
ENTREVISTA

DIREITOS – Quando foi fundado 
a Academia de Letras Ilhéus (ALI)?  
E quais foram os intelectuais que fi-
zeram parte deste pioneirismo e ine-
ditismo regional?

Carlos Roberto Arléo Barbosa - 
Academia de Letras de Ilhéus foi funda-
da em 1959. Os pioneiros foram Nelson 
Schaun, Abel Pereira, Plínio de Almeida, 
Wilde Oliveira Lima, Nilo Pinto e outros 
considerados fundadores.

DIREITOS – Quais os objetivos 
precípuos da ALI? E quais são os 
acadêmicos que compõem a atual di-
retoria?

Carlos Arléo - Os objetivos são prin-
cipalmente a cultura da língua e da lite-
ratura nacionais, nas suas relações com 
as ciências e as artes. A atual diretoria 
da ALI é constituída com os seguintes 
acadêmicos:

Presidente: 
Carlos Roberto Arléo Barbosa
1º Vice
Presidente: Josevandro Nascimento
2º Vice 
Presidente: Cláudio Silveira
Secretário Geral: 
Maria Luisa Nora
1º Secretário: 

O entrevistado desta edição do Jornal DIREITOS já foi presi-
dente do Instituto Histórico de Ilhéus e do Conselho Munici-
pal de Cultura, escritor, sociólogo, professor da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC), historiador e autor do livro Notícia 
Histórica de Ilhéus, Carlos Roberto Arléo Barbosa - presidente da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI), instituição que abriga um grupo 
de intelectuais de nossa região e que tem em seu quadro escritores, 
jornalistas, juízes, promotores, juristas, advogados, historiadores, 
professores, poetas, dentre outros. O nosso entrevistado fala entre 
outras coisas sobre a fundação, constituição, composição e ações da 
ALI nestes seus mais de 50 anos de existência.

com o professor Carlos Roberto Arléo Barbosa presidente da Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

“A Academia de
Letras de Ilhéus
foi fundada em 1959”
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Eliane Sabóia
1º Tesoureiro: 
Maria Luisa Heyne
2º Tesoureiro: 
Mário de Castro Pessoa
Presidente da Comissão de Revista: 
Neide Silveira

DIREITOS – Sabemos que a ALI é 
composta por 40 membros efetivos e 
vitalícios escolhidos, após edital de 
vaga, por eleição, entre seus pares. 
Quais são os componentes atuais e 
suas respectivas contribuições inte-
lectuais?       

Carlos Arléo - Seria um trabalho 
muito extenso apresentar os trinta e seis 
membros da ALI e as suas respectivas 
obras. Oportunamente estaremos editan-
do a Revista da Academia que apresenta-
rá um resumo desta pergunta.

DIREITOS – Como é o passo-a-
passo para quem quer se tornar um 
imortal da Academia de Letras de 
Ilhéus? Como os acadêmicos que mo-
ram fora de nossa região votam? E 
quais são os dias em que acontecem 
as reuniões?

Carlos Arléo - Os pretendentes a 
uma cadeira na Academia devem se ins-
crever após o Edital de vacância. A chapa 

é enviada a todos os acadêmicos desta ci-
dade e de outras onde se encontram mem-
bros do sodalício. Em data previamente 
determinada, acontece a eleição. 

A diretoria reúne ordinariamente dia 
26 de cada mês. E no dia 11 também de 
cada mês acontece o nosso sarau, que é 
inclusive aberto ao público.

 
DIREITOS – As eleições para pre-

sidente e os demais membros da di-
retoria ocorre de quanto em quanto 
tempo? E quem pode se candidatar 
a presidente? O presidente pode ser 

reconduzido ao cargo?
Carlos Arléo - As eleições aconte-

cem de dois em dois anos. Qualquer aca-
dêmico, residente no sul da Bahia pode 
ser Presidente. E pode por tradição ser o 
presidente reconduzido ao cargo por mais 
um biênio.

DIREITOS – A ALI funciona, hoje, 
em prédio próprio, na Rua Antônio 
Lavigne de Lemos. Antes, funciono-
va em que lugar?

Carlos Arléo - Inicialmente, a Aca-
demia fazia as suas reuniões na residên-
cia do Professor Nelson Schaun, onde foi 
fundada. Depois funcionou no edifício da 
Associação Comercial de Ilhéus, de onde 
se mudou para a sede própria em 14 de 
março de 2004.

DIREITOS – Entre os membros 
dessa Academia em atividade, ou 
mesmo já falecidos, quais os que 
mais obtiveram notoriedade fora de 
Ilhéus?

Carlos Arléo - Muitos acadêmicos 
são famosos, não só no Brasil, mas no ex-
terior. Podemos citar alguns nomes, cor-
rendo o risco de omissão de outros, como: 
Jorge Amado, Adonias Filho, Zélia Gat-
tai, Cyro de Mattos, Telmo Padilha, Hélio 
Pólvora, Jorge Medauar, José Cândido de 
Carvalho Filho, Edvaldo Brito, Francoli-
no Neto, Luiz Pedreira Fernandes, Mário 
Albiani, Soane Nazaré de Andrade, Jorge 
Calmon e Dorival de Freitas.



Na tarde de ontem a Comissão 
de Educação da Câmara de Vere-
adores de Ilhéus deu prossegui-
mento ao ciclo de discussão sobre 
o novo Plano Nacional de Educa-
ção. Uma Audiência Pública foi 
realizada no Plenário da Câmara 
com o intuito de discutir a seguin-
te temática: Ensino Fundamental: 
Nove Anos. O debate contou com a 
presença da promotora de justiça, 
Dra. Karina Cherubini, de repre-
sentantes do Conselho Municipal 
de Educação, Enilda Mendonça 
da APPI, professores da rede mu-
nicipal de ensino e dos vereadores 
Professor Gurita e Professora Car-
melita Ângela. 

Uma Audiência Pública já foi 
realizada no mês de junho para 
discutir a Educação Infantil, da 
obrigatoriedade à garantia efe-

tiva do direito. Na oportunida-
de foi discutida a atual situação 
das creches em Ilhéus e foram 
apresentadas soluções para se-
rem incorporadas ao novo Plano 
Nacional de Educação.

Até setembro serão realiza-
das mais três Audiências com o 
intuito de democratizar as dis-
cussões, fazendo assim com que 

todos os moradores de Ilhéus 
tenham participação na cons-
trução do novo Plano Municipal 
de Educação da cidade. É neces-
sário que a população participe 
das Audiências para sugerir e 
opinar sobre o Novo Plano e as-
sim conseguir junto ao Municí-
pio que todos os objetivos sejam 
conquistados.
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Audiência Pública debateu 
Ensino Fundamental

No inverno são muito fre-
qüentes as doenças do aparelho 
respiratório, tendo em vista que 
os pulmões, diferentemente de 
outros órgãos internos, estão 
em contato com o meio exter-
no. Variações de temperatura, 
umidade, pressão atmosférica, 
presença no ar de substâncias 
causadoras de alergias – os alér-
genos - levam certas pessoas a 
apresentar episódios de rinites, 
sinusites, faringites, amidalites, 
laringites. Os pacientes come-
çam a espirrar, apresentam co-
ceira nos olhos, secreção nasal, 
tosse, expectoração, febre. Se 
os brônquios são sensibilizados 
ocorre o espasmo ou diminuição 
do calibre deles. Nessa última 
condição, há ameaça à vida, prin-
cipalmente às crianças. Com o 
broncoespasmo a saída de ar dos 
pulmões e a entrada de ar neles 
ficam diminuídas.  O corpo, para 
aumentar as trocas gasosas, isto 
é, pôr para fora o gás carbônico 
e absorver oxigênio, ativa os mo-
vimentos respiratórios, as na-
rinas se dilatam. É a dispnéia 
ou cansaço ou respiração difícil. 
Se o enfermo, principalmente, a 
criança, não for medicada, pode-

rá ir a óbito.
Das doenças alérgicas, a de 

maior gravidade é a asma. Em-
bora não sendo uma doença in-
fecto-contagiosa, ela pode levar à 
morte devido à dispnéia. Entre-
tanto, As doenças citadas acima, 
abaixando a imunidade, abrem 
caminho para que bactérias in-
vadam os brônquios e pulmões, 
causando as bronquites e pneu-
monias.

Como nos meses frios e 
chuvosos as pessoas tendem a 
se aglomerar nas residências, 
torna-se necessário arejar  o 
ambiente a fim de dificultar a 
proliferação de ácaros e fungos. 

As doenças causadas por 
microorganismos devem ser tra-
tadas com antibióticos. Alguns 
pacientes, ao se sentirem sem 
febre e outros sintomas e para 
não ter o trabalho de usar a me-
dicação nos horários prescritos, 
interrompem-na, promovendo 
a resistência bacteriana. Além 
da medicação específica, deve-se 
ingerir líquidos para facilitar a 
fluidificação do muco.                                                                                                                   

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

Doenças sazonais

LEGISLATIVO

Por Jairo Santiago Novaes*

EDUCAÇÃO

 As universida-
des brasileiras têm 
até o dia 31 de agos-
to para inscreverem 
seus estudantes 
no Exame Nacio-
nal de Desempe-
nho de Estudantes 
(Enade), realizado 
pelo Ministério da 
Educação (MEC). 
A não-inscrição dos 
alunos habilitados a participar 
do exame, no prazo estipulado, 
pode acarretar a suspensão tem-
porária da abertura de novo pro-
cesso seletivo na instituição em 
caso de não confirmação oficial. 
A prova acontece no dia 7 de no-
vembro, às 13h.

De acordo com a portaria 
normativa do Enade, devem se 
submeter ao exame os estudan-
tes do primeiro ano da gradua-
ção, que tenham entre 7% a 22% 
da carga horária mínima, e do 

último, com pelos menos 80% da 
carga horária mínima no currí-
culo.

O MEC vai avaliar este ano os 
cursos de graduação em agrono-
mia, biomedicina, educação física, 
enfermagem, farmácia, fisiote-
rapia, fonoaudiologia, medicina, 
medicina veterinária, nutrição, 
odontologia, serviço social, tera-
pia ocupacional e zootecnia. Serão 
avaliados também os cursos tec-
nológicos em agroindústria, agro-
negócio, gestão hospitalar, gestão 
ambiental e radiologia.

Um estudo divulgado este 
mês pelo economista Herman 
Galperin, da Universidade de 
San Andrés, em Buenos Aires, 
chegou à conclusão que os brasi-
leiros falam menos ao celular do 
que seus vizinhos latino-ameri-
canos. De acordo com o levanta-
mento, o brasileiro leva, em mé-
dia, 77 minutos ao telefone móvel 
por mês.

O número é menos da meta-
de do que os 170 minutos que os 
mexicanos falam, por exemplo, 

o país também está atrás da 
Colômbia (148 minutos), Chile 
(143) e Argentina (86). A média 
dos latino-americanos é de 116 
minutos ao celular por mês. O 
número está abaixo dos 290 mi-
nutos da Ásia e de 298 de países 
europeus, como a França. Em 
relação aos Estados Unidos, po-
rém, todos os outros ficam para 
trás. Os americanos falam insu-
peráveis 788 minutos por mês no 
celular, o que significa uma mé-
dia de 13 horas ao telefone

Universidades têm até o dia 31 
para alunos no exame do Enade

ESTUDOBrasileiros usam 
menos o celular

Os países do Mercosul 
assinaram acordo de livre co-
mércio com o Egito, que abrirá 
um mercado de 76 milhões de 
consumidores para produtos 
primários e industrializados 

do bloco sul-americano. A 
maior parte das exportações 
do Mercosul para o Egito en-
trará imediatamente no país 
árabe livre de alíquotas de 
importação, informou a minis-

tra Argentina de Industria e 
Comércio, Débora Giorgi, na 
província andina de San Juan, 
onde o bloco realizou no inicio 
do mês, sua reunião semestral 
de cúpula.  

INTERNACIONALMercosul assina acordo com o Egito

(73) 3613-2545 / 9134-5375

Morte, és ladra!
Da presença dos amados,
Ladra das palavras,
Engolidas por tua titânica força,
Que me assusta,
Que me confina.
Ladra da compreensão,
Tantas lágrimas roubadas do meu coração.
Que desolação!
És gelada como o inverno,
Afiada como um punhal,

Que sangra o dia-a-dia
De muitos que feriste
Com a ausência dos amados.
Trépida fico...
Quando penso,
Quando sinto,
A tua dolorosa presença.
Enigmática, insidiosa morte!
Já roubaste alguns meus,
Já roubaste alegrias minhas,
Já roubaste sonhos meus.

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

Poesias
LADRA

Lucrécia Rocha – Poetisa.
E-mail: lucreciarocha@gmail.com 
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Ilhéus reforça frente de trabalho
para regularização de empresas

Uma série de medidas está sendo 
implementada pela atual gestão mu-
nicipal de Ilhéus, visando garantir a 
melhor qualidade dos serviços ofereci-
dos à população e o baixo custo de ope-
racionalização do serviço interno. Boa 
parte destes procedimentos já vem sen-
do adotada tanto na sede do governo, 
no Palácio Paranaguá, assim como nos 
demais órgãos ligados ao município. De 
acordo com o secretário de Fazenda, 
Jorge Bahia, este novo posicionamento 
demonstra a preocupação do prefeito 
Newton Lima em promover a redução 
de custos e a ampliação e melhoria dos 
serviços em todas as áreas. O novo sis-
tema de telefonia, que integrará a rede 
fixa e móvel, além do aumento da velo-
cidade da internet com novo provedor é 
um desses exemplos.

A iniciativa, segundo o secretário 
Jorge Bahia, vai gerar uma economia de 
cerca de 50% com gastos em telefonia e 
de internet para os cofres públicos. “Este 
processo vem acontecendo de modo gra-
dual e visa oferecer melhores condições 
de trabalho para o servidor, melhorando 
o atendimento à população. Outro servi-
ço implantado pela Prefeitura de Ilhéus 
e que também visa incrementar a arreca-
dação municipal é o Cadastro Informati-
vo de Créditos da Dívida Ativa (Cadim) 
do município. As empresas inscritas no 
cadastro ficam impedidas de realizar de 
operações que envolvam a utilização de 

recursos públicos, concessão de incenti-
vos fiscais, celebração de convênios, acor-
dos e contratos, dentre outras operações 
com órgãos públicos. 

Até o dia 31 deste mês, a Prefeitura 
de Ilhéus está concedendo descontos de 
até 100% das multas e juros buscan-
do a regularização dessas empresas, 
com base no programa de Refinancia-
mento das Dívidas Municipais (Re-
fis). Uma operação realizada, desde o 
início desta semana, pela Auditoria e 
Fiscalização Tributárias, são visitas a 
estabelecimentos comerciais, visando 

acompanhar a situação das empresas 
junto ao município. Já com a Vigilância 
Sanitária, a Fiscalização Tributária 
vem realizando outra operação direcio-
nada aos bares, restaurantes, hotéis e 
pousadas. Segundo o Supervisor de Ad-
ministração Tributária, Adriano Sales: 
“A intenção é unir numa única visita 
o trabalho educativo, feito pelos fiscais 
tributários juntamente com os técnicos 
da Vigilância Sanitária. Caso estejam 
irregulares, a recomendação é que elas 
procurem o setor para buscar a regula-
rização imediata”.

EXECUTIVO

Mesmo sendo hoje maioria na população bra-
sileira, as mulheres ainda são minoria em cargos 
de chefias nas empresas e continuam tendo seus 
salários inferiores ao dos homens na mesma po-
sição, como atestam vários estudos e pesquisas. 
Eles ganham de “lavada” mesmo não tendo, em 
alguns casos, as qualificações e potenciais de 
muitas mulheres.

Quando se enfoca as postulantes a cargos 
eletivos às eleições de 2010, a situação fica ainda 
mais discrepante. Segundo pesquisa divulgada 
pelo INFOGRÁFICO/AE quanto ao sexo, dos 149 
candidatos a governador, 18 são mulheres; dos 
231 a senador, só 34 são do sexo feminino; e dos 
15.353 postulantes a deputado estadual e federal, 
apenas 4.098 são mulheres.

Segundo José Roberto Toledo, em artigo pu-
blicado recentemente, ”o candidato típico é ho-
mem, tem 48 anos de idade, nível superior e é po-
lítico profissional; já o eleitor típico é mulher, tem 
pouco mais de 40 anos, não foi além do ensino 
fundamental e é assalariada do setor privado”. O 
que também me chamou a atenção nesse texto foi 
a informação de que as chapas são dominadas por 
uma elite partidária tão ligada ao poder que, ao 
preencher sua ocupação no registro de candidatu-
ra, seus membros escrevem “deputados” ou “ve-
readores”, ou seja, já estão no poder há um certo 
tempo e nada fizeram para reverter essa situação 
tão discriminatória para as mulheres.

O que estou tentando alertar todas nós não é 
para que votem somente em mulheres, mas em 
quem tem melhores condições de exercer o poder, 
um passado ilibado e grande experiência adminis-
trativa. Recomendo ao tão segregado sexo femini-
no que pense bem e não reeleja ninguém — seja 
homem ou mulher —, pois os que lá estão nada 
fizeram por nós e têm como única preocupação se 
manterem na situação cômoda e confortável em 
que se encontram.

Para reverter essa vergonhosa realidade não 
vejo outra solução que não seja uma mudança 
total no panorama político brasileiro, no qual a 
competência e a ética venham pautar qualquer 
atuação no setor. Portanto, nas próximas eleições 
é muito prudente, principalmente para nós mu-
lheres, não reelegermos ninguém! 

*Advogada trabalhista, responsável 
pelo Sylvia Romano Consultores Associados,

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

Mulheres são minoria 
não só nas chefias 
das empresas, mas 
também na política

                             Por Sylvia Romano

Carne vermelha 
causa de câncer

A carne vermelha, vinculado ao risco de 
acidentes cardio-vasculares e alguns tipos de 
câncer, como o de pâncreas, está novamente 
no centro de uma polêmica, pois agora é sus-
peita de causar câncer de bexiga, segundo 
um estudo divulgado nos EUA pela revista 
Câncer. Na pesquisa, os cientistas avaliaram 
o consumo de nitratos, nitritos encontrados 
na carne vermelha em 30 mil pessoas.

Ainda adolescentes, nosso pai falava 
muito desses parentes, mas falava bem, 
a tal tia Lúcia, irmã da mulher do seu ir-
mão, ou seja, sua cunhada também, eles 
eram da cidade Maravilhosa, fomos bus-
car a tal Tia Lúcia na rodoviária, nosso 
pai, parou pediu: Se comportem crianças. 
Respondemos sim e prometemos, nossa 
mãe esperava com... e comidas delicio-
sas, para a nossa surpresa.

Quando desceu do ônibus uma senho-
ra de aparência horrorosa com seus 70 
anos, chapada, nossa mãe percebeu logo 
que a velha estava puxando fogo, se acha 
que tinha uns 38 anos, seu biquíni, ai, ai, 
suas vestes pareciam de adolescentes, 
toda tirada, a que não sabemos, nosso pai 
disse vamos embora. Ela gritou e chamou 
atenção, quando olhamos para trás, nos-
sa! A família toda, as sobrinhas de nosso 
pai eram duas entre 57 e 58 anos, pensa-
mos que eram adolescentes iguais a nós, 
figuras feias, estranhas mesmo. Para nós, 
mas na terra deles e daí para lá o mari-
do era um português, de 57 anos com 2 

filhos homens. Uma família sem definição 
só o sangue de Obana, a outra prima pa-
recia à matriarca da família Adani, bebia 
só cerveja, era água e seu remédio a mais 
de anos, era simpatizante do mesmo sexo, 
não conseguiu uma isca. Nossa avó dizia, 
ela é porca e sebosa, e simpatizante do 
mesmo sexo, não consegue uma isca, par-
tiu para nós. Diante daqueles parentes 
éramos Santos.

Ninguém merece esses parentes, 
pagamos nossos pecados e ainda temos 
saldo para pecar à vontade, povo lou-
co de atitudes e aparências estranhas, 
um modelo de família, onde se traiam, 
brigavam, viviam sei lá como, eles nem 
aí, só eles, em pleno carnaval eles não 
conheciam o trio elétrico. Lá vem o trio 
as 18:00h, enlouqueceram a Escola de 
Samba perdeu longe, só apareceram no 
dia seguinte na frente de outro trio, os 
primos então e o marido de gordo, bêba-
do, diabético e emocionado, enfartou, há 
leva pro hospital e a festa continuou, tipo 
nada aconteceu, lembra a tia Lúcia caiu 

neste trio só apareceu na madrugada, es-
cotada  por 2 policiais, queria agarrar um 
deles, ele pensou que devia bebida a avó. 
Coitados, a avó cobra criada, dormindo 
nosso pai nos acorda e disse filhos a sua 
tia perdeu a dentadura, a velha chapada, 
na maior confusão, que raiva, fomos pro-
curar, achamos na porta da Igreja, Deus 
teve pena de nós, nossa alegria foi quan-
do chegou e ligou avisando que foi tudo 
bem, saiu dizendo e confirmou, voltamos 
nas próximas férias.

A família, traumatizada se converteu 
ao evangelho, viviam dia e noite agrade-
cendo a Deus por os tais parentes não apa-
recerem naquelas férias. Outra surpresa, 
se converteram também ao evangelho e 
vieram, ao chegas se desviaram. O que 
fazer parente é para sempre! Procuramos 
viver em comunhão, como diz a palavra:

– Amar a Deus acima de todas as 
coisas e ao nosso semelhante como a nós 
mesmos.

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

Vamos Meditar
A chegada da Tia Lúcia
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Delicadeza
X grosseria

De uns tempos para cá, aumentou o número de 
pessoas grosseiras. Não sei exatamente por que, 
mas constato que a educação tem sido relegada a 
um segundo plano. Hoje em dia, parecem não ser 
importantes a gentileza e a cortesia. A coisa se 
complica quando a indelicadeza vem acompanhada 
da arrogância. Tudo seria muito engraçado se não 
fosse tão humilhante para quem está em posição 
inferior. Quando nos sentimos mais que o outro, 
damos prova da nossa ignorância, pois todo sábio 
compreende que não existem melhores e sim dife-
rentes habilidades.

Deixem-me dividir com vocês um fato que pre-
senciei nestas minhas férias. Imaginem a família 
toda reunida para as festas natalinas. Sempre exis-
tem aqueles que trabalham mais enquanto outros 
usufruem. Pois bem, Maria havia feito uma sobre-
mesa especial com muito carinho para agradar a 
todos. Certamente sabemos que não é fácil conten-
tar todo mundo, e isso ela também sabia, mas quis 
ser gentil e agradável. Ana não levou nada para a 
festa, além de sua própria boca para degustar tudo 
de bom que havia na ceia de Natal. Comeu com 
voracidade o que estava sobre a mesa, e repetiu a 
sobremesa de Maria por duas vezes. Maria ficou sa-
tisfeita, pois percebeu que tinham gostado do que 
havia feito.

No dia seguinte, outro parente chegou para 
cumprimentar tios e primos. Logo foram lhe ofe-
recendo o que havia para servir. A sobremesa de 
Maria tinha acabado. Ela se desculpou dizendo 
que, pelo fato de todos terem gostado, nada havia 
sobrado. Ana tomou a palavra e disse que não havia 
gostado não, pois estava muito seca. “E olha que eu 
gosto de doce” – arrematou! Nossa, tal afirmação 

caiu como uma bomba sobre a pobre Maria. Afinal, 
se Ana não havia gostado da sobremesa, por que 
comeu mais de uma vez? A grosseria foi demais 
e, com certeza, proposital. Por quê? Para magoar? 
Não sei, mas ficou muito chato. Ainda que Ana es-
tivesse sendo sincera, nada lhe custaria ser mais 
gentil e delicada.

Muitas pessoas sabem apenas criticar e se 
esquecem de oferecer algo em troca daquilo que 
destroem. Ana foi de mãos vazias, somente para 
comer, e ainda encontrou motivos para magoar 
quem havia se disposto a auxiliar nos preparativos 
da festa. Quem observou a situação percebeu que 
a delicadeza é ouro, e que Ana foi extremamente 
grosseira. No entanto, creio que de nada serviria 
repreendê-la por sua atitude hostil. É provável que 
não aceitasse e ainda dissesse que estava apenas 
sendo verdadeira.

Nessas situações, o tempo costuma ser um bom 
amigo, capaz de ensinar o que necessitamos apren-
der. Dias virão em que Ana também quererá ser 
agradável. Estando em família, suponho que tal 
situação não será de pronto esquecida. É provável 
que a ferroada venha de outro alguém, pois sempre 
acontece assim. Como diz um antigo ditado: “quem 
com ferro fere, com ferro será ferido”. Sei que, num 
primeiro momento, isso não se parece com um prin-
cípio cristão. Mas, que tal este: “com a medida com 
que tiverdes medido também vós sereis medidos” 
(Mt 2, 2 b). É só uma questão de tempo.

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- Trabalhei durante um ano e 8 me-
ses e recentemente fui dispensada porque 
faltava muitos dias de trabalho. Nunca 
recebi férias. Não teria direito a receber 
seu valor correspondente? Selma Agle.

 Senhora Selma, as constantes falta injus-
tificadas são motivos de justa causa para des-
pedida. Mas você fala  apenas das férias.Estas 
são adquiridas  quando o empregado completa 
um ano de serviço. E tem mais as férias pro-
porcionais, contadas 1/12  por mês de trabalho, 
no caso você tem 8/12 avos mais 1/3 além de 
um mês mais 1/3 de adicional. Então, em resu-
mo, você tem direito a um mês mais 1/3 e 8/12 
mais 1/3. 

Agora, você pode  o direito às férias se 
faltar injustificadamente, mais de 32 dias du-
rante o período aquisitivo, ou seja, se durante 
o ano de trabalho  faltar  33 vezes, perde as 
férias. Nas férias proporcionais, aplica-se o 
mesmo princípio,

2-Trabalho como porteiro, mas faço 
atividades de vigilante, embira receba 
um salário bem inferior. Além disso, tra-

balho de 2ª a 5ª, de 7 às 12h e de 14 às 18h 
e sexta-feira até 17h, sem receber horas 
extras. Isso é legal? Carmerindo Dantas. 

Carmerindo, você foi contratado como vigia 
é vigilante, e recebe salário menor, mas não 
explica porque é menor o salário. Tem dissídio 
coletivo, norma interna da empresa, contrato 
coletivo fixando o valor do salário de vigilante? 
Se não tem nada disso, você não terá direito a 
diferença de salário, mas terá direito ao salá-
rio noturno, que é 20% maior do quer o salário 
contratado, sendo que a hora noturna só tem 
52 minutos e  30 segundos. Ou seja, na verdade 
é 25% mais sobre a hora integral. A hora no-
turna corresponde ao trabalho prestado entre 
22 horas de um dia a 6 horas da manhã do dia 
seguinte.

No seu caso, você terá direito a horas ex-
tras se trabalhar mais de 8 horas diárias ou 
mais de 44 semanais.

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 

Parceria

Um grupo de uni-
versitários da Uesc, 
Unime, FTC, Faculda-
de Madre Thais e Fa-
culdade de Ilhéus visi-
tou no último final de 
semana a Kello Forma-
turas, em Bandeirantes 
e Santa Fé, no norte do 
Paraná, a convite da 
Formandu´s Eventos 
e Formaturas. Os 18 
membros das comissões 
de formatura de vários 
cursos de graduação, 
como Direito, Enfer-
magem e Fisioterapia 
puderam conhecer a 
estrutura da Kello e da Orion, em-
presas que assinaram um contrato 
de parceria com a Formandu´s para 
a produção de fotografias, imagens 
e convites. A Kello é considerada a 
maior empresa do setor, com atuação 
em todo o Brasil.

O grupo, acompanhado de um 
dos diretores da Formandu´s, Cláu-
dio Rodrigues, foi recepcionado no 
aeroporto de Londrina por uma 
equipe de fotógrafos, cinegrafista 
e repórter da Kello. No sábado to-
dos foram para a cidade de Bandei-
rantes, onde conheceram o parque 
gráfico da Orion e Alpha Convites, 
empresas do grupo Kello. Os uni-
versitários ficaram encantados com 
o que viram, com a utilização de 
equipamentos de alta tecnologia e 
profissionais qualificados. Eles tive-
ram a oportunidade de acompanhar 
a linha de produção de convites, dis-
play, pôsteres e books e receberam 
explicações técnicas do diretor da 
Orion, Gustavo Lomba e d diretor 
da Alta, Téo Longa de Souza. 

No domingo, a equipe visitou 
Santa Fé, que é considerada a capi-
tal brasileira da fotografia, onde fica 
a sede da Kello Formturas e outras 
empresas do grupo. Em Santa Fé, 
os estudantes foram recebidos pelo 
presidente do grupo Kello, Vander-
ley Kello e diretores da empresa. 
Todos conheceram em detalhes todo 
processo de captação de imagem, 
produção de modernos álbuns e edi-
ção de DVDs, além de materiais ex-
clusivos como o Kello Book.     

“Nós trabalhamos com sonhos 
e por isso temos uma preocupação 
em registrar, através das melhores 
imagens, os melhores momentos de 
algo tão especial como a formatura”, 
afirma Vanderley Kello. “Fizemos 
questão de fazer a parceria com a 

Formandu´s na Bahia, porque a fi-
losofia da empresa, de priorizar a 
qualidade e estabelecer uma rela-
ção transparente com os forman-
dos, coincide com as propostas que 
norteiam a nossa empresa”. “Além 
disso, a escolha também se deveu ao 
fato da Formandu´s ter credibilidade 
e estar respaldada por pessoas que 
gozam de alto conceito junto à comu-
nidade regional”, afirmou Kello.

Qualidade dos serviços - Ain-
da em Santa Fé, os estudantes 
participaram de um encontro com 
o consultor Robson Dutra, um dos 
maiores especialistas em palestras 
motivacionais do Brasil. “Pudemos 
confirmar que, aliada à qualida-
de de Formandu´s, que todos nós 
conhecemos, a Kello possui uma 
ótima estrutura e vai nos oferecer 
produtos exclusivos e de excelên-
cia”, afirma Eunes José Ferreira 
de Oliveira Junior, da 1ª. Turma 
de Enfermagem da Faculdade Ma-
dre Thais. A universitária Andréa 
Peixoto Silva, da 1ª. Turma de Di-
reito da Unime, destacou que “a 
Formandu´s oferece um tratamento 
diferenciado, apoiando os eventos 
que a gente organiza e atendendo às 
nossas demandas. A parceria com a 
Kello agrega mais valor aos serviços 
oferecidos pela empresa”. 

 Para a universitária Vanessa 
Porto Santos Mendes, da Turma de 
Direito da Uesc, “foi uma excelente 
oportunidade de conhecer a estrutu-
ra da Kello, que em parceria com a 
Formandu´s, proporciona a seguran-
ça necessária para que a gente possa 
ter uma formatura de alto nível, que 
fique marcada na memória como um 
momento especial”. No final da visi-
ta, os universitários receberam uma 
camisa personalizada, álbum/revis-
ta e um dvd com fotos registrando a 
passagem do grupo pela Kello

Universitários conhecem 
estrutura da parceria 

Formandu’s/Kello

O grupo de universitários, durante a visita ao Paraná



Caixa 
Forte

Antonio Almei-
da, Gerente Regio-
nal da Caixa; Gilber-
to Dias, Gerente da 
Agência Grapiúna; e 
Euclides Monteiro, 
Superintendente no Sul da Bahia da Caixa Econômica Federal . Ita-
buna e região estão de parabéns com os três gerentes poderosos e com-
petentes a frente da linha bancária. A Região cacaueira agradece.
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*Escritor e Jornalista

O prefeito de Maraú An-
tônio Silva Santos (Pito) par-
ticipou de uma palestra “As 
Mudanças na Legislação Elei-
toral” proferida pelo Juiz de 
Direito Marfísio José Cordeiro 
da Costa na última terça-feira, 
dia 3, no Auditório Gervásio 
Oliveira da Faculdade de Tec-
nologia e Ciências (FTC). O 
evento foi promovido pela Em-
presa Brasileira de Correios e 
Telégrafos em parceria com a 
faculdade e marcou o lança-
mento hotsite Eleições 2010.

Segundo o gerente regio-
nal dos Correios, no Sul da 
Bahia, Aneilson Rocha da Sil-
va, eventos dessa natureza, 
tem uma grande importância 
para o segmento político regio-
nal, tanto para aqueles que se-
rão candidatos nas eleições de 
outubro tanto para quem está 
atuando na coordenação, seja 
no setor de marketing, jurídi-
co ou político.

O palestrante Marfisio 
Cordeiro durante muitos anos 
foi juiz da Comarca de Itabuna, 
sendo inclusive Juiz Eleitoral 
e, atualmente está atuando 

em Salvador. E sua palestra 
foi bastante prestigiada por 
advogados, estudantes de di-
reitos, políticos e a imprensa 
regional. E como se esperava, 
o magistrado fez uma viagem 
histórico-jurídica sobre as úl-
timas mudanças promovida 
pelo Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) e como deverá ser a 
postura dos eleitores e candi-
datos nas próximas eleições.

O prefeito Antônio Silva 
Santos (Pito) destacou a impor-
tância de participar de even-
tos dessa natureza: “Quem 
gerencia a coisa pública, tem 
que está sempre participando 
de seminários e congressos, ou 
seja, precisamos nos atualizar 
para darmos o melhor para o 
povo que nos confiou os desti-
nos do nosso município”.

O prefeito da hospitaleira 
Maraú, que é funcionário de 
carreira dos Correios, para-
benizou a FTC e a Empresa 
Brasileira de Correios e Telé-
grafos pela iniciativa e opor-
tunidade do aprendizado, bem 
como pela feliz escolha do pa-
lestrante.

Prefeito de
Maraú participa de 
palestra em Itabuna

Prefeito de Maraú Antônio Santos ao lado do Ex-Vereador
Itabunense e Candidato a Deputado Estadual Cesar Brandão
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O casal amigo Dr. José Carlos Oliveira 
– Advogado e Drª Ana Amélia Falcão – De-
legada de Polícia em Itabuna, ele um gen-
tleman e ela uma simpatia de pessoa.

Podóloga
Flávia Andrade é a podólo-

ga de maior referência no Sul da 
Bahia. Ela veio do Rio de Janeiro 
para Ilhéus; mas, acaba de instalar 
moderna clínica em Itabuna. Uma 
profissional para cuidar da beleza 
dos seus pés, para você pisar firme 
e andar sem calos e unhas encra-
vadas. Uma belezura!.  

Maysa e Mayni
A elegante professora de 

piano, Maysa Celino, com sua 
herdeira Mayni Suellen. A pro-
fessora comemora os 9 anos de 
Mayni, estudante do colégio Ad-
ventista de Itabuna. Parabéns 
pela beleza européia da mãe e 
da filha. Aí, que chic.    

Ronaldão
O empresário Ronaldo 

Geraldo, Presidente da UBI, 
uma liderança que tem o co-
ração bom demais, com tra-
balhos de ação social de fazer 
inveja a qualquer político. 

Ele inaugurou uma cli-
nica com assistência médica 
e odontológica para a comu-
nidade. Agora, todo mundo 
quer apoio. 

Casal Feliz
O casal João de Paula e Expe-

dita Maciel, numa tarde premia-
da no restaurante Codornas, no 
Góes Calmon, semana passada. O 
almoço foi uma preparação para 
o lançamento do livro: “A Piada 
do Dia” do jornalista e escritor. 
O comes e bebes foi servido pelo 
garçom SS.  Quem viver, verá. Ou 
melhor: Sorrirá. 

Junta Comercial
Alessandra Brito, jovem sim-

pática e competente, é a gerente 
da Junta Comercial do Estado 
da Bahia, em Itabuna. Ela está 
comemorando 15 anos  como fun-
cionária da Associação Comer-
cial de Itabuna. Os empresários 
grapiúnas e da região agrade-
cem atuação empreendedora de 
Alessandra e da JUCEB. 

Estudante  Unime
O jovem estudante do curso 

de Direito da Unime, Roberto 
Wagner, está no 3º  semestre. 
Tem sido um orgulho para os 
pais José Lauro Barbosa dos 
Santos, liderança política do Sul 
da Bahia, e Luciana Silva San-
tos. Todo mundo feliz com a pro-
jeção do herdeiro Wagner, que 
está com os pés no chão e olho 
no futuro.

Maira 
Maira Santana Silva, gerente da pizzaria Sabore  

d`Italia. Ela comemora 5 anos de profissão e dedicação, 
atenciosa e cheia de cortesia para com os clientes da praça 
de alimentação do Shopping Jequitibá. O destaque do mês.

O competente 
advogado e ser 
humano afável, 
Dr. Rubem Pa-
tury em momento 
família com o filho 
Matheus. Dr. Pa-
tury é uma daque-
las pessoas que a 
gente sente prazer 
em conversar, pois 
além de culto 
é humilde.

Ricardo
Ricardo Macedo, Gerente de 

vendas de carros novos da Colum-
bia Veículos, esteve expondo no 
Shopping Jequitibá, os lançamen-
tos de veículos da Chevrolet, em 
homenagem ao dia dos pais. Tudo 
para quem tem dinheiro ou crédi-
to. Foi uma maravilha! E, ainda, 
tem gente que diz que dinheiro 
não é tudo. Não é mesmo! Tem o 
carrão... igual ao nosso: o Agile. 

Dr. Patury

Casal amigo

Maraú
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Mulheres
Apaixonadas

Francisco Paulo Lins da Silva, assas-
sino confesso de Eliane Oliveira, está a ca-
minho de Itabuna, onde deverá ser julgado 
pelo bárbaro crime que cometeu.

A prisão de Francisco, em Santa Luzia 
do Tide, lugarejo perdido nas profundezas 
do Maranhão, traz à luz uma história que 
vai além do infortúnio de Eliane.

Francisco, após ser identificado por vi-
zinhos através de uma foto na internet, foi 
detido pela polícia quando fazia a limpeza 
de um terreno da casa onde morava.

E é aí que surge o componente perver-
so dessa história que envolve, como uma 
teia macabra, outras histórias de sangue 
e morte.

A casa em que Francisco morava per-
tencia a uma professora com quem ele 
estava convivendo há quatro meses, rela-
cionamento iniciado dois meses depois de 
assassinar friamente Eliane.

E, a exemplo de Eliane, a professora 
estava apaixonada por Francisco, a quem 
definiu como um homem carinhoso, pres-
tativo, companheiro e igualmente apaixo-
nado por ela. 

Não por acaso, essa é a mesma des-
crição de Francisco feita por Eliane aos 
seus familiares e amigos, enquanto ainda 
se imaginava diante de um príncipe en-
cantado. 

Quando descobriu o monstro que se es-
condia sob o manto cintilante do príncipe, 
foi assassinada.

É apenas uma hipótese, mas talvez fos-
se esse o destino da professora maranhen-
se, visto que o modus operandi de Francis-
co é clássico: aproximar-se, envolver-se e 
conquistar mulheres de meia-idade, emo-

cionalmente frágeis e propensas a acredi-
tar que após tantas desilusões finalmente 
encontraram o homem certo.

Que acabou se revelando o homem er-
rado para Eliane e para pelo menos duas 
outras mulheres de São Paulo e Goiás, 
envoltas pelo mesmo clima de paixão e 
tragédia.

Paixão e tragédia.
Tão distantes e inconciliáveis no mun-

do ideal.
Tão próximos e corriqueiros no mundo 

real, em que lobos e cordeiros (e também 
lobas e cordeiras) habitam o mesmo corpo, 
transitando entre o amor aparente e o ódio 
latente.

Lobos que às vezes não se apresentam 
apenas como cordeiros, mas como verda-
deiros príncipes de conto de fadas, a ofere-
cer amor até, feito a bruxa má, dar às suas 
vítimas a maça com o veneno da morte.

E aí, como não estamos num conto de 
fadas, não haverá um outro príncipe, esse 
sim amoroso, leal e garboso, a oferecer o 
beijo da ressurreição e do amor eterno.

Na novela da vida real, há mais fran-
ciscos do que príncipes, a espreitar, sedu-
zir e trucidar mulheres apaixonadas.

O amor é cego, mas é se bom alvitre 
que o coração não seja surdo, nem mudo. 

E que se escute a voz da razão que cos-
tuma desaparecer naqueles inexplicáveis 
momentos de idílio, no fogo da paixão e nos 
mistérios indecifráveis do amor.

Que rima, mas que jamais deve combi-
nar com dor.

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista 

(DRT/BA 224)
E-mail: danielthame@gmail.com 



Em 1º lugar não vou escrever um ar-
tigo e sim uma Resenha. Em 2º lugar gos-
taria de parabenizar o Ministério Público 
do Estado da Bahia pelo Seminário sobre 
Segurança Pública realizado no último 
dia 30 de julho. Em 3º e último lugar pa-
rabenizar os palestrantes: Arnaldo Hos-
sepian Secretário adjunto de Segurança 
Pública de São Paulo e o Prof. Dr. Jorge 
da Silva cuja palestra será aqui resenha-
da por mim.

Inicialmente vamos falar um pouco 
sobre o Prof. Dr. Jorge da Silva: Coronel 
inativo da PMERJ; Coordenador do Cur-
so de Especialização em Direito da Segu-
rança Pública da FTC/EAD; e do Curso de 
Gestão em Segurança Pública do Núcleo 
Superior de Estudos Governamentais da 
UERJ; Professor do Curso de Especiali-
zação em Políticas Públicas de Justiça 
Criminal e Segurança Pública da UFF e 
o melhor de tudo: UM HUMANISTA. 

É muito raro vermos autoridades de 
alta patente militar humanista, quando 
isso acontece, nossos corações se enchem de 
esperança. Em sua palestra o Prof. Dr. Jor-
ge da Silva comunga com os mesmo anseios 
da Sociedade Civil Organizada, afinal, me-
lhor do que dobrar o efetivo de policiais mal 
pagos; mal capacitados; mal aparelhados, 
seria investir em políticas públicas de cau-
sa, evitando assim os altos gastos inefica-
zes nos efeitos (Causa e Efeito). Os efeitos 
caros leitores, são a proliferação da violên-
cia, muitas vezes patrocinada pelo tráfico 
de drogas e ausência do Estado causando a 
destituição das famílias.

Esses efeitos geram varias distorções 
sociais, entre elas uma que o Prof. Dr. 
Jorge da Silva citou: se o problema são 
mendigos ou crianças na rua – chama a 
polícia – se o problema são as altas lota-

ções nos presídios: chama a polícia. Ele 
lembra que a polícia tem sido mal usada 
no contexto principal do seu papel. Todas 
as mazelas, sobretudo, pela ausência de 
políticas públicas sociais, acabam sendo 
de responsabilidade da polícia, como se 
ela fosse a solução de tudo. O palestrante 
nos chama a atenção para esse uso inde-
vido, onde acabamos conseguindo a paz 
negativa, que é a paz conseguida pela for-
ça coercitiva da polícia. O ideal seria con-
seguirmos a paz positiva, que é aquela 
conseguida pela convivência pautada na 
moral e bons costumes. Ele ainda lembra 
que o estado nunca foi tão soberano as-
sim: “antigamente – diziam nossos avôs – 
que se podia andar pelas ruas livremen-
te, sem o medo da violência, mas era o 
Estado que garantia isso? Claro que não, 
éramos nós que tínhamos uma forma de 
convivência pacífica, tínhamos famílias 
instituídas”. 

Segundo o Prof. Dr. Jorge da Silva a 
polícia deve ser o instrumento de defesa 
dos seres humanos, mas da forma como 
ela é instruída, esse conceito passa a 
funcionar na proporção inversa. O poli-
cial recebe R$ 1.000,00 de salário; uma 
arma; uma viatura e é jogado nas ruas 
para lhe dar com problemas gigantescos, 
que talvez não saibam como começou e 
de que forma isso poderia acabar. Pais 
subornando policiais para encobrir erros 
dos filhos (caso do filho de Cissa Guima-
rães); traficantes; jovens sem nenhuma 
perspectiva de vida; assaltantes que não 
têm medo de morrer ou de matar, mas em 
todo caso: CHAMA A POLÍCIA.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.
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Importância - Os lanches entre as 
refeições principais ajudam a ter 
uma alimentação equilibrada 
e saudável. A ingestão de 
alimentos deve ocorrer a 
cada 4 horas. Assim, no 
meio da manhã e da 
tarde é necessário 
consumir alimentos 
saudáveis e mais 
leves. Isso evitará 
que a fome se acumu-
le, o que levaria a um 
excesso alimentar e caló-
rico na refeição seguinte. Uma atitude 
que deve ser estimulada é o estabele-
cimento de horários para as refeições, 
incluindo os lanches. Ficar beliscando 
durante o dia faz com que se perca a no-
ção da quantidade de alimentos que foi 
ingerida prejudicando o emagrecimen-
to. Ter uma disciplina alimentar evita-
rá esse tipo de situação. 

Alimentos - Os alimentos que fa-

zem parte dos lanches são em 
sua maioria ricos em car-
boidratos. Dê preferência 

para os alimentos que forne-
cem fibras que estimulará 

a saciedade, retardando a 
sensação de fome. 

Opções de ali-
mentos - Boas opções 
de alimentos para o 

lanche são frutas, bar-
rinhas de cereais, io-

gurtes light, sucos, pão 
integral, torrada. Pessoas 

que começaram um programa 
alimentar e que gostam de doces podem 
programar em ingerir uma barrinha pe-
quena de chocolate durante a semana.

Exemplo de lanche - 0,5 unida-
de de mamão papaia; - 1 colher (sopa) 
cheia de granola.

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

Estabeleça horários e planeje
seus petiscos com antecedência

- “Com o Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa, como ficam 
as palavras oxítonas terminadas 
nos ditongos – ei, - eu ou - oi e a 
as palavras paroxítonas cuja síla-
ba tônica recai nesses ditongos?” 
Franklin Galvão.

Acentuam-se as palavras oxítonas 
terminadas nos ditongos – ei. –eu ou 
–oi, seguidos ou não de s: anéis, batéis, 
farnéis (mas farneizinhos), papéis (mas 
papezinhos), céu (s), chapéu (s) (mas 
chapeuzitos), ilhéu (s) (mas ilheuzito), 
véu (s) mas veuzinho), corrói (de corro-
er), herói (s), lençóis (mas lençoizinho), 
móis, mói (de moer); remóis, remói (de 
remoer); sói (3ª pessoa do singular do 
presente do indicativo do verbo soer).

Não se acentuam os ditongos ei e oi 
da sílaba tônica das palavras paroxíto-
nas, assembléia, ateias, boleia, Coreia, 
Crimeia, Eneia, epopéia, epopeico, Ga-
lileia, geléia, hebréia, idéia, morféia, 
alcalóide, tablóide, apoio (do verbo 
apoiar), bóia (substantivo e verbo), he-
roico, introito, jiboia, paranoico.

Acentuam-se, porém. Os ditongos ei 
e oi dos vocábulos paroxítonos incluídos 
em outra regra geral de acentuação, 

como em Méier, destróier e gêiser (pa-
roxítonos terminados em r).

- Os nomes de pessoas são plu-
ralizados: 

 Como se forma o plural do pe-
jorativo zé-ninguém?

Os substantivos próprios perso-
nativos fazem o plural obedecendo as 
normas dos nomes comuns: as Marias, 
os Josés, os Joões, as Terezas, as Ma-
rílias, os Maias, os Ferreiras, os Gus-
mões, os Almeidas, os Rodrigues, os 
Almeidas Prados.

Plural de zé-ninguém: zés-nin-
guéns.

-Qual a regência do verbo di-
gladiar?

Digladiador é um verbo transitivo 
indireto, cujas regências são: digla-
diar-se com e digladiar-se por.

Digladiar-se por (= lutar a favor, 
bater-se): Ele se digladiou pela puni-
ção do político.

 Digladiar-se com (= discutir, 
bater-se em duelo verbal ou pela im-
prensa): No Senado, direitistas se di-
gladiavam com esquerdistas.

“Chama 
a Polícia” *By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com Escadas rolam para cima e para 

baixo, alguém se habilita? Geral-
mente no noticiário percebo que o te-
lespectador é induzido a pensar como 
pensam os editores de jornais, engra-
çado é que a notícia que deveria ser 
dada sem partidarismo é fornecida 
de uma forma tendenciosa e cruel, 
aliás, pensando nisso, aprendemos 
agora a condenar como se fôssemos 
nós juízes as pessoas acusadas de al-
gum delito. Ou seja, o inquérito nem 

foi finalizado pela polícia, porém nós 
já entregamos a sentença ao supos-
to réu por nossa leitura precoce dos 
fatos que a mídia nos passa, no mais 
é isso, só resta lamentar. Ah! Sobre 
as escadas?  Escolha qualquer uma 
e deixe rolar, escadas hoje são como 
“verdades” a “melhor” é a que você 
escolhe.
*Estudante de Filosofia da UESC e Agente de Tri-

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

Escolhas ou 
Imposições

Lanches estimulam 
o gasto de caloriasO TSE (Tribunal Superior Elei-

toral) decidiu, na última quinta-feira 
(12/8), acabar com a verticalização da 
propaganda eleitoral, que havia sido 
imposta pelo próprio tribunal no final 
de junho. Os ministros entenderam 
que um candidato à Presidência e o 
próprio presidente Lula podem parti-
cipar de programas de rádio e TV de 
candidatos a governador ou senador 

de seu partido, mesmo que eles este-
jam unidos regionalmente com par-
tidos rivais em nível nacional. Dos 7 
magistrados do TSE, 4 também possi-
bilitaram que os presidenciáveis, além 
do próprio presidente, participem dos 
programas de candidatos adversá-
rios na disputa ao governo de Estado 
quando seus partidos estão ligados 
nacionalmente.

Justiça Eleitoral acaba com
verticalização no horário eleitoral

Magnata compra a Newsweek
Quase 50 anos depois de comprar a Newsweek, a Washington 

Post Co. (dona do jornal do mesmo nome) fechou a venda da re-
vista. A publicação foi vendida para o magnata Sidney Harman, 
fundador da Harma International Industries, do setor de equipa-
mentos de áudio. O valor da venda não foi revelado. A dona do 
Washington Post buscava um comprador para a Newsweek desde 
maio. A revista acumulou prejuízo entre 2007 e o ano passado, e a 
expectativa é a que ela tenha novas perdas em 2010.

Títulos
Nos próximos dias 21 e 28 deste mês, o Cartório Eleitoral da 

27ª Zona Eleitoral funcionará das 8h às 13h para entrega de títulos 
eleitorais aos eleitores dos municípios de Itabuna, Jussari e Itapé.
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Às vezes,
esquecemos que 
Deus é o Senhor

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

Os casais homossexuais 
já podem entregar a decla-
ração do Imposto de Ren-
da (IR) retificadora para 
incluir o companheiro ou 
companheira como depen-
dente. A mudança vale ape-
nas para os últimos cinco 
anos. Ou seja, só podem ser 
retificadas as declarações 

até 2006 (ano-base 2005). 
E a união precisa ser um 
período de cinco anos ante-
riores ao ano da declaração 
que está sendo apresenta-
da. Isso significa que, para 
poder alterar a declaração 
do IR 2006 (ano-base 2005), 
o casal precisa estar junto 
desde 2000.

Será dia 28 de agosto na loja 
do Jequitibá Plaza Shopping, 
das 10 às 22 horas o Mac Dia 
Feliz, ou seja, o dia de comer 
o Big Mac e ajudar o Grupo de 
Apoio às Crianças com Câncer 
(GACC), na luta contra o cân-
cer infanto-juvenil. O evento 
será animado por várias atra-
ções artísticas.

IR aceita parceiro 
do mesmo sexo

Mac Dia Feliz

Digamos que haja um assunto sobre o qual 
eu esteja inquirindo a Deus há bastante tempo. 
Às vezes, parece que é naquela direção, e depois 
vejo que não. E continuo, aguardando e pergun-
tando, deixando que o Senhor me dê a resposta.. 
E quando Ele não a dá, continuo meu caminho, 
consciente de que Ele é o meu Senhor e eu sou 
servo. Muitas vezes, nos esquecemos de que so-
mos servos, de que Ele é o Senhor e queremos 
resolver as coisas por nós mesmos. 

Mas quando alimentamos a consciência de 
que somos servos e de que Deus rege a nossa 
vida, não adianta querer por nós mesmos reger 
a nossa vida porque basta o Senhor fazer uma 
pequena mudança, e toda a situação muda, 
muda muito. Daqui a pouco você fica doente e é 
obrigado a ficar de cama. Muda tudo. Você tinha 
mil planos, mas uma doencinha qualquer, uma 
gripe, uma dor de cabeça, uma febre de cair na 
cama mudam todos os seus planos.

Muitas vezes, não pensamos nisto: é Deus 
quem rege as nossas vidas; temos de esperar 
como bons servos. Por isso o aconselho a fazer 
todos os processos na oração e, principalmente 
depois, na hora da execução, a fazer aquilo que 
Ele mostrou na oração. Porque aí vem o difícil 
e o bonito ao mesmo tempo: a obediência àquilo 
que Deus me mostra vai me fazendo alcançar a 
sabedoria.

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

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

Jaffet Ornellas: músico, composi-
tor, ator, produtor cultural e empre-
sário, há quarenta anos envolvido 
com a arte da música.

Nascido em Aramarí - Bahia, vi-
veu sua infância e adolescência em 
Juazeiro-Bahia,  base fundamental 
para a sua apreciação nas artes. Aos 
dezoitos anos foi morar em Salvador,  
trabalhou como bancário e fez  Fa-
culdade de Economia.  

Desde os quatorze anos de idade 
já participava de Festivais da MPB 

em Juazeiro, onde teve o prazer em 
um desses Festivais ter na mesa jul-
gadora nomes como Deraldo Gentil, 
Batatinha e Caetano Veloso. Em 
1984 venceu o Festival Disparada da 
TV Itapoan, junto com Gilton Della 
Cella. Participou também de festi-
vais da MPB em Itabuna, Ilhéus e 
Vitória da Conquista. Também como 
Ator participou de diversos festivais 
em Itabuna, Ilhéus e Lauro de Frei-
tas. Recebeu o prêmio Jupará como 
melhor ator no ano de 2000 e em 

Jaffet 
Ornelas, 
talento 
baiano

Ilhéus o prêmio de Melhor trilha so-
nora com a peça “O culto”.

Escreveu diversos textos teatrais 
e os dirigiu para eventos do Sindica-
to dos Bancários, Banco do Brasil, 
Caixa Econômica, Coelba, Telebahia 
e Nestlé. Esteve Produtor Cultural, 
ator, diretor musical, durante cinco 
anos na Universidade Estadual de 
Santa Cruz (Uesc) e como Coordena-
dor Cultural na Secretaria de Educa-
ção de Itabuna.

Há dezoito anos mora em Itabu-
na, cidade que o acolheu e o projetou 
nas artes. Faz shows em Teatros, con-
venções, Barzinhos e Restaurante. Já 
gravou três CD’s e projetando para o 
final deste ano o quarto. Formou a 
Banda de forró pé-de-serra; MADA-
ME BUCHADA e o mais recente, e 
já despontando com sucesso, o Grupo 
TRIO PONTO & VÍRGULA, que tem 
como integrantes os músicos: Leôni-
das Mello, Victor Drummer, Danilo 
Ornelas e Jaffet.

Sempre preocupado com o de-
senvolvimento social e cultural ar-
tístico dos cidadãos de Itabuna e 
região, procura estar envolvido e 
desenvolvendo Projetos que atinjam 
um todo. 

O orgasmo feminino é cercado 
de mistérios. Um deles está em di-
zer que as mulheres que ejaculam 
sentem mais prazer. Mas também 
mulheres ejaculam? Sim. A eja-
culação é consequência: algumas 
mulheres, quando têm um orgas-
mo muito intenso, podem ejacular. 
Entretanto, as mulheres que não 
expelem o líquido pela uretra não 
sentem necessariamente menos 
prazer do que as que ejaculam. 

“Ao ser estimulada sexualmen-
te, as glândulas de Skene, podem 
ser forçadas pelas contrações mus-
culares da vagina, que pode expelir 
pela uretra um líquido viscoso, as-
semelhando-se ao líquido expelido 
pela próstata masculina”, explica a 
ginecologista Carolina Ambrogini, 
da Unifesp. 

 O líquido ejaculado também não 
tem relação com a lubrificação vagi-

nal, uma vez que esta acontece an-
tes do orgasmo e é produzida pelas 
glândulas de Bartholin, enquanto a 
ejaculação acontece no clímax do ato 
sexual e seu líquido é liberado atra-
vés do canal da uretra.

A lubrificação vaginal é a pro-
dução de um líquido viscoso na 
vulva, que reduz o atrito durante 
a penetração. “A lubrificação vagi-
nal é uma das primeiras respostas 
à excitação sexual na mulher. Sua 
ausência pode trazer grandes incô-
modos na penetração”, explica Ca-
rolina Ambrogini.

Essas glândulas de Skene são 
também conhecidas como próstata 
feminina. Elas são resquícios da 
formação fetal. Quando o feto está 
se formando, meninos e meninas 
desenvolvem-se da mesma forma. 
Depois de um tempo é que se de-
senvolvem órgãos específicos para 

cada sexo. No caso dos homens, for-
ma-se a próstata, e nas mulheres, 
as glândulas de Skene.   

Será que é urina? - Outra dú-
vida frequente surge quando algu-
mas mulheres confundem o produ-
to da ejaculação com a urina, uma 
vez que a sensação que antecede a 
essa ejaculação é parecida com a 
vontade de urinar. “É importante 
saber diferenciar o líquido que sai 
pela uretra na ejaculação, da uri-
na. Em geral, esse líquido é incolor 
e inodoro, bem diferente do xixi e 
sai em menor quantidade.” 

A atenção é importante, pois 
pessoas que tem problemas na be-
xiga, tais como bexiga hiperativa e 
incontinência urinária, podem uri-
nar na hora do orgasmo, por conta 
da contração de diversos músculos. 
Nesse caso, é importante buscar 
um especialista. 

Ejaculação feminina não precisa 
ser motivo de preocupação
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Impunidade
Desde que mundo é mundo, ouvimos falar em 

privilegiados. Que são aquelas pessoas que de al-
guma forma conseguem se livrar de uma punição 
por praticar um pequeno delito ou até mesmo um 
crime bárbaro.

Atualmente vivemos em um país onde a impu-
nidade prevalece, mas é preciso mudar esta situ-
ação, separando o joio do trigo e fazer valer o, tão 
sonhado “direitos iguais” para todos os cidadãos, 
pois é através da luta que vamos fazer estes direi-
tos acontecerem. No cotidiano deste país a impuni-
dade tem entrado em nossas vidas como algo natu-
ral, pois até parece que só existe lei para os menos 
favorecidos economicamente, porque os ricos e os 
“donos do poder” ficam impunes em seus crimes e 
a justiça faz “vistas grossas” e procuram desculpas 
para não punir aqueles que andam de braços dados 
com o poder, pois são eles que fazem (ou patroci-
nam os que fazem) as leis e se prevalecem delas, e 
aceitamos isso sem brigar.

Estamos acostumados a ver tudo acabar em 
“pizza”. Como cidadãos brasileiros. Ficamos indig-
nados e profundamente chocados quando vemos 
que essas coisas são aceitas sem o menor manifes-
to de descontentamento por parte de todos nós.

A imunidade prevista na Constituição Republi-
cana de 1891 é um direito legítimo do parlamentar 
graças a ela, ao manifestar sua opinião ou registrar 
seu voto, deputados e senadores não podem sofrer 
processo judicial, desde que relacionados aos atos 
praticados no exercício do mandato. Mas, na políti-
ca brasileira, manchada de privilégios e nepotismo 
(favoritismo), como identificar com precisão a imu-
nidade? Como separar o bem e não confundi-lo com 
o privilégio da impunidade.

Na verdade, não existe impedimento para que 
o parlamentar seja processado, julgado e eventu-
almente condenado. O que ocorre é que por uma 
questão de corporativismo, as Casas Legislativas 
normalmente não autorizam os processos. Assim, 
a imunidade parlamentar em si, um instituto im-
portante passa a ser mal utilizado dando origem a 
impunidade.

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

Por Vercil Rodrigues*

Na consolidação da Constituição Federal de 
1988, os artigos referentes a defesa dos acusados 
foram bastante ampliados. São mais de 70 os dispo-
sitivos dedicados aos parlamentares e aos cidadãos 
comuns relativos a proteção diante do Estado.

A preocupação dos constituintes foi garantir 
mecanismos de segurança em direito de defesa 
que não existiam durante o regime militar (1964 
– 1985), como as defensorias públicas (advogados 
cedidos pelo Estado para quem não tem recursos 
para se defender). Mas o direito de defesa ampliado 
induz a impunidade, embora o direito a ampla defe-
sa seja de toda sociedade, entre nós ainda impera a 
desigualdade. Os parlamentares são invioláveis em 
seu mandato, podem se defender no Poder Judiciá-
rio e por isso dispõe de maior defesa que o cidadão 
comum. 

Que essa breve reflexão desperte consciências. 
E que nos leve cada vez mais a lutarmos por nos-
sos direitos, pois temos quer ter orgulho de sermos 
brasileiros, bem como precisamos tornar o Brasil 
um país justo, onde não mas existam impunidades 
e tantas desigualdades sócio-econômicas. Falando 
assim parece algo irreal (utópico), mas é o presen-
te do país que depende de nós e, não pode mais 
esperar. 

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 dos livros “Breves Análises Jurídicas”  e 
“Análises Cotidianas” (Direitos Editora) e Diretor-Fundador 
do Jornal, Revista e Editora de Livros DIREITOS (www.jor-
naldireitos.com.br) E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e 

vercil5@hotmail.com
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Finalmente Itabuna foi homena-
geada, no seu Centenário, com o me-
recimento e a grandeza de que ela faz 
jus: O Colégio Divina Providência rea-
lizou um desfile na última sexta-feira 
(06.08) que por sua vez também já en-
trou para História da nossa Cidade.

O desfile percorreu toda a Avenida 
do Cinquentenário e recontou a His-
tória de Itabuna tendo como princípio 
o respeito aos fatos históricos. Foi um 
momento mágico, cheio de muita sen-
sibilidade, e, acima de tudo, muita in-
teratividade com o público e todos os 
demais setores sociais e políticos da 
nossa querida Itabuna. A presença 
maciça da população no desfile do Co-
légio Divina Providência, para home-
nagear o Centenário da nossa Cidade, 
foi mesmo muito emocionante: muitos 
aplaudiam entusiasmados, uns elogia-
vam a iniciativa, outros fotografavam 
tudo (sabiam que registravam um mo-
mento que naquele instante também 
entrava para a História!). Verdadei-
ramente, foi uma festa magnífica, à 
altura de Itabuna, realizada com com-
petência, ousadia e dinamismo.

Muito mais, porém, do que “olhar” 
para os últimos cem anos de Itabuna, 
o Colégio Divina Providência, “olhou” 
para o futuro! Recontou a trajetória da 
nossa Cidade centenária, desde a sua 
emancipação política em 1910 até os 
dias atuais e o fez com beleza, encan-
tamento e uma ampla visão didática 
(a marca do Divina Providência desde 
à sua fundação em 8 de abril de 1924). 
Assim, cada período da História de 
Itabuna foi dividido em Alas que por 
sua vez retratavam o “caminhar histó-
rico” da nossa Cidade. Contudo, o Di-
vina Providência foi muito mais além 
e mostrou a todos que a História é 
“presente” (a prova concreta era o pró-
prio desfile!) e também é “futuro” (a 
Ala que encerrava o desfile era a das 
crianças, acenando para os novos tem-
pos que certamente elas construirão!). 
Foi, afinal, um encontro cívico, festivo, 
e acima de tudo educativo! 

A direção do Colégio Divina Pro-
vidência – Silvana Sellmann, Glória 
Sodré e Claudio Victor – estavam 
felizes porque tudo ocorreu dentro 
de um espírito de harmonia e con-
fraternização. Lá estavam outros 
tantos Colégios e também ex-alunos, 
pais, mães, amigos, amigas, todos os 
atuais professores, alguns ex-profes-
sores, funcionários, colaboradores e 
principalmente os alunos e as alunas 
que tornaram possível transformar 
aquele momento numa vitória da 
Educação que saí das salas de aula 
e chega “viva” à toda comunidade! É 
assim que o Divina Providencia tra-
balha: voltado com o compromisso 
permanente com a qualidade da Edu-
cação! Por isso o Colégio foi o 1º lugar 
no ENEM/Itabuna.

Os Diretores do Divina Provi-
dência agradeceram ainda a todos os 
professores do Colégio e ao professor 
Valeriano Amaral que ajudaram na 
idealização do desfile. Em verdade, 
o Projeto “Recontando a História” já 
acontecia mesmo antes de ir às ruas. 
Por exemplo: o professor Adelindo 
Kfoury Silveira foi convidado para 
uma palestra, lá no Colégio, e naquela 
ocasião brindou a todos os participan-
tes com o seu conhecimento e o seu 
amor pela História da nossa Cidade.  

O desfile foi também muito elo-
giado pelas autoridades municipais 
presentes – o Prefeito Capitão Azeve-
do, o Secretário da Educação Gustavo 
Lisboa, o Secretário de Governo Ra-
miro Aquino, os deputados federais 
Geraldo Simões e Felix Mendonça 
que participaram do desfile sendo 
homenageados como ex-prefeitos e 
tantos outros –. Contudo, o que valeu 
mesmo foi o fato de que Itabuna co-
memorou seu Centenário à altura de 
uma Cidade que fundou a “civilização 
do cacau”! 
*Historiador graduado pela Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus – BA) Admi-
nistrador de Empresas graduado pela Universi-

dade Católica de Salvador (UCSAL).

Centenário

Colégio Divina Providência comemora
o centenário de Itabuna com um desfile 

que já entrou para a história cidade!

Por Cláudio Zumaeta *  

A produção dos bens de consumo não tem 
limites. A população não tem limites para 
comprar. Comprar mesmo não tendo neces-
sidade de uso. E o que fazer com o lixo? Eis 
a questão. Jogar em todos os lugares: canais, 
rios, beira de estradas, em qualquer lugar 
que achar conveniente (o negócio é livrar do 
lixo) – é lixo doméstico, lixo hospitalar, lixo 
eletrônico. Não vamos longe. Vamos tomar 
como exemplo a nossa cidade de Itabuna. Por 
aqui tem pátio de reciclagem? Não. Tem li-
xão. Tem coleta seletiva? Não. Tem lixo mis-
turado que sai das casas e vai direto para o 
lixão onde dezenas de pessoas convivem de-
sumanamente. 

Em que ano estamos? Em que século 
estamos? Estamos no ano de 2010 e Sécu-
lo XXI. É Século XXI e parece que os seres 
humanos ainda não evoluíram. Não perce-
beram que são elos com a natureza e o que 
fizerem com a natureza estão fazendo a si 
próprios. Hoje são milhares de toneladas 
de lixo gerados na cidade e sem um trata-
mento adequado. 

Os canais que seriam para água de chu-
va viraram canais de esgoto a céu aberto 
e as pessoas têm o costume de jogar lixo 
dentro deles o que vem gerar uma série de 
problemas para a cidade – poluição visual, 
entupimento dos esgotos, alagamento das 
avenidas, além do mau cheiro. 

O saneamento básico é uma ação que 
precisa ser implementada com urgência na 
cidade, pois reverterá em qualidade de vida 
para os cidadãos. Também precisa fazer 
educação ambiental, disponibilizar coleto-
res em diversos lugares e fazer vigilância 
para que as pessoas sem educação não su-
jem tanto a cidade. “Cidade limpa não é a 
que mais se varre, é a que menos se suja.”

Onde está o Poder Público?

Bacharel em Administração de Empresas e Espe-
cialista em Desenvolvimento e Gestão Ambiental/

(UESC). Ambientalista, Educador Ambiental, Editor 
do Informativo Orelha de Pau do GRAMA - Grupo 

de Resistência às Agressões ao Meio Ambiente. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: walmirdocarmo@ig.com.br 

Lixo
 *Por Walmir do Carmo

Adolescentes que passam tempo 
demais na internet têm quase 50% 
mais chances de desenvolver depres-
são do que usuários moderados, segun-
do um estudo chinês. O pesquisador 
Lawrence Lam disse que adolescentes 
que passam de cinco a dez horas por 
dia conectados na internet apresen-
tam agitação quando não estão na 
frente do computador e perdem o in-
teresse por interações sociais.

Alguns chegam a passar mais de 
10 horas por dia em frente ao compu-
tador. “Eles são usuários realmente 
problemáticos e demonstram sinais e 
sintomas de comportamento auditivo... 
ao navegar na internet e jogar games”, 
disse Lam, coautor do estudo publicado 
na revista Archives of Pediatrics. “Eles 
não conseguem tira a cabeça da inter-
net, sentem-se agitados se não voltam 
após um curto período”, diz.

Os riscos de ficar plugados na web
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Em 17 de abril de 2009, en-
trou em vigor, sem grande alarde 
pela imprensa, a Lei nº 11.924, 
resultante da aprovação do Pro-
jeto de Lei nº 206/2007, de auto-
ria do falecido Deputado Federal 
Clodovil Hernandes.

O texto aprovado importou 
em acréscimo de novo parágrafo 
ao artigo 57 da Lei nº 6.015, de 
31 de dezembro de 1.973 – Lei de 
Registros Públicos, cujo teor é o 
seguinte: §8º. O enteado ou a en-
teada, havendo motivo ponderá-
vel e na forma dos §§ 2º e 7º deste 
artigo, poderá requerer ao juiz 
competente que, no registro de 
nascimento, seja averbado o 
nome de família de seu padras-
to ou de sua madrasta, desde 
que haja expressa concordân-
cia destes, sem prejuízo de seus 
apelidos de família.

A alteração aprovada, con-
solidando entendimento que já 
vinha sendo adotado pelos Tri-
bunais pátrios, tem a sutileza de 
suscitar a contraposição entre 
dois relevantes princípios o da 
imutabilidade do nome e o da dig-
nidade da pessoa humana.

ANTES, UMA PRIMEIRA 
CRÍTICA AO NOVO § 8º: Diz o 
artigo 16 do Código Civil de 2002 
que “Toda pessoa tem direito ao 
nome, nele compreendidos o pre-
nome e o sobrenome”. Da leitura 
do dispositivo já é possível obser-
var, em primeiro lugar, que o le-
gislador civil, pretendendo apro-
ximar a linguagem da lei ao seu 
destinatário, optou pela utilização 
da expressão “sobrenome” para a 
designação do “patronímico” ou 
“apelido de família”, consagran-
do no texto legal o uso vulgar. 
Entendemos que andou bem o le-
gislador de 2002 nesse ponto. Ga-
nha maior relevo a necessidade 
de redação do texto legal em lin-
guagem clara e acessível a todos 
cultos e incultos, juristas e leigos, 
diante do disposto no artigo 3º da 
Lei de Introdução ao Código Ci-
vil, segundo o qual “Ninguém se 

escusa de cumprir a lei, alegando 
que não a conhece”.

Por seu turno, a Lei nº 
11.924/2009, mantendo-se fiel à 
redação original da Lei de Regis-
tros Públicos (cf. artigos 56 e 57, 
§2º, nos quais se adota a denomi-
nação “apelidos de família”), pre-
feriu as denominações “nome de 
família” e “apelidos de família” à 
equivalente “sobrenome”, empre-
gada no Código Civil de 2002. Com 
isso, manteve a coerência interna 
na Lei de Registros Públicos, mas 
se distanciou da nomenclatura do 
Código Civil de 2002. E esse afas-
tamento, embora pareça irrele-
vante, não nos afigura adequado, 
pois as normas do Código Civil 
e da Lei de Registros Públicos, 
amiúde, interagem. No entanto, 
em casos como o da nomenclatura 
“sobrenome”, cuida-se de recente 
sagração do uso popular em uma 
lei (o Código Civil de 2002). E a 
nova expressão tem de ser incor-
porada ao ordenamento jurídico 
de modo paulatino, ao ritmo das 
alterações legislativas superve-
nientes ao novel designativo, até 
que finalmente se harmonize todo 
o arcabouço normativo pela unici-
dade de termos.

De mais a mais, a Lei de Re-
gistros Públicos já se utilizava 
mais de uma expressão para a 
identificação do que hoje o Código 
Civil de 2002 chama de “sobreno-
me”. Basta observar que ora ado-
ta a palavra “nome” (artigo 54, 
item 4º e artigo 63, por exemplo) e 
ora “apelidos de família” (artigos 
56 e 57, §2º).

Registramos, assim, a nossa 
crítica às designações “nome de 
família” e “apelidos de família” 
empregadas pelo legislador no 
§8º, pois representam um retro-
cesso, destoando do Novo Código 
Civil e não contribuindo para a 
facilitação de acesso ao sistema 
jurídico-normativo.

*Bacharelando em Direito 
da FTC/Itabuna.

E-mail: agilton@uol.com.br 

A averbação do sobrenome 
do padrasto ou madrasta.

Lei nº 11.924/2009

Janete Badaró 
comemora 75 anos de vida

Lançamento do livro 
Os Maximilianos e 
Outras Histórias

No último dia 7, a Academia de Letras de 
Ilhéus, a Editus Editora/Uesc, e a família de 
Manuel Carlos Amorim de Almeida lançaram 
o seu livro Os Maximilianos e Outras Histó-
rias, editado postumamente. O evento ocor-
reu nas dependências da Academia de Letras 
de Ilhéus em sessão solene denominada sau-
dade. Em nome da Academia falou a escritora 
e também acadêmica Eliane Sabóia -, que fez 
uma retrospectiva histórica da vida do saudo-
so acadêmico.

Homenagem
a Zélia Gattai

No último dia 10, dia em que Jorge Ama-
do seu esposo comemoraria mais um aniver-
sário, a ALI prestou homenagem póstuma 
à acadêmica Zélia Gattai, em uma Reunião 
da Saudade. O evento aconteceu na sede da 
Academia, na Rua Antônio Lavigne Lemos, 
39, Centro, Ilhéus, e coube a imortal Eliane 
Sabóia que era muita amiga da homenageada 
falar em nome da ALI.

A acadêmica 
Eliane 
Sabóia

E por falarmos 
em Eliane Sabóia, 
a ALI agradece a 
sua acadêmica pelas 
duas brilhantes pa-
lestras na semana 
passada – dia 07/08 
- quando do lança-
mento do livro Os Maximilianos e Outras 
Histórias, bem como a do dia 10/08 em home-
nagem a sua amiga Zélia Gattai. 

Eliane Sabóia ocupa a cadeira que tem o 
patronímio de Ernesto Carneiro Ribeiro, fun-
dador professor Nelson Schaun e efetivo an-
terior Ariston Cardoso, ex-prefeito de Ilhéus. 
Ela é membro da Diretoria  ALI  e do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus; tem mestra-
do em Ciência da Informação (CNPq./ UFRJ/
IBICT), e é professora aposentada da Univer-
sidade Federal Fluminense e Bibliotecária do 
Ministério da Educação também aposentada. 

No dia 26 de agos-
to (quinta-feira) às 19h 
na Academia de Letras 
de Ilhéus, acontecerá 
a posse novo imortal 
da ALI, Pawlo Cidade. 
João Paulo Couto, mas 
conhecido artisticamen-
te como Pawlo Cidade 
(foto) é autor e diretor 
teatral, escritor e pro-
dutor cultural, ocupará 
a cadeira número 13, 
que pertenceu a Jorge 
Amado e depois a escri-
tora Zélia Gattai.

Pawlo Cidade, o mais 
novo imortal da Ali

Aniversário
Na semana passada, foi 

comemorado o aniversário 
de 80 anos do acadêmico e 
professor Soane Nazaré de 
Andrade (foto), que recebeu 
em seu apartamento no bair-
ro de Brotas na capital baia-
na uma multidão de amigos 
e familiares, que foram lhe 
dar votos de felicidades. Da-
qui desejamos ao amigo Soane Nazaré votos 
de muita paz e saúde.

A jornalista e poeti-
sa Janete Badaró come-
morou seus 75 anos com 
um animado encontro de 
família. Primeira mulher 
a ingressar na Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI), 
ela é autora dos livros 
Momentos e Máscara em 
Procissão, este último 
serviu para montagens 
de várias peças teatrais.

Janete Badaró é mem-
bro da Associação Baiana 
de Imprensa – Regional 
Sul, foi Chefe de Impren-
sa da Prefeitura de Ilhéus, 
no primeiro mandato do 
Prefeito Antônio Olímpio, 
e durante muitos anos 
editou a “Ilhéus Revista” 
e a “Revista IR”, publica-
ção dos segmentos Arte e 
Cultura e Turismo.

Posse de Pawlo Cidade



Por Cláudia Viana Ávila D’Andrade*
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Sobre a origem da capoei-
ra existem algumas hipótese 
para uns tudo levam a crer 
que seja uma invenção dos 
africanos no Brasil, desenvol-
vida por seus descendentes 
afro-brasileiros. Criada com 
a finalidade de diverti-los em 
seus momentos de folga, era 
usada como luta, também 
quando oportuno.

Para outros é que ela te-
ria nascido a partir de dan-
ças africanas. Essas danças 
teriam evoluído com o tempo, 
ramificando-se resultando na 
capoeira que é dança e luta. 

Capoeira e a ilegalidade
Independente de sua origem  

a capoeira,  foi utilizada duran-
te o período do Brasil Colônia, 
algumas vezes como folguedo e 
outras como luta para se defen-
derem dos maus feitores (pesso-
as que se encarregavam de chi-
cotear os escravos quando estes 
faziam alguma coisa considera-
da errada).

Nascida como instrumento 
de resistência e libertação, a ca-
poeira foi vista como uma prá-
tica marginal e perigosa, sím-
bolo de criminalidade durante 
o Brasil Colonial e a República 
Velha.

Por décadas a capoeira foi 
considerada como uma doença 
moral que proliferava tanto no 
Rio de Janeiro como na Bahia. 
Isso devido ao número de ne-
gros escravos que a utilizavam. 
Embora perseguida, ao longo de 
todo o período imperial, apenas 
em 1890 a prática da capoeira 
passa a se constituir um crime, 
permanecendo como tal até a 
década de 1930, quando é libe-
rada pelo Estado Novo.

A condenação mais dura da 
capoeira acabou se dando nos 
anos que seguiram à libertação 
dos escravos. Multidões de tra-
balhadores negros, abandonan-
do as fazendas, chegavam às 
cidades maiores, como Rio de 
Janeiro, Recife e Salvador em 
busca de empregos. Sem qua-
lificação e sem qualquer apoio, 
foram se instalando na perife-
ria, vivendo de pequenos expe-
dientes, humilhados e famintos, 

constituindo-se no caldo ideal 
para o aparecimento de assal-
tantes e ladrões, que viam nessa 
atividade a única saída para  a 
fome, a miséria, o descaso, a dis-
criminação.

Surgiram, então, espontane-
amente, as “maltas” (conjunto 
ou reunião de gente de condição 
económica inferior), capoeiristas 
que usavam sua técnica para 
assaltos fulminantes, enfren-
tamentos com a polícia e para 
tirarem a teima dos valentões. 
Defendiam a sua precária liber-
dade, ora empregando apenas a 
agilidade muscular, ora valen-
do-se de cacetes e facas.

As maltas, além disso, eram 
ótimas guardas para altos fun-
cionários e grandes proprietá-
rios, que alugavam seus serviços 
para segurança de monarquis-
tas (Nagoas) e de republicanos 
(Guiamuns). Bastava uma ban-
da de música, um comício, uma 

festa profana ou religiosa, um 
acontecimento cívico ou qual-
quer atividade em que exis-
tisse aglomeração popular, 
e lá estavam os capoeiristas 
(maltas) “vadiando”, aterrori-
zando e dando o seu jeito de 
corpo para se safar.

O certo é que as maltas 
de capoeira inquientavam os 
cidadãos do Rio de Janeiro e 
da Bahia e se tornaram um 
problema para as autorida-
des, já que entre os chefes 
estavam os filhos de famílias 
ilustres, de almirantes e al-
tos funcionários, induzindo, 
então, à questão: a mando de 
quem essa maltas estavam a 
serviço, dos monarquistas ou 
dos republicanos?

*Graduada em História, Pós-graduada 
em História Regional Regional; 

Capoeirista e autora 
do livro Capoeira – De luta de negro 

a exercício de branco.
          E-maill: cvianaavila@hotmail.com 

A Terceira Via Formaturas 
e Eventos possui em seu por-
tifólio a realização de mais de 
cem formaturas realizadas e 
mais de duzentas turmas con-
tratadas para este semestre. 

 Neste gênero, a empresa 
tem sido pioneira trazendo 

inovações no que se referem à 
fotografia, artes gráficas, con-
vites, acessórios para bailes, 
cenários temáticos, decora-
ções diferenciadas e inéditas 
além de estúdio móvel. Ino-
vações antes vistas somente 
no sul do país.

Terceira Via conquista
espaço no mercado 

de formaturas

Valdete familiares e amigos

Viviane acompanhada do sobrinho Mateus, 
do esposo Giovani e do tio Vercil 
(da esquerda para a direita)

Turma Letras 
2010.1 Culto 
Ecumênico

Colação de grau de 
Valdete dos Passos 
Almeida Cardoso, 

Direito FTC, ocorrida 
no auditório da 

unidade Itabuna, em 
23/07/2010, 9 horas.

Profª Raildes 

Pereira, 
Diretora 
Acadêmica 
da FTC, 
confere a 
Valdete o 
titulo de 
Bacharela 
em Direito; 

Valdete, Dr. Luiz Augusto, Dr. Eribaldo Neto, Erika e Ellen (familia)

Formaturas e Eventos
Família e amigos: Marina e Vitória Rodrigues 
(sobrinhos), Val, Nilzete, Jailton e Vilobaldo (tios)

Viviane e 

Giovani 
Oliveira

Viviane e 
amigos



Quase todas as insti-
tuições brasileiras são con-
sagradas, por nosso Legis-
lativo Federal, com um dia 
dedicado aos seus mem-
bros, menos os maçons.  
Para cobrir um pouco esta 
lacuna, a CMSB – Con-
federação da Maçonaria 
Simbólica do Brasil, reu-
nida em Belém em junho 
de 1957, decidiu escolher o 
dia 20 de agosto como o dia 
do maçom brasileiro. 

Esta escolha não foi 
aleatória.  Em princípios 
do ano de 1.822 foi fun-
dado, no Rio de Janeiro, 
o Grande Oriente, onde 
se filiaram todas as lojas 
existentes naquele oriente, 
sendo eleito seu primeiro 
Grão Mestre José Bonifá-
cio de Andrada e 1º Grande 
Vigilante Joaquim Gonçal-
ves Ledo. Na época havia 
no Rio de Janeiro, três lo-
jas maçônicas funcionan-
do: Comércio e Artes; Es-
perança de Niterói e União 
e Tranqüilidade. Nelas só 
passaram a ser iniciados 
os que fossem favoráveis à 
independência do Brasil. 

No 20º dia do 6º mês de 
5822 AM, como consta na 
respectiva ata, é convoca-
da uma reunião extraordi-
nária do Grande Oriente, 
e nessa reunião assume o 
malhete da loja Joaquim 
Gonçalves Ledo, que era 
seu 1º Grande Vigilante, 
isto devido à ausência de 
José Bonifácio, que se en-
contrava viajando.  Na 
ordem do dia, Joaquim 
Gonçalves Ledo profere 
enérgico discurso, em que 
fez ver aos presentes as 
exigências das Côrtes de 
Lisboa e a premente ne-

cessidade de se proclamar, 
imediatamente, a Indepen-
dência do Brasil. Posta em 
votação a proposta teve 
unânime acolhida.  

O calendário maçônico, 
utilizado atualmente pelas 
Lojas Simbólicas é muito 
simplificado. Acrescenta-
se 4000 anos ao calendá-
rio gregoriano, sendo que 
o primeiro dia do ano cor-
responde a 1º de março.  
Ocorre que, em 1822 era 
diferente e mais parecido 
com o calendário judaico. 
Acrescentava-se os 4000 
anos ao calendário grego-
riano, mas o ano começava 
em 21 de março.   

Quando o erudito Ba-
rão do Rio Branco fez a 
conversão da data daquela 
significativa reunião maçô-
nica para o calendário gre-
goriano, usou o calendário 
maçônico de seu tempo e, 
assim, concluiu, de forma 
errônea, que a independên-
cia do Brasil teria sido pro-
clamada no âmbito da ma-
çonaria, em 20 de agosto de 
1822, quando, na realidade, 
aquela reunião ocorreu em 
09 de setembro de 1822.   

Hoje todos os maçons 
conhecem o equívoco, mas 
permaneceu consagrado 
pelos maçons brasileiros, 
o dia 20 de agosto como o 
DIA DO MAÇON.

A Grande 3ª Inspeto-
ria Litúrgica da Bahia pa-
rabeniza aos maçons pelo 
seu dia, desejando a todos 
e seus familiares, votos de 
paz, amor e prosperidade.

Por José Carlos Oliveira
33º, Gr.´. Inspetor Litúrgico da 3ª 

Região Litúrgica da Bahia.
E-mail: josecarlosoliveiraadv@

hotmail.com 

No sábado dia 14 de agosto, o Sul 
da Bahia, mais precisamente Itabu-
na, ganhou um presente no ano do 
seu centenário, o lançamento da Pe-
dra Fundamental de mais um Tem-
plo Maçônico – Acácia Grapíuna, que 
é subordinada a Grande Loja.

O Templo Maçônico da Acácia 
Grapíúna ocupará uma área de 5.400 
metros quadrados localizada na BR 
415, na Urbis IV, e será entregue a 
comunidade maçônica até maio de 
2011.

O evento foi bastante prestigiado 
pelos membros das demais Lojas de 
Itabuna - Areópago Itabunense e 28 
de Julho, bem como por irmãos das 
diversas Lojas Maçônicas do Estado, 
além de familiares, imprensa e auto-
ridades regional.

Dirigiu o cerimonial o Grão-Mes-
tre da Grande Loja da Bahia, Itamar 
Assis Santos que veio diretamente de 
Vitória da Conquista.  Tendo como 
orador o Inspetor Litúrgico da 3ª Re-
gião Litúrgica da Bahia Dr. José Car-
los Oliveira.

Apropriamo-nos das palavras 
proferidas quando do lançamento da 
Pedra Fundamental, por José Carlos 
Oliveira, para demonstrarmos a im-
portância deste ato para a sociedade 
itabunense.

“Quando não existiam templos 
maçônicos, os maçons se reuniam em 
tabernas ou nos adros das igrejas. 
As tabernas, cervejarias e hospeda-
rias desse tempo, principalmente na 
Inglaterra, tinham relevante função 
social: se constituíam no lugar de 

reuniões de intelectuais, artífices e 
de obreiros do mesmo ofício, para tro-
cas de ideias, comemorações e diver-
timento. Até que, em 1º de maio de 
1775 foi lançada a pedra fundamental 
em Londres, na Great Queen-Street, 
para a construção do primeiro templo 
maçônico do mundo, o “Freemason’s 
Hall”, inaugurado um ano depois, no 
dia 23 de maio de 1776, com as carac-
terísticas com que vemos hoje.

Este novo Templo de Itabuna, 
a exemplo dos demais templos ma-
çônicos, será o lugar de reunião dos 
irmãos que buscam paz e tranqüili-
dade e desejam uns aos outros, saú-
de, sabedoria e segurança. Ele, sim-
bolizando o mundo em que vivemos, 
representará o grande infinito, onde 
tudo está em movimento e equilíbrio 
pela vontade de Deus, O Grande Ar-
quiteto do Universo.

Aqui se movimentarão maçons 
dedicados, com o objetivo de se torna-
rem melhores ainda, como cidadãos, 
como chefes de famílias e como profis-

sionais. Na verdadeira expressão da 
palavra, nesta data estaremos levan-
tando mais um Templo à virtude.

Aqui os maçons aprenderão e en-
sinarão a viver e proceder de acordo 
com elevados padrões éticos e morais, 
tendo por corolário observar, ensinar 
e praticar os ideais de bondade, ho-
nestidade, tolerância, verdade, de-
cência e mútuo entendimento.

Aqui, no Templo que será erigido 
pela ARLS.´. Acácia Grapiúna nº 95 
sobre está PEDRA FUNDAMEN-
TAL, nossa Ordem Universal, cons-
tituída de homens de todas as raças, 
credos e nacionalidades, aceitos por 
suas qualidades morais e intelec-
tuais, virão se reunir os obreiros da 
Acácia Grapiúna e os que a visitam, 
com a finalidade de se somarem aos 
demais maçons espalhados por todos 
os recantos da Terra, para a edifica-
ção do Templo Humano no coração 
e na mente do Maçon, isto é no seu 
corpo e na sua alma, para consagra-
ção do bem e do amor fraternal; da 
beneficência e da concórdia; do amor 
a Deus, à pátria, à família, à justiça e 
a verdade, tudo para o bem da huma-
nidade e conseqüente glória do Gran-
de Arquiteto do Universo”. 

 A uma semana da comemo-
ração do Dia do Maçon Brasileiro, 
20 de Agosto, a comunidade maçôni-
ca ganha este belo presente. E nós, 
aproveitamos para parabenizar aos 
maçons-fundadores dessa nova Loja, 
pela perfeita organização e bonita 
solenidade de lançamento da Pedra 
Fundamental da nova “casa” da Acá-
cia Grapiúna.
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Itabuna ganhará mais
um templo maçônico

Dr. José Carlos Oliveira – Inspetor Litúrgico, Antônio Ferreira - Venerável
da Loja Acácia Grapiúna e Itatelino Leite – Venerável da Loja Acácia Sul

Itamar Assis Santos - Grão-Mestre
da Grande Loja da Bahia (centro)

Bom estar aqui compartilhan-
do minha experiência na captação 
de recursos e gestão de projetos. 
Obrigado, Vercil, pelo convite. 
Mas, vamos ao que interessa:

Afinal, o que é um projeto? 
Um projeto é um conjunto de 
AÇÕES interligadas e coordena-
das para alcançar OBJETIVOS 
específicos em um certo PRA-
ZO, dentro de LIMITES ORÇA-
MENTÁRIOS. Correto? Se, você 
tem um problema, você tem um 
projeto. Observe: O que você 
precisa fazer para resolver esse 
problema? Onde você quer che-
gar? Quem será o beneficiado? 
Por que, ao tentar resolver seu 
problema você fez uma escolha 
que acredita ser a mais adequa-
da para resolver seu problema? 
Que benefícios trará? Que passos 

serão necessários para alcançar 
a solução encontrada? Quanto 
tempo vai levar? O que você vai 
precisar para resolver seu pro-
blema? O que está faltando? Al-
guém pode te ajudar? Como? De 
que forma você pensa retribuir a 
ajuda que recebeu?

Se conseguir responder a to-
dos estes questionamentos, terá 
um escopo pronto de um projeto. 
Entretanto, não podemos esque-
cer que ao pensar num projeto 
devemos pensar também em de-
mocratização do acesso, acessi-
bilidade, sustentabilidade e des-
concentração.

Um projeto é antes de tudo 
um desafio. Nele você deverá ter 
a capacidade de dizer o que você 
quer, quem você quer atingir, ter 
argumento para convencer, mos-

trar que você tem estratégias, 
planejar, provar que os insu-
mos condizem com os objetivos, 
as metas, o orçamento e que o 
financiador terá retorno. É pre-
ciso ainda: ECONOMIZAR PA-
LAVRAS; Comunicar MUITO; 
EMOCIONAR. E mais: ser origi-
nal na atividade proposta, criar 
uma identidade para o projeto e 
propor interfaces.

E se eu disser que um PRO-
BLEMA pode ser uma grande 
OPORTUNIDADE? E mais: que 
todo projeto nasce de um proble-
ma? Fazer um projeto pode não 
ser uma tarefa fácil, mas, é, sem 
dúvida, uma grande experiência.

*Agente Cultural, escritor, diretor de teatro, 
Membro da Academia de Letras. 

Ilhéus – Bahia.
E-mail: pawlocidade@msn.com 

Você tem um problema?!

Por Pawlo Cidade*

20 de agosto, O Dia 
do Maçon Brasileiro
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Jornalista Vercil 
Rodrigues lança 
novo livro

O professor e jornalista-fundador do 
grupo Direitos (jornal, revista, site e edi-
tora de livros Direitos) Vercil Rodrigues, 
acaba de lançar pela Direitos Editora o 
seu mais novo livro Análises Cotidianas. 

Esta sua segunda obra tem o prefácio 
do escritor, sociólogo e professor-doutor 
da UESC Selem Rachid Asmar e apre-
sentações do escritor e jornalista Daniel 
Thame e do advogado e professor-mestre 
do curso de Direito da FTC, Paulo Sérgio 
dos Santos Bomfim.

“Em uma linguagem envolvente, o ar-
ticulista desconstrói conceitos arraigados 
em paradigmas pretéritos, antes pétre-
os, que se desmancham prazerosamente 
ante seus argumentos impassíveis, que 
se quedam para o improvável, mas retor-
nam à concretude para a sua realização. 
Eis, o que nos reserva essa doce leitura 
apresentada pelo Professor Vercil Rodri-
gues, perscrutador do cotidiano das al-
mas”, declara o professor Paulo Bomfim.

“Com seu texto leve e, ao mesmo tempo 
denso, Vercil Rodrigues brinda-nos com um 
daqueles livros para se saborear artigo a ar-
tigo e guardar, fonte de consulta que também 
é para estudantes e profissionais de diversas 
áreas”, enfatiza o jornalista Daniel Thame. 

“Nesse novo livro, Análises Cotidianas, 
Vercil Rodrigues passeia por mais de três de-
zenas de artigos de áreas do conhecimento de 
sua formação acadêmica (História e Direito), 
pelas ciências afins (Sociologia e Política) e 
por lembranças de suas vivências (Religião 
e Professor)”, escreveu o sociólogo-professor-
doutor Selem Rachid Asmar.

O livro Análises Cotidianas tem lança-
mento previsto para a Academia de Letras 
de Ilhéus (ALI) no mês de setembro.

Após o lançamento em Joanes-
burgo, na África, da campanha O 
Brasil te Chama, uma das ações do 
Plano Aquarela 2020, que prevê um 
crescimento de 113% no número de 
turistas internacionais até o final da 
década, a mesma passou a ser consi-
derada a década do “milagre turísti-
co brasileiro”. A euforia começa com 
a realização da Copa do Mundo de 

2014, e as Olimpíadas de 2016, mas 
espera que em 2020 teremos 11,1 
milhões de turistas. A campanha 
prevê fartas ações promocionais, 
quase todas no exterior e dirigidas, 
principalmente, para as cidades-se-
de dos jogos. Ilhéus e a Costa do Ca-
cau precisam pensar em como atrair 
parte desse “milagre”. Por Haens 
Schaeppi

A década 
do milagre


