
Direitos – Quais são os projetos 
mais importantes da OAB-BA desen-
volvidos em sua gestão?

SQ - Recuperação financeira da 
entidade. Defesa intransigente das prer-
rogativas profissionais. A luta contra a 
redução do horário de atendimento na 
Justiça Comum (“turnão”) e na Justiça 
do Trabalho. A interiorização do Exa-
me de Ordem levando-o para as Cida-
des de Vitória da Conquista, Barreiras e 
Feira de Santana. Aquisição das sedes 
próprias das Sub-Secções de Itaberaba, 
Feira de Santana e Vitória da Conquis-
ta bem como a conclusão das obras em 
Brumado, Teixeira de Freitas e Itama-
rajú, e ainda a reforma de tantas outras, 
como Porto Seguro, Barreiras, Ibicaraí, 
Ilhéus, e Eunápolis. Instalação salas 
para os advogados, na Justiça do Traba-
lho em Porto Seguro, Valença, Itabuna, 
Vitória da Conquista, Itapetinga, Irecê, 
Jacobina e Jequié. Em Salvador, a insta-
lação de sala para os advogados no Tribunal 
Regional Eleitoral e no Juizado de Brotas, 
além de reforma feita na do Tribunal de Jus-
tiça.  Instalamos no Fórum Ruy Barbosa, em 
Salvador, o CAD - Centro de Atendimento 
aos Advogados, amplo, confortável, com es-
critórios que serão compartilhados pelos ad-
vogados para que eles possam, ali, atender 
os seus clientes.  Criamos o “recorte digital” 
que é um serviço para todos os advogados 
(hoje o advogado recebe em casa ou no escri-
tório, através de e-mail todas as publicações 
feitas nos Diários Oficiais), e colocamos à 
sua disposição uma assinatura eletrônica do 
COAD. Reformamos o Clube dos Advoga-
dos. ESAD – Escola Superior de Advocacia 
esteve presente em todo o interior, além de 
ministrar seus cursos regulares em Salvador. 
Instituímos o Plano de Saúde para todos os 
empregados das Subsecções (anteriormente 
só os da Capital tinham aquele privilégio) 
e o Programa “A OAB VAI A ESCOLA”, 
objetivando mostrar ao jovem baiano a im-
portância dos deveres para com a cidadania 

e a defesa dos direitos humanos. Tudo foi 
feito sem que tivéssemos elevado o valor da 
nossa anuidade, o que demonstra que com 
“ação e ética” pode-se administrar nossa en-
tidade de maneira séria.  A nossa administra-
ção sempre teve como foco o advogado, ao 
lado da defesa dos direitos da sociedade, do 
estado democrático de direito, dos direitos 
humanos, da promoção da igualdade racial.  

Direitos - Uma das promessas de cam-
panha da sua chapa foi interligar as sub-
seções do interior do Estado. Isto já é uma 
realidade?

SQ - Enfrentamos sérios problemas de 
ordem técnica para a implantação de tal pro-
grama, mas estamos, através da ESAD, fi-
nalizando as negociações com a Associação 
dos Advogados de São Paulo para a celebra-
ção de convênio objetivando a interligação 
das Sub-Secções. Esperamos que até o fim 
do ano tenhamos êxito em nossos propósi-
tos.  

Direitos - Como a OAB-BA contribui 
para diminuir o custo social gerado pelo 
descrédito da população em relação aos 

operadores do Direito, particularmen-
te os Advogados?

SQ - A luta pelas prerrogativas dos 
advogados tem sido a tônica de nossa ad-
ministração. Sem advogado não há justi-
ça. O profissional do direito tem que ser 
respeitado por magistrados, integrantes 
do ministério público, delegados, ser-
ventuários da justiça, por todos aqueles 
que atuam no âmbito do poder judiciário 
e da administração pública. Fortalecendo 
a advocacia, lutando por uma justiça ágil 
e eficiente, estamos resgatando a credi-
bilidade dos jurisdicionados e de toda a 
sociedade civil.  

Direitos - O senhor define a trans-
parência na gestão da OAB como ab-
solutamente necessária. De que forma 
isso vem acontecendo na sua gestão?

SQ - Prestamos contas, mensalmen-
te, de todos os valores que recebemos e 
da despesa efetuada, pondo à disposição 
de todos os advogados, através de nos-

so “site”, balancetes mensais. Além disso 
prestamos contas, anualmente, ao Conselho 
Federal de todas as nossas atividades. As 
nossas prestações de conta dos anos de 2007 
e 2008 foram aprovadas pelo Conselho Sec-

cional e encaminhadas ao Conselho Federal, 
rigorosamente no prazo estatutário. 

Direitos – O senhor é um crítico do 
Judiciário, defendendo sua agilidade, ci-
tando máximas com a de Rui Barbosa – 
“Justiça lenta não é justiça, mas a suma 
injustiça”. A OAB-BA tem participado 
de alguma forma da reestruturação deste 
poder?

SQ - A OAB não tem competência e 

atribuição para reestruturar o Poder Judici-
ário. O que temos desenvolvido é uma ação 
proativa objetivando destravar o Poder Judi-
ciário Estadual do estado de letargia em que 
se encontra mergulhado. Elaboramos um re-
latório: “Diagnóstico do Poder Judiciário no 
Estado da Bahia” que foi entregue à mesa 
do TJBa. e ao CNJ, apontando os principais 
problemas vivenciados em nosso Estado, e 
sugestões de solução para os mesmos. Mui-
tas das nossas sugestões foram acolhidas 
pelo CNJ e recomendadas ao Tribunal de 
Justiça do Estado, que as está implantando. 

 Direitos - Como a OAB-BA atua em 
relação ao corporativismo no Poder Ju-
diciário? Qual é a postura perante aos 
“maus” juízes?

 SQ - Registre-se que os “maus” juízes 
é a exceção em nosso Estado, e não a regra. 
A grande maioria dos magistrados da Bahia 
é dedicada e trabalhadora. O grande proble-
ma enfrentado pelos magistrados baianos é 
a quantidade enorme de processos postos à 
sua decisão, porque não há número suficien-
te de Juízes em nosso Estado para atender 
àquela demanda. Além disso, também fal-
tam serventuários. Quanto aos “maus” ju-
ízes, aqueles não gostam de trabalhar, não 

atendem aos advogados, não desenvolvem 
suas atividades como devem ser, temos fei-
to representações perante as Corregedorias 
do TJBa., com efeitos positivos, pois mui-
tos deles já foram punidos até mesmo com 
suspensões. O “bom” juiz enobrece a ma-
gistratura. A OAB sempre esteve ao lado do 
“bom” juiz, e sempre desenvolveu severas 
críticas àqueles que não cumprem seus de-
veres como magistrados.
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“A luta pelas prerrogativas dos 
advogados tem sido a tônica 
de nossa administração. Sem 
advogado não há justiça.”

Saul Quadros, Presidente da OAB-BA
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Nas últimas semanas a 
Câmara de Ilhéus realizou 
sessões de suma importância 
para a sociedade local. A pri-
meira aconteceu na tarde do 
dia 19 de agosto e teve cunho 
de responsabilidade social. A 
APAE abriu a Semana Nacio-
nal do Excepcional no Plená-
rio Gilberto Fialho e através 
dos alunos mostrou todo o 
seu trabalho com apresenta-
ções de dança, canto e teatro. 
A professora Socorro Pastor, 
presidente da APAE Ilhéus 
falou sobre as necessidades de 
inclusão destes alunos, para 
ela “Diferença não significa 
incapacidade e, na medida do 
possível eles podem sim assu-
mir diversas funções”.

Pautada sempre pela aten-
ção ao cidadão e as classes 
profissionais, a Câmara de 
Ilhéus saiu na frente e ofere-
ceu no dia 1º de setembro uma 
justa homenagem aos profis-

sionais da educação física. Re-
gulamentada pela lei federal 
9696/98, estes profissionais 
muitas vezes já foram vistos 
com maus olhos, pois a for-
mação superior era algo dis-
pensável, sendo considerado 
um ótimo profissional aquele 
que soubesse ter um bom ma-
nuseio com a bola. Durante a 
sessão, os profissionais que 
subiram à tribuna não apenas 
engrandeceram a iniciativa da 
casa em reconhecer a impor-
tância do profissional, como 
alertaram para a  necessidade 
de políticas públicas que apro-
ximem cada dia mais estes 
profissionais da população.

Já na sessão de quarta-
feira, dia 2 de setembro, a 
Câmara aprovou em pri-
meira e segunda votação a 
emenda modificativa de nº 
003/2009, que acrescenta 
nova redação a Lei Orgâni-
ca e garante aos estudantes 

de pós-graduação o direito a 
meia passagem. A partir de 
agora eles terão direito de 
pagar 50% do valor cobra-
do na tarifas, os mesmo vem 
brigando desde março deste 
ano, mas somente seis meses 
após o inicio das manifesta-
ções o direito foi concedi-
do. Isso, graças às ações e a 
aprovação por unanimidade 
dos vereadores ilheenses.

O vereador Jailson Nasci-
mento elogiou todo o trabalho 
realizado pelos vereadores 
e ressaltou a importância da 
Câmara desempenhar ações 
sociais como as das últimas 
semanas. Segundo ele, “É 
de vital importância todo o 
trabalho que a Câmara faz e 
acarreta em benefícios para 
os cidadãos ilheenses, é desta 
forma que pretendemos conti-
nuar durante o nosso mandato, 
sempre apoiando e servindo a 
sociedade

A prefeita Neone Barbo-
za, o vice-prefeito, Guima-
rães Souza e cinco vereado-
res de Jussari, em audiência 
com o governador Jaques 
Wagner receberam uma boa 
notícia do Estado. Além de 
autorizar a entrada no orça-
mento das obras de recupe-
ração asfáltica da pista que 
liga a cidade à BR101, Wag-
ner deverá anunciar uma vi-
sita à cidade para anunciar a 
obra. Junto à prefeita, uma 
comissão com cinco verea-
dores de diferentes designa-
ções partidárias participaram 
da audiência com Wagner e 

fortaleceram o compromisso 
com Jussari. 

De acordo com a pre-
feita Neone Barboza, uma 
primeira audiência realizada 
com Wagner ainda em feve-
reiro, expôs pela primeira 
vez a demanda da recupera-
ção da estrada. Este segundo 
momento com o Governa-
dor marcou um novo passo 
na parceria entre Jussari e a 
gestão pública estadual. “A 
proposta é de parceria, no 
entanto precisamos de ações 
concretas do Estado em nos-
so município, principalmen-
te obras que impulsionem o 

desenvolvimento de nossa 
comunidade”, declarou a 
prefeita. 

Com orçamento médio 
entre R$1,5 e 2 milhões, a 
recuperação da estrada de 
sete quilômetros, chamada 
BA671, é um antigo sonho 
da comunidade que deverá 
simbolizar o encurtamento 
de distâncias para o desen-
volvimento. “A obra foi es-
tabelecida como prioridade 
pela prefeita, vereadores 
de situação e de oposição 
unidos em um só objetivo”, 
definiu o vice-prefeito Gui-
marães. 

Compromisso com o povo 
e responsabilidade social

Wagner recebeu prefeita de
Jussari e frente suprapardidária 

Jussari

A Câmara de Ilhéus tem priorizado as questões populares nas suas sessões

A palavra criatividade tem sido razoa-
velmente confundida com a técnica de criar 
anúncios. Criatividade é uma técnica de re-
solver problemas. E pode ser usada em todas 
as atividades humanas: Medicina; Adminis-
tração; Arquitetura; Engenharia; Sociologia; 
Educação... DUALIBI & SIMONSEN (Cria-
tividade e Marketing). 

Em todas as profissões existem pessoas 
que apenas seguem o caminho já trilhado, é o 
conhecimento sistemático. E existem pessoas 
que agem criativamente, Mauro Sales uma 
vez disse... “Antes de usar a imaginação, use 
a memória”. 

Para impulsionarmos a nossa criatividade 
é preciso entender que, “as respostas” estão 
“nas perguntas”. A filosofia heurística pode 
nos ajudar nesse processo. A palavra Heurís-
tica deriva do grego – heuriskeim – arte de in-
ventar; fazer descobertas. Não é “verificável” 
e sim, uma técnica de solucionar problemas a 
partir de tentativas e erros. Ela parte do pres-
suposto de que: “é muito mais importante sa-
ber formular uma pergunta, do que achar uma 
resposta”. Trazendo para o conceito mais gra-
matical seria a antítese que se opõe a tese e 
que leva a síntese, formando assim o proces-
so dialético, uma Heurística perfeita. 

O comercial institucional mais recente da 
Rede Futura afirma: “não são as respostas que 
movem o mundo, são as perguntas”. 

As heurísticas são encontradas frequen-
temente nos ditos populares ou regras de con-

duta que tentam impor certa explicação de 
algo contestado. Ex.: Deus ajuda quem cedo 
madruga, mas dormir não é pecado.

Outra epígrafe do livro de Dualibi e Si-
monsen diz: “que toda empresa é a solução 
criativa para uma angústia gerada por um 
problema”. Se a nossa segurança vai mal, sur-
gem as empresas de vigilância... O homem de 
negócios identifica uma necessidade não sa-
tisfeita ou malsatisfeita, e vê nela uma opor-
tunidade Criativa de obter uma recompensa. 

Freud fez uma analogia brilhante com re-
lação à angústia e criatividade como fator psí-
quico humano. Ele disse “A atividade criado-
ra é sempre precedida de uma angústia”. Ou 
seja, é a angústia – problema – que nos torna 
criadores. Freud ainda completa: “O homem 
feliz jamais fantasia, já o insatisfeito”... 

A criatividade não é algo que possamos 
encontrar numa prateleira de supermercado 
ou em algum livro mágico. Alguns métodos; 
nossas próprias experiências negativas e posi-
tivas; o poder de indagação (heurística) como 
fator de insatisfação e angústia, formam uma 
boa combinação psíquica para nos tornarmos 
mais criativos.

Alguém duvida que a natureza contesta-
dora de Steve Jobs e Bill Gates foi a base do 
sucesso de ambos? Quer ser criativo? Prati-
que as HEURÍSTICAS.

*Publicitário e Diretor 
da Agência de Publicidade Costha Fera.

Quer Ser Criativo? 
Pratique as Heurísticas!

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

Caro Vercil, você é um homem vitorioso mesmo! Parabéns pelo “DI-
REITOS”, melhor a cada dia, mais informativo, mais rico culturalmen-
te e diversificado, com bela apresentação. Merece o sucesso que  vem 
sustentando a publicação.   Sucesso ainda mais para você e sua brilhan-
te publicação. Eurípedes Brito Cunha – Advogado e Ex-Presidente da 
OAB/BA. e colunista do Jornal Tribuna da Bahia. Salvador – Bahia.

Prezado Editor, Conheci o DIREITOS aqui no TRT em Salvador. Pa-
rabéns pela qualidade do mesmo, bem diversificado e com noticias jurí-
dicas no tamanho certo. Ah! e o 2º Caderno excelente faz jus ao nome.

Silas Aguiar Santos, Advogado. Salvador – Bahia.

“Mais vale um juiz bom e prudente que 
uma lei boa. Com um juiz mau e injusto, 
uma lei boa de nada serve, porque ele a 

verga e a torna injusta a seu modo”
(Código Geral da Suécia, 1734)
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1- Fui convidado para trabalhar com ven-
das em uma empresa no interior do Estado. 
Ocorre que apenas 10% da minha comissão 
vem mencionada no contracheque, embora 
o restante seja pago e depositado em minha 
conta. Estou sendo prejudicado com isso? 
Como regularizar? Fernando Aguiar.

Fernando Aguiar, o salário pode ser pago de 
várias formas, como por exemplo, por peça (por 
exemplo, para o marceneiro, um determinado 
valor por cadeira, ao sapateiro um determinado 
valor  por par, etc.); por hora, por mês, por dia. 
No seu caso o salário é pago por comissão, sito 
é, você recebe um percentual sobre o valor dos 
produtos vendidos. Como você informa, mesmo 
pagando a comissão integral através de depósito 
bancário, no seu contracheque vem registrado 
apenas o correspondente a dez por cento (10%) 
do que é devido. Você, então, pergunta de este 
comportamento do empregador lhe causa prejuí-
zo e como fazer para regularizar a situação.

Primeiro você tem o direito do registro no 
contrtacaheque do total do seu salário, constan-
do ali os descontos legais, como INSS e, se for 
o caso, Imposto de Renda, empréstimos, por 
exemplo. Do mesmo modo deve ser  registrado o 
valor total do valor pago. 

Você pergunta sobre os possíveis prejuízos. 
Sim, você tem prejuízos porque, certamente, ao 
fazer os recolhimentos  do FGTS  eles vão incidir 
somente sobre os 10% constantes do que consta 
no contracheque. O mesmo ocorre com os des-
contos em favor do INSS, o que lhe prejudicará 
no caso de auxílio acidentário e auxílio doença. 
Assim, em resumo, os prejuízos são  os relativos 
aos recolhimentos a menor, do FTS, INSS e, em 
caso de rescisão contratual, o empregador pode 
pretender fazer os cálculos das parcelas devidas 
(aviso, 40% sobre  o FGTS, 13º. salário, férias, 
gratificação de férias, por exemplo); sobre os 
10% do contracheque e não sobre o total. 

Como você informa que o  pagamento do 
salário é feito  através  de depósito bancário e 
este é feito corretamente, é fácil de você fazer 

a prova do seu salário real. Você pode reclamar 
logo na Justiça do Trabalho  ou comparecer ao 
Ministério do Trabalho pedindo a regularização., 
evitando futuros problemas, mas corre o risco 
de ser despedido e ter que brigar na Justiça do 
Trabalho. Pode também aguardar a rescisão do 
contrato ou a aposentadoria, para reclamar, mas 
neste caso as diferenças de 13º. salário, férias, 
gratificação de férias  prescreverão em parte, isto 
é, você só receberá as diferenças correspondentes 
a dois anos anteriores à despedida. Reclamando 
enquanto está no emprego as diferenças são de-
vidas no correspondente a cinco anos.

 2- Trabalho em uma grande rede varejis-
ta. Fui contratado aqui em Salvador e tenho 
uma base fixa. Passo mais tempo fora, no inte-
rior e em alguns Estados do Nordeste. Tenho 
direito de receber algum tipo de ajuda, como 
adicional por viagem ou algo desse tipo? João 
dos Santos.

João dos Santos, ao que parece você é ven-
dedor viajante. Questiona se tem direito a algu-
ma ajuda de custo para as viagens. Sim, você 
tem direito ao pagamento integral das despesas 
de viagens. (algumas empresas pagam diárias 
de viagem, mas não é obrigatória, embora este  
direito conste de normas coletivas, acordo cole-
tivo de trabalho, dissídio coletivo). Se não hou-
ver nós seu contrato e nem nas normas indicais 
a obrigação de pagamento de diárias, o seu di-
reito s  restringe ao pagamento das despesas de 
viagem, passagens, hospedagem, alimentação, 
transporte. Vale informar que, se as despesas 
de viagem ultrapassarem de 50% do seu salário 
fixo, ou salário base, essas despesas se incor-
poram ao salário, isto é, você ganha o salário e 
mais as despesas de viaagem, e tudo é somado 
para todos os fins, como  férias, gratificação de 
férias e 13º. salário.

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.

Nas corporações de ofício, o grau de 
companheiro representava o mais alto grau 
da escalada profissional.  O aprendiz, após 
passar o tempo necessário em trabalho árduo 
nas construções das grandes catedrais, palá-
cios, etc., tendo sido um obreiro qualificado 
e reconhecido como oficial, era considerado 
companheiro, recebendo autorização da cor-
poração para praticar o ofício de pedreiro. 
Essas corporações, surgidas no Século XII, 
cresceram muito na Idade Média, quando as 
construções em pedra eram comissionadas 
pela Igreja, reis e nobres. A Corporação dos 
Pedreiros, que chamamos Maçonaria ope-
rativa, era um lucrativo negócio. Ser consi-
derado companheiro pelos operários era um 
passaporte seguro para uma participação no 
negócio e para uma renda garantida.

Como em toda obra existe um mestre 
que a dirige, nas Corporações dos Pedreiros 
este era escolhido entre os companheiros 
mais experientes e com maior capacidade de 
liderança, com o nome de Mestre.  O Mestre 
exercia a função de dirigente dos trabalhos 
de determinada obra.  Pelas funções e pelo 
respeito que merecia dos demais obreiros, 
passou a ser chamado de Venerável Mestre, 
em Inglês Worshipful Master.

Em todas as corporações de ofício ha-
via os denominados aceitos, indivíduos não 
ligados ao ofício ou à arte de construir. O 
costume de admitir “aceitos” era muito anti-
go e sempre existiu nas agremiações profis-
sionais, como maneira de distinguir algumas 
pessoas.  Essa distinção poderia ser uma 
simples honraria, ou, então, motivada por 
uma questão de sobrevivência e de amparo, 

através da aceitação de nobres e aristocratas. 
A prática, todavia, era bastante restrita, e tais 
aceitos, em número diminuto, não eram mais 
do que membros honorários das Lojas, não 
tendo nelas qualquer atuação decisiva. Com 
a decadência das corporações de ofício, estas 
começaram, de maneira mais evidente e não 
mais como honraria, a aceitar pessoas estra-
nhas ao ofício, para aumentar o enfraquecido 
contingente dos franco-maçons. O primeiro 
caso conhecido é o de John Boswell, lord 
de Aushinleck, aceito na St. Mary’s Chapell 
Lodge - Loja da Capela de Santa Maria - em 
Edinburgo, Escócia, em 1600. Essa Loja 
fora criada em 1228, quando da fundação da 
Fraternidade de Construtores da Capela de 
Santa Maria, que alguns autores consideram 
como núcleo original do Rito Escocês, o que 
não é viável. Durante todo o século XVII o 
processo iria se acentuar, a ponto de, no seu 
final, os aceitos superarem amplamente os 
operativos, o que levou, em 1717, à funda-
ção da Premier Grand Lodge em Londres, a 
qual serve como marco entre a Maçonaria 
operativa e a nossa moderna Maçonaria dos 
Aceitos, ou Maçonaria Simbólica.  Nesta 
Primeira Grande Loja foi criado o Grau de 
Mestre Maçon em 1723, sendo regularmente 
implantado em 1738.

Fonte principal: Cartilha do Grau de 
Companheiro – Editora Trolha, Edição de 
1998.

Por José Carlos Oliveira – 33º  
Advogado, versado em Direito do Trabalho, diplomado 
pela UFBA em 1973; Auditor Fiscal do Trabalho durante 
18 anos, aposentado em 1984; rotariano – EGD; maçon 
grau 33; Inspetor Litúrgico da 3ª Região Litúrgica da 

Bahia; Presidente do Conselho Consultivo da FUNDESB

Direito do Trabalho As corporações dos pedreiros 
e a maçonaria simbólica

Por Monsenhor Jonas Habib.
Fundador da Canção nova 

(www.cancaonova.com)

Deus nos conhece tão bem. Quando a 
dor ‘aperta’, nós nos afobamos e O perde-
mos diante dos nossos olhos. São dias de 
escuridão, dias de dor. Não conseguimos, 
por muitas vezes, manter a chama da fé 
acesa e nos desesperamos. Mas, embora 
pareça que estamos sozinhos, Ele está com 
cada um de nós.

A Bíblia nos conta a história de Jó, 
que sofreu horrores. Seus amigos e até 
mesmo sua esposa diziam para ele aban-
donar a Deus. Mas ele permaneceu firme, 
ciente de que tudo passa. E ele estava cer-
to, porque Deus não o abandonou - como 
também não abandonará você. Saiba que 
sua dificuldade vai passar.

Por isso, não dê ouvidos ao demônio.
Espere com paciência, a fim de que 

sua vida se enriqueça.
Espere em Deus. Seus sofrimentos 

podem ter fugido ao seu controle, mas não 
fugiram do controle de Deus.

Que segurança nós temos? Nossa 
segurança é o Senhor. Nossa beleza pas-

sa com o tempo; a inteligência, com uma 
doença; por isso, nossa segurança é o Se-
nhor.

Quando sua oração demorar a ser 
atendida, persista. Tenha confiança nEle 
e continue orando. Deus certamente vai 
atender seu pedido, mas no tempo dEle. 
Ele sabe quando você está pronto para al-
cançar seus desejos.

O socorro divino nunca chega tarde, 
chega no tempo certo. E só aquele que 
confia em Deus recebe o que pede.

Sabemos que não é fácil esperar em 
meio à dor. Ficamos angustiados, ansiosos, 
e muitas vezes perdemos as esperanças.

Mas as coisas de Deus não são assim. 
O tempo do Senhor não é o nosso.

Portanto, paciência e fé. Enquanto 
espera no Senhor, seja fiel e aceite tudo 
o que acontecer. Na dor e na humilha-
ção, permaneça firme. Espere o tempo 
de Deus. Pegue o seu sofrimento e o 
apresente a Deus, dizendo: ‘Senhor, eu 
não entendo por que estou passando por 
esta dor, mas quero enfrentá-la com o 
Senhor. Aqui estou, Senhor Deus, à es-
pera de Sua ajuda’.

Não se desespere 
diante dos problemas

Trabalho escravo
Estudo da Organização Mundial do Trabalho (OIT) mostra que, apesar dos avanços 

feitos pelo governo brasileiro nos últimos anos, a mão de obra escrava continua sendo 
usada no Brasil para desmatar a Amazônia, preparar a terra para criação de gado e em 
atividades ligadas à agricultura. De acordo com reportagem do Jornal do Brasil, o tra-
balho escravo se encontra, principalmente, em zonas de desmatamento da Amazônia e 
áreas rurais com índices altos de violência e conflitos lidados a terra.

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

Por Eurípedes Brito Cunha  
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Temos atuado com propósito 
de estimular o interesse do pú-
blico juvenil para a prática dos 
esportes. A Vila Olímpica foi re-
formada e tem sido adaptada para 
as atividades dirigidas aos jovens 
e adolescentes. Embora esteja-
mos carentes de contratações de 
profissionais de educação física 
e técnicos das mais diversas mo-
dalidades desportistas, os esfor-
ços tem sido empreendidos para 
a otimização das ações, através de 
palestras, capacitações e eventos 
similares. Com esta finalidade, 
a prefeitura também executou 
obras de reformas em quase todos 
os campos de futebol da cidade e 
está se empenhando para suprir as 
necessidades de infraestrutura em 
todos os equipamentos de espor-
tes e lazer de Itabuna. Inclusive 
com mais construções de quadras 
poliesportivas. 

Os eventos também têm sido 
promovidos e planejados para 
proporcionar ações efetivas de 
políticas públicas, que possam 
utilizar os esportes no combate 
a ociosidade, reforço da auto-
estima, criação de maior resistên-
cia ao aparecimento de doenças, 
controle do peso, prevenção dos 
riscos sociais, ajuda na busca de 
objetivos e estimulo ao contato 
com outras pessoas, criando sen-
timento de equipe e solidariedade 
entre os participantes. 

Em nosso município, a po-
pulação adolescente que pratica 
esportes ainda é pequena. Talvez 
isto aconteça por existirem muitos 
“mitos” com relação às práticas 
esportivas. Mitos são crenças em 
que as pessoas acreditam e que 
não correspondem a verdades. 
Por exemplo, acreditar que o es-
porte promove crescimento físico, 
que atrasa ou interfere na primei-

ra menstruação, que prejudica o 
rendimento escolar, que não deve 
ser praticado por ad olescentes 
com doenças crônicas (diabetes, 
epilepsia, asma) são mitos que as 
pessoas acreditam e que temos que 
desmenti-los. Além de fazer bem à 
saúde, o esporte permite trabalhar, 
ao mesmo tempo, a afetividade, as 
percepções, a expressão, o racio-
cínio e a criatividade de meninos 
e meninas. Com isso, eles passam 
a ter mais controle de seu corpo 
e melhoram a capacidade de brin-
car em grupo e fazer amigos. O 
esporte também é um meio efi-
caz de complemento à educação 
e uma forma eficiente de aumen-
tar o interesse e o desempenho na 
escola. Uma idéia é relacioná-lo 
aos conteúdos estudados em sala 
de aula. Com um pouco de criati-
vidade é possível fazer uma rela-
ção entre as lições de matemática, 
por exemplo, e os conhecimentos 
envolvidos em uma partida de 
futebol. Mas é importante que as 
atividades esportivas não sejam 
apenas encaradas como formali-
dade escolar. 

A juventude também precisa se 
divertir. A prática de esportes pode 
ainda ajudar a transmitir valores 
como respeito a regras e limites, 
estimular a aceitação da vitória ou 
da derrota e ajudar a fortalecer as 
relações de solidariedade. Estamos 
vivenciando um novo momento 
de esportes em Itabuna e o prefei-
to Capitão Azevedo (formado em 
educação física) tem sido o maior 
protagonista deste fato, que co-
loca nossa cidade na condição de 
detentora de melhores resultados 
desportistas atingidos entre todas 
as cidades sulbaianas.

*Por José Alcântara Pelegrini
Secretário de Esportes da 

Prefeitura Municipal de Itabuna

Os esportes são ótimos
para a adolescência

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

“Nos Alpes Italianos existia um pe-
queno vilarejo que se dedicava ao culti-
vo de uvas para produção de vinho. 

Uma vez por ano, acontecia uma 
grande festa para comemorar o sucesso 
da colheita. 

A tradição exigia que nessa fes-
ta cada morador do vilarejo trouxesse 
uma garrafa do seu melhor vinho, para 
colocar dentro de um grande barril, que 
ficava na praça central. 

Um dos moradores pensou: ́ porque 
deverei levar uma garrafa do meu mais 
puro vinho? Levarei água, pois no meio 
de tanto vinho o meu não fará falta´. 

Assim pensou e assim fez. 
Conforme o costume, em determi-

nado momento, todos se reuniram na 
praça, cada um com sua caneca para 
provar aquele vinho, cuja fama se esten-
dia muito além das fronteiras do país. 

Contudo, ao abrir a torneira, um 
absoluto silêncio tomou conta da mul-
tidão. Do barril saiu... água! 

´A ausência da minha parte de vi-
nho não fará falta´, foi o pensamento de 
cada um dos produtores...

Muitas vezes somos conduzidos 
a pensar: ´tantas pessoas existem neste 
mundo! Se eu não fizer a minha parte, 

isto não terá importância´.
E vamos todos beber água em to-

das as festas e não o bom vinho.”
Substitua-se “vinho” por “cacau” 

e a historinha acima, muito popular na 
Itália, tem tudo a ver com o nosso indi-
vidualismo crônico, tão ou mais danoso 
do que a vassoura-de-bruxa.

Estamos propensos a achar que a 
responsabilidade é sempre dos outros 
e esperar de braços cruzados por uma 
solução para uma crise que já dura duas 
décadas.

Culpa-se o governo, culpa-se o cli-
ma, culpa-se o efeito estufa, culpa-se a 
alta ou a queda do dólar, mas falta justa-
mente aquela força motriz, aquela união 
de esforços capaz de virar o jogo, aquele 
espírito empreendedor que em décadas 
passadas  fez brotar uma civilização 
única.

Para que colocar o nosso esforço 
em prol de coletivo, se é  mais cômodo 
esperar que os outros lutem, reivindi-
quem, trabalhem?.

O problema é que quando a maioria 
pensa dessa forma, a minoria abnegada 
é insuficiente para produzir a mudança 
necessária.

Em vez de uma lavoura de cacau 

fortalecida, com industrialização de ma-
téria prima, projetos de diversificação e 
obras de infra-estrutura, nos resta a es-
tagnação econômica. 

Projetos importantes,  que produzi-
rão resultados a médio e longos prazos, 
a exemplo do PAC do Cacau, o Porto 
Sul e a Ferrovia Oeste-Leste, capazes de 
gerar um novo e duradouro ciclo econô-
mico, são combatidos, como se em vez 
de progresso e bem-estar social, fossem 
nos trazer o apocalipse.

O que seria motivo de união gera 
cisão, por conta de interesses meno-
res, disputas paroquiais ou questões 
políticas.

Foi-se o tempo em que era possível 
transformar água em vinho. 

Ao que se sabe isso ocorreu apenas 
uma vez e seu Autor era dado a mila-
gres, como fazer paralítico andar, cego 
enxergar, morto ressuscitar.

Hoje, o nome do milagre é traba-
lho, união, solidariedade, empreende-
dorismo.

Sem os quais não haverá colheita 
dos frutos e talvez um dia não haja nem 
água para beber, quanto mais o vinho 
para celebrar.

Por Daniel Thame.
Jornalista.

O vinho, a água. 
E o cacau. E-mail :  danielthame@gmail .com

Ufba aprova cinco novos cursos para 2010
Cinco novos cursos serão oferecidos pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) 
no vestibular 2010. São eles: bacharelados em sistema de informação, fisioterapia, 
engenharia de agrimensura e cartografia; licenciatura em computação; e o curso 
superior tecnológico (CST) em transporte terrestre: gestão do transporte e trânsito.

Além destes, serão criadas também 50 vagas em novo turno (noite) no 
curso de pedagogia.

A novidade foi divulgada ontem após aprovação na Câmara de Ensino de Gra-
duação da universidade e valem apenas para os campi de Salvador. No total, foram 
acrescidas 890 novas vagas, totalizando 7.886 em todo o Estado. A Tarde.

O prefeito de Ita-
buna, Capitão Azevedo, 
recebeu em audiência, na 
manhã desta quinta-feira 
(17), os representantes 
da Fundação dos Defi-
cientes Físicos do Sul 
da Bahia (Fundesb) e da 
Associação Grapiúna dos 
Paraplégicos (AGP), que 
estavam acompanhados 
do vereador Claudevane 
Leite (Vane do PT). Na 
audiência, o chefe do 
Executivo assegurou que 
a questão da acessibilidade encontra-
se em primeiro lugar dentro do con-
junto de políticas públicas do seu go-
verno. 

Claudevane Leite apresentou pe-
dido de providências ao governo, so-
licitando a adequação do município 
às normas federais que se referem à 
atenção ao portador de deficiência. 
Azevedo se mostrou simpático ao 
pleito, afirmando que assumiu “o 
compromisso de tornar Itabuna mais 
humana e mais acessível para todos, 
especialmente para quem tem neces-
sidades especiais de mobilidade”. 

Azevedo adiantou aos partici-
pantes da audiência que a cidade vai 

receber dois importantes projetos 
urbanísticos, nos quais a questão da 
acessibilidade terá atenção especial. 
“A reurbanização da Avenida Amélia 
Amado, cujas obras estão previstas 
para começar ainda este ano, e da 
avenida do Cinquentenário dará um 
novo visual à cidade e também vai 
atender às exigências relacionadas 
à acessibilidade e mobilidade”, afir-
mou.

 O prefeito parabenizou Claude-
vane Leite por ter abraçado a causa 
dos portadores de deficiência. Ele 
ainda elogiou os acadêmicos do Nú-
cleo de Práticas Jurídicas (Nupraj) da 
FTC Itabuna, que igualmente estão se 
dedicando a assistir as entidades que 

representam os deficien-
tes. A atuação da Fundesb 
e da AGP também foi re-
conhecida por Azevedo. 

“Tenham a certeza de 
que as ações deste gover-
no estarão voltadas para 
promover mais dignida-
de e cidadania, porque 
o nosso compromisso é 
cuidar melhor de todos os 
itabunenses”, enfatizou. 
De imediato, o prefeito 
assegurou o atendimento 
a algumas reivindicações 

apresentadas na audiência, a exemplo 
da instalação de um redutor de veloci-
dade na Avenida José Soares Pinheiro, 
nas imediações do bairro Lomanto, 
para facilitar a travessia dos estudan-
tes da Apae.

O vereador Claudevane Lei-
te considerou a reunião positiva e 
disse acreditar na sensibilidade do 
prefeito para viabilizar a adequação 
da legislação municipal. “De nossa 
parte, estaremos comprometidos na 
tramitação e aprovação do referido 
do projeto de lei, pois temos consci-
ência que será uma conquista para os 
deficientes e um marco nas comemo-
rações do centenário de Itabuna”.

Governo itabunense prioriza
a questão da acessibilidade

Fo
to

: V
in

íc
iu

s 
B

o
rg

es



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

2º Caderno
05

Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, advogado 
criminalista, ex-presidente da OAB/SP, ex-secretário 
de Justiça em SP, ex-presidente da Associação dos 
advogados e do Conselho Nacional de Política Peni-
tenciária, em entrevista para a revista Visão Jurídica, 
diz orgulhar-se em ser considerado um advogado de 
porta de cadeia.

Tendo atuado em incontáveis casos criminais, 
mais recentemente de Pimenta Neves, Eliana Tran-
chesi (proprietária da Daslu), Suzane Von Richtofen, 
o paradigmático criminalista tem razões de sobra 
para a afirmação.

O termo “porta de cadeia”, longe de ter conota-
ção pejorativa como muitos imaginam, é uma das 
muitas gírias dos meios policiais e judiciários para 
designar o advogado criminalista.

Os folclores que circundam tal denominação 
provém de afirmações de pessoas raivosas nos mo-
mentos que tem interesses contrariados. “Prendemos 
o cara e um ‘porta de cadeia’ conseguiu libertá-lo...”

Advogar envolve saber de antemão que se bem 
defendermos cinqüenta pessoas, vamos contrariar, 
pelo menos, outras duzentas e cinqüenta que repre-
sentam o outro lado da causa, seus familiares, com-
padres, amigos próximos, eventualmente círculo 
político, etc.

A própria conceituação legal, do artigo 2.º do 
EOAB: “O advogado é indispensável à adminis-
tração da justiça. § 1.º No seu ministério privado, 
o advogado presta serviço público e exerce função 
social.

§ 2.º No processo judicial, o advogado contribui, 
na postulação de decisão favorável ao seu constituin-
te, ao convencimento do julgador, e seus atos consti-
tuem múnus público. § 3.º No exercício da profissão, 
o advogado é inviolável por seus atos e manifesta-
ções, nos limites desta lei.”

          Quando não pratica a advocacia de modo 
correto, pode ser condenado a indenizar o cliente e 
mesmo ser considerado “patrono infiel”, crime do 
artigo 355 do Código Penal, punido com detenção: 
“Trair, na qualidade de advogado ou procurador, o 
dever profissional, prejudicando interesse, cujo pa-
trocínio, em juízo, lhe é confiado.”

         Outra mania nacional, está em se vincular 
pessoalmente o advogado com a causa que ele de-
fende. Os advogados que militam no direito eleito-
ral, sabem mais que ninguém das antipatias políticas 
partidárias (contrárias) que atraem para si, única e 
exclusivamente por estarem cumprindo com seus 
deveres profissionais.

Os vocacionados da advocacia criminal, em iní-
cio de carreira, ficam muito felizes quando aparece 
um trabalho profissional. É um momento mágico, 
aguardado por muitos anos, de mostrar seus talentos 
e habilidades.

Uma pessoa em sua frente, com um problema 
(quanto mais complicado e maior o desafio é a emo-
ção no atuar) para resolver, necessitando de um ad-
vogado... Você diante dela, preparado desde o ensino 
fundamental, que sonhou um dia estar diante de tri-
bunais clamando por justiça e pelo cumprimento da 
Constituição Federal!

Vá e dê o melhor de seu ser para aquela causa, 
sua vida se necessário, em prol da mais bela das 
missões a que um ser humano pode se entregar: a 
advocacia! Sim meu dileto amigo Mariz, somos 
incorrigíveis o orgulhosos “portas de cadeia” existi-
mos para que a justiça impere. Filio-me entre os seus 
incontáveis admiradores...

*Por Elias Mattar Assad
Advogado Criminalista e ex-presidente da Associação Brasilei-

ra dos Advogados Criminalistas. Curitiba – Paraná.

Porta de cadeia 
com orgulho!

UFBA fica em 2º lugar no ranking da OAB
A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) divulgou o ranking das instituições que mais 

aprovaram no exame da Ordem. Essa foi a primeira vez que São Paulo participou da prova uni-
ficada nacional, criada em 2007. Por isso, foi possível comparar o desempenho das instituições. 
Até então, o exame era feito regionalmente. Os mais altos índices de formandos que passaram 
no exame são de cinco estados do Nordeste e Norte. A Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
ficou em segundo no ranking, com 95,2% de aprovações, atrás de outra federal a de Brasília 
(UNB), com 97,2% e na frente da de Santa Catarina (UFSC) com 92,1%. 

E-mail: eliasmattarassad@yahoo.com.br   

Por Elias Mattar Assad  

A indústria sucroalcooleira figura en-
tre as mais tradicionais e antigas no Brasil. 
A cana-de-açúcar representa uma cultura 
amplamente desenvolvida desde o período 
colonial, onde o açúcar foi, durante alguns 
séculos (XVI ao XVIII), produto de expor-
tação básico para a economia brasileira.

O emprego do álcool proveniente da 
cana-de-açúcar como combustível ocor-
reu antes da Segunda Guerra Mundial. 
Em um começo, produzia-se álcool ani-
dro para ser adicionado à gasolina como 
oxigenante. Mas foi em 1975 que a indús-
tria ganhou um novo impulso no Brasil, 
após a primeira crise do petróleo, quando 
foi instituído o Proálcool. Este programa 
governamental tinha como meta principal, 
em sua primeira fase, a expansão do uso 
do álcool anidro na gasolina e, em uma 
segunda fase, a produção de álcool hidra-
tado para ser utilizado como combustível 
substituto da gasolina. 

Para se ter uma idéia, entre 1975 e 
1985, a produção de cana-de-açúcar qua-
druplicou e o etanol tornou-se o combus-
tível mais importante utilizado no país, 
onde sua demanda interna experimentou 
um crescimento importante, sendo aten-
dida principalmente por destilarias au-
tônomas privadas. Neste contexto, para 
cumprir as expectativas do novo mercado, 
a indústria sucroalcooleira iniciou um de-
senvolvimento tecnológico que faz hoje 
do Brasil referência mundial na produ-
ção de etanol a partir da cana-de-açúcar. 
Entretanto, os subsídios e a barreira pro-
tecionista praticados por parte de alguns 
países desenvolvidos chegaram a colocar 
em dúvida o avanço que o produto pode 
ter internacionalmente.

Os argumentos favoráveis ao produ-
to brasileiro são bastante sólidos quando 
confrontados com o etanol dos Estados 
Unidos, maior produtor mundial (o Brasil 
perdeu a liderança em 2007) e que utiliza o 
milho como matéria-prima na maior parte 
do seu território. Comparando-se o balan-
ço energético obtido através dos dois pro-
dutos, tem-se: para cada unidade de ener-
gia utilizada para a fabricação do etanol a 
partir da cana, produz-se uma quantidade 
de energia quase sete vezes maior que a 
produzida pelo milho. Em termos ambien-
tais, a vantagem também é significativa: 
o etanol de cana reduz em 44% a emissão 
de poluentes contra apenas 16% do etanol 
de milho. Recentemente, o Governador 
de São Paulo, José Serra, em seu discurso 
feito na abertura do Ethanol Summit 2009, 
apresentou dados que mostram que, entre 
2004 e 2008, a frota flex daquele estado 
poupou cerca de 35 milhões de toneladas 
de dióxido de carbono. Isto equivale a um 
plantio de 110 milhões de árvores em 20 
anos, segundo suas palavras.  Ressalta-se 
ainda que este artigo não avalia o quanto 
o etanol de milho afeta negativamente o 
mercado mundial de alimentos, já que é 
produzido pelo grão mais consumido na 
indústria alimentícia do planeta. (CONTI-
NUA NA PRÓXIMA EDIÇÃO)

Por Marcus V. Americano da Costa Filho.

Graduado em Engenharia Elétrica pela UFBA, Mes-
tre em Engenharia Elétrica pela UFSC e doutorando 
em Engenharia de Automação e Sistemas pela UFSC. 
Membro da Rede de Pesquisa CYTED, onde participam 
universidades da Espanha e diversos países da Améri-
ca do Sul e Central, assim como empresas do setor de 

produção de açúcar e álcool.
E-mail: adacosta@das.ufsc.br

MEIO AMBIENTE (Parte 1)

Etanol do Brasil, a energia
que vai mover o mundo
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A falta de água em Itabuna 
está com os dias contados

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

*Jornalista e Assessor de Imprensa

O estudo do Ipea mostrou que há 
desigualdade na carga horária de traba-
lho quando o universo analisado envol-
ve tempo de estudo. Quanto maior foi 
a escolaridade, menor foi a redução do 
tempo de trabalho. No caso dos ocupa-
dos com 11 anos ou mais de estudos, 
a redução foi de -1,2%. Os trabalha-
dores com menor escolaridade acaba-
ram sendo os mais beneficiados, com 
a queda de 18,1%. Em 2007, a menor 

jornada de trabalho estava entre os tra-
balhadores com até um ano de estudo 
(36,2 horas), enquanto a maior jornada 
média de trabalho era exercida pelos 
trabalhadores de nível médio, com 8 
a 10 anos de escolaridade. A pesquisa 
revelou ainda que os pardos tiveram a 
maior jornada média semanal: 41 ho-
ras. Em seguida estão os negros (40,1 
horas), brancos (39,7 horas) e amare-
los (38,5 horas).

As instituições de ensino de todo o País estão 
obrigadas a passar informações escolares ao aos 
pais, segundo lei publicada no Diário Oficial da 
União (DOU). De acordo com a alteração no Ar-
tigo 12 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996 
(LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), as escolas são obrigadas a informar o 
pai e a mãe, e, se for o caso, os responsáveis legais 
pelos estudantes, sobre freqüência e rendimento 
dos alunos, bem como sobre a execução da pro-
posta pedagógica da escola. A Lei foi sancionada 
pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva. A deter-
minação é válida para estabelecimentos de ensino 
públicos e particulares.

Redução da jornada é menor 
para os mais estudados

Escola tem  
que informar 
sobre alunos

O prefeito de Itabuna, Ca-
pitão Azevedo deu um passo 
importante dia 27 de Agosto, 
para solucionar a questão do 
Projeto da Barragem do Rio 
Colônia, para a definição da 
altura em relação à soleira do 
vertedouro, que definirá a área 
a ser inundada, e consequen-
temente, o volume de água 
armazenado para atender ao 
abastecimento de Itabuna. 

Capitão Azevedo coorde-
nou pessoalmente as negocia-
ções entre o governo municipal e 
lideranças dos produtores rurais, 
da região onde será construído o 
empreendimento, com a presen-
ça do presidente da Associação 
dos Usuários das Águas do Rio 
Colônia, Júnior Borges, que 
também é vereador do municí-
pio de Itapé para resolver o mais 
breve possível à questão.

O encontro teve as partici-
pações dos empresários rurais 
da região da Estiva, local onde 
será construída a barragem: José 
Carlos Macedo, Renato Montei-
ro, Rogério Macedo, Eustáquio 
Coelho Lima e Júnior Borges 
ficou decidido à realização de 

novos estudos topográficos e 
hidrológicos para a barragem 
do rio Colônia. O Rio Colônia 
é um dos formadores do Cacho-
eira e que corta Itabuna.

Participaram também da 
reunião o secretário de Desen-
volvimento Urbano, de Itabu-
na, Fernando Vita e o presiden-
te da Empresa Municipal de 
Águas e Saneamento (Emasa), 
Alfredo Oliveira Melo. Vale 
lembrar que Itabuna é o úni-
co município no Sul da Bahia 
que não tem um reservatório 
de água para abastecimento da 
população; um verdadeiro des-
caso das autoridades publica 
estadual e federal. 

Ampliação da oferta de 
água - Mesmo antes de cons-
truir a barragem, o Prefeito 
de Itabuna, Capitão Azevedo 
vai inaugurar ainda este ano o 
novo sistema de ampliação de 
água tratada em Itabuna (foto) 
que passará de 600 litros para 
1.000 litros por segundo. Nes-
te sentido o novo sistema da 
se encontra em fase de ajusta-
mento. Vamos aguardar!  

Frase da semana: “Na justiça dos homens 
nunca há um veredicto perfeito!”.

A influenza, nome científico para 
a gripe, é uma doença causada por ví-
rus, organismos microscópicos causa-
dores de doenças. É uma enfermidade 
que ataca o aparelho respiratório e tem 
um caráter agudo pois ela perdura por 
alguns dias, evoluindo para a cura ou 
o óbito. Há uma infinidade de vírus 
causadores da gripe e eles têm uma 
característica importante – a de estar 
constantemente mudando de forma 
(mutação).

Como é impossível produzir uma 
vacina a partir de todos os vírus, pois 
eles estão sempre em mutação, prepa-
ra-se uma vacina com os vírus mais 
comuns e de maior virulência. Daí, al-
guns idosos, embora vacinados, con-
traem gripe. 

A pandemia mais famosa foi a 
gripe espanhola que ocorreu após o 
fim da Primeira Guerra Mundial e vi-
timou milhares de pessoas, inclusive 
o Presidente Rodrigues Alves. Como 
os vírus baixam as defesas  dos pa-
cientes, as bactérias, se aproveitando 
dessa situação, invadem os pulmões 
causando pneumonias aumentando a 
mortalidade.

A sua transmissão ocorre de pes-
soa a pessoa através da tosse, do es-
pirro e das secreções respiratórias 
que ficam flutuando no ambiente. O 
paciente apresenta febre, tosse, dor 
de garganta, dores musculares, coriza. 
Disso se depreende que os sintomas 
da gripe comum e da gripe A (H1N1) 
são semelhantes. O diagnóstico para 
diferenciar é colhendo secreções do 
nariz e da garganta e examinando-as 
em laboratório a fim de confirmar ou 
não a presença do vírus A (H1N1).

Se o quadro clínico evolui para 
cansaço ou dificuldade respiratória 
deve-se internar o paciente. Nas crian-
ças observa-se as narinas abrindo e 

fechando e movimentos no tórax que 
os médicos chamam de tiragem in-
tercostal. Nos casos mais avançados, 
elas apresentam desidratação e toxe-
mia, traduzindo um quadro grave. Nos 
adultos, além da febre e tosse, eles se 
queixam de dificuldade para respirar. 
Com o doente já hospitalizado, se pro-
cederá a coleta das secreções do nariz 
e da garganta para exame laboratorial. 
A hidratação, a medicação de suporte 
e o antiviral serão prescritos.

Há as pessoas que estão entre o 
grupo de risco como crianças menores 
de dois anos, idosos, gestantes, dia-
béticos, cardiopatas, renais crônicos 
e portadores de HIV, de anemia falci-
forme. e de câncer.

No passado, como já foi relatado, 
a mortalidade por pandemias de gripe 
era alta devido às complicações. As 
pessoas iam ao óbito provocado pelas 
pneumonias, principalmente. Outra 
gripe famosa foi a Asiática ocorrida 
na década de cinqüenta. Entretanto, 
já havia os antibióticos para tratar as 
pneumonias.

Evitar as aglomerações a fim de 
que a doença não se espalhe é contra-
producente haja vista as dificuldades 
que trarão para as populações. As pes-
soas precisam sair de suas residências 
para trabalhar, se divertir, fazer com-
pras para que a cadeia da produção 
econômica não seja prejudicada e tra-
ga prejuízos às próprias pessoas. Al-
gumas medidas já vêm sendo imple-
mentadas como a lavagem das mãos e 
o uso de máscaras.

O que ocorreu com a gripe espa-
nhola não ocorrerá de novo. Vacinas e 
antivirais já existem e os antibióticos 
para o tratamento das complicações. 

Por Jairo Nascimento de Novaes
Médico em Itabuna

GRIPE A

E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com

Mesa Solene no momento da posse da ACI

A Associação Comercial 
e Empresarial de Itabuna-
ACI, desde o último dia 24, 
conta com novo presidente, 
trata-se do médico/empre-
sário Eduardo Fontes. Na 
solenidade de posse, com 
as presenças dos secretários 
municipais: Maurício Atay-
de (Planejamento) e Carlos 
Veloso Leahy (Indústria, 
Comércio e Turismo), além 
de presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas (CDL), 
que representaram o Prefei-
to, Capitão Azevedo, o novo 
presidente Eduardo Fontes 
após sua posse juntamente 
com todos os novos conse-
lheiros da entidade, apresen-

tou o seu Plano Estratégico 
de Trabalho.  

Na oportunidade numa 
sugestão do Presidente que 
estava deixando o cargo, Ubi-
rajara Ribeiro Coelho que já 
dirigiu a ACI, por três gestões, 
foi conferido honrarias, devido 
ao reconhecimento de seus tra-
balhos, aos diretores: Vily Mo-
desto, Itajaí Andrade, Carlos 
Ulisses Valverde Dórea e Sil-
vio Roberto. O ex-presidente, 
Ubirajara Ribeiro Coelho, que 
falou sobre a responsabilidade 
de se dirigir uma entidade im-
portante e centenária, também 
recebeu a honraria, só que fi-
cou de ser homenageado em 
outra oportunidade.

Eduardo Fontes Neto é 
o novo presidente da ACI

Emasa (Sistema de Água)

1- “Zum-zum-zum ou 
zumzumzum (sem hífen)?”
Usa-se hífen nos elementos repetidos, 

do tipo zum-zum-zum, nhem-nhem-
nhém, blá-blá-blá, lenga-lenga, pingue-
pongue, reco-reco, tico-tico, zás-trás, 
zigue-zague, TIM-tim.

2-Regência Correta do verbo 
‘constar’ (sic) nos exemplos a se-
guir: (...) constou em ata; constou 
da ata, ou constou na ata?

O nome do verbo, em questão, é cons-
tar e não constatar.

Segundo Aurélio, usa-se a posição 
em quando empregamos constar na 
acepção de: “ter registro por escrito; 
ser mencionado”: consta em ata..., ou 
consta na se a preposição em vier de-
terminado por artigo definido, ou espe-
cificada (na ata da reunião de condô-
minos, por exemplo,), ou acompanhada 
de numeral (ata 25ª ata, citando outro 
exemplo).

Admite-se também a regência com a 
preposição de quando se usa constar no 
sentido de ser composto ou formado de; 
consistir (Dicionário Escolar da Língua 
Portuguesa – Academia Brasileira de Le-
tras); fazer parte, incluir-se, estar escrito, 
registrado ou mencionado (Aurélio): Só 
consta da ata x a prestação de conta./A 
prova constará de redação e questões de 
gramática.

Como você pode observar, a diferença 
é tão tênue que passa despercebida.

3- “Mãe de santo e mãe d’água 
levam hífen novo Acordo?”

Grafa-se mãe de santo sem hífen, 
mas mãe-d’água – assim com hífen, 
bem como todos os outros compostos 
entre cujos elementos há o emprego de 
apóstrofo: borda-d’água, cobra-d’água, 
copo-d’água, pau-d’alho, estrela-d’alva, 
galinha-d’água etc.
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Secretária da Fazenda Estadual17-  ........................................................ 3613 5568.
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

1. Cidadania ambienta 
planetária
Extraído da Carta Verde 
das Américas (6/6/2006) 

O modelo atual de produção e con-
sumo está avançando sobre os estoques na-
turais da Terra, não só de forma insustentá-
vel ambientalmente, mas também de forma 
injusta, gerando miséria, fome e comprome-
tendo as gerações presentes e futuras. Além 
disso, o crescimento sem precedentes da 
população humana tem sobrecarregado os 
sistemas ecológicos e sociais.
  No entanto, Governos e sociedades 
precisam urgentemente priorizar suas ações, 
de forma ambientalmente sustentável e so-
cialmente justa, que garantam em condições 
de igualdade, a existência e a perpetuação da 
humanidade e dos demais seres do planeta. 
Reconhecendo o direito de sobrevivência de 
todas as espécies, assim como o direito de 
todos os habitantes do planeta a uma melhor 
qualidade de vida.
  Por outro lado, o surgimento de 
uma cidadania ambiental planetária está 
abrindo novos caminhos para construir um 
mundo melhor, mais justo e humano. Nossos 
desafios ambientais, econômicos, políticos e 
sociais, estão interligados, e juntos podemos 
buscar soluções concretas e inovadoras para 
os problemas que afligem a humanidade.
  O enfrentamento dos problemas 
ambientais, locais ou globais, nunca será o 
resultado de uma pessoa, organização ou na-
ção, por mais poderosa que seja, mas requer 
o esforço de todos, desde a mais simples, a 
maior e mais poderosa organização do Pla-
neta.

2. Cidades e Soluções
/Desenvolvimento Humano.

Pesquisa Brasil Ponto a Ponto Pergunta:
“O que deve mudar no Brasil para sua •	
vida melhorar de verdade?”
Resposta da maioria dos 500.000 bra-•	
sileiros entrevistados:

VALORES:•	  respeito, honestidade, 
amor, responsabilidade, justiça.
 Ficaram em SEGUNDO PLANO, as 
questões ligadas à Saúde, Educação, 
Segurança e Emprego.
(*por uma questão lógica: são solu-
ções CONSEQUENTES).
 

2. Adote a Cidadania
Escola de Cidadania: VENHA PARTICI-
PAR - Junte-se a nós.
Buscamos promover: o respeito às Leis, à 
Ética, à Dignidade, as Aspirações e Lutas 
pelo Bem Comum, e os melhores níveis de 
participação e Solidariedade.
 
Precisamos infundir na sociedade: o ideal 
de SERVIR, e realizar em sua vida a ple-
nitude da vivência como Ser Social, insti-
tucionalizando-se as praticas e atitudes e 
priorizando-se a educação para a vida e para 
a Felicidade, formal ou informalmente.
 
Necessitamos de: pessoas e comunidades 
conscientes, saudáveis, participativas, com-
prometidas, combativas contra o desperdí-
cio e a corrupção.
Pessoas Cooperativas, Competentes, Inova-
doras e Criativas.
Promotoras de Riqueza, de Igualdade, de In-
clusão, de Justiça, de Prevenção, de Preser-
vação, de Amor, e de Compaixão.
Implante a Escola de Cidadania: na sua 
Entidade, na sua Associação, na sua Empre-
sa, no Bairro, EM CASA.
Vamos disseminar a Cultura da Cidadania, 
resgatando os valores que elevem e enobre-
çam a Criatura Humana.
Vamos debater Ética, Princípios e Valores 
Morais, Bons Costumes, Espiritualidade 
(não é Religiosidade - sem sectarismo).
Vamos debater Solidariedade, Fraternidade, 
Ecologia, Meio Ambiente, Preservacionis-
mo, Sustentabilidade.

È CUSTO ZERO, se gostar, passe 
adiante, POR UM MUNDO ME-
LHOR.

Por Levy Andrade Ganem

Apesar de inúmeras difi-
culdades financeiras, princi-
palmente, falta de equipamen-
to e qualificação de pessoal, 
Antonio Costa Presidente da 
Fundação (Fasi), instituição 
que mantem o Hospital de 
Base Luiz Eduardo, de cabe-
ça erguida vem enfrentando 
todos esses empecilhos e já se 
desponta como um dos maio-
res administradores que àquele 
Hospital já teve desde sua inau-
guração. Seu trabalho é hoje 
reconhecido como excelente 
por todas as cidades pactuadas, 
com o Hospital de Base, num 
total de 123 municípios. Lógi-
co o Hospital de Base tem pas-
sado por grandes dificuldades, 
frente à grande demanda que 
recebe em média 40 mil pa-
cientes de diferentes, regiões 
do Sul, Oeste e Extremo-sul da 
Bahia e até mesmo do norte de 
Minas Gerais, além de atender 
todas as vítimas de transito do 
circuito do Sul da Bahia.

As virtudes de grande ad-
ministrador de Antônio Costa 

já sabíamos desde sua passa-
gem atuando como diretor ge-
ral da FTC, unidade de Itabu-
na. Na Faculdade ele plantou 
sementes que até hoje são ger-
minadas e dando bons frutos à 
instituição. 

Vale salientar que além 
dessa demanda, de dificulda-
des, Antônio Costa tem que 
administrar também o que 
chamamos de “ambulancote-
rapia”, ou seja; uma pessoa 
passa mal em uma dessas cida-
des pactuadas e até conseguir 
uma ambulância, ou encon-
trar o motorista, até mesmo 
completar  a cota (cota sim, 
os secretário de saúde ou pre-
feitos de nossa região em sua 
maioria só autorizam as ambu-
lâncias, deslocarem da cidade 
de origem, com o paciente, até 
Itabuna, depois de completar 
a lotação). Esse sistema faz 
com que o paciente passando 
mal, possa ser socorrido com 
a brevidade necessária. Este 
fato tem causado a maioria das 
mortes, pois a pessoa já chega 

ao Hospital de Base já dando o 
último suspiro.

Por causa desses proble-
mas, a culpa não é do admi-
nistrador do Hospital ou de 
sua diretoria! O que falta ai é 
uma maior sintonia de trabalho 
entre os corpos clínicos dessas 
cidades, com o Hospital. O 
povo tem que ser respeitado 
e melhor assistido, uma situa-
ção que ainda vai perdurar por 
muitos anos, até que o Gover-
no Federal, as lideranças polí-
ticas criem uma consciência de 
liberar maiores recursos para a 
área de saúde brasileira, que 
está há muito tempo acometida 
de um câncer sem cura. 

É digno de aplausos o traba-
lho desenvolvido por Antonio 
Costa, uma pessoa prestativa, 
responsável, sensível e cons-
ciente do seu trabalho.

Hospital de Base de 
Itabuna em boas mãos



Não sei por que diabos isso acontecia 
comigo. Não sei por que infernos algumas 
pessoas me tomavam como ouvinte de 
suas queixas, desabafando suas dores, seus 
traumas, suas infelicidades conjugais.

Não sei que tipo de confiança passo 
para os outros. Até parece que eu tenho 
alguma dignidade ou cara de anjo. Eu, 
muitas vezes por curiosidade, deixava-
me levar e assumia esse esquisito papel. 
A verdade é que essas pessoas precisam 
encontrar a cobaia certa, no momento 
oportuno, para o seu bote. 

E, que tristeza medonha, às vezes eu 
era (sou!) servido numa bandeja de prata, 
com uma suculenta maçã na boca. Nes-
sas horas, exerço toda minha força freud-
yunguiana, do alto da montanha das mi-
nhas mentiras (e quantas não foram as 
minhas trapaças!), transparecendo ser o 
sabedor dos abismos íntimos.

Cheguei a pensar um dia em cursar 
Psicologia para me aprofundar. Parecia 
que eu realmente tinha algum dom para a 
coisa, mas não deu. Virei professor.

Dessa vez ouvia no “divã” uma ami-
ga (não revelarei o nome por questões 
éticas), coitada, com um relacionamento 
complicado. Diria esquizofrênico. Ela 
relatava durante horas toda a psicopa-
tia passional e eu ia absorvendo aquelas 
loucuras: hora me identificando na difícil 
narrativa, hora demonstrando pavor dos 
instantes amargurados que eram relata-
dos. Sempre me perguntando como é que 
fui parar ali. Os caminhos que me levam 
nem mesmo eu sei como trilhá-los ou 
como forjá-los.

Ele, o tal que permanecerá anônimo 
também, machista até a medula, aparen-
temente só queria dar uma “comidinha” 
(relatou-me depois em conversa), pois 
nunca a assumiu. Mas as mulheres - ah, 
as mulheres! - sempre têm que romanti-
zar as performances sexuais do seu ma-
cho! O conflito vinha daí.

O garanhão é o que posso chamar 
de sexólatra. Aquele sujeito viciado em 
sexo. Aquele que não pode sentir o cheiro 
doce que emana de uma fêmea. O aroma 
infantil que exala dos cabelos perfumo-
sos. É bom que se diga, para evitarmos 
pensamentos dúbios, como é difícil resis-
tir às tentações femininas! 

Pois bem, a história do “brabo” se 
parecia com esses mitos de caminhonei-
ros que ouvimos. Em cada parada um 
rabo de saia, uma família (aos quinze já 
era pai, hoje aos trinta e tantos já tem 
quatro filhos e dois, que eu sei, foram 
abortados... Tudo isso com mulheres di-
ferentes, óbvio!). 

E o desespero da minha amiga-qua-
se-cliente-do-pseudo-divã ia crescendo. 
Ela tecia as suas agruras, com mistos de 

sofrimento e masoquismo; escárnio e 
paixão; desilusão e esperança. O pior de 
tudo é que foram trabalhar juntos. Foi en-
tão que o pau quebrou de vez, pois mais 
próximo dele, ficou sabendo de coisas ca-
beludas, raspadas, franjadas. 

É ou era um típico relacionamento 
baseado única e exclusivamente no tesão, 
tão em voga nas últimas décadas. Pelo 
menos da parte masculina. O papel que 
coube a mim foi cumprido quando con-
versava com o digníssimo e tentava ame-
nizar o problema entre os dois:

- Essas mulheres são fodas... só por-
que estamos dando uma metidinha acha 
que temos um relacionamento com elas! 
Confidenciou-me.

O fim de tudo, para encurtar, foi a 
demissão dela do trabalho porque não se 
aguentavam mais. Brigas. Uma cobrança 
obsessiva, cigarros atrás de cigarros, cada 
olhar pesava uma tonelada no coração da 
minha amiga. Parecia que ia arrancar um 
pedaço mais ou menos adivinhado.

O telefone toca aqui em casa. O 
desespero do outro lado da linha. Quer 
marcar um encontro para desabafar (que 
profissionalmente seria uma consulta!) 
no dia seguinte. Necessitava conversar. 
Lembrou-se de mim, o único a quem 
contava todas as coisas. Ele acabara de 
telefonar para a casa dela prometendo ir 
até lá à noitinha (na verdade levar o di-
nheiro do último mês trabalhado!). Mas, 
novamente as mulheres com seu senso de 
sentimentalizar as coisas da vida. Entrar 
de véu e grinalda pela nave enfeitada, 
tendo o seu príncipe ardente empunhan-
do uma linda espada de prata no altar...

E a vida prossegue como um bailado 
frouxo de carnaval. A piedade é a única coi-
sa que me resta no coração. Igual ao casal 
amigo, vejo muitos por aí. Não sei mais 
deles, do que está ocorrendo no momento. 
Fiz-me ocupado nos últimos dias para evi-
tar fortuitos encontros. Essas histórias me-
xem comigo. Escrevendo com duras penas 
a vida alheia, a emoção do outro, os senti-
mentos vividos por outrem, não posso dei-
xar de sentir a grande distância que separa 
o mundo do amor puro, do amor cúmplice. 
Aquele tão sonhado e tão pouco praticado 
nos dias atuais.

Tudo na existência se resume ao fin-
gimento, à aparência - mesmo que plasti-
ficada -, ao disse-me-disse, à angústia de 
não ser perfeito e na insatisfação de viver 
num terreno tão sujo e cruel, cheio de fu-
gas inventadas pelos mortais, simples e 
pobres mortais!

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

professor das redes particular
e pública de Itabuna. 

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

2º Caderno
08

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

Lembro que comentei a respeito do serviço do 
vinho nos restaurantes. Vamos levar em conta que 
em nossa região nunca foi realizado um trabalho 
informativo sobre a cultura do vinho. Esta coluna 
tem como principal objetivo esclarecer e aguçar a 
curiosidade dos leitores provocando discussões so-
bre o assunto. Hoje, existe no mercado uma grande 
variedade de revistas especializadas, com diversas 
opiniões de críticos que ajudam muito para o co-
nhecimento geral. 

Já ressaltei que o principal fator no serviço do 
vinho é a temperatura: cada variedade na temperatu-
ra adequada, seguido sempre pela taça correta. O que 
ajuda muito é termos uma pessoa dentro do restauran-
te responsável pela carta, que não necessariamente 
seja um sommelier, mas uma pessoa interessada, que 
possa fazer treinamentos práticos e desenvolver um 
belo serviço para satisfação de nós, insaciáveis con-
sumidores.

Quando se fala em harmonização abrimos um 
tema cheio de polêmicas e contradições.  Há uma regra 
básica que podemos afirmar: pratos leves com vinhos 
leves, pratos fortes com vinhos encorpados. O tema 
sugere na verdade, que em uma refeição temos que 
sentir o sabor da comida e também o sabor do vinho. 
Um não pode sobressair ao outro, pois perderíamos o 
enorme prazer do momento que são os sabores.        Po-

demos sugerir também que para o consumo de frutos 
do mar, os espumantes brut acompanham perfeitamen-
te, assim como os vinhos brancos. Já, em pratos com 
molho de tomate, podemos tomar vinhos tinto leves ou 
ligeiros, e com carnes gordas vinhos tinto mais encor-
pados. Não podemos nos esquecer da sobremesa, úl-
timo prato da refeição que merece destaque, pode ser 
acompanhado por vinho suave ou espumante moscatel 
que vai muito bem com sobremesa acompanhada de 
sorvete, além dos maravilhosos vinhos de sobremesa, 
como por exemplo, o ”Late Harvest”, ou seja, Colheita 
Tardia, onde o enólogo deixa a fruta no pé para que ela 
naturalmente desidrate e ocorra assim, uma concentra-
ção de sacarose na fruta, produzindo um vinho muito 
rico em aromas com alta concentração de açúcares. 
Devem estar se perguntando “E a entrada?” Bem, se 
esta for salada ou algo regado a vinagre sugiro que 
tomem um copo com água, e, se forem degustar um vi-
nho tinto com um prato principal abram a garrafa para 
ele ir respirando. Não há nada que possa indicar para 
consumir junto com pratos temperados com vinagre, 
ele mataria o vinho. Mas a água é ideal, inclusive para 
hidratar o organismo.

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

Hoje a nutrição é um dos prin-
cipais fatores para uma boa ou 
má saúde. Sua discussão envolve 
todas as faixas etárias do ser hu-
mano, principalmente as crianças. 
A má alimentação pode provocar 
diversas doenças na população in-
fantil e se estender pelo resto da 
vida. Tem um velho ditado que diz 
“peixe morre pela boca”, entre-
tanto, serve também pra gente, ou 
seja, a gula ou alimentos de quali-
dade ruim também matam.

A influência dos maus hábitos 
alimentares tem causado um im-
pacto negativo muito grande nas 
crianças, trazendo doenças que an-
tes eram ditas como doenças de ido-
sos. A falta de tempo para o preparo 
e para o consumo das refeições, a 
falta de conhecimento sobre as suas 
características nutricionais e o fácil 
acesso a alimentos altamente caló-
ricos faz com que as pessoas con-
sumam mais alimentos industriali-
zados, fast food e frituras. 

Os alimentos naturais ou mais 
saudáveis como as frutas e hortali-
ças, verduras e integrais, têm con-
sumo reduzido, apesar de terem 
alto teor nutritivo. Em geral, são 
ricos em fibras, vitaminas e mine-
rais. Quando cozidos, assados ou 
grelhados, e quantidade de calo-

rias menores, o funcionamento do 
intestino melhora e previne várias 
doenças.

A atividade física associa-
da a boa alimentação possibilita 
melhor funcionamento orgânico, 
melhor estética e melhor humor. 
O vigor físico adquirido através 
dos exercícios ou modalidades es-
portivas por exemplo, estimula o 
crescimento, socializa, disciplina 
e educa o corpo ao modo que uma 
grande parcela das pessoas que 
criam esses hábitos desde cedo, as 
mantêm na fase adulta.

As conseqüências decorrente da 
negligência dos pais, responsáveis 
e das próprias crianças no aspecto 
alimentar é o aparecimento da obe-
sidade, hipertensão, aumento do co-
lesterol, diabetes e doenças cardio-
vasculares. A criança que aprende a 
comer errado por toda sua infância, 
em geral, tende a manter esse hábito 
por toda a vida. E como não são as 
crianças que vão ao supermercado 
fazer as compras e muito menos à 
cozinha prepararem suas refeições, 
os pais têm condições de formarem 
hábitos alimentares adequados em 
seus filhos. 

O ideal é que os pais sempre 
incentivem os seus filhos a prati-
carem atividade física e a consu-

mirem frutas verduras e legumes 
desde muito cedo (após o período 
de aleitamento materno). As con-
sequências da formação dos bons 
hábitos alimentares refletem em 
vários aspectos da vida da crian-
ça, como o crescimento e desen-
volvimento adequados, melhor 
rendimento escolar e prevenção 
de transtornos alimentares como 
bulimia e anorexia.

O sistema educacional poderia 
colaborar atuando na informação, 
conscientização e até mesmo na 
adoção de cardápio com alimentos 
mais saudáveis. Na maioria dos 
estabelecimentos particulares, o 
que mais se vende são as frituras 
e os refrigerantes. Já na escola pú-
blica, biscoito e suco é fornecido 
praticamente todo o ano letivo.

A escola é o local ideal para 
melhorarmos a alimentação de 
nossas crianças, é nesse ambiente 
de aprendizado que as informa-
ções têm peso significativo, mas, 
educação nutricional ainda não 
preocupam a maioria dos estabele-
cimentos. Na verdade ainda temos 
muito espaço para conquistarmos.

Por CDC Consultória, Edu-
cação & Esportes Orkut: cdc-

consultoria,educação&esporte, 
Blog  www.cdcfitness.blogspot.com

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

Prepare-se 
para uma 
nova safra

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

Cássio 
Emílio

Cristóvam
Crispim

Luiz 
Carlos

Nutrição e Atividade Física para Crianças
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Verdades (Nem 
tantas), Certezas 
(Só algumas)

A ciência constitui-se como um ‘corpo de verdades provi-
sórias”, tal qual apontado por Thomas Khun no seu livro “A es-
trutura da revoluções científicas”. O conhecimento na ciência é 
sempre verdadeiro, no entanto, ele é provisória dado que novos 
problemas são sempre postos à sociedade humana. As explica-
ções existentes muitas vezes não mais conseguem responder 
satisfatoriamente a essas novas indagações.

Assim desconfio, e você também caro leitor deve descon-
fiar, de toda explicação dada de forma absoluta e sem contes-
tação sobre história, economia, direito e várias outras áreas do 
saber humano. Ao longo de minha caminhada como historia-
dor, tenho adquirido certo conhecimento sobre o passado co-
lonial brasileiro. Ora, quanto mais estudo, mais percebo que 
algumas indagações efetuadas por professores e estudantes e 
suas respostas clássicas, tais como: “o Brasil ser subdesenvol-
vido por ter sido uma colônia de exploração”, “os africanos 
terem sido escravizados pelos europeus”, “o Império brasileiro 
ter sido uma época de atraso e ignorância”; são algumas das ex-
plicações que, sobre um melhor prumo da pesquisa e da leitura 
especializada, se mostram sem nenhum fundamento.

Lembro ainda da dificuldade e do sofrimento que passei 
quando, ao iniciar minha caminhada de leituras e pesquisas, 
percebia cada dia mais, que toda aquela certeza, que me dava 
uma “sabedoria e lucidez” para explicar tudo muito bonito e 
rapidinho, não suportava o confronto com fontes e com o que 
de melhor era produzido no Brasil e no mundo.

De uns dez anos pra cá comecei a atentar que pra ser um 
bom professor e um bom pesquisador era necessário uma cons-
tante revisão de conceitos e idéias. Além disso, precisava ter 
em mente que as explicações, em especial as mais fáceis e que a 
tudo solucionavam, careciam do mais completo embasamento 
e respaldo científico. 

Assim, aqui vai a dica: quando ouvir um “sábio” e “en-
tendido” explicando os problemas do país e de nossa história, 
de forma simples e sem margens para contestação ao que fala, 
desconfie. Esse, ou pouco estudou, ou está tentando se fazer 
passar por aquilo que não é. Um forte Abraço.

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

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

E - m a i l :  c h a r l e s . s a 7 5 @ g m a i l . c o m

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

A Indústria 
de propaganda 
cresce 9% ao ano

A indústria de propaganda, segundo da-
dos da Associação Brasileira das Agências de 
Propaganda (Abap), mesmo com a crise, vai 
avançar 9%, movimentando R$ 26 bilhões 
até dezembro. Em 1969, rádio e jornais do-
minavam quase todo o bolo de investimentos. 
Atualmente, a internet, o celular, a TV a cabo, 
são novas formas de comunicação com o con-
sumidor. “Foi entre o fim de 60 e o início dos 
anos 70 que a publicidade brasileira evoluiu 
e começou a se tornar referência mundial. 
Lembro da campanha do Itaú que fazia um 
‘pedido de ajuda’ para ser o primeiro ban-
co do País”, relata Roberto Dualib, sócio da 
DPZ, agência que também tem 40 anos. 

01 Princípio da iniciativa das partes 
 - ‘faz a sua que eu faço a minha’..
02 Princípio da fungibilidade - ’só tem tu, vai tu mesmo’
 (parte da doutrina e da jurisprudência entende como sendo 
 ‘quem não tem cão caça com gato’).
03 Sucumbência - ‘a casa caiu !!!’, ‘o tambor girou pro seu 

lado’
04 Legítima defesa - ‘tomou, levou’.
05 Legítima defesa de terceiro - ‘deu no mano, leva na oreia’.
06 Legítima defesa putativa - ‘foi mal’.
07 Oposição - ’sai batido que o barato é meu’.
08 Nomeação à autoria - ‘vou cagoetar todo mundo’.
09 Chamamento ao processo - ‘o maluco ali também deve’.
10 Assistência - ‘então brother, é nóis.’
11 Direito de apelar em liberdade - ‘fui!’ (parte da doutrina 

entende como ’só se for agora’).
12 Princípio do contraditório - ‘agora é eu’.
13 Revelia, preclusão, perempção, prescrição e decadência - 

‘camarão que dorme a onda leva’ (SENSACIONAL!!!!!).

14 Honorários advocatícios - ‘cada um com seus problemas’.
15 Co-autoria, e litisconsórcio passivo - ‘passarinho que acom-

panha morcego dá de cara com muro’,
16 Reconvenção - ‘tá louco, mermão. A culpa é sua’.
17 Comoriência - ‘um pipoco pra dois’ ou ‘dois coelhos com 

uma paulada só’.
18 Preparo - ‘então…, deixa uma merrequinha aí. ’
19 Deserção -’deixa quieto’.
20 Recurso adesivo - ‘vou no vácuo’.
21 Sigilo profissional - ‘na miúda, só entre a gente’.
22 Estelionato - ‘malandro é malandro, e mané é mané’.
23 Falso testemunho - ‘X nove…’.
24 Reincidência - ‘porra mermão, de novo?’.
25 Investigação de paternidade - ‘toma que o filho é teu’.
26 Execução de alimentos - ‘quem não chora não mama’.
27 Res nullius - ‘achado não é roubado’.
28 De cujus - ‘presunto’.
29 Despejo coercitivo - ’sai batido’.
30 Usucapião - ‘tá dominado, tá tudo dominado’.

Contas Pagas
Entrou em vigor a lei que facilita que 

o consumidor guarde recibos das contas 
pagas. As empresas terão que mandar para 
os consumidores uma declaração que com-
prove todos os pagamentos feitos no ano. 
Ou seja, um único documento substituir os 
comprovantes mensais de pagamentos de 
contas. Até agora, era preciso toda essa pa-
pelada em casa por cinco anos, no mínimo. 
A obrigação é para as empresas privadas e 
prestadoras de serviços públicos. A decla-
ração de quitação será enviada até maio do 
ano seguinte e substituirá o comprovante 
de pagamento.

É NóIS NA FITA!! 
Linguagem jurídica 
traduzida para os manos

Prazer é sentar a mesa
Com amigas conversar,
Idéias trocar
Sorrir, sorrir, gargalhar
Brindar a ternura e o afeto.
Entre amigas verdadeiras
Não há orgulho, vaidade
Disputa, inveja,
Não nos interessam.

Prazer é sentar à mesa
Sentir o gosto da amizade
Brindar à saúde,
Experimentar sabores
Falar dos amores,
Das dores,
Segredos, desejos
Dos sonhos,
Fofocas, lamentos,
E choro, também.

Prazer é sentar à mesa
E rir, rir de bobagens mil...
Falar de viagens,
Programar viagens.
Falar de filmes,

Dos filhos,
Da falta de filhos,
Das realizações
Não-realizações.
Dos medos, sofrimentos
Angústias, dúvidas
Frustrações.

Prazer é sentar à mesa
Com amigas,
Dividir a conta
Errar nas contas
Comer, engordar,
Café, Sobremesa
Até mesmo fumar.

Prazer é sentar à mesa
E sentir o privilégio
De com amigas contar,
De com amigas lembrar,
de com amigas celebrar,
A delícia e a certeza de que
A vida vale a pena.

Por Lucrecia Rocha
E-mail: lucreciarocha@

gmail.com

POESIAS...
Amigas

Reforma pode anistiar 51 mil 
candidatos das eleições 2008
A reforma eleitoral aprovada 

mês passado pela Câmara dos De-
putados poderá representar uma 
anistia para cerca de 51 mil políti-
cos que concorreram nas eleições 
municipais do ano passado e não 
prestaram contas, como manda a 
lei. O projeto afirma que basta a 
apresentação das contas para que 
os candidatos se tornem elegíveis. 
Significa dizer que o político estaria 
apto para se eleger se, por exemplo, 
apresentar suas contas anteriores no 
dia em que fizer o registro de sua 
nova candidatura, inviabilizando 
uma análise da Justiça Eleitoral por 
falta de tempo hábil.

Estes políticos representam 
14% dos candidatos do Brasil, mas 

em alguns Estados, a proporção é 
bem maior, segundo dados do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE). No 
Amapá, por exemplo, 35,8% dos 
1.494 candidatos a prefeito e verea-
dor em 2008 descumpriram a norma 
de apresentar a prestação de suas 
contas de campanha nos 30 dias se-
guintes ao pleito.

Boa parte deles correria o risco 
de se tornar inelegível, já que o TSE 
entende que um candidato só pode 
concorrer numa eleição se tiver con-
tas de campanhas anteriores aprova-
das. Mas, se a reforma eleitoral for 
confirmada no Senado da maneira 
que foi aprovada pelos deputados, 
poderá beneficiar esse grupo de 
inadimplentes. (Folha).

POLÍTICA



Uma suíte.
- Mari... tá me ouvindo?
- Oi... tô.
- Na coluna desse mês, quero falar de Buko-
wski e Nabokov.
Ela volta para o quarto, onde tenta andar sem 
as lentes.
- Na Cinebar?
- Isso.
- Ela é de cinema, Theo.
- É porque gostaria mesmo de falar de nós 
dois, mas preciso de uma desculpa pra isso.
- Através de Bukowski e Nabokov?
- Isso. A gente tem citado muito os dois jus-
tamente nesses dias. E acho que eles falam 
muito não só de gente, como até da gente.
Mari encontra as lentes – ainda incapazes de 
fazerem o mesmo com a camisa, a calça e os 
outros membros da família.
- Você bem sabe, adoro Nabokov, e até gosto 
de alguma coisa de Bukowski, mas espero 
que ele não fale muito da gente. Nem você 
como ele. Naquele documentário, o Born 
Into This, ele dá uma sequência de pontapés 
na mulher, a abestalhada com quem depois 
ele até casou. Lembra?
- Aham. Só não tenho certeza se foram vá-
rios pontapés, tapas, ou até, é possível, afa-
gos bukowskianos. No fundo, e de um jeito 
bem próprio, ele amava as mulheres.
- Bukowski nunca amou as mulheres. Ele 
amava fêmeas. Ou melhor, trepava com 
elas – pra usar uma linguagem mais pró-
xima da dele.
- Com mais ou menos freqüência, é normal 
pensar assim às vezes.
- E doente é transformar o às vezes em uma 
vez sem fim.
- Ah, Mari, os dois tinham escritas diferen-
tes, vidas diferentes, e amavam de um jeito 
diferente. Pra resumir, Bukowski gostava 
de cerveja, Nabokov gostava de borbole-
tas. Era o jeito de cada um encarar a soli-
dão pra escrever.
- Ah... se for para falar em solidão, melhor a 
gente convocar Rilke.
- Dele eu só li Cartas a um jovem poeta.
- Que você adorou, e que, apesar de muito 
bom, eu acho uma das coisas mais fracas que 
ele já fez. Ele foi, inclusive, o primeiro gran-
de culpado por minha obsessão por Alema-
nha e Tchecoslováquia. Você sabe, não é?!
- Sei, sim. E, conhecendo como te conheço 
hoje, nunca te visualizaria com um moreno e 
sul-americano como eu.

- Quando a gente se conheceu, saquei logo 
que você era a dose certa da mestiçagem 
brasileira, com algo de tcheco adquirido pela 
vida e pelos livros. Mas, tenha certeza, eu 
não abriria a boca, e muito menos o ouvido, 
se soubesse que você pensava que Rilke era 
uma mulher. Quer dizer, hoje tenho intimi-
dade suficiente para me referir a ele como 
Rainer, não acha?!
- Hum... você lembra do primeiro nome de 
Fassbinder?
- Rainer também.
- Sabe o que isso significa?
- Hum..., murmura Mari, em estágio avança-
do, de encontro à camisa. Que...
- Você vai deixar sua blusa aí, voltar pra cá e 
fazer um Rainer comigo.
- Ahn?!
- A gente vai fazer um filho que vai se cha-
mar Rainer. Agora. Que acha?
- A tá. Adorei a ideia. Principalmente por 
Rainer, lógico.
- Essa é a Mari sutil e cruel que eu conheço.
- Ô, Theo... é porque tenho que trabalhar. 
Você tá de férias.
- Eu escrevo, não tenho férias. Tenho é mais 
tempo livre pra ocupar com o teclado. E o 
mesmo vale pra você.
- O que vale pra mim é o seguinte, Theo: se 
não for trabalhar, fico sem emprego; se ficar 
sem emprego, a renda diminui; se a renda 
diminuir, passo a me preocupar em fazer di-
nheiro e, consequentemente, fico sem tempo 
pra ler e escrever.
Mari está pronta – mentira, ainda falta a ja-
queta.
- Isso quer dizer..., sugere Theo.
- Que tenho que ir...
- E que quem escreve, na verdade, trabalha 
para não ter férias.
- É triste. E bonito. Mas tenho que ir... E a 
Cinebar, já tem um norte pra ela?
- Cinema, ora.
- Nabokov, Bukowski, Rilke...
- Estarão no meio.
- Não culpe o editor se ele perguntar 
para onde foi o cinema. Ou o bar. Sem 
trocadilho.
- Ele quer algo mais alcoólico que Buko-
wski? E mais cinematográfico que Rilke e 
Nabokov? Se sim, tenho do meu lado Fas-
sbinder, que vale pela soma da maioria dos 
cineastas vivos.
- Verdade. E agora eu vou de verdade. Só pe-
gar minha bolsa, já tô atrasada.

- Tá bom. Volta logo.
- Volto, sim.
- Bom trabalho...
- Obrigada, Theo... Beijo. E até mais...
- Té...
Mari abre a porta e sai, mas não antes 
de dizer.
- Ah, e coloque mais alguém de cinema no 
texto, viu?!
- Pode deixar...

A beleza do caos...
Dessa vez peguei emprestado Mari e 

Theo de O Pequeno Caos (1966), de Rainer 
Werner Fassbinder. O curta, que tem ainda o 
próprio Fassbinder com apenas 21 anos no 
papel de Franz, é uma coisa que transborda 
um inconsequente e contagiante afeto pelo 
ato de ir ao cinema. E de um jeito bem ale-
mão – o que, embora eu sinta, não faço ideia 
do que significa.

... e d’água em pedra
Outra maneira – mais fácil (e nem por isso 

desinteressante) – de ter um contato indireto 
com a mente juvenil de Fassbinder é assistir 
ao Gotas d’Água sobre Pedras Escaldantes 
(2000), de François Ozon, baseado em peça 
que o gênio-prodígio bávaro escreveu com – 
não duvidem – 19 anos. Muito bom.

Maria Nabokowski
Born Into This (2003), de John Dulla-

ghan, é o ótimo documentário sobre vida e 
obra de Charles Bukowski, que tinha alguma 
ligação também com cinema, mas no que 
não posso me aprofundar pela falta de espa-
ço. Vejam o filme.

Com relação a Vladimir Nabokov, entre 
outras coisas, ele escreveu Lolita, com adap-
tações de Stanley Kubrick (1962) e Adrian 
Lyne (1997), e Desespero, no qual se baseou 
Desespero – Uma Viagem para a Luz (1978), 
de Fassbinder.

Já Rainer Maria Rilke, bem, parte dele está 
em Asas do Desejo (1987), de Win Wenders.

Ah, antes que me esqueça, o californiano 
Bukowski, na verdade, nasceu na Alemanha. 
Mari sabe do que fala.
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O quarto 
de Rainer

*Formado em Comunicação Social – Rádio e 
TV – na Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC). Diretor de “Do Goleiro ao Ponta-es-
querda”, documentário sobre a seleção de fu-
tebol amador de Itabuna entre 1957 e 1966.

leandroaguimaraes@hotmail.com

A Editora Nelpa de 
São Paulo lançou o livro 
“OS SERVIDORES 
PÚBLICOS NA CONS-
TITUIÇÃO - Aspectos 
Doutrinários, Legislati-
vos e Jurisprudenciais,” 
do Procurador Federal 
e professor-doutorando 
de Processo Civil da FTC 
Unidade Itabuna e de 
Teoria Geral do Estado 
e Ciências Políticas da 
Faculdade de Ilhéus, 
ISRAEL NUNES SILVA.

O Jornalista e Escritor 
João Batista de Paula 
acaba de lançar uma 
coletânea com os 
livros: “A Bíblia do 
Inconveniente – O 
impossível acontece”; 
“ Viva Bem – Que 
Deus lhe ajude a 
gozar”;  e  “ Proibido 
ler – A Bela face do 
mal”.  São livros que 
geram felicidade, com 
frases de humor e 
mensagens de poder 
e otimismo. E podem ser adquiridos pelo 
e-mail minjoaodepaula@yahoo.com.br ou pelo 
telefone (73) 8823 0096.


