
ENTREVISTA

DIREITOS - O que é a maçonaria? 
Quais são os seus objetivos? E quem 
pode compô-la?

José Carlos Oliveira - Inicialmente, 
meu caro amigo Vercil, quero, mais uma 
vez, agradecer-lhe a oportunidade de, fa-
lando sobre maçonaria, participar de tão 
expressivo meio de comunicação que é o 
jornal DIREITOS.

Por definição, Maçonaria é uma insti-
tuição que tem por objetivo tornar feliz a 
humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoa-
mento dos costumes, pela tolerância, pela 
igualdade, pelo respeito à autoridade e a 
crença de cada um. É universal, não tem 
preconceito de raça, cor nem religião.  
Proclama a crença em Deus, a quem de-
nomina Grande Arquiteto do Universo.

Vale ressaltar que a prática da tole-
rância, preconizada pela maçonaria, não 
significa tolerância com a injustiça social 
nem o abandono ou enfraquecimento de 
convicções pessoais. Mas sim, respeito, 
aceitação e reconhecimento à rica diver-
sidade das culturas do nosso mundo; às 
formas de expressão e maneiras de ser; 
é reconhecer a harmonia na diferença; é 
aceitação do direito do livre conhecimen-
to; de comunicação; de liberdade de pen-
samento; de consciência e de credo; é não 
imposição de nossos pontos de vista aos 

O entrevistado desta edição do jornal DIREITOS é José Carlos 
Oliveira, 33º, advogado militante, Grande Inspetor Litúrgi-
co da 3ª Região Litúrgica da Bahia, membro ativo e regular 

das Augustas e Respeitáveis Lojas Maçônicas Areópago Itabunense 
e Acácia Grapiúna, sediadas em Itabuna, praticantes do Rito Esco-
cês Antigo e Aceito, filiadas à Grande Loja Maçônica do Estado da 
Bahia (GLEB). Ele discorrerá, entre outras coisas, sobre os objetivos 
da maçonaria, a não aceitação das mulheres em seus quadros, bem 
como o lançamento da pedra fundamental do templo da 3ª loja ma-
çônica de Itabuna – Acácia Grapíuna, ocorrido no último dia 14 de 
agosto, com previsão de conclusão em maio de 2011.
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outros; é, sobretudo, uma atitude ativa, 
preparada pelo reconhecimento dos direi-
tos humanos universais e liberdades fun-
damentais dos outros. 

Para fazer parte da maçonaria exige-
se que o candidato seja livre e de bons 
costumes e que tenha condições de arcar 
com o ônus correspondente à sua filiação.  
A liberdade exigida é que o candidato não 
seja escravo de vícios.

DIREITOS - Por que essa ligação 
dos maçons com o bode? Um ateu 
pode ser maçon?

JCO - Segundo o escritor maçônico 
José Castellani, a origem desta deno-
minação data do ano de 1808. Por volta 
do ano 36 vários Apóstolos saíram pelo 
mundo, a fim de divulgarem o cristianis-
mo. Alguns foram para o lado judaico da 
Palestina. E lá, curiosamente, notaram 
que era comum ver um judeu falando 
ao ouvido de um bode, animal muito co-
mum naquela região. Procurando saber 

o porquê daquele monologo, foi difícil 
obter resposta até que Paulo, o Apóstolo, 
conversando com um Rabino de uma al-
deia, foi informado que aquele ritual era 
usado para expiação dos erros. Mas por 
que o bode, quis saber Paulo? - Como o 
bode nado fala, o confesso fica seguro de 
que seus segredos não serão revelados, 
respondeu-lhe o Rabino. 

No início do século XIX, na França, os 
inquisidores prenderam vários maçons, 
submetendo-os a torturas. Certo dia um 
inquisidor chegou para seu superior e 
disse-lhe: “Senhor, esse pessoal parece o 
bode, por mais que os flagele nada dizem”.  
Daí em diante os inquisidores passaram 
a chamar todos os maçons de bode.   

A maçonaria dá liberdade ao maçon 
para contestar o que bem entender, com 
exceção de um princípio que ela conside-
ra absoluto: A EXISTÊNCIA DE DEUS, 
a quem denomina Grande Arquiteto do 
Universo.  Por esta razão o ateu não po-
derá nela ser iniciado. 

DIREITOS – No último dia 14 de 
agosto, com a presença do Grão Mes-
tre Itamar Assis Santos, foi lançada 
a Pedra Fundamental de mais uma 
loja – a Acácia Grapiúna. A cidade 
estava precisando de uma 3ª loja ma-
çônica?

JCO - Sim. Itabuna comporta até 
outras Lojas Maçônicas além das três já 
existentes. Nosso Município conta com 
mais de 200.000 habitantes e cerca de 
300 maçons.  Como sabemos que 1,6% por 
cento da população do Brasil tem condi-
ções de pertencer à Maçonaria, Rotary 
e Lions. Como estas três instituições so-
mam, em nossa cidade, apenas cerca de 
500 pessoas, ainda estão sobrando 2.700 
pessoas.  Se destas tirarmos 1.700 mulhe-
res ainda sobrarão 1.000 homens, dentre 
os quais não será difícil buscar candida-
tos para a formação de mais duas ou três 
Lojas Maçônicas. 

Quanto ao Templo da nova Loja, a 
Acácia Grapiúna, sua conclusão está pre-
vista para 2011 e pretendemos que seja, 
se não o maior, mas um dos mais bonitos 
da Bahia.

DIREITOS - O Senhor acredita 
que, em um breve espaço de tempo, 
a exemplo de outras instituições, o 
Rito Escocês Antigo e Aceito permi-
tirá o ingresso de mulheres em seus 
quadros?

JCO - Já existem Lojas Maçônicas Fe-
mininas, inclusive no Brasil. Contudo os 
tradicionais Ritos Maçônicos, a exemplo 
do Rito Escocês Antigo e Aceito, que prati-
camos, não aceita a iniciação de mulher.

Como as constituições ocidentais e de 
todos os povos que proclamam a igualda-
de de direitos entre homens e mulheres, 
estas passaram a ocupar os mesmos es-
paços e cargos que os homens onde assim 
se proclama. O Rotary, por exemplo, que 
vinha resistindo à entrada de mulheres 
em seus quadros, quedou-se em 1989, 
quando da tri anual reunião de seu Con-
selho de Legislação em Singapura. Com 
o Rito Escocês Antigo e Aceito, acredito, 
será uma questão de tempo, porém, para 
tanto, terá que haver demonstração de 
interesse da quebra desse tabu pelas mu-
lheres.

“Para fazer parte da maçonaria exige-se que 
o candidato seja livre e de bons costumes 
e que tenha condições de arcar com o ônus 

correspondente à sua filiação”



É preciso reconhecer que em 
qualquer lugar do País – Brasília, 
Pará, Maranhão, Bahia, Minas, 
São Paulo, Rio de Janeiro, Alago-
as – existe um problema crônico, 
uma grave crise financeira nos 
Hospitais Públicos.  Itabuna com 
seu Hospital de Base não será ex-
ceção. 

Esta crise, falando-se em re-
lação a Itabuna no período de 
2009/2010, nada tem a ver com 
gestão temerária, incompetência 
ou improbidade na gestão de re-
cursos públicos. A bem da verdade, 
Itabuna com seu hospital público, 
tem sido altamente competente 
para com criatividade continuar 
com suas portas abertas, realizan-
do em média/mês: 420 cirurgias, 
internando 650 pacientes, reali-
zando 6.409 atendimentos, 472 
ultrassonografias, 12.151 exames 
laboratório, 295 ECGs etc.

Sabe-se que esta situação defi-
citária não é de agora; ela vem de 
há muitos anos. Vem desde que a 
remuneração dos hospitais públi-
cos passou a ser calculada tomando 
por base os registros de atividades, 
(prontuários, fichas de atendimen-
to, exames etc.) e, posteriormente, 
transformadas nas chamadas con-
tas hospitalares para o reembolso 
das despesas.

Pode-se afirmar que a princi-
pal razão do problema é que, além 
do reembolso às atividades pres-
tadas ser calculado a partir de ta-
belas muito defasadas em relação 
ao verdadeiro custo dos procedi-
mentos hospitalares, apenas uma 
parte desses atendimentos feitos 
é devidamente remunerado. (uma 
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Causas da crise financeira
 dos hospitais públicos

Há dois meses, um paciente 
me telefonou, informando-me 
que lhe aparecera uma ferida 
numa perna e que eu receitasse 
uma pomada. Pedi-lhe que vies-
se até o consultório, pois, embo-
ra a pele seja um órgão externo, 
o diagnóstico algumas vezes se 
torna difícil. As feridas ou le-
sões da pele são causadas por 
diversos agentes como: fungos, 
bactérias, vírus, protozoários, 
deficiências de vitaminas, aler-
gias, câncer... Cabe ao médico, 
especialmente o dermatologista, 
usando sua experiência, fazer o 
diagnóstico e prescrever o trata-
mento.

Cada lesão de pele tem suas 
características. Assim, a lesão 
provocada por bactérias é dife-
rente da causada por fungos. 
Uma lesão por leishmaniose é 
diferente de uma urticária alér-
gica. A deficiência de vitamina c, 
muito comum nas viagens tran-
soceânicas de outrora, vai dar à 
pele uma característica diferen-
te da psoríase.

O diagnóstico certo vai re-
dundar num tratamento certo. 
O tratamento de uma doença 
bacteriana da pele será com an-
tibióticos. O de uma micose com 
antimicóticos que podem ser tó-
picos ou por via oral ou

ambas as vias de adminis-
tração. Imagine confundir uma 
lesão cancerosa com uma avita-
minose! 

Pessoas que não gostam de 
consumir frutas ou hortaliças 

têm grande probabilidade de de-
senvolver avitaminoses. Como o 
Brasil é rico na produção de fru-
tas e verduras e, algumas delas 
são baratas, as doenças de pele 
causadas pela baixa ingestão de 
vitaminas são raras. 

A higiene é muito importan-
te na prevenção. Banhar-se, pelo 
menos, uma vez ao dia. Devem-
se evitar os extremos. Passar al-
guns dias sem tomar banho leva-
rá ao surgimento de furúnculos, 
antraz... Tomar muitos banhos 
por dia não estraga a pele mas 
pode destruir bactérias, que são 
nossas amigas, e nos protegem 
de doenças de pele. Certa vez, 
tentei curar uma infecção der-
matológica sem sucesso até que 
perguntei à paciente o número 
de banhos que ela tomava por 
dia. Entre quinze a vinte.  Foi 
sua resposta. Com o excesso de 
limpeza, as bactérias amigas fo-
ram destruídas, ensejando que 
as causadoras de doenças proli-
ferassem.

Uma doença de pele muito 
comum em regiões com altos 
índices pluviométricos é a piti-
ríase versicolor, o popular pano. 
Logo que apareçam m as primei-
ras manchas, o paciente deve 
procurar o médico a fim de que 
elas não se espalhem na pele e 
torne o tratamento mais difícil. 
Posteriormente, voltaremos a 
esse assunto.

                                                                                                                
*Médico em Itabuna – Bahia.

E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com 

Doenças de Pele

Hospital de Base

Por Jairo Santiago Novaes*

Com a indiferença forjada
pela inclemência do ORGULHO,
alguns seguem na vida...
destruindo amores,
construindo amarguras
ora secretas,
ora explícitas.

E assim...
a alma zangada
embrutecida pela cólera, 
pela intransigência ríspida do ORGULHO,
segue na vida,
empanturrando-se de mágoas
e vomitando angústias.

Poesias
ORGULHO

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Como diz Silvio Santos, “ai-ai, 
ui, ui”. Não imagina que confusão 
foi o tal sofá, e até hoje desconheci-
do. Tudo começou uma Solenidade 
da Saudade. Uma das netas de Dona 
Constância, a matriarca da família, 
já sabe que a Dona da Verdade, au-
toritária, controladora, mandona, en-
fim, uma senhora muito simpática, 
amável e muito gente boa.

Para que se tenha noção do apre-
ço, é o ser humano mais querido da 
face da terra até ter o seu calo pi-
sado, porque aí, amiguinha (o), não 
há descrição para a sua língua. No 
mais, agradando os seus ouvidos e 
os seus olhos, tudo estará em perfei-
ta sintonia. Não obstante, como em 
toda família tradicional e unida e 
as desunidas, suponho, após o café, 
Dona Constância puxou todos para 
a sala, sentaram-se a frente da TV 

para assistirem as novelas. E naque-
le momento sagrado, uma das filhas 
interrompeu o silêncio pronunciando: 
mãe, a “cunhada” vendeu aquele sofá 
que mandou para a secretária de Vâ-
nia – sua neta mais velha. Dona Cân-
dida, não conteve o susto e rebateu: 
sua mãe disse que ela havia vendido. 

E a menina continuou assegu-
rando a ideia e disse: não, mãe deve 
ter confundido com outro sofá. E 
educadamente a matriarca disse: eu 
não exigi sofá nenhum. E continuou: 
não preciso disso, quando soube que 
vinha um sofá dei para Vânia e o ma-
rido, porque o sofá dela vivia caindo 
aos pedaços. Naquele momento, o ce-
nário mudará, e entre os gritos, todos 
tentavam explicar uma coisa comple-
tamente errada, quem iria entender? 
E a “cunhada” implorava ao marido 
para defendê-la, mas, ele coitado, só 

fazia rir, e entre as suas gargalhadas 
disse: não consigo falar. E Com muita 
raiva, pois não havia tido defesa, nem 
mesmo do marido, estourou. 

Não aguentará a pressão. De cer-
to que logo fechou a cara para todos e 
a desavença se instalou. Como é tris-
te a falta de comunhão, diálogo em 
família. Isto gera conflitos e desgas-
tes. O salmista diz que bom seria que 
todos vivessem em comunhão. Existe 
brilho onde tem amor. Tudo que de-
vemos fazer fazemos com amor. Sofá? 
Ah! O sofá! O sofá até hoje não apa-
receu, mas a tristeza não quis ir em-
bora, essa ficou nos corações de cada 
um. Esperando que cada um deles 
aprenda que para ser ter comunhão 
deve haver vida, luz.

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

O Sofá

consulta de profissional de nível o 
SUS remunera com R$ 6,30, um 
cateterismo evacuador de bexiga 
R$ 1,52, um eletrocardiograma R$ 
5,15, Radiografia da mão e punho 
R$ 6,00, Radiografia de bacia R$ 
7,77; de calcâneo R$ 6,50, Pesqui-
sa de Larvas nas fezes R$ 1,65).  

 Deve-se levar em conside-
ração que o hospital com atendi-
mento exclusivamente SUS, não 
fecham as portas, não reprimem 
demanda, isto é, atende a todos 
realizando todo tipo de procedi-
mento. O Hospital de Base Luis 
Eduardo Magalhães, municipal, 
com 12 anos de inaugurado neces-
sitando renovar a maioria de seus 
equipamentos desgastados pelo 
tempo de uso recebe, cerca de (ses-
senta e cinco) 65 veículos/dia entre 
ambulâncias, microônibus e carros 
particulares de mais de 121 mu-
nicípios, atende a todos os filhos 
da pobreza e não tem o direito de 
fechar a porta, em função do pre-
ço da tabela para o procedimento 
ou em função da insuficiência de 
recursos financeiros disponibiliza-
dos. Que as autoridades constitu-

ídas e políticas reconheçam a im-
portância deste equipamento para 
o município e região e vejam que 
enquanto dois ou três reclamam 
centenas elogiam o atendimento 
recebido. O que não se pode é aten-
der a um fluxo excessivo de uma só 
vez. A falta de leitos é bom que se 
reconheça, é uma constante em to-
dos os hospitais do país. Quantas 
vezes ouvimos e constatamos pela 
TV aviso nas portas de hospitais 
da Capital do Estado: Lotado. Ou 
mesmo quantas vezes constatamos 
pacientes em macas nos corredores 
destes hospitais?

É preciso que se tenha a cora-
gem de divulgar o comparativo entre 
o custo médio ou unitário, por aten-
dimento, realizado pelo HBLEM e 
outro hospital do Estado.  

Saúde da população é coisa 
séria, não pode ser sub-julgada a 
interesses ou caprichos políticos.  

Que falem os poderes constitu-
ídos e políticos da Região, do Esta-
do e do País. 

Esta é a realidade que tem que 
ser dita, doa em quem doer. Não se 
pode tergiversar.
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Manutenção de sequestro pode
Inviabilizar serviços essenciais

  Iniciativa privada tem interesse na
construção de marina em Ilhéus

Representantes da Secretaria da Fa-
zenda e da Procuradoria Jurídica do Mu-
nicípio foram a Salvador na sexta-feira 
(10) com a finalidade buscar uma solução 
para o desbloqueio contínuo de verbas 
para o pagamento de precatórios traba-
lhistas pelo Tribunal Regional do Traba-
lho (TRT) 5ª Região.

Entretanto, a audiência para tratar 
do assunto foi inviabilizada em função do 
Pleno da 5ª Região ter se reunido para es-

colher e empossar a nova vice-presidenta 
do Tribunal, desembargadora Maria Adna 
Aguiar do Nascimento, em substituição à 
desembargadora Delza Karr, recentemen-
te aposentada.

O atraso na análise do processo de 
desbloqueio poderá trazer sérios trans-
tornos para o pagamento da folha dos 
servidores e também dos fornecedores. 
Caso o sequestro dos recursos municipais 
seja mantido haverá comprometimento 

na prestação de serviços, inclusive os es-
senciais realizados pela Prefeitura. 

De janeiro até agosto deste ano, o Mu-
nicípio de Ilhéus já realizou o pagamento 
de precatórios trabalhistas de cerca de 
R$ 5 milhões. O sequestro autorizado 
esta semana atingiu diversas contas do 
Município, inclusive em recursos desti-
nados ao pagamento de pessoal, cheques 
de fornecedores e outras obrigações da 
Prefeitura.  

O prefeito de Ilhéus, Newton 
Lima, recebeu representantes de 
empresas públicas e privadas inte-
ressadas em investir em projetos na 
cidade. Um desses empreendimen-
tos é a construção de complexo por-
tuário-turístico a ser implantado no 
antigo porto de Ilhéus, numa opera-
ção entre a Prefeitura, Companhia 
das Docas do Estado da Bahia (Co-
deba), governo do estado, através 
da Secretaria Extraordinária da In-
dústria Naval e Portuária (Seinp) e 
Antonio Pires, da Maraú Resort.

Do encontro participaram o di-
retor de Gestão Comercial e Desen-
volvimento de Negócios da Codeba, 
Antonio Celso Filho, o coordenador 
do Programa de Infraestrutura 
Náutica da Secretária Extraordinária da 
Indústria Naval e Portuária, José Rai-
mundo Zacarias, os secretários da Indús-
tria, Comércio e Planejamento, Alisson 
Mendonça, de Infraestrutura, Marconi 
Queiroz, o chefe de Gabinete do prefeito, 
José Nazal, o assessor-geral de Comuni-
cação da Prefeitura, Walmir Rosário.

Inicialmente, foi realizada uma con-
sulta ao Instituto de Meio Ambiente (IMA) 
que solicitou a apresentação de Roteiro 
de Caracterização do Empreendimen-
to (RCE), que já se encontra em fase de 
análise. Para atender à legislação federal, 
será apresentado à Codeba o Estudo de 
Viabilidade Técnica e Econômica (EVTE), 
no sentido de abrir o processo licitatório. 

Durante a reunião, a empresa Maraú 
Resort apresentou o projeto conceitual do 
empreendimento, que conta com marina 

com pontes de atração, decks, equipamen-
tos de apoio às embarcações em terra e 
mar, além de um complexo de lazer ba-
res, restaurantes, lojas, al-
bergue, dentre outros. Este 
projeto está inserido no Pro-
grama Integrado para Cria-
ção, Adequação e Melhoria 
da Infraestrutura Náutica 
de Lazer e Serviços no Esta-
do da Bahia (Proinfra) que 
será desenvolvido ao longo 
do litoral baiano, a exemplo 
da Baía de Todos os Santos, 
Baía de Morro de São Paulo, 
Baía de Camamu, Itacaré, 
Canavieiras, Porto Seguro, 
Cabrália, Cumuruxatiba, 
Prado, Caravelas e Nova 
Viçosa.

Conforme os técnicos 

responsáveis pelo Proinfra, “esse conceito 
de infra-estrutura náutica para desenvol-
vimento local tem sido alvo de significa-
tivos investimentos em importantes cida-
des do mundo, aproveitando, em certos 
casos, estruturas ociosas ou obsoletas (a 
maioria delas de propriedade dos poderes 
públicos), como antigos portos e áreas de 
trapiches como o píer 17 em Nova York, 
o píer 36 em São Francisco e os portos de 
Gênova, Buenos Aires, Lisboa e Barcelo-
na, entre outros”.

Esses investimentos miram basica-
mente cinco alvos: o primeiro deles é cap-
tar o cidadão local para aquele núcleo de 
oferta de produtos e serviços (normalmen-
te bonitos, agradáveis na sua proximidade 
com o mar), desde que, em média, 70% dos 
usuários desses portos de lazer não tem 
embarcações, mas aderem e se confortam 
com o convívio e a atmosfera náutica.

EXECUTIVO

A Bamin (Bahia Mineração) fez 
parceria com o Instituto Euvaldo 
Lodi para implementar o Programa 
de Qualificação de Fornecedores nas 
regiões de Ilhéus e Caitité. A inten-
ção da Bamin é capacitar 60 peque-

nas e médias empresas para fornecer 
produtos e serviços tanto a Bahia 
Mineração como as outras empresas, 
de grande porte. Na região de Ilhéus, 
serão capacitadas empresas de Itabu-
na, Itacaré e Uruçuca, além de Ilhéus, 

em várias áreas como alimentação 
industrial, vestuário, transportes e 
programação visual. O programa foi 
lançado no último dia 2, no hotel Al-
deia da Praia. Em Caitité, no dia 24 
de agosto.

BAHIA MINERAÇÃOBamin capacita pequenas
e  médias empresas

Com o propósito de 
deixar em evidência a 
importância da amamen-
tação como um ato que 
preenche todas as neces-
sidades nutricionais de 
uma criança em seus pri-
meiros meses de vida, o 
Hospital Manoel Novaes 
(HMN), da Santa Casa 
de Misericórdia de Ita-
buna (SCMI), preparou 
uma vasta programação 
de atividades internas 
que marcam a passagem 
da Semana Mundial de 
Incentivo ao Aleitamen-
to Materno, comemorada 
na primeira semana de 
setembro.

A enfermeira Marga-
rida Amorim, gerente do 
Serviço de Enfermagem 
no HMN, explica que o 
cronograma de atividades 
contempla num primeiro 
momento ações internas, 
com os colaboradores, 
com o intuito de promo-
ver a qualificação desses 
profissionais para o in-
centivo ao aleitamento 
materno no interior das 
unidades assistenciais do 
Manoel Novaes.

“Durante todo o mês 
de Setembro iremos ofe-
recer treinamentos, re-
alizar feiras, promover 
capacitações sobre as 
formas de abordagens en-
fatizando a importância 
do acolhimento e da me-
todologia da abordagem, 
enfim, vamos está dis-
pensando durante esse 
período uma atenção es-
pecial aos acompanhan-
tes das mães, que são os 
parceiros do primeiro mo-
mento de orientação do 
aleitamento materno no 
interior do hospital”, ex-
plica Margarida Amorim.

A gerente do Serviço 
de Enfermagem completa 
que esta estratégia de tra-
balhar os acompanhantes 
das mães tem como prin-
cipal meta fornecer orien-
tações suficientes que 
possam ajudar durante o 
processo da amamentação 
em domicílio. “Amamen-
tar não é uma tarefa tão 
fácil se as orientações não 
forem transmitidas da 

forma correta e se a mu-
lher não tiver apoio prin-
cipalmente da família. Se 
não houver essa intera-
ção, ela não consegue que 
esse processo aconteça de 
forma natural”, explica 
a enfermeira, ressaltan-
do que por esse motivo o 
HMN tem hoje essa visão 
de envolver toda família. 

Atividades
externas
Já nos dias 13, 14 e 

15 de outubro, o Hospital 
Manoel Novaes organiza-
rá uma programação to-
talmente especial voltada 
para o público externo. 
“Resolvemos estender as 
atividades externas para 
outubro pelo fato de ser o 
mês da criança e também 
quando teremos a atenção 
das pessoas totalmente 
voltadas para o assunto, 
já que terá passado o pe-
ríodo de eleições”, explica 
a enfermeira Margarida. 

No dia 13 serão reu-
nidos todos os profissio-
nais da Rede Pública de 
Itabuna, de Instituições 
e da Pastoral da Criança 
para a realização de pa-
lestras sobre diversos as-
suntos, entre eles, “Saúde 
da Criança”, “Saúde da 
Mulher” e “A importância 
dos grupos de apoio”. No 
dia 14 serão reunidos os 
profissionais dos municí-
pios ligados ao Hospital 
Manoel Novaes, e para 
encerrar, no dia 15 de ou-
tubro será realizada uma 
grande caminhada no 
centro de Itabuna com o 
intuito de chamar a aten-
ção da população para 
a importância do aleita-
mento materno.  

O provedor da Santa 
Casa de Misericórdia de 
Itabuna, Renan Moreira, 
destaca a importância da 
Semana Mundial de In-
centivo ao Aleitamento 
Materno, mas ressalta 
que o Hospital Manoel 
Novaes realiza ações de 
incentivo não só na Se-
mana Mundial, mas du-
rante todo o ano com o 
desenvolvimento de mais 
de 17 projetos na área.

Manoel Novaes realiza 
atividades de Incentivo 
ao aleitamento materno
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Filho dá 
trabalho

Dias atrás fui procurada por 
uma avó preocupada com o seu 
neto recém nascido. A filha ado-
lescente havia engravidado e tido 
o bebê há pouco tempo. Ela e seu 
companheiro, bem mais velho, es-
tavam encontrando dificuldades 
para cuidar da criança e se descon-
trolavam, impacientes, diante do 
choro do pequenino durante a noi-
te. A avó que tudo acompanhava 
“de orelhada” em seu quarto (todos 
moram na mesma casa), estava in-
conformada com a forma como seu 
netinho vinha sendo tratado pelos 
pais, aos sacolejos. Tal situação é 
corriqueira e se repete em inúme-
ros lares, principalmente porque 
as pessoas imaginam que é muito 
fácil cuidar de crianças, e que irão 
se desincumbir de tal tarefa com 
naturalidade. Infelizmente, não é 
isso que acontece na prática, ainda 
mais atualmente, época em que se 
está mais preocupado em receber 
do que em dar.

Antes de tudo é preciso que 
se tenha consciência que filho dá 
trabalho, e bastante. Isso não quer 
dizer que deixem de existir as com-
pensações. Todavia, não há porque 
mascarar uma realidade. Filho dá 
trabalho e ponto. Muitas mulhe-
res, principalmente as de meia 
idade ou mais, podem se insurgir 

quanto a essa minha afirmação, 
alegando que no seu tempo não 
era assim. Eu concordo, não era 
mesmo. Antigamente, as mulhe-
res eram preparadas para o exer-
cício da maternidade, hoje não. As 
mulheres modernas possuem ou-
tras prioridades, principalmente 
o exercício profissional, e acabam 
não dando muita atenção à neces-
sária organização que o nascimen-
to de uma criança requer. Pensam 
que em qualquer meia horinha po-
dem levar a termo os desafios da 
criação e educação dos filhos. Ledo 
engano.

O despreparo com que nossos 
jovens estão encarando a materni-
dade e a paternidade faz com que 
tenhamos pena de seus filhos, sem-
pre relegados a um segundo plano. 
Para muitos pais o filho é sinônimo 
de estorvo, no sentido em que serve 
como impedimento e obstáculo para 
o desfrute de momentos aprazíveis 
junto aos amigos ou na prática de 
atividades esportivas e sociais. 
Todo mundo quer desfilar com seu 
pequeno bebê de vez em quando, 
mas poucos desejam investir na 
educação do mesmo se isso implicar 
na redução de suas horas de sono e 
lazer. Sem dúvida, estamos diante 
de um grande problema.  

No tocante a esse ponto, con-

fesso que radicalizei, e nas minhas 
palestras para noivos e namora-
dos tenho orientado os casais a 
só terem filhos quando estiverem 
preparados para a renúncia, e dis-
postos a investir sua afeição e seu 
tempo nesse projeto familiar. En-
quanto quiserem apenas brincar 
de casinha, viver a sexualidade 
com a intensidade que o casamento 
propicia, ou aprofundar o conheci-
mento mútuo, é melhor que adiem 
a idéia da concepção, pois um filho 
pode trazer consequências desas-
trosas para os casais imaturos, 
egoístas ou despreparados. Famí-
lia é doação!

Termino este texto lembran-
do aos casais que a relação sexual 
além de expressar o amor entre os 
cônjuges possibilita a reprodução 
humana, assim, cabe a reflexão: 
queremos de fato ser pais ou ape-
nas dormir juntos? Respondendo 
sinceramente a esta questão mui-
tos jovens poderão se preparar me-
lhor para o exercício da maternida-
de e da paternidade responsável, 
evitando decepções e dissabores.

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

área de educação; escritora, psicólo-
ga 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 em uma em-
presa pública federal e me des-
liguei por aposentadoria, quan-
do estava lotado em Salvador. 
Como pretendo me mudar da 
Bahia, pergunto se posso dar en-
trada em reclamação trabalhista 
em outro Estado? Paulo Cruz

Caro Paulo Cruz, sua  questão 
envolve um problema  que se de-
nomina de competência territorial. 
Você pode reclamar em qualquer 
lugar onde tenha trabalhado para 
a empresa, mas se só trabalhou em 
Salvador, a competência é de umas 
das Varas  do Trabalho em Salva-
dor. Você pode até tentar e dar en-
trada em ouro local, se a empresa 

não impugnar, A reclamação pros-
seguirá normalmente, mas se a 
empresa impugnar, o processo virá 
para Salvador.

2- Sofri acidente de traba-
lho e fui afastado por 4 meses. 
Quando voltei, me disseram que 
não fazia mais parte da equipe. 
Tive que assinar um documen-
to abrindo mão da estabilida-
de. Posso entrar com uma ação 
para que a empresa me pague 
a estabilidade? Ela fica a mais 
de 980 km de onde resido, essa 
ação pode ser ajuizada na cida-
de em que moro ou apenas no 
lugar onde a empresa está situ-

ada? Lívia de Castro.
Prezada Lívia, em principio 

deverá ser ajuizada no local de 
seu trabalho, a menos que haja 
concordância da empresa quando 
você der entrada na reclamação. 
Do contrário será na localidade do  
seu trabalho.

A estabilidade de um ano de-
penderá da existência de sequela. 
Ou seja, se você não estiver em ple-
nas condições de trabalho. Do con-
trário, a empresa pode despedi-lo.

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-mail: 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 

Ao longo desses vinte anos, 
a escola Arco-Íris vem enrique-
cendo seu trabalho pedagógico 
com pinturas, músicas, poesias 
e outras produções de escritores 
e artistas regionais. Neste ano, 
como parte do Projeto Era Uma 
vez.... Itabuna 100 Anos de 
Emancipação, a Escola home-
nageou recentemente o poeta 
Cyro de Mattos com interpre-
tação e releitura do seu poema 
O Menino e o Mar, que foi um 
dos vencedores do V Concurso 
Cancioneiro Poético Infanto-
Juvenil para Autores de Língua 
Portuguesa, patrocinado pelo 
Instituto Piaget de Almada, em 
Portugal.

Além disso, a Escola Arco-
Íris estampou o poema O Me-
nino e o Mar em camisas que 
foram distribuídas aos pais 
de alunos e divulgou seu tex-
to na rádio FM Sul, o qual foi 
acompanhado de fundo musical 
apropriado para o tema da po-
esia, durante o período de 3 a 
12 de agosto.  Como aconteceu 
com outras escolas de Itabuna, 
a Escola Arco-Íris já teve opor-
tunidade de trabalhar em sala 
de aula o livro Palhaço Bom 
de Briga, de Cyro de Mattos, 
contando inclusive, no encerra-
mento do trabalho, com a pre-
sença do autor, que concedeu 
autógrafos na obra aos pais e 
alunos daquele estabelecimen-
to de ensino.   

Ao enviar ofício ao poeta 
Cyro de Mattos, a diretora da 
Escola Arco-Íris, professora Su-
zana Oliveira Coelho, parabe-

nizou a excelente produção do 
autor itabunense, salientando 
que “o resultado positivo des-
se Projeto deve-se, também, à 
beleza, à originalidade, à cria-
tividade de seu grandioso tra-
balho literário encontrado nos 
diversos livros publicados e na 
internet”.

Segue abaixo o texto do po-
ema que foi trabalhado neste 
ano pelos alunos da Escola Ar-
co-Íris:

O Menino e o Mar 

Era a primeira vez
Que tinha ido ver o mar.
Todo alegre, de calção,
Peito nu e pé no chão.

Quando viu tanta água
Fazendo barulho
Sem parar, disse:
- Pai, me dê sua mão.

Cyro de Mattos

Homenagem

Escola Arco-Íris 
Presta Homenagem ao Poeta 
Grapiúna Cyro de Mattos

Nova Droga contra a malária
Cientistas descobriram uma nova droga promis-

sora contra a malária com potencial de tratar, com 
uma única dose, cepas mais resistentes da doença 
mortal, revelou um estudo publicado na revista cien-
tifica Science.

O fármaco poderá está disponível para testes clí-
nicos ainda este ano e parece ser mais potente do que 
os medicamentos usados atualmente, segundo cien-
tistas. “Estamos exultantes com o novo composto”, 
afirmou Elizabeth Winzeller, coaautora do estudo, 
professora do Instituto de Genômica da Fundação 
de Pesquisa Novartis. “Tem muitas características 
encorajadoras enquanto candidato a medicamento, 
inclusive um perfil de segurança atraente e potencial 
de tratamento em uma única dose oral

Empreendedor 
Individual

O Programa Empreendedor Indivi-
dual superou meio milhão de inscritos 
até o último dia 1º, informou o MDIC 
(Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio exterior). Segundo 
a pasta, já são 501.123 trabalhadores 
que se cadastraram no Portal do Em-
preendedor. O programa começou em 
julho de 2009, Nos últimos meses, a 
média diária de cadastramento foi de 
3 mil pessoas, São Paulo, com 108.640 
cadastrados, lidera o ranking, Depois 
vêm Rio de Janeiro (65.026), Minas 
Gerais (51.902), Bahia (38.634) e Rio 
Grande do Sul (99.761).
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*Escritor e Jornalista E-mail: reilsito@hotmail.com  Blog: expressaounica.blogspot.com

Frase do mês:
“Em Itabuna tem intelectual com a mentalidade infértil 
dizendo que não se mistura com os outros. Para ele, todos 

são os outros. Ele nasceu em berço de ouro compra o que quer, 
os outros não. Intelectual não julga, planta a paz, ama e ameniza”  

Não é o recadinho inteligente da Tonet!       

                                           Por Joselito dos Reis. 
                                      Jornalista e Assessor de Imprensa

Mais água

Professor Valter Silva 
novo Presidente do GTC

Hospital de Base

ACI

José Nilton Azevedo Leal (Capi-
tão Azevedo) com exceção de Alcân-
tara (década de 60) está se tornando 
o prefeito mais popular de todos os 
tempos da administração de Itabu-
na. Promete fazer a maior adminis-
tração que esse município já viu! 
Muitos o criticam porque ele está 
apoiando todo candidato que apa-
rece e lhe promete ajuda, inclusive, 
quem, diria, gente da bancada do 
PT. Mas, um dado que muita gente 
não se lembra é que o Capitão Aze-
vedo quando candidato à disputa da 
Prefeitura de Itabuna, não aparece 
nenhum deputado ou político para 
lhe dar apoio, nem mesmo, candi-
datos do seu partido. A realidade é 
que Azevedo é um homem do povo! 
E sabe muito bem o que faz. Só ele 
sente a dor que carrega.

Uma boa notícia chegou para a 
população de Itabuna, através da 
Emasa, é que os motores-bombas 
chegaram para oferecer maior 
oferta de água tratada, que passa-
rá  dos atuais 600 mil litros por se-
gundo para mil litros por segundo.  
Esse novo sistema  captará água 
do rio Cachoeira, através da Esta-
ção de Tratamento do bairro Nova 
Ferradas, iniciou-se ainda na ges-
tão anterior de Fernando Gomes, 
que deixou o governo lamentando 
por não poder entregar mais água 
a população. Segundo Alfredo 
Melo o novo sistema deverá operar 
dentro de 60 ou 90 dias. 

Com certeza será o presente de 
Natal da população de Itabuna com 
mais água na torneira de sua resi-
dência, até que o governador resol-
va construir à tão falada barragem, 
que seria - segundo ele - o presente 
do centenário de Itabuna e não foi.  

Tomaram posse no 
Grapiúna Tênis Clube 
(GTC) as novas diretorias 
do Conselho Deliberativo 
e da Diretoria Executiva. 
O Conselho: Adalmir Pa-
checo de Farias reeleito 
por unanimidade, pre-
sidente; Theophanis de 
Aguiar Souza, vice-presi-
dente e Joselito dos Reis, 
diretor Secretário. A Exe-
cutiva: José Valter Alves 
da Silva, presidente; José 
Erasmo Ávila Martins, 
vice-presidente; Jadson 
Dórea dos Santos, te-
soureiro; Manoelito Dias 
Orrico (Lito) Patrimônio; 
Antônio Pedreira Santos, 

social; Jean Luís Baraú-
na Correia, contábil e 
Élio Pereira dos Santos, 
administrativo. 

Durante a solenida-
de de posse todos os pre-
sentes foram unânimes 
em elogiar o trabalho 
desenvolvido por Valter 
Silva durante esses dez 
meses que ficou inte-
rinamente à frente da 
agremiação. O presiden-
te do Conselho Delibe-
rativo, Adalmir Pacheco 
Farias demonstrou mui-
ta satisfação pelas ações 
tomadas pela diretoria 
anterior e desejou suces-
so no próximo biênio.

No momento está 
uma tristeza. Está faltan-
do tudo! Vive o seu pior 
momento, por falta de 
recursos financeiros. Há 
também muita denun-
cia de desvio de dinheiro. 
Uma CPI está sendo exi-
gida. Aproveitando esse 
momento da saúde doente 
em Itabuna que atende 
cerca de 120 municípios 
pactuados, o Governo do 
Estado fala em estadua-
lizá-lo. Mas, o incrível é 
que nenhum hospital do 
estado executa um traba-

lho melhor do que o nosso 
Hospital de Base. Só para 
memorizar; Ilhéus, Euná-
polis, Jequié têm hospital 
do estado e manda pacien-
te para Itabuna. O gover-
no tem que mandar para 
Itabuna e mais recursos, 
pois, enquanto Ilhéus re-
cebe quatro milhões de 
reais, Itabuna recebe 1,5 
milhões de reais. É mui-
ta cara de pau... Não a 
estadualização! A saúde 
é obrigação do Estado, 
quem diz isso é a Consti-
tuição Federal. 

O médico/empresário 
Eduardo Fontes vem rea-
lizando um grande traba-
lho frente a nossa entida-
de centenária, Associação 
Comercial e Empresarial 
de Itabuna. O Fórum Em-
presarial, onde os empre-
sários debatem as suas 
principais questões, tem 
recebido grandes nomes 
do nosso mercado em-
presarial e político. Está 
na agenda da entidade 

para os dias 14,15 e 16, 
a realização de mais um 
Seminário de Marketing, 
na UESC, em, sua edi-
ção 21, ou seja, está che-
gando a sua maioridade. 
O evento foi criado pelos 
empresários, Raimundo 
Galvão Ribeiro, no final 
dos anos 80, hoje residin-
do na cidade de Arapiraca 
(AL) e o Professor Givaldo 
Sobrinho, ainda diretor 
da ACI.

“Como se formam os plurais 
de verde-garrafa, verde-mar e 
verde-oliva?

Verde-garrafa, verde-mar e 
verde-oliva permanecem invariá-
veis quando são empregados como 
adjetivos: vidros verde-garrafa; 
olhos verde-mar; fardas verde-
oliva. Mas, quando são emprega-

dos como substantivos, variam: 
Os verdes-garrafas (ou os verdes-
garrafa) da janelas e das portas 
ficaram bonitos.

Os verdes-mares brilham como 
esmeralda.

Os verdes-olivas (ou os verdes-
oliva) são os preferidos para a pró-
xima estação.

“Usa-se hífen antes de sufixos?
Nas formações com sufixos, emprega-se hífen apenas nos vocábulos ter-

minados pelos sufixos de origem tupi-guarani-açu, -guaçu, -mirim, quando 
o 1º elemento termina por vogal acentuada graficamente ou quando a pro-
núncia exige distinção gráfica dos dois elementos: amoré-guaçu, andá-açu, 
capim-açu, Ceará-mirim.

Azevedo,
o popular

Dr. Jorge Fraife, ad-
vogado de atuação ampla, 
especializado em seguros. 
Um excelente profissional, 
sempre simpático e aten-
cioso aos amigos e clientes 
Que homem bom! Ele esta-
va almoçando no Kilo Art 
do qual é cliente habitual.

A empresaria e promo-
tora de eventos, Ana Pau-
la Rosa, comemorando 16 
anos do Prêmio Empresa-
rial. Evento de sucesso da 
empresa Palitu`s Produ-
ções, que realiza mais uma 
festa este mês. Obrigado 
pelo prêmio que recebi nos 
anos: 1999, 2001 e 2003. 
Dias melhores virão. Lady 
palitu`s continua cada vez 
mais elegante e competen-
te.   Parabéns!.

A liderança política 
Augusto Castro, ex-colega de 
João de Paula, no Jornal Tri-
buna da Bahia, foi assessor do 
ex-prefeito de Ibicaraí, Lauro 
Assunção; e do ex-prefeito de 
Itabuna e Deputado Federal, 
Ubaldo Dantas; e do então 
ministro Juthaí Magalhães. 
Experiência Augusto tem para 
representar o Povo.

O ex-vereador Sargento Raimundo, o vereador Milton Santos 
Gramacho e o vereador Ruy Machado estão na maior articulação 
política. Fazer o que, nê? Manda quem pode. Milton Gramacho faz 
tudo pelo social e gosta do que é justo.  

Expedita Maciel ao lado de 
Carlos Douglas, recebendo os 
cumprimentos de felicitações, 
pela passagem do seu aniver-
sário, no próximo dia 12 de 
outubro. Expedita é funcioná-
ria pública e Douglas médico 
clinico geral da Santa casa de 
Misericórdia de Itabuna. Ami-
zade sincera faz bem e enobre-

ce. A foto foi João de Paula que fotografou, gente da gente. 

Os elegantes diretores 
da Revista Folha da Praia, 
Jornalista Roberto Santana 
e esposa Ana Paula. Rober-
to está feliz porque foi eleito 
diretor- regional da Associa-
ção Brasileira de Registro 
de Jornais - ABAV; e por-
que a Folha da Praia conti-
nua sendo o grande sucesso 
editorial de Ilhéus (BA).

O Diretor Financeiro do Jor-
nal Agora, Robson Nascimento, 
ex-colega de João de Paula, na 
Sucursal do Correio da Bahia, 
com a esposa Lia Torres. O casal 
distribui simpatia por onde passa. 
Robson é o braço direito do Jornal 
Agora e de sua simpática esposa 
Lia. Parabéns ao bonito casal.

O radialista e apresentador de 
programa na TVI, Reginaldo Silva, 
com seu pequeno herdeiro de cinco 
meses Benjamim Moreira Santos da 
Silva; e a esposa Verônica Moreira. 
Uma família feliz e abençoada por 
Deus. Reginaldo foi ex-vereador de 
Itabuna e de Ilhéus.  Ele sabe o que 
faz.  Está de olho em tudo e em todos 
pelo bem das cidades mais impor-
tantes do Sul da Bahia. Oremos!. 

O jovem empresário e decorador, 
Adriano César Cardoso Andrade Silva, 
com seu herdeiro de cinco meses: Adriano 
César Cardoso. O Coliseo tem sido uma 
grande opção para eventos sociais de Ita-
buna e Ilhéus. A empresa é administrada 
pelo casal Adriano e Jaciara Nunes. Ela 
está feliz pelo herdeiro, pela empresa e por 
cursar o 8º semestre do curso Serviço So-
cial, da UNIME. Uma família prodigiosa.

O casal de empresários itabunenses, Hilton Alves 
Leite Filho e sua bela esposa Joemia Leite, a “Keu”, 
muito feliz e sorridente, comemorando o prêmio rece-
bido durante o Centenário do município. Na verdade, 
a Itapuã Calçados faz parte da história de Itabuna há 
mais de 40 anos. Uma loja conceituada de empresá-
rios exemplares, honestos, sinceros e atenciosos, que 
nunca venderam gato por lebre. Parabéns!. Sigam 
estes passos.

Janiere Alves, 
secretaria executiva, 
atuante, amiga, co-
municativa e cuidan-
do bem da imagem 
da empresa onde tra-
balha. Ela faz parte 
da  equipe vitoriosa 
da Itapuã Calçados, 
em Itabuna.

As belas e estudiosas 
alunas do 3º ano do Ensino 
Médio do Colégio Estadual 
Félix Mendonça Mariana 
Rebelo e Jacqueline Farias 
na comemoração dos 15 
anos da Rota Transportes, 
curtindo a festa e o som da 
Banda Lordão. 
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Vote em 
Papai Noel

As eleições para vereador, deputado 
estadual e deputado federal costumam 
produzir não apenas uma acirrada dispu-
ta pelos votos do eleitor, mas geram situ-
ações que deveriam constar na categoria 
folclore.

Uma rápida vasculhada no site do 
Tribunal Superior Eleitoral e descobre-se 
registros de candidatos a deputado es-
tadual na Bahia com nomes de anedota, 
embora todos eles acreditem piamente 
que poderão ser eleitos. E isso não é uma 
piada, embora pareça.

Tem de tudo nessa lista do Partido da 
Política-Piada, de Abençoado a Jean Na-
nico, passando por um tal de Nó Cego e o 
Porreta da Mata Escura.

Enquanto o Abençoado vai esperar a 
ajuda divina para realizar um bom man-
dato (e se livrar das tentações do poder), 
Nó Cego vai desatar os nós da adminis-
tração pública (que às vezes além de ce-
gos, são surdos, mudos e paralíticos). 

Jean Nanico e Porreta da Mata Escu-
ra, bem esses dois, casos fracassem nas 
urnas, levam jeito pra formar uma ban-
da de arrocha ou coisa do tipo. Porque, 
além de política ser coisa de gente gran-
de, alguns de nossos políticos, em vez de 
um colega porreta, merecem mesmo é um 
porrete no lombo para deixarem da fazer 
sem-vergonhices.

Mas, desses todos, o melhor mesmo é 

Papai Noel, um candidato com mil e uma 
utilidades.

Só Papai Noel tem saco para agüen-
tar o lado obscuro da política e também 
para açambarcar todos os pedidos feitos 
por aqueles eleitores quem ainda acham 
que voto é mercadoria. Com a diferen-
ça de que, ao contrário do original, esse 
“velhinho-genérico” promete e não entre-
ga. No que, aliás, segue religiosamente a 
cartilha de seus colegas dessa nobre ati-
vidade.

Além disso, tirando as exceções que 
deveriam ser a regra, o sujeito que acre-
dita em político honesto nesse país de di-
nheiro na meia, na cueca, em sacolas de 
supermercado e na bolsa de cosméticos, 
com certeza também acredita (e vota) em 
Papai Noel.

E em Saci Pererê, Mula Sem Cabeça, 
Lobisomen, Bela Adormecida, Cinderela, 
que por ora preferem deixar que Papai 
Noel se vire sozinho no mundo do humor, 
ou melhor, da política, ou melhor ainda, 
das duas coisas juntas.

PS - Só faltou nessa lista o popular e 
querido Nem, aquele cujo slogan de cam-
panha é um primor de sinceridade: 

“Nem faz, Nem vai fazer”.

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista 

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

Mulher já pode mudar de sexo
  A cirurgia para mudança de sexo em mulheres, antes 

permitida como experiência, será autorizada no Brasil a partir 
da decisão do Conselho Federal de Medicina (CFM). A técnica 
retira a mama, ovários e úteros. A construção de um pênis no 
transexual feminino, por enquanto, ainda será mantida com ca-
ráter experimental, não sendo liberada. A decisão do CFM, vale 
para qualquer unidade, pública ou privada.

ELEIÇÃO

Guardas da região
apóiam Wenceslau

Diversos guar-
das administra-
tivos de Itabuna 
reuniram-se ontem 
na USEMI– União 
dos Servidores Mu-
nicipais de Itabuna 
para formalizar o 
apoio a Wences-
lau Júnior como 
representante na 
Assembléia Legis-
lativa. Na ocasião, 
também compare-
ceram o secretário 
de Administração 
do município, Gil-
son Nascimento e representantes da 
guarda civil de Ilhéus.

De acordo com o guarda admi-
nistrativo, Giovanne Maurício, Wen-
ceslau sempre apoiou as causas dos 
servidores municipais. “Enquanto 
vereador, Wenceslau sempre esteve 
à disposição da categoria e batalhou 
para que a maioria das pessoas que 
passaram no concurso anterior fosse 
convocada para trabalhar”, afirmou.

O secretário de Administração 
de Itabuna Gilson nascimento  dis-
se que durante os três mandatos na 
Câmara de Vereadores, Wenceslau 
sempre se colocou a serviço do ser-
vidores. “Reconheço sua luta e torço 
pela sua vitória, a categoria só tem 
a ganhar com a eleição de um can-
didato comprometido com as causas 
sociais”, salientou.

Wenceslau Júnior ficou satisfeito 
com o reconhecimento de seu trabalho 
e agradeceu o apoio de alguns mem-
bros da categoria. “Vou me dedicar 

junto com os demais vereadores para 
aprovar a regulamentação da guarda 
administrativa, que é um projeto de 
iniciativa do Executivo”, ressaltou. O 
candidato lembrou ainda da luta em 
Ilhéus com a categoria. “Eram 162 
guardas que faltavam ser chamados 
hoje restam apenas 33 para serem in-
tegrados”.

Na reunião, Wenceslau ressaltou 
alguns projetos de lei de sua autoria, 
a exemplo da criação de um plano mu-
nicipal para o mercado de trabalho e 
das reservas de vagas para egressos 
do sistema do conjunto penal. Durante 
três mandatos na Câmara, Wenceslau 
defendeu igualdade de oportunidades 
para o esporte feminino e masculino e 
o programa do primeiro emprego para 
a juventude. “Na Assembléia, nós reno-
varemos  estes compromissos e brigare-
mos pela PEC com os nossos deputados 
federais e senadores do PC do B, que 
prevê o reconhecimento  da profissão 
na estrutura da segurança pública do 
país”, salientou o candidato.
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Não é minha culpa!
Faz um bom tempo que ensaio escrever es-

tas mal traçadas linhas para pedir desculpas. 
Explico: outro dia estava no supermercado, 
empurrando um carrinho de compras, quando 
uma moça simpática passou por mim em senti-
do contrário e disse: “Bom dia, professor Vercil”. 
Respondi com o melhor bom dia que já ofereci 
a uma estranha, e não cai em prantos por uma 
questão adequada, já que não convém chorar em 
supermercados, nem mesmo quando você não 
consegue comprar tudo que deseja e que lhes são 
ofertados nestes estabelecimentos comerciais.

Depois descobri que ela era minha aluna. 
Maravilha. Já devo tê-la encontrado umas 40 ve-
zes no colégio, na sala de aulas, no pátio do colé-
gio, e não a reconheci. E ainda tenho a pretensão 
de que julguem uma pessoa simpática.

Meus amigos dizem que tenho que aceitar 
a realidade: sou considerado blasé por muitas 
pessoas, pois não as cumprimento na rua. E não 
adianta alegar que sou o pior fisionomista do 
mundo, meus “oponentes” não querem saber de 
esclarecimentos. Só quem me conhece sabe que 
nasci com esse defeito de fabricação e me perdoa. 
E quem me conhece superficialmente não perce-
be nada e por isso não me acusa – até que me en-
contre pela segunda vez e eu não cumprimente.

Sim, já me sugeriram a mesma solução que 
você talvez tenha pensado agora: então por que 
essa criatura não cumprimenta todo mundo? Se 
eu estivesse interessado em me candidatar a ve-
reador, quem sabe.

Escrevo sobre este assunto para tentar um 
habeas corpus. Qualquer coisa que amplie meu 
prazo de soltura, antes que a Interpol me captu-

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

Por Vercil Rodrigues*

re e me extradite para meu planeta de origem. A 
verdade, nada além da verdade, é que eu tenho 
deficiência (além da física é claro) para reconhecer 
pessoas fora do ambiente em que as conheci, então 
se conheci uma pessoa em seu local de trabalho, 
provavelmente só irei lembrar-me dessa pessoa 
neste mesmo local, e quase nunca no Jequitibá 
Plaza Shopping, e se fui apresentado a algum em-
presário durante uma reunião da Associação Co-
mercial e Empresarial de Itabuna (ACI), a chance 
de eu reconhecê-lo num aeroporto é quase zero, 
e, querida aluna, fora do nosso colégio, eu estava 
em franca desvantagem, compreenda. Sabedores 
disso, sigam confiando na minha educação  e sim-
patia, mesmo que eu aparente ser um pernóstico 
ou algo que o valha. Tenha piedade deste ser cheio 
de deficiências e que já mal reconhece a si próprio 
no espelho.

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

Josias Gomes caminha pelas ruas de
Camaçari com Luiz Caetano e Luiza Maia

A movimentação com a cam-
panha de Josias Gomes (foto) em 
Camaçari não pára. Na manhã de 
domingo (12), ele caminhou pelos 
bairros do PHOCS (Programa de 
Habitação Ordenada de Cama-
çari) com a candidata a deputada 
estadual Luiza Maia 13467, o pre-
feito Luiz Caetano e  mais de 3.000 
pessoas. A militância recebeu os 
candidatos com muito carinho e 
alegria, todos abriram as portas 
das casas para receber e cumpri-
mentar os companheiros do PT. 

Após a caminhada, Josias co-
mentou sobre o trabalho que vem 
sendo feito pelo prefeito Luiz Ca-
etano. “Camaçari foi beneficia-
da com programas como Pronaf 
(Programa Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura Fami-
liar), Polícia-Cidadã, Unidade de 
Saúde da Família, além de postos 
de saúde com o fortalecimento do 
SUS. Isso tudo com a ajuda do 
prefeito Caetano. É preciso dar 
continuidade a estes projetos com 
a eleição no time de Lula”. Luiza 

Maia reforçou a importância de 
eleger Dilma, Wagner, Pinheiro, 
Lídice e Josias. “A Delegacia da 
Mulher que chegou à Camaçari 
com o meu trabalho será expan-
dida por todo o Estado, existe a 
necessidade do fortalecimento da 
Rede de Atenção à Mulher. Nos-
sos companheiros de partido tra-

balhando conosco ajudarão nesse 
e em outros projetos”.

Após a caminhada pelos 
PHOCS, Josias partiu para uma 
carreata em Monte Gordo e vi-
sitou um dos assentamentos do 
Movimento dos Sem Teto, em 
Salvador. É 1312 pro Brasil acon-
tecer!
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O primeiro 
chamado é dar a 
vida pelos irmãos

Deus Pai está pedindo a nossa vida. O primeiro 
chamado é dar a vida pelos irmãos. Dar a vida signi-
fica gastá-la: ir até o fim sem medo. Não podemos ter 
medo! Muitos são chamados a dar a vida no matri-
mônio. Também no casamento é preciso dar sangue e 
gastar até o fim. Muitos casais acabam se divorciando 
por não entenderem a vocação de dar a vida, de se 
gastar até o fim. Acabam buscando sua própria feli-
cidade, seu bem-estar, sua realização pessoal e não 
estão nada dispostos a dar a vida pelo outro.

Minha maneira de “gastar a vida” é ser o 
que sou: ser padre para Deus, para o povo e, as-
sim, me consumir como uma vela, como o meu pai 
Dom Bosco, que morreu não de doença, mas porque 
gastou todas as suas energias. É assim que eu sou 
chamado a viver minha primeira vocação: dar a vida. 
Você também, seja qual for a sua vocação, seja qual 
for o seu estado de vida, o primeiro chamado para 
todos nós é dar a vida. É gastar-se como uma vela: 
“Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a 
própria vida por aqueles que ama” (Jo 15,13).

Em 1981, quando abriram o túmulo de Santo An-
tônio, os franciscanos se perguntavam do que ele teria 
morrido, pois esse grande santo da Igreja morreu com 
apenas 36 anos. Através de um exame feito nos seus 
ossos, constataram que ele, assim como Dom Bosco, 
não morreu de doença alguma. Ele gastou totalmen-
te as suas energias. Antônio não somente tinha calos 
nos joelhos. Seus ossos mostram que ele tinha calos 
nos ossos do joelho.

Onde você anda investindo a sua vida? Não há 
dúvida: Deus nos dá grandes alegrias quando “gasta-
mos” nossa vida n’Ele. Quando nos gastamos na nos-
sa primeira vocação: o amor.

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

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

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

Profissionalismo, qualidade, 
inovação e uma relação de parce-
ria com os formandos. Essas são 
as marcas da Formandu´s Eventos 
e Formaturas, empresa do Sul da 
Bahia, que já está atuando também 
no Extremo Sul, Sudoeste, Recônca-
vo e Feira de Santana. O trabalho 
realizado pela Formandu´s é reco-
nhecido pelos estudantes, que des-
tacam o tratamento que recebem 
de toda a equipe e a qualidade dos 

convites, cenários, álbuns fotográfi-
cos e DVDs, sempre com um toque 
original e diferenciado. 

A Formandu´s mantém uma 
parceria operacional com a Kello, 
maior empresa de fotografia e vídeo 
de formaturas do Brasil, e com a 
Orion, que produz convites de alto 
padrão de qualidade. Visite o site 
www.formandus.com.br ou faça 
contato através do telefone (73) 
3212 6034.

Mais um grupo sedento por conhe-
cer cada vez mais o universo das letras 
e imagens aterrissa no mercado. Trata-
se da segunda turma de Jornalismo, 
2010.1, formada pela União Metropoli-
tana de Educação e Cultura (Unime). Ao 

todo, 13 novos profissionais, dentre eles 
as jornalistas Luana Rodrigues, Viviane 
Cabral e Thamiles Castro, chegam ao 
ilustre cenário jornalístico grapiúna com 
o intuito de muito contribuir. Para tanto, 
pretendem fazer com que cada infortúnio 

torne-se um estímulo e uma lição; cada 
dia de trabalho, a recompensa de seus 
esforços; e cada vitória, não uma glória 
efêmera, mas uma página de uma longa 
história de dedicação ao jornalismo em 
prol da sociedade. Parabéns!

Formandu´s, realizando
momentos inesquecíveis

Turma de Jornalismo – 2010.1 Unime
Realização Formandu´s dias 19 e 20 de agosto

Rota completa 15 anos em Itabuna e região

(73) 3613-2545 / 9134-5375

Por Ângelica Rodrigues

Formaturas de Engenharia Agronômica e de 
Pesca na Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia, Enfermagem da Famam/Cruz das Almas, 

Farmácia da Unime e EAD/Unopar: cenários 
exclusivos e atenção total aos formandos.

Thamiles 
Castro, 
Luana 

Rodrigues 
e Viviane 

Cabral, 
as novas 

jornalistas 
grapiúnas

O jornalista 
Rodrigo 
Muniz 
(Centro) 
ao lado 
dos seus 
mais novos 
colegas de 
trabalho

A empresa Rota Trans-
portes comemorou no último 
dia 27 de agosto, 15 anos de 
atividade em Itabuna e região, 
trabalhando na expansão e 
aperfeiçoamento do transpor-
te intermunicipal de passa-
geiros. Durante o evento, que 
aconteceu no parque sede da 
Rota, foram homenageados 
os funcionários que possuem 
também 15 anos colaborando 
com a empresa, além de par-

ceiros e clientes que estão no 
mesmo compasso da história. 

Na oportunidade, houve 
a apresentação do Coral da 
Rota, formado por funcioná-
rios e a entrega de prêmios 
aos vencedores do Concurso 
de Desenho Infantil Rota 15 
anos, promovido entre os fi-
lhos dos funcionários. A dire-
toria da empresa também fez 
a apresentação de dois ônibus 
que foram adaptados, um 

para o ensino de informática 
e outro para o atendimento 
de saúde, que contribuirão na 
capacitação e assistência aos 
colaboradores da empresa. 

A comemoração de 15 
anos da Rota foi bastante 
prestigiada por funcionários 
e seus familiares, colabora-
dores, autoridades civis e 
militares e pela imprensa re-
gional. A banda Lordão fez o 
encerramento da festa.

Antônio Cruz – Venerável da Loja 
Maçônica 28 de Julho e Tarcísio Ca-
bral – Gerente Operacional da Rota

Elaine Carleto – 
perfeita anfitriã

Ronaldo Carleto e Paulo Carleto 
Diretores da Rota Transportes

E - m a i l :  a n g é l i c a @ j o r n a l d i r e i t o s . c o m . b r  e  a n g e l i c a r o d r i g u e s 2 1 @ h o t m a i l . c o m

O grande jornalista 
e papa do colunismo 
social regional 
Charles Henri 
entrevistando 
Cláudia Doria da 
Tchu e Cia nos 
15 anos da Rota 
Transportes para 
o Nosso Programa 
que ele apresenta 
na TVI.
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A fundação da Empresa Municipal de 
Águas e Saneamento S/A (Emasa), acon-
teceu, oficialmente, no dia 28 de agosto 
de 1989, quando a Câmara de Vereadores 
aprovou e o Prefeito sancionou a Lei nº 
1.455, que foi publicada no Jornal Oficial 
do Município no dia 02 de setembro da-
quele mesmo ano.

Mas a Emasa começou antes. Come-
çou a partir da idéia do Município gerir 
o abastecimento de água e o esgotamento 
sanitário, que vinham sendo geridos pelo 
Estado, através de concessão dada a Em-
basa.

O primeiro presidente da Emasa foi 
Sebastião Azevedo, oriundo da Embasa, 
que ficou até 1990, quando assumiu Ge-
raldo Briglia. Depois vieram: Fernando 
Vita, Silvano Silvério, Eduardo Barcelos, 
Geraldo Briglia (novamente), Iruman 
Contreiras, Ricardo Campos, Isaias Men-
des e atualmente Alfredo Melo.

Outro dado interessante é que o pri-
meiro concurso público para preenchi-
mento de cargos foi realizado em 1995, 
vindo depois mais dois: 2005 e 2008.

Gente quando completa a maiorida-
de, torna-se responsável pelos próprios 
atos. Com empresa é diferente. Seus ad-
ministradores tornam-se, mais ainda, 
responsáveis pelo seu crescimento e de-

senvolvimento.
Crescimento - Em 1989, a Embasa 

produzia 340 litros de água por segundo, 
para abastecer todo o município. A EMA-
SA, tão logo assumiu, instalou em 1990 
a Estação Intermediária de Mutuns, que 
aumentou a produção de água para 570 
litros. 

Em 2007 foi implantada a Estação 
de Tratamento de Águas de Ferradas, 
que possibilitou a geração de 100 litros 
de água por segundo para abastecer toda 
aquela parte da cidade e que, em breve 
estará gerando mais 400 litros, graças a 
compra de moto-bombas adquiridas pela 
atual Administração e que entrarão em 
funcionamento até o final do ano.

Com a ampliação da Estação de Tra-
tamento do São Lourenço, a Emasa en-
trará 2011 com capacidade para atender 
a demanda de água pelos próximos qua-
tro anos, mas ainda utilizando-se do sis-
tema de manobras.

A Emasa também cresceu na coloca-
ção de hidrômetros. Saltou de 26 mil em 
1990, para 31 mil, e no último ano deu 
um salto gigantesco, instalando 6 mil no-
vos hidrômetros, estando agora com 45 
mil instalados. E está comprando mais 
6 mil, que também serão instalados com 
pessoal próprio.

Emasa chega a maioridade!
EMASA

Os constituintes que tiveram seus 
veículos furtados, rouba os ou com  perda 
total terão direito à restituição do valor 
referente ao pagamento do Imposto So-
bre Propriedade de Veículos Automoto-
res (IPVA). A medida terá validade para 

casos ocorridos a partir de 2010 e o pe-
dido de restituição deve ser feito no ano 
seguinte. O Decreto 12.301, que procede 
essa alteração no regulamento do IPVA, 
foi publicado no Diário Oficial do Estado 
em agosto.

Restituição

O advogado e jornalis-
ta Josevandro Nascimento 
foi nomeado pelo prefeito 
Newton Lima para o car-
go de coordenador de Ce-
rimonial da Prefeitura de 
Ilhéus. O cargo foi criado 
pela última reforma admi-
nistrativa, e é vinculado 
diretamente ao Gabinete 
do Prefeito. 

Josevandro Nasci-
mento leciona na Univer-
sidade Estadual de Santa 
Cruz (Uesc), Madre Thais 
e FTC (Faculdade de Tec-
nologia e Ciências). Com 
vasta militância na ad-

vocacia e no jornalismo 
regional, Nascimento foi 
vereador por duas vezes e 
chefe de gabinete durante 
o segundo mandato do ex-
prefeito Antônio Olímpio, 

e tem vasta experiência 
neste tipo de atividade.

No Brasil, o cerimonial 
público tem por base o de-
creto presidencial 70. 274 e 
são condutas norteadas por 
leis municipais, estaduais 
e federais que resguardam 
características culturais. 
“Nossa missão será a de 
conduzir as ações e eventos 
do Gabinete do Prefeito e 
do Município de forma pro-
tocolar conforme regem as 
relações e a civilidade entre 
as autoridades constituídas 
nos diversos âmbitos”, res-
salta Josevandro.

Josevandro Nascimento é nomeado
Coordenador de Cerimonial da Prefeitura

Meu ideal, 
Rubem Braga, 
seria escrever

Para todos aqueles que fazem da 
palavra seu sangue e sua glória!

...uma história tão bela, tão incrí-
vel, tão imaginativa, que todos fossem 
picados pelo bichinho da leitura e que 
os estudantes em todas as salas de aula 
despertassem e jamais se separassem 
dos livros!

...um poema de amor tão fantástico 
e maravilhoso que todas as pessoas que 
estão em guerra pelo planeta parassem 
para refletir e voltassem à paz!

...um conto tão encantador sobre 
fadas, duendes e outras tantas criatu-
ras sobrenaturais, que todas as crian-
ças e adultos quando lessem ficassem 
meditando sobre um mundo sem fome 
e sem miséria!

...uma crônica que retratasse toda 
a saudade que sentimos dos que par-
tiram das nossas vistas ou dos nossos 
corações; e que fosse tão realista que 
as pessoas ao lerem derramassem lá-
grimas de emoção e jamais deixassem 
alguém partir novamente sem antes di-
zer: “você é muito especial para mim!”

...uma fábula cheia de animais em 
crise de identidade e que nesse ínterim 
surgisse entre dois deles uma grande 
amizade, inigualável, e que nada no 
mundo destruísse esse sentimento, 
pois todos somos seres gregários!

...uma novela muito engraçada e 
também profunda, cheia de bons per-
sonagens, que levasse à vida real um 
pouco de alegria e fé ao povo brasileiro 
tão sofrido!

...uma notícia sobre a descoberta 
da vacina contra todas as epidemias, 
moléstias e doenças tidas como incu-
ráveis que assolam o orbe, sejam elas 
físicas ou espirituais!

...uma música tão doce, com um rit-
mo jamais ouvido, uma harmonia nun-
ca sentida, com notas musicais inédi-
tas e que inebriasse toda a população 
em ondas de paixão verdadeira!

...uma carta cheia de pensamentos 
positivos e desejos de melhora para to-
dos que estivessem convalescentes nos 
leitos de hospitais, asilos ou prostrados 
em suas próprias casas!

...enfim, grande mestre, meu ideal 
seria escrever o que nunca fora escrito 
na alma do homem e que você perce-
besse - daí do Olimpo onde está! - que 
a humanidade acordou para os reais 
valores altruísticos e, além disso, ins-
pirou-se para viver uma grande vida, 
cheia de justiça e muita compreensão!

Por Gustavo Atallah Haun 
Graduando em Letras/UESC, professor da rede par-

ticular e de Cursos Pré-Vestibulares 
e para Concursos da região grapiúna. 

E-mail: g_a_haun@hotmail.com

Por Gustavo Atallah Haun 
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Aproxima-se o dia 03 de outubro... E 
se as coisas permanecerem como estão 
assistiremos algo, no mínimo, melancó-
lico: a imoralidade legalizada, institu-
cionalizada! 

O país está embrulhado num popu-
lismo anacrônico, do tipo “salvador da 
pátria”, e ainda assim alguns acreditam 
que esse é o melhor caminho. Não é. A 
História já demonstrou a inviabilidade 
deste artifício político, preocupado ape-
nas em atender aos interesses dos gru-
pos oligárquicos, dominantes. Por isso, 
fique atento (a): informe-se, questione, 
duvide, exerça sua cidadania com inde-
pendência e atitude! 

Escolher um candidato (a) porque 
alguém mandou, não é escolha, óbvio. É 
obediência servil, canina. Ora, já apren-
demos a votar. Não se justifica, portan-
to, aquele papo de que o Brasil perdeu 
o “traquejo” com eleições desde que fi-
camos ausentes das urnas por muito 
tempo (entre 1961 com eleição de Jânio 
Quadros e 1989 com a eleição de Collor). 
De lá pra cá reaprendemos a votar. Pelo 
caminho mais áspero, é verdade. Decor-
rente, em grande medida, das inúmeras 
decepções pelas quais passamos quan-
do demos ouvidos àqueles políticos que 
afirmavam ser “diferentes”. Algumas 
daquelas escolhas enfraqueceram nos-
sas esperanças de ver um País renova-
do e ético, vivendo a democrática e sa-
lutar alternância de Governo. Contudo, 
apesar dos dissabores, amadurecemos 
politicamente. Então porque continuar 
votando nesses oportunistas que usam 
a política para enriquecer, escapar da 
justiça, desviar verbas públicas, enga-
nar, iludir, realizar conchavos políticos 
bizarros que, cinicamente, eles chamam 
de alianças? 

As escolhas que faremos este ano 
são, talvez, as de maiores responsabi-
lidades na nossa História republicana: 
sabemos antecipadamente (e aprende-
mos essa dura lição por intermédio do 
enorme desapontamento que foi e tem 
sido o PT enquanto Governo) que todos 
os políticos são iguais. No entanto, eles 
dizem que são “diferentes”, “capazes”, 
“empreendedores”, e “sérios”. Usam as 
máscaras que os marqueteiros criam 

para “vendê-los” como se fossem do 
“bem” e, em seguida, camuflados pelos 
falsos sorrisos, vão para as ruas e/ou 
para dentro de nossas casas (via horá-
rio eleitoral, por exemplo), pedir o nosso 
voto. É sempre a mesma coisa! Porém, 
isso não é o pior. O pior é que nós eleito-
res (as), mesmo sabendo quem são esses 
políticos, ainda assim os elegemos... 

Toda eleição repete o ritual: políticos 
mascarados prometem coisas que não 
vão cumprir, dizem ter grandes idéias 
para tirar o Brasil do caos e levá-lo ao 
paraíso e afirmam possuir a melhor 
“solução” para “salvar” o Brasil. Que 
chateação! Sendo assim, é inevitável 
concordar com o cientista político norte-
americano, Eric Hofer quando diz que: 
“toda grande causa começa como um mo-
vimento, vira um negócio, e, finalmente 
degenera numa quadrilha”. (Desde 2003 
nós brasileiros (as) vivemos na prática 
essa máxima do Eric Hofer.) Enfim... O 
Brasil precisa, urgentemente, de educa-
ção, saúde, segurança, emprego, trans-
parência, ética e vergonha na cara! 

Perguntaram certa feita, ao filósofo 
Olavo de Carvalho: “falta hoje no quadro 
partidário quem traduza ou represente 
politicamente o pensamento da socieda-
de?” E ele respondeu com precisão: “não 
há candidato que defenda os valores em 
que o povo acredita. Aí fica esse vácuo. 
E a nossa suposta direita está mais inte-
ressada em comer dinheiro do governo. 
Se só há candidatos de esquerda, então 
o eleitor vai votar em quem? Durante 
as eleições, os candidatos camuflam o 
seu radicalismo, mas depois de eleitos, 
quando se sentem firmes no poder, ti-
ram a máscara. Na eleição seguinte, o 
contingente de eleitores novos não sabe 
o que se passou e confia de novo em can-
didatos que já enganaram a geração an-
terior.” É isso... Pense sobre isso... Pen-
se...

Se a coisa continuar assim, faremos 
a transição política mais estranha do 
mundo: do nada ao nada!

*Historiador graduado pela Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC, Ilhéus – BA) Admi-
nistrador de Empresas graduado pela Universi-

dade Católica de Salvador (UCSAL).

Do nada ao nada!
Por Cláudio Zumaeta *  

Por Cláudia Viana Ávila D’Andrade*

Durante os primeiros anos 
da instalação  da República no 
Brasil, o presidente Deodoro 
da Fonseca, não teve dúvidas, 
considerou criminosos todos os 
praticantes de capoeira. Quem 
fosse pego jogando ou até mes-
mo tocando o berimbau poderia 
ser condenado ao desterro e à 
prisão na Ilha de Fernando de 
Noronha.

As leis foram rigorosas: fa-
zer nas ruas e praças públicas 
exercícios de agilidade e des-
treza corporal conhecidos pela 
denominação de capoeiragem; 
será o autuado punido com dois 

Tempos duros contra 
movimentos leves

a seis meses de prisão.
E não parou por aí o cerco 

foi se fechando, as penalidades 
aumentando, aos que eram con-
siderados chefes a aplicação do 
castigo era em dobro, em caso 
de reincidência poderia  levar à 
morte. Para o capoeirista estran-
geiro a pena era ser deportado.

Com o rigor da lei, vários fo-
ram os conflitos que se repetiam 
contra os capoeiristas. Surgin-
do daí nomes e mitos lendários 
da história da capoeira que ti-
veram conflitos com a polícia, 
mas em nome de uma tradição 
e com a coragem e determinação 

peculiares aos grandes mitos, 
souberam preservar a capoeira: 
quem acabava com a festa, ba-
tia na polícia e o povo corria era 
Manduca da Praia, acabava com 
a festa no fio da navalha, era 
Manduca da praia.

Tempos duros e difícies  de 
superar, apesar desse período 
tenebroso e, naturalmente, com 
medo da repressão, o capoeirista 
não desistiu e incorporou elemen-
tos da dança para sobreviver. E 
somente subsistiu graças ao seu 
estilo solto, sem muitas regras, 
podendo ser passado para os 
mais jovens com certa facilidade 
nos pequenos quintais, casas ou 
nas areias das praias.

Nas repressões sociais sobre 
os capoeiras, um elemento logo 
se destaca: o medo. Esse era o 
sentimento fundamental que os 
capoeiristas despertavam nas 
elites. Assim os capoeiristas 
passaram a ser considerados 
como o terror da população pa-

cífica ou nuvens de capoeira que 
alarmavam a população. A polí-
cia então agia com rigor contra 
esses “maus elementos”.

Na Bahia, a fase áurea da 
perseguição foi durante a déca-
da de 1920, quando assumiu a 
chefia de polícia o famoso Pedro 
de Azevedo Gordilho, lembrado 
pela memória popular dos capo-
eiristas como “Pedrito Gordo”. 
Como consequência de todo esse 
sistema represivo montado para 
exterminar a capoeira, os capo-
eiristas, sentiram cada vez mais 
a necessidade de aperfeiçoá-la 
para safar-se da perseguição da 
polícia. 

Os seus golpes tornaram-se 
mais perigosos, sutis e novas 
posições foram criadas e incor-
poradas a cada situação possí-
vel. Treinavam as escondidas e, 
para avisar que a polícia estava 
cegando ao local, faziam uso do 
berimbau (instrumento de per-
cussão), que não existe somente 

em função da capoeira, usado 
pelos afro-brasileiros em suas 
festas e, sobretudo, no samba 
de roda. No momento  de apro-
ximação polical, era executado o 
toque de berimbau chamado de 
cavalaria,  que imitava o tropel 
dos cavalos. Os praticantes ime-
diatamente mudavam o ritmo e,  
disfarçavam  o jogo em dança, 
com movimentos leves, soltos, 
acrobáticos, e longe de ser uma 
luta. Então  praticavam a von-
tade, pois para a polícia  a dan-
ça não representava perigo, era 
apenas, uma forma de diversão 
e, não percebiam a maneira em 
que os movimentos estavam sen-
do formados, constuíndos com 
precisão para ser usado no mo-
mento oportuno.

*Graduada em História, Pós-graduada em 
História Regional; Capoeirista e autora 

do livro Capoeira – De luta de negro 
a exercício de branco.

          E-maill: cvianaavila@hotmail.com 

Revolução
O esquema acontece assim: o partido 

apresenta-se como revolucionário e socia-
lista. Dispõe de um discurso de mudan-
ças e apoio aos movimentos sociais. Fala, 
usando de uma excelente retórica, da ne-
cessidade de revoluções e do poder que 
deve chegar ao proletariado.

Para conseguir o que quer ele arre-
gimenta pessoas, geralmente jovens, em 
escolas, universidades, junto ao funciona-
lismo público ou empresa privadas. Essas 
pessoas, por meio do discurso apresentam-
se junto ao eleitorado e à classe que repre-
sentam como possuidores de um dispositi-
vo de mudança: a Revolução.

Essa não acontece, porém. Para que 
tal ocorra é preciso antes sujeitar o sis-
tema. Assim eles se candidatam a cargos 
públicos: presidentes de sindicatos, vere-
adores, prefeitos, deputados, ou apóiam 
partidos em troca de favores. Dessa forma 
elegem alguns dos seus e ganham cargos 
pela participação no processo político, em 
caso de ganho do grupo por eles apoiado.

Pronto, está feito. No cargo, os presi-
dentes de categorias, vereadores e todos 

os outros funcionários ligados ao parti-
do enviam uma cota, um dízimo. Assim 
essa agremiação, mesmo pequena e sem 
nenhuma força política, conta com uma 
gorda quantia para refinanciar sua estra-
tégia de poder. 

Passam os anos e o discurso continua o 
mesmo. Os mais antigos vão alçando novas 
categorias, de líderes sindicais para depu-
tados, ou alguma secretários de governo, 
ou direção de empresas estatais. Velhos e 
gordos, jamais trabalharam, sempre pre-
gando algo que eles nunca desejam que 
aconteça. 

Novos estudantes ou jovens trabalha-
dores são capitaneados para que conti-
nuem propagando o ideal de mudança e 
revolução. Passa o tempo, esse partido con-
tinua galgando novos adeptos e permanece 
apregoando a idéia de mudança.... Fala-se 
muito em revolução, tudo o que eles dese-
jam é que as coisas fiquem como estão. 

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

Acessem: www.historiasnoplural.blogspot.com 

Internacional

A iraniana Sakineh Mohamedi Ashtia-
ni, ameaçada de ser executada por apedre-
jamento, foi condenada a receber  99 chico-
tadas, segundo informações do filho da ré, 
publicadas na revista digital francesa La 
Régle Du Jeu  e no blog Dentelle et Tcha-
dor. A jornalista francoiraniana Armin 
Arefi conversou por telefone co Sajjad Mo-
hamadi Ashtiani, filho da iraniana de 43 

anos, e ele afirmou que Sakineh Ashtiani 
foi condenada a 99 chicotadas por ter “pro-
pagado a corrupção e a indecência”, depois 
que teve uma fotografia publicada em um 
jornal britânico. A condenação à morte de 
Sakineh provocou uma ampla campanha 
internacional para evitar a execução, pro-
visoriamente suspensa. “Mas suspensa não 
quer dizer anulada”, declarou o filho.

Light e diet são 26,7 mais caros
Os produtos light ou diet pode ser até 26,76% mais caros do que a 

versão comum, como nos casos dos iogurtes, aponta pesquisa divulgada 
pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). A menor variação entre as cate-
gorias foi verificada para os refrigerantes, cuja modalidade light/diet 
pode ser em média, 6,17% mais cara. A com comparação de preços, foi 
feita com base me valores de agosto de 2010.

Iraniana é condenada a receber 99 chicotadas
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Como bem afirmei em alguns artigos 
passados, um problema é sempre uma 
oportunidade para a consecução de um 
projeto. Os projetos precisam deixar bem 
claro o problema que desejam resolver.  
Eles não devem jamais confundir o pro-
blema com uma hipótese de solução ou 
com ausência de solução. 

Um dos principais instrumentos que 
nos ajudam a fazer uma análise obje-
tiva do problema que vai possibilitar a 
modelagem de um projeto é o diagrama 
da Árvore de Problemas. Ele permite a 
identificação das relações causa/efeito, a 
partir da definição de um problema cen-
tral. O diagrama da Árvore de Problemas 
hierarquiza os problemas, suas causas e 
seus efeitos.

Tomando como referência o Curso 

 A árvore de problemas
Por Pawlo Cidade*

Gestão de Projetos Culturais, ministrado 
pela Fundação Getúlio Vargas em parce-
ria com o Ministério da Cultura, os passos 
para a elaboração do diagrama da Árvore 
de Problemas são:

Passo 1 – Identificar os problemas 
que levaram a modelar o projeto, aten-
tando para as ausências de solução. 

Um problema é um fato negativo.
Passo 2 – Eleger o problema central 

que  projeto tentará solucionar.
Vários problemas irão necessitar de 

vários projetos para serem equacionados.
Problemas críticos não são obrigato-

riamente os mais evidentes.

Passo 3 – Identificar os problemas 
que são causas do problema central.

O projeto deve estar voltado para pro-
blemas existentes. Devemos evitar traba-
lhar sobre problemas possíveis, imagina-
dos ou futuros.

Passo 4 – Identificar os problemas 
que são efeitos causados pelo problema 
central.

Também os efeitos devem ser expres-
sos sob a forma de problemas. Devemos 
evitar relacionar efeitos vagos ou meta-
fóricos.

Passo 5 – Desenhar o diagrama da ár-
vore de causa/efeito.

Para desenhar a Árvore de Problemas 
temos de identificar o problema central.

Coloque as causas imediatas abaixo 
do problema central e as causas mediatas 
e remotas abaixo das causas imediatas. 
Continue colocando as causas abaixo de 
cada problema. Coloque os efeitos imedia-
tos acima do problema central. Coloque 
os efeitos mediatos e remotos acima dos 
efeitos imediatos e continue colocando os 
efeitos de cada problema. Em seguida, 
liste todo tipo de causa e de efeito, mesmo 
aquele que não tem solução ou são muito 
complexos. Pare quando achar que é su-
ficiente o detalhamento das causas e dos 
efeitos.

Verifique se não há confusão entre 
causa e efeito. Lembre-se, cada retângulo 
deve conter apenas um problema. A Ár-
vore expressa relação entre as causas – 
as raízes do problema central – e os seus 
efeitos – os galhos da árvore.

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

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

A posse de Pawlo Cidade
 foi bastante prestigiada

Pawlo Cidade (a direita) prestando juramento 
ao Presidente da AlI Arléo Barbosa, ladeado pela 
acadêmica e 1ª Secretária da ALI Eliane Sabóia.

Pawlo Cidade em 
seu discurso de posse

Drª Cláudia Ocke, a competente secretária da ALI 
Eliene Hygino (centro) e o empresário José Carlos 

Duarte que foram prestigiar o imortal.

(da esquerda para a direita) Professora Lindiney Cam-
pos - Secretaria de Educação de Ilhéus, Professor Arléo 
Barbosa – presidente da ALI, Professora Neide Silveira 
- Presidente da Comissão de Revista da ALI, Professor 

Augusto e Eliene Hygino - Secretaria da ALI.

O acadêmico André Rosa a quem coube saudar o 
novo imortal, Pawlo Cidade (centro) e Maurício Corso 

representando o Prefeito de Ilhéus Newton Lima.

Autoridades civis e militares, a imprensa, escri-
tores, poetas, professores, médicos, advogados, em-
presários, confrades, artistas do teatro e da música; 
amigos, familiares e convidados especiais foram 
prestigiar a posse do mais novo imortal da Acade-
mia de Letras de Ilhéus, Pawlo Cidade, no último 
dia 26 de agosto às 19h30min na sede da ALI.

João Paulo Couto, mas conhecido artistica-
mente como Pawlo Cidade é ator, escritor e pro-
dutor de teatro e, ocupará cadeira de nº 13, que foi 
ocupada pela escritora Zélia Gattai, tendo como 
patrono o poeta dos escravos Castro Alves e como 
fundador, o escritor itabunense Jorge Amado.

O auditório da Academia de Letras de Ilhéus 
ficou pequeno para receber a quantidade de pes-
soas que foram prestigiar Pawlo Cidade. Que 
por sinal em uma noite bastante inspirada nos 

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

presenteou com um emocionante discurso de pos-
se, onde não faltaram as trajetórias históricas do 
patrono da cadeira, Castro Alves, e de um dos fun-
dadores da Academia, Jorge Amado, além da aca-
dêmica que o antecedeu, Zélia Gattai.

Coube ao presidente da ALI, professor Arléo 
Barbosa conduzir o cerimonial de posse e ao profes-
sor-historiador e imortal André Rosa Luiz Ribeiro 
saudar o novo acadêmico.

Por Vercil Rodrigues.
Professor e Jornalista, autor dos livros: Breves Análises Jurí-

dicas e Análises Cotidianas (Direitos Editora)

A Logosofia sustenta que todo 
processo de melhoramento social 
haverá de fracassar, inevitavel-
mente, se antes não se encara o 
problema do indivíduo, isto é, se 
este não é formado sobre a base de 
uma disciplina interna que o edu-
que psicologicamente no sentido de 
prestar serviços à sociedade sem 
ser absorvi¬do por ela, evitando as-
sim o truncamento de sua indepen-
dência de juízo, concretizada em 
sua liberdade moral e espiritual. O 
homem-massa – bem o sabemos – é 
um ser anulado, que deve obede-
cer cegamente às diretrizes de sua 
agremiação ou sindicato, que por 
sua vez obedecem, como se vê em 
todas as partes, a diretrizes políti-
cas. Em tais condições, como pode 
melhorar a situação dessa massa 
de homens apegados a rígidos co-
mandos, se individualmente eles 
não têm perspectiva alguma de 
melhoramento? 

Sua única esperança está vol-
tada para o que a massa conquiste, 
mais por força de violências do que 
pelo esforço regulador da produção. 
É que o melhoramento indiscri-
minado de todos os que integram 
a massa desalenta os capazes, os 
empenhados que anseiam lavrar 
para si um porvir. E é natural que o 
nivelamento dos salários produza, 
instantaneamente, uma quebra no 
trabalho consciente dos melhores, 
incidindo esse fato no maior custo 
da mão-de-obra, que aumenta em 
conseqüência das reivindicações 
trabalhistas, através das quais se 
pensa, com ilusão, escapar do infer-
no da inflação.

Confrontem-se, agora, os re-
sultados obtidos com esta nova 
cultura. 

A Logosofia começa por levar o 
homem à conquista de sua própria 
liberdade e independência

Como? Fortalecendo os pontos 
débeis de sua psicologia, fazendo-o 
compreender que dentro dele exis-
tem recursos mais que suficientes 
para aumentar seus ganhos e di-

minuir seus gastos. É certo que 
o indivíduo pode confiar em suas 
forças e em sua capacidade quan-
do se propõe valorizar a moeda de-
preciada, buscando em atividades 
extras, ou em aperfeiçoa¬mentos 
técnicos, o incremento de seus 
salários, mas é interessante sa-
ber que tudo isso pode ser em alto 
grau facilitado mediante a realiza-
ção do processo de evolução, pois, 
por esse meio, serão encontradas 
as soluções apropriadas para dar à 
vida a amplitude necessária, o que 
jamais seria alcançado com os au-
mentos coletivos que os homens-
massa conseguem após árduas 
lutas, enquanto continuam como 
presas do número, que lhes absor-
ve a individualidade.

Quando o ser humano desfruta 
as prerrogativas de sua liberdade e 
é consciente disso, sente-se firme-
mente inclinado a es¬tender esse 
benefício a seus semelhantes. 

A Logosofia, entre tantas ou-
tras coisas, lhe ensina isto, razão 
pela qual os bens morais, espiri-
tuais e econômicos que represen-
tam essa conquista são estendi-
dos e oferecidos a cada um dos 
integrantes da massa anônima, 
para serem compartilhados, com 
o objetivo de que, por sua vez, eles 
recuperem a independência e a li-
berdade perdidas. Poder-se-á ob-
jetar que os resultados dependem 
de um lento processo. Estamos de 
acordo; mas ninguém ousará des-
conhecer que, por esse meio, se 
avança para a conquista efetiva e 
real de um futuro promissor para 
o homem, enquanto que, pelo ou-
tro, se anda em sentido contrário. 

Trechos extraídos do livro Cur-
so de Iniciação Logosófica, p. 88 

Por Carlos Bernardo González 
Pecotche (Raumsol) 

*Por Levy Andrade Ganem.
Membro da Escola de Cidadania – 

www.compartilhandoalegrias.
blogspot.com 

E-mail: 
levyganem@escoladecidadania.org

Realização logosófica
                *Por Levy Andrade Ganem
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O livro Análises Cotidianas (Di-
reitos Editora) do professor e jornalis-
ta-fundador do grupo Direitos (jornal, 
revista, site e editora) Vercil Rodri-
gues, bate recorde de vendas em sua 
1ª edição ao atingir a marca de 97% 
de vendas em 15 dias de lançado, fato 
este que levou a Direitos Editora a 
providenciar a 2ª edição da obra.

Seu segundo livro tem o prefácio 
do escritor, sociólogo e professor-dou-
tor da UESC Selem Rachid Asmar e 
apresentações do escritor e jornalista 
Daniel Thame e do advogado e profes-
sor-mestre do curso de Direito da FTC, 
Paulo Sérgio dos Santos Bomfim.

“Nesse novo livro, Análises Coti-
dianas, Vercil Rodrigues passeia por 
mais de três dezenas de artigos de 
áreas do conhecimento de sua forma-
ção acadêmica (História e Direito), 

pelas ciências afins (Sociologia e Polí-
tica) e por lembranças de suas vivên-
cias (Religião e Professor)”, escreveu 
o sociólogo-professor-doutor Selem 
Rachid Asmar.

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

“Em uma linguagem envolvente, o 
articulista desconstrói conceitos arrai-
gados em paradigmas pretéritos, antes 
pétreos, que se desmancham prazero-
samente ante seus argumentos impas-
síveis, que se quedam para o imprová-
vel, mas retornam à concretude para 
a sua realização. Eis, o que nos reser-
va essa doce leitura apresentada pelo 

Professor Vercil Rodrigues, perscruta-
dor do cotidiano das almas”, declara o 
professor Paulo Bomfim.

O autor da obra Vercil Rodrigues é 
jornalista-fundador do jornal, revista e 
editora de livros Direitos; bacharelan-
do em Direito pela FTC Itabuna, histo-
riador pela Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC); Especialista em 
História Regional, em Gestão Escolar 
e Docência do Ensino Superior, bem 
como Professor de História da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia. 

Toshiba fará 
recall de laptops

A Toshiba fará recall 
de 41 laptops após relatos 
de superaquecimento. Os 
modelos afetados são os das 
séries Satélite T130 e Sa-
télite T135. O anúncio foi 
feito, semana passada pela 
CPSC – o Procon america-
no – e da organização Heal-
th Canadá. Ele informa que 
os modelos são vendidos em 
lojas dos EUA, mas podem 
ser comprados on-line no 
mundo inteiro. Há relato de 
129 casos de superaqueci-
mento. 

Google Chrome 
em nova versão

Semana passada, quan-
do o Google chrome comple-
tou dois anos de existência, 
o Google anunciou que está 
lançando nova versão do pro-
grama. O chrome 6, segundo 
a companhia, é mais estável 
e três vezes mais rápido que 
sua primeira versão. A inter-
face sofreu alterações, como 
a combinação de dois menus 
de navegador em apenas um. 
O Google afirma, ainda que 
os botões foram relocados e 
as cores foram reajustadas. 
Mesmo com o lançamento da 
nova versão, o Google con-
tinua buscando melhorias 
para o navegador.

1ª edição do livro Análises Cotidianas 
bate recorde de vendas 

Fábio participa das carreatas 
de Wagner em Itabuna e Ilhéus

O deputado estadual Capitão 
Fábio participou na sexta-feira 
(3) da carreata em Itabuna com 
as presenças de Jaques Wagner 
e dos candidatos a senadores, 
deputados federais e deputados 
estaduais pela coligação Pra 
Bahia Seguir em Frente. Fábio, 
cujo partido integra a coligação 
liderada pelo PMDB, decidiu ofi-
cializar seu apoio à reeleição de 
Jaques Wagner em função das 
ações que ele vem realizando. “O 
governador faz um grande tra-

balho nestes quatro anos e com 
certeza no segundo mandato vai 
consolidar as transformações so-
ciais e econômicas na Bahia”.

O deputado, que é candidato 
à reeleição, participou da carre-
ata ao lado do deputado federal 
Geraldo Simões. “Eu e Geraldo 
vamos continuar trabalhando 
junto com Dilma e Wagner em 
defesa da população do Sul da 
Bahia”, disse Fabio, que também 
participou da carreata de Jaques 
Wagner em Ilhéus.


