promoveu até cirurgias 
plásticas em Dilma Roussef, tudo para tentar 
corrigir feições não amigáveis para algo mais 
aceitável. No caso de Serra a tarefa é fazer com 
que aprenda a sorrir e seja mais simpático. 
Até aí, tudo bem, afinal, o marketing em sua 
essência tem como papel fundamental, melho-
rar o produto ou criar formas de satisfazer as 
necessidades das pessoas através do mesmo. 
Não podemos é deixar que essa ferramenta bri-
lhante, seja usada como desculpas para criação 
de armadilhas que muitas vezes são perigosa-
mente armadas e acabam colocando demagogos 
no poder.

Se existe alguma dica que este humilde Pu-
blicitário e Administrador possa lhe dar para 
que não caiamos nessas pegadinhas, seria: “a 
de tentarmos nos livrar desse sentimento pas-
sional e deixar de tratar políticos como trata-
mos atletas ou grandes artistas”. As únicas 
paixões que deveríamos ter é nossa família e se 
quisermos um comportamento um pouco mais 
extravagante, o nosso time de futebol.

Diretor da Costha Fera; Administrador e Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social de Itabuna.

E-amail: adm@costhafera.com 
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

O que é bom deve ser divulgado e pode 
ser copiado.

Iniciativa de um blog/ Mural de Bairro 
em São Paulo (link abaixo)

MULTA MORAL

Muito bonito, hein...?
Você está se aproveitando da ineficiência 

da fiscalização para arrepiar o direito dos 
outros cidadãos.

INFRAÇÃO

u Estacionar sobre o passeio público

u Estacionar ou avançar na faixa de 
pedestres

u Obra no passeio sem canaleta para 
pedestres

u Lixo fora de horário

u Falar ao celular enquanto dirige

u Jogar bituca de cigarro no chão

u Sujar a rua, o passeio ou canteiros 
e jardins

u Lavar a calçada com água corrente

u Outros

u Por favor, sinta-se obrigado a doar 
R$ 50,00 para uma instituição de ca-
ridade.

u E prometa nunca mais fazer traves-
suras nas ruas de nosso bairro (ou de 
qualquer outro).

O conhecimento obriga!

Gostou da iniciativa? Solicite um taloná-
rio em http://arvoredavila.wordpress.com/

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

“Seja a mudança 
que você quer 
para o mundo”

(Mahatma Gandhi)

Você sabe qual a sigla que mais assom-
bra as mulheres? TPM. Isso mesmo. A TPM 
é sinônimo de inchaço, mau humor, fome des-
controlada, vontade de comer chocolate, dor 
nos seios e “otras cositas mas”. Por isso, se 
você é mulher e quer espantar de vez os sin-
tomas indesejáveis da tensão pré-menstrual, 
a nutrição pode lhe ajudar bastante. Confira 
algumas dicas:

- Beba bastante líquido - A água desin-
toxica o organismo e ajuda a desinchar. To-
mar muito chás (menos mate e preto), sucos 
naturais, água de côco, sopas (sem creme de 
leite para não pesar na balança) ajudam. 

- Alimentação rica em fibras - As fibras 
estão nos alimentos integrais (pão, macarrão, 
cereais), frutas, vegetais. Elas também ajudam 
o organismo a desintoxicar e a manter a glice-
mia (açúcar no sangue) estável, dessa maneira 
não sentimos vontade de beliscar o dia todo.

- Consuma alimentos com vitamina B 
- Os cereais integrais (juntamente com os vege-
tais verdes escuros e as carnes) são alimentos 
ricos em vitaminas do complexo B. Essas vita-
minas diminuem as dores de cabeça e a vonta-
de de atacar os doces. A Vitamina B6 controla 
os efeitos da aldosterona, hormônio produzido 
pela supra-renal na fase pré-menstrual que re-
duz a excreção de sódio e causa o inchaço. 

- Ômega-3 para o bom humor - Os pei-

xes de água fria (salmão, arenque, atum) e óleo 
de linhaça são ricos em ômega-3, uma gordu-
ra que tem propriedades antiinflamatórias e 
contribui para a diminuição do aparecimento 
de espinhas e de celulite. O ômega-3 também 
auxilia na manutenção do bom humor! 

- Inclua oleaginosas no cardápio - No-
zes, castanhas, amêndoa, pistaches são ali-
mentos ricos em gordura poliinsaturada que 
combatem também a inflamação. Mas não 
exagere, pois eles são calóricos.

- Magnésio para controlar a sacie-
dade - Alimentos ricos em magnésio, como 
abacaxi, vagens, castanhas, nozes, cenouras, 
folhosos verde-escuros e carboidratos comple-
xos e integrais, controlam a voracidade por 
doce, o aumento do apetite e a dor de cabeça.

Bem-estar no prato - Alimentos ricos 
em triptofano, um aminoácido precursor 
da serotonina, responsável pela sensação 
de bem estar, são muito bem vindos. E são 
eles: leite e derivados (prefira os desna-
tados e magros), produtos a base de soja, 
frutos do mar, feijão, lentilha, arroz e grãos 
integrais, oleaginosas, ovos e sementes de 
girassol e gergelim. 

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

Alimentos que ajudam a
espantar os sintomas da TPM

Hoje me isentei de escrever, re-
solvi reproduzir um texto inocente e 
puro de uma amiga minha chamada 
Manu Pinheiro, “Dias com bruxas, ca-
langos na festa do azar”, espero que 
vocês gostem. 

“Estou passando por uns dias de en-
contros com as bruxas, calangos e cha-
teações. A vida tem sempre um passo 
mais largo e escuro, pra dar de presen-
te naquelas datas que não se tem nada 
a comemorar, não é mesmo? Pois bem... 
aqui estou eu  comemorando uma des-
sas datas e recebendo grandes presen-
tes com pitada de baque e tristeza. 

E sinceramente, eu não vou bri-
gar com os acontecimentos e procurar 
entende-los, não mesmo! Vou guardar 
para uma base que farei no futuro, um 
bom exemplo a não se fazer novamente.

Estarei então a mais um novo pas-
se da vida, a de ‘caiu, levantou’ ! 

Enfim... bons amigos, uma leve 
dose de vinho e um fim de semana cal-
mo pra começar uma nova semana, 
nova fase”.

*Estudante de Filosofia da UESC e Agente de 
Tributos Prefeitura Municipal de Itabuna/Bahia.

E-mail: tiagoefesios@hotmail.com 

1- Por que paraquedas (sem 
hífen) e para–brisa, para-choque 
e para-raios (com hífen)?

É mais uma incongruência da 
reforma ortográfica.

Na base XV do Acordo Ortográfi-
co, eles fazem esta observação: Cer-
tos compostos, em relação aos quais 
se perdeu, em certa medida, a no-
ção de composição, grafam-se aglu-
tinamente: girassol, madressilva, 
mandachuva, pontapé, paraquedas, 
paraquedistas, etc. (Grifos nossos). 
Por que “em certa medida” paraque-
das perdeu a noção de composição e 
para-raios não? Como se consta não 
faz sentido.

2- Quando usamos sob, so-
bre? Usa-se hífen depois de so-
bre?

Sob significa debaixo de e pas-
sa a idéia de posição inferior: sob a 
mesa; sob um abrigo. Usa-se em ex-
pressões como: sob condição de; sob 
pena de; sob o domínio; sob a direção 

de: sob o governo de; sob forma de; 
sob protesto de; sob medida.

Sobre exprime a idéia geral de 
em cima de: estar sobre a mesa; voar 
sobre o mar; deitar-se sobre um col-
chão. Tem ainda outros significados: 
a respeito de (falar sobre política, 
discorrer sobre um tema); acima de 
(amar a Deus sobre todas as coisas); 
de encontro a, contra (recair sobre 
nós); mediante, com a garantia de 
(emprestar dinheiro sobre hipote-
ca). Sobre significa além de, em fra-
ses como estas; Sobre queda, coice. 
Usado entre dois substantivos, dá-
lhes sentido acumulativo. Ele faz 
asneiras sobre asneiras. (= ele faz 
uma asneira atrás da outra).

Como elemento formador de pa-
lavras, usa-se sobre como hífen an-
tes de h; sobre-humano. Nos demais 
casos, tudo junto: sobreaviso, sobre-
capa, sobrescrito, subsescrever, so-
brevoar, sobrerronda, sobressaltar. 
Sobressair. 

Maquiagem
Marketeira, o 
vilão da eleição! By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 
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EVENTO

Relatório de Violência Contra 
Povos Indígenas é lançado

O Cimi (Conselho Indigenista Missionário) lançou na úl-
tima sexta-feira a publicação Relatório de Violência Contra os 
Povos Indígenas no Brasil. Os dados são referentes a 2009, 
quando foram registrados 60 casos de assassinatos entre os 
indígenas do país. O documento aborda a violência praticada 
contra a pessoa, como assassinatos, ameaças e atos de racis-
mo, e contra o patrimônio indígena, como os conflitos territo-
riais e os danos ambientais. A publicação também apresenta 
as violências decorrentes da omissão do Poder Público, como os 
suicídios e a falta de assistência à saúde. (Agência Brasil).

Nos dourados anos cin-
qüenta, reunia-se na casa 
do Prof. Nelson Schaun, se-
leto grupo de intelectuais, 
nos fins de semana, sob a 
liderança de Abel Pereira 
para discutir temas literá-
rios. Entre eles, estavam 
Wilde de Oliveira Lima, Plí-
nio de Almeida, Nilo Pinto e 
o anfitrião Nelson Schaun. 
Dessas discussões surgiu a 
ideia da fundação da Aca-
demia de Letras de Ilhéus.

Havia como objetivo, de 
acordo com a afirmação do 
falecido acadêmico Fran-
colino Neto: “... recolher 
a produção dos primeiros 
intelectuais nascidos ou 
vividos no sul da Bahia e 
publicada nos periódicos re-
gionais, contendo sonetos, 
poesias outras, bem como 
crônicas, contos de produ-
ções estéticas, tomando por 
base a cultura do cacau e 
seus cultivadores”.

A Academia de Letras 
de Ilhéus tem por fim, e sob 
a divisa “Patriae Litteras 
Colendo Serviam”, a cultu-
ra da língua e da literatura 
nacionais, nas suas relações 

com as ciências e as artes.
A fim de cumprir seus 

objetivos, a academia dedi-
ca-se, o máximo que puder, 
a estudar, incentivar e pro-
mover os autores da litera-
tura regional.

A Academia de Letras 
de Ilhéus é constituída de 
40 (quarenta) membros efe-
tivos e vitalícios escolhidos, 
após edital de vaga, por 
eleição, entre seus pares. 
Inspira-se na tradicional 
Academia Francesa.

Somente poderá ser 
membro da ALI intelectu-
ais que tenham trabalho 
publicado de reconhecido 
mérito em qualquer gêne-
ro de literatura, ou aqueles 
que são reconhecidos pela 
dedicação à cultura, sendo 
por isso cultores da litera-
tura, filosofia ou ciência de 
modo geral.

Cada cadeira possui seu 
patrono que é insubstituível. 
O patrono geral da Academia 
de Letras de Ilhéus é Ruy 
Barbosa. O dia 5 de novem-
bro, dia da cultura, a Aca-
demia reúne seus membros 
para prestarem homenagem 

ao grande jurista e cultor da 
língua portuguesa.

Muitos membros da 
ALI têm obras publicadas 
no exterior e seus nomes 
inseridos em enciclopédias 
internacionais. A primei-
ra Academia de Letras, 
no Brasil, a receber Jorge 
Amado como um filiado foi 
a de Ilhéus. Adonias Filho 
também pertenceu a essa 
academia. Pode-se citar ou-
tros nomes ilustres reconhe-
cidos no Brasil e no exterior 
como Ciro de Matos, Telmo 
Padilha, Hélio Pólvora, Jor-
ge Medauar, Zélia Gattai, 
José Candido de Carvalho 
Filho e outros.

Constantemente a Aca-
demia abre suas portas 
para intelectuais da região 
que tem a oportunidade de 
divulgarem seus trabalhos. 
Também estudantes e pro-
fessores encontraram ali, 
um templo de cultura, onde 
declamam seus versos, pes-
quisam e discutem sobre 
obras dos grandes mestres.

Seja você também um 
frequentador da Academia 
de Letras de Ilhéus.

Academia 
de Letras 
de Ilhéus


