
A TARDE - Uma pequena fatia do to-
tal de candidatos inscritos em concursos 
públicos – apenas 5%, segundo estimati-
vas da Associação Nacional de Proteção e 
Apoio aos Concursos (Anpac) – busca al-
gum tipo de curso preparatório. Matricu-
lar-se em cursinhos para concursos encur-
ta o caminho até a aprovação?

LFG – Sim. O aluno que estuda sozinho 
lê muita coisa inútil, muita informação desa-
tualizada. O curso preparatório tem a finali-
dade de delimitar o que é efetivamente mais 
útil para um determinado concurso público. 
Quem estuda sozinho corre o risco de perder 

muito tempo com coisas desatualizadas.
AT – Porque o método telepresencial 

difundiu-se tão rapidamente entre cursos 
preparatórios para concursos públicos?

LFG – Por vários motivos. O telepre-
sencial otimiza matéria e conteúdo. O aluno 
não interrompe a aula. Em segundo lugar, 
porque os alunos não têm condições de se 
deslocar até as capitais para fazer um curso 
presencial. O aluno que está em cidade do 
interior depende muito de informação que 
chega até ele. A introdução do sistema via 
satélite permite a democratização da infor-
mação. Isso facilitou muito a difusão e o 
aumento da qualidade do ensino. O profes-
sor que é capaz de dar uma aula para 5 a 
6 mil pessoas ao mesmo tempo é um pro-
fissional altamente gabaritado. Encontra 
muitos professores bons 
em diversas áreas é uma 
dificuldade enfrentada pe-
los cursos preparatórios 
presenciais.

AT – Quais são os cri-
térios que devem orientar 
o candidato na escolha de 
um bom curso preparató-
rio para concursos?

LFG – O critério primordial é quem pas-
sa ao aluno maior quantidade de informação 
precisa. O aluno tem que se preocupar com 
a qualidade da informação. O curso pode ser 
telepresencial ou presencial. Os cursos base-
ados apenas na internet ainda não são muito 
difundidos e não prosperam no Brasil porque 
o bom aproveitamento exige muita discipli-
na por parte do aluno. Nos cursos telepre-
senciais, o aluno precisa ir até a escola. Essa 
obrigação diária faz com que o candidato fi-
que conectado o tempo inteiro com o seu ob-
jetivo pessoal. Isso otimiza o estudo e facilita 
o ingresso do aluno no cargo público que ele 
escolheu.

AT – Cursos preparatórios, livros, 
apostilas, acessos a sites especializados que 
cobram assinatura. Tudo isso demanda 
investimentos de tempo e dinheiro. É pos-

sível conciliar a manutenção do emprego 
com o estudo para concursos?

LFG – Sim, é possível conciliar empre-
go e concursos. Mas quem está empregado 
demora mais tempo para passar, pois dedica 
menos horas aos estudos. O ideal é se pre-
parar e só fazer isso, mas muita gente não 
pode escolher essa alternativa. É um privilé-
gio para poucos. É preciso saber conciliar as 
duas coisas. Exige muita organização e dis-
ciplina. O candidato não pode perder tempo. 
É preciso dedicar o máximo de tempo aos 
estudos.

AT – Qual o segredo para manter esta 
dedicação? Existe alguma receita pronta?

LFG – A premissa número um é estabe-
lecer um objetivo certo na vida. Em segundo 
lugar vem a motivação. É necessário manter-

se permanentemente motivado. O sucesso só 
depende do aluno. O professor leva a infor-
mação, mas a diferença quem faz é o aluno.

AT – Alguns autores e especialistas em 
concursos defendem que é importante in-
vestir em seleções intermediárias onde a 
aprovação é mais fácil. Com o emprego ga-
rantido, fica mais fácil manter a motivação 
para conquistar oportunidades que ofere-
cem vencimentos que podem ultrapassar 
a faixa dos R$ 10 mil. O senhor concorda 
com essa estratégia?

LFG – Concordo. Ela é interessante por-
que muitas vezes o aluno não tem condições 
de pagar o curso sem trabalhar. Ele depende 
de uma ocupação intermediária para alcançar 
seu objetivo. Ademais, é preciso computar 
não apenas o aspecto financeiro, mas também 
o exercício da função pública. Toda atividade 

pública é sempre um estágio de aprendizado. 
Aprende-se muita coisas e ganha-se espírito 
público. É uma estratégia muito recomendá-
vel.

AT – Quais são os erros mais comuns 
cometidos por concurseiros iniciantes?

LFG – Um erro muito comum é querer 
passar e não estudar. É preciso disciplina. É 
preciso estudar. Outro erro é estudar por con-
teúdos desatualizados. Isso prejudica muito o 
aluno.

AT – Alguns concursos chegam a atrair 
mais de 300 mil pessoas. O candidato que 
aprende a estudar, que procura um curso 
preparatório e recebe informação atuali-
zada precisa se preocupar com a concor-
rência?

LFG – O que computa em um concurso 
público não é a quanti-
dade de inscritos, mas a 
qualidade da concorrên-
cia. Qualidade significa 
os melhores, os mais ca-
pacitados. A margem de 
pessoal bem preparado é 
muito pequena. O con-
curseiro acaba concor-
rendo com ele mesmo e 

não com os outros. É a preparação que faz a 
diferença.

AT – Por diversas vezes, o Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o en-
tendimento de que o candidato classificado 
dentro do número de vagas estabelecido no 
edital tem direito à nomeação. O que mais 
pode ser feito para dar transparência e se-
riedade ao concurso público?

LFG – Precisamos de uma lei que regu-
lamente toda atividade de concurso público. 
Recentemente foi lançada uma resolução do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) regula-
mentado os concursos para juízes. Teremos, 
também, uma resolução para regulamentar 
os concursos do Ministério Público. Mas isso 
não é suficiente. Precisamos de uma lei que 
regulamente todos os direitos do concursan-
do. De fato, ainda há muito abuso.
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“Qualidade significa os 
melhores, os mais capacitados. 
A margem de pessoal bem 
preparado é muito pequena”

Luiz Flávio Gomes da Silva 
– Professor de Direito e Fundador
da rede de cursos preparatórios LFG

Doutor em Direito penal pela 
Universidade Complutense de 

Madri, mestre em Direito Penal pela 
USP. Foi promotor de Justiça (1980 a 
1983), juiz de Direito (1983 a 1998) e 
advogado (1999 a 2001), diretor-pre-
sidente da Rede de Ensino LFG, que 
opera dentro do Grupo Anhanguera a 
área de graduação à distância. A rede 
LFG é pioneira mo ensino telepresen-
cial no Brasil e especialista no merca-
do de cursos a distância também em 
pós-graduação e preparatórios para 
concurso público e para o exame da 
Ordem dos advogados do Brasil.
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A Câmara de Vereadores 
de Ilhéus realizará terça-feira 
(27) a partir das 9h uma Sessão 
Especial para discutir e buscar 
soluções para as questões que 
envolvem os taxistas e proprie-
tários de van. Recentemente foi 
baixado um decreto que proíbe 
a entrada de taxis e vans no 
Porto do Malhado em Ilhéus, 
com isso os turistas seriam 
obrigados a sair do porto para 
pegar esse tipo de transporte. 
O requerimento foi feito pelo 
presidente do legislativo, o ve-
reador Jailson Nascimento.

Durante muitos anos os 
taxistas e donos de vans vêm 
oferecendo um ótimo serviço 
no receptivo aos navios de pas-
sageiros que atracam no Porto 
do Malhado. A maioria acaba 
levando estes passageiros aos 
diversos pontos turísticos da 
cidade, restaurantes e lojas e 
até mesmo a cidades próximas 
como Itacaré Esses profissio-
nais vem com o passar dos 

anos adquirindo cada vez mais 
conhecimentos em relação a 
história e os pontos turísti-
cos mais visitados em Ilhéus. 
Diante disto, deixar que esses 
profissionais adentrem ao por-
to para poder trabalhar poderá 
acarretar em um grande prejuí-
zo ao setor turístico.

Desta forma foram con-
vidados para a sessão: o pre-
sidente do SINDTAXI, Nel-
son Oliveira; o presidente da 
COOPERTURI, Paulo César 

Ribeiro; o coordenador de 
Gestão Portuária de Ilhéus, 
Eduardo Melquiades; a se-
cretária de turismo, Ana Ma-
tildes, além de representantes 
de empresas de turismo em 
Ilhéus. “Vale lembrar que um 
grande número de passageiros 
que anualmente desembarcam 
no porto utiliza os serviços 
dos taxistas e beneficiam além 
de nossa cidade outros muni-
cípios”, finalizou o vereador 
Jailson Nascimento.

Duas sessões especiais 
movimentam a Câmara de Ilhéus

O título deste nosso artigo remete a uma 
metáfora importante num processo onde ge-
ralmente, a criança manifesta repudia no mo-
mento em que os pais cumprem o seu papel de 
cuidados com a sua prole. Naquele momento 
há um sofrimento eminente, onde a criança 
manifesta o manifesta com choro, medo e ou-
tros sentimentos. Para os pais que vêm àquela 
cena, fica a imagem de muito estresse, é de 
corta o coração, mas em seguida vem a certe-
za de que num futuro próximo, esse choro vai 
se transforma em vitalidade imunizada. 

Uma pesquisa feita em uma cidade minei-
ra apontou que ¾ dos jovens reclamavam da 
falta de diversão. Nesta mesma cidade esgo-
tos são jogados in natura dentro de córregos. 
Nem mesmo entre os adultos houve reclama-
ções por falta de tratamento dos efluentes. 
Sabemos que os investimentos feitos em sa-
neamento básico e tratamento de esgoto são 
os mais eficazes no combate de mortalidade 
infantil. Em conversa informal com amigo e 
artista Fernando Caldas descobri que numa 
pesquisa realizada em Itabuna, os jovens con-
seguem apontar o nome de mais de mil e du-
zentos bares e nenhuma biblioteca.

Claudio de Moura Castro (VEJA p. 26 
ed. 2132), em sua coluna, afirma “O povo diz 
o que quer, o governante executa”. O maior 
desafio de um governante é fazer políticas 
que tragam progressos a médio e longo prazo, 

mas como fazer isso sem perder a popularida-
de? Como resolver o conflito daquilo que as 
pessoas desejam, por necessariamente, pelo 
que elas precisam? 

É o momento de cada um de nós bus-
carmos governantes estadistas, pessoas de 
administrações notáveis. Claudio de M. Cas-
tro também diz em sua coluna que “a história 
classifica como estadista aqueles que perce-
beram as reais necessidades do país, assumi-
ram os riscos da impopularidade num curto 
prazo, mas souberam vender suas idéias com 
sucesso”. Além de concordarmos, a nossa 
veia publicitária e agora também administra-
tiva pede a criação de uma campanha institu-
cional denominada “A Vacina” com uma teo-
ria simples: sensibilidade; comprometimento; 
liderança; credibilidade; visão e coragem. 

Como não adianta colocar um anúncio 
“Precisa-se de um Estadista” torcemos para 
que homens como José Maria da Silva Para-
nhos o nosso Barão do Rio Branco lembrado 
por sua visão ampla, espírito pacífico e patrió-
tico que demonstrou em suas atividades de pa-
cificação das relações exteriores com os povos 
e governos sul americanos sejam um pouco 
mais comuns no cenário político governamen-
tal das nossas queridas cidades, dos nossos 
queridos estados; do nosso querido País.

*Publicitário e Diretor 
da Agência de Publicidade Costha Fera.

A Vacina!

By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 

“Eu não recearia muito as más 
leis se elas fossem aplicadas 

por bons juízes. Não há 
texto de lei que não deixe campo 
à interpretação. A lei é morta. O 
magistrado vivo. É uma grande 

vantagem que ele tem sobre ela”

(Anatole France) 

Uma conquista inequívoca do ponto de 
vista social para Salvador é a ampliação sig-
nificativa da sua rede de esgoto. Pesquisas 
do Instituto Trata Brasil demonstram que a 
capital baiana dobrou o acesso da população 
ao esgoto entre 1999 e 2003.

O período corresponde à execução das 
obras do Programa Bahia Azul, do governo 
estadual, com recursos do Banco Interame-
ricano de Desenvolvimento (BID).

Para o pesquisador Marcelo Neri, a ca-
pital baiana serve de exemplo até mesmo par 
o Rio de Janeiro, onde o PDBG programa de 
despoluição da Baia de Guanabara foi con-
siderado um fracasso.

Segundo dados do Ministério das Cida-
des, divulgados em 2008, Salvador já tem 
100% do seu esgoto tratado e 74% das resi-
dências da capital baiana possuem abasteci-
mento de água.

A Anvisa aprovou o uso do bevacizu-
mabe (Avastin) para tratamento do câncer 
de pulmão em estado avançado. Associado 
à quimioterapia, o medicamento segundo 
especialista inibe o crescimento do tumor e 
pode dar ao paciente uma sobrevida de mais 
de um ano em comparação a pacientes que 
fizeram apenas quimioterapia. O avanço da 
doença também pode ser contido durante 
esse tempo, ainda de acordo com especia-
lista em estudo nessa área.

A Marinha de Guerra do Brasil 
informou que encomendou a cons-
trução de quatro navios-patrulha de 
500 toneladas para reforçar a vigi-
lância das águas territoriais do país. 
Os navios foram encomendados ao 
Estaleiro Ilha S.A. por meio de um 
contrato assinado em 25 de setem-
bro, de acordo com o comunicado 
divulgado pela marinha.

Acesso a saneamento 
dobrou nos 

últimos quatro 
anos na capital

Agência Nacional 
de Vigilância 

Sanitária

Marinha

No período da tarde, a Câmara de Vereado-
res realizará uma Sessão Especial a partir das 
16h. Com uma proposição da vereadora Carme-
lita Ângela, a sessão tratará da encruzilhada de 
direitos – enfrentamento a violência contra mu-
lheres negras na Bahia. Participaram do debate: 
Paula Regina, representante do Conselho Mu-

nicipal dos Direitos da Mulher; Maria D`Ajuda, 
representante da Cáritas Diocesana; Ângela 
Regina, representando a delegacia da Mulher; 
além da promotora de justiça, drª Karina Go-
mes Cherubini. As duas sessões especiais serão 
realizadas no Plenário da Câmara Municipal de 
Ilhéus, no Edifício Fraga Center.

Violência contra mulher
negra em discussão

A Editora Elsevier (RJ) aca-
ba de lançar Cartas a um jovem 
juiz: cada processo hospeda uma 
vida, com 150 páginas e preço de 
R$ 35,90, do autor Cesar Asfor 
Rocha. É obra  recomendada para 
aqueles que buscam uma visão 
geral, mas não menos profunda, 
sobre o mundo em que vive um 
magistrado, atende bem essas  ex-
pectativas.

Procurador 
lança novo 
livro

O advogado e pro-
curador do Município do 
Salvador MARCUS VI-
NÍCIUS AMERICANO 
DA COSTA lançou, em 
São Paulo, o seu mais re-
cente livro: PETIÇÕES 
E PEÇAS PROCESSU-
AIS DO PROCURA-
DOR DO MUNICÍPIO. 
A obra, com 968 páginas (acompanha um CD-ROM), é 
composta de uma seleção de 220 trabalhos práticos elabo-
rados pelo próprio autor durante a sua experiência profis-
sional no período de 1991 a 2008, sendo prefaciada pelo 
Desembargador do TJBA Antônio Roberto Gonçalves. 

O jurista AMERICANO DA COSTA já publicou 
17 obras jurídicas e mais de 200 trabalhos (dissertações, 
teses, monografias, pareceres e artigos) nas áreas do Di-
reito Público e Privado, em âmbito regional e nacional. 
Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal da 
Bahia e professor de Direito Constitucional, Direito e 
Processo do Trabalho na Universidade Católica de Sal-
vador há 30 anos. 
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1- O que um funcionário que mora na 
empresa pode fazer para garantir os seus di-
reitos, uma vez que foi exposto a vexame pelo 
patrão, ao ser afastado do trabalho e convo-
cado a se retirar por um período de 30 dias? 
Fernando Dias.

Caro leitor Fernando Dias, por primeiro, 
preciso esclarecer, por uma questão de técnica 
jurídica, que há uma diferença entre funcionário 
e empregado. Funcionário é o servidor público 
regido pelo  Estatuto do Funcionário Público e 
empregado é o trabalhador cujo vínculo é regi-
do pela CLT. Então você, na verdade, é empre-
gado e digo isto para esclarecimento de todos 
os interessados. 

O empregado que é maltratado pelo patrão  
ou que, como você diz, “foi exposto a vexame 
pelo patrão” e “convocado  a se afastar do tra-
balho”, na verdade foi injustamente despedido.

Ainda que o patrão não o tivesse “convo-
cado” a se retirar (equivale a dizer, despedido), 
tem o direito de se considerar indiretamente 
despedido. Isto é, somente o fato de expor o 
empregado a uma situação vexatória ou humi-
lhante, importa em despedir o empregado e o 
empregado pode comparecer à Justiça do Tra-
balho para cobrar todos  os direitos decorrentes 
da injusta despedida, tais como aviso prévio, 
13º. salário, liberação dos depósitos, do FGTS 
e mais a multa de 40% e tudo mais.

Além disso, ainda tem direito de pleitear, 

com possibilidade de sucesso, o pagamento de 
indenização por danos morais (se ainda couber, 
mais danos materiais). O valor dessa indeniza-
ção dos danos morais será arbitrado pelo juiz, 
de acordo com a sua avaliação dos danos causa-
dos, da possibilidade econômica do patrão e da 
situação pessoal do empregado.

 
2- O Projeto de Lei Nº 3.829/97, que dá 

estabilidade provisória no emprego ao traba-
lhador cuja companheira estiver grávida já 
foi aprovado? Ilma Sacramento.

Senhora Ilma Sacramento, a sua dúvida é 
quanto ao direito de estabilidade para o  empre-
gado cuja mulher empregada, esteja grávida. A 
situação  legal sobre o assunto é esta: O projeto 
de lei de que você fala.  - 3.829/97 – foi apro-
vado pelas comissões internas da Câmara de 
Deputados mas, ao que eu saiba, não chegou a 
ser aprovado em definitivo, nem foi sancionado 
pelo presidente da República. Agora tem curso 
o PEC  (Projeto de Emenda Constitucional) n. 
114/07, submetido à Câmara em dezembro de 
2008, ainda não aprovado.

Existe a garantia ao auxílio paternidade e 
conseqüente estabilidade, como previsto no in-
ciso XIX, do art. 7º. Da Constituição Federal  
de 1988, que se resume a cinco dias. 

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.

Uma das mais expressivas virtudes que 
a Maçonaria impõe a seus membros é a to-
lerância.  Sem ela a grande família maçôni-
ca não poderia ser composta de indivíduos 
de todas as raças, credos e partidos políti-
cos, em harmoniosa convivência, todos se 
reconhecendo como verdadeiros irmãos, 
desculpando ofensas; sendo indulgentes; 
condescendentes; transigentes; admitindo e 
respeitando opiniões contrárias à sua.  As-
sim sendo, os maçons vivem em união por-
que são tolerantes. Aceitam, de bom grado, 
a hierarquia, a disciplina e a ordem impostas 
pela Maçonaria, bem como suas leis e regu-
lamentos.  A maçonaria, sendo progressista, 
é tolerante com seus membros e os induz à 
incessante busca da verdade. Sabemos que, 
quem se pretende possuir a verdade, nor-
malmente é intolerante em aceitar posicio-
namentos contrários ao seu.   Para a maço-
naria somente existe uma verdade absoluta 
- a existência de Deus - a quem denomina 
Grande Arquiteto do Universo. Tudo mais 
é relativo e questionável. Como sabemos, 
até 30 anos após a descoberta do Brasil, era 
verdade que a Terra estava absolutamen-
te parada no centro do Universo, e ao seu 
redor desfilavam todos os corpos celestes. 
Porém, em 1530, o polonês Nicolau Copér-
nico, concluiu sua grande obra – “De revo-
lutionibus orbium coelestium” - (Sobre as 
revoluções das esferas celestes), afirmando 
que a verdade é que a Terra gira em torno 
de seu próprio eixo uma vez por dia, e viaja 
ao redor do Sol uma vez por ano. Desapa-
receu assim, o antigo sistema geocêntrico, 
nascendo em seu lugar o atual Sistema He-
liocêntrico.

A enciclopédia WIKIPÉDIA assim con-
ceitua TOLERÂNCIA: “do latim tolerare 
(sustentar, suportar), é um termo que define 
o grau de aceitação diante de um elemento 
contrário a uma regra moral, cultural, civil 
ou física. Do ponto de vista da sociedade, a 
tolerância define a capacidade de uma pes-
soa ou grupo social de aceitar, noutra pessoa 
ou grupo social, uma atitude diferente das 
que são a norma no seu próprio grupo”. 

O psicanalista e Prof. da USP Dr. Rai-
mundo de Lima, em artigo publicado na 
Revista Espaço Acadêmico, Ano III, nº 26 – 
Julho de 2003, reporta-se à  tolerância como  
“  uma das tantas virtudes, necessárias para 
elevar o ser humano à condição de civilida-
de. Ela faz parte do processo de desenvol-
vimento ético de indivíduos e grupos, cuja 
meta é levá-los a manter a disposição firme 
e constante para praticar o bem.  Se a tole-
rância pudesse existir sem limites, se fosse 
uma virtude universal, onde todos fossem 
plenamente respeitados e respeitadores das 
diferenças humanas, provavelmente o mun-
do seria melhor de se viver.”  

Isto se enquadra, perfeitamente, no pro-
pósito da Maçonaria, contido em sua defini-
ção, lida em todas as suas sessões, que assim 
começa: “é uma instituição que tem por fim 
tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo 
aperfeiçoamento dos cosutumes, pela tole-
rância, pela igualdade, pelo respeito à auto-
ridade e à crença de cada um”

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 Tolerância

O centro da fé cristã se resume em: “Deus 
é amor, e quem permanece no amor permanece 
em Deus e Deus nele” (I Jô 4,16). Quem ex-
perimenta o amor de Deus, visualiza um novo 
horizonte, toma em sua vida um novo rumo, 
projeta-se na doação de si.

São tantos fatos, e muitos outros não registra-
dos nos Evangelhos, que fazem da Virgem Maria 
modelo para todos os tempos. Mas especialmente 
para os nossos dias, onde a linguagem do amor 
mostra muitas faces antagônicas ao amor Divino, 
único capaz da realização plena do ser humano.

Supliquemos ao Pai para sermos testemu-

nhas de Seu Filho, como Maria, pela obediên-
cia a Sua Palavra, pela caridade fraterna, pela 
total doação de si. Ela tem um coração que vê. 
Esse coração vê onde tem necessidade de amor 
e, como conseqüência, atua.

Poderíamos tornar nossa existência aqui na 
terra muito mais harmoniosa e plena, se cum-
príssemos as sábias palavras bíblicas, amemos 
uns vos aos outros, assim como eu vos amei. 
Pois o Amor é um ato contínuo, ou seja, é igual 
uma planta, ter que ser regada todos os dias.

Por Angélica S. da Silva Rodrigues.

Deus é Amar

E-mail: josecarlosoliveiraadv@hotmail.com

E-mail:angelica@jornaldireitos.com.br 
e angelica@okbahia.com.br 

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

Por Eurípedes Brito Cunha  
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Está saindo do forno uma análise dos dados 
do Programa Nacional de Amostragem Domiciliar, 
o Pnad. A análise, feita pelo respeitável mostra os 
avanços sociais na Bahia entre os anos de 2006 e 
2008, em áreas como rede de abastecimento de água, 
saneamento básico e energia elétrica a residências 
com televisão, geladeira e acesso ao computador.

De acordo com o Pnad, o número de domicí-
lios atendidos por rede de abastecimento de água 
aumentou de 75,1% em 2005 para 79,6% em 2008. 
A cobertura domiciliar de rede de esgoto subiu de 
52,1% em 2006 para 57,3% em 2008. O percentual 
de residências com energia elétrica saltou de 92,8% 
em 2006 para 95,7% em 2008.

A ampliação do acesso a água, esgoto e ener-
gia elétrica trouxe outros benefícios que resultam 
na melhoria da qualidade de vida. O numero de do-
micílios com que contam com geladeira saltou de 
68,7% em 2006 para 77,8% em 2008. Os aparelhos 
de televisão estavam presentes em 80,6% dos lares 
em 2006. Em 2008, esse número chegou a 89,8%.

Os domicílios com computador quase dobraram, 
passando de 8,5% em 2005 para 17,3% em 2008.

Trata-se, inegavelmente de uma boa notícia, 
que reforça o acerto do governador da Bahia, Jaques 
Wagner, em priorizar ações que ampliem o acesso 
redes de água, esgoto e energia elétrica.

A adoção de políticas públicas em parceria com 
o Governo Federal está fazendo com que milhares 
de famílias baianas, notadamente nas pequenas e 
médias cidades do interior e das zonas rurais, pas-
sem a contar com esses serviços básicos.

Um dos exemplos dessa política é o Programa 
Água para Todos, que tem como meta levar água em 
quantidade e qualidade para 95% dos baianos que 

vivem na zona urbana e 65% dos que vivem na zona 
rural, beneficiando 3,5 milhões de baianos.

Um programa que alcança todos os pontos da 
Bahia e que até 2010 terá investimentos de R$ 2,1 
bilhões significa uma mudança de paradigma, já que 
é voz corrente que “obra feita embaixo da terra não 
dá voto”, o que sempre resultou na execução das 
chamadas obras faraônicas, que não tem o mesmo 
impacto social de um investimento maciço em água 
e esgoto.

Entre construir um viaduto, ainda que necessá-
rio, e levar água e esgoto para milhares de famílias 
o governante com compromisso popular deve ficar 
com a segunda opção. É o que vem ocorrendo na 
Bahia, onde além dos investimentos em água, esgo-
to e energia elétrica, estão em andamento projetos 
importantes nas áreas de educação (como o Todos 
pela Alfabetização), saúde e segurança pública.

O resultado dessas ações nem sempre é imedia-
to, mas é duradouro.

Uma população que tem acesso a serviços bási-
cos, alfabetizada e que dispõe de um sistema de saú-
de pública eficiente, ganha em qualidade de vida. 

Os dados do Programa Nacional de Amostra-
gem Domiciliar revelam que “Bahia de Todos Nós” 
não é apenas uma frase de efeito, mas começa ga-
nhar contornos de realidade, num estado que duran-
te décadas foi de poucos, enquanto a esmagadora 
maioria vivia na mais completa exclusão.

Ainda há muito a ser feito, um longo caminho a ser 
percorrido, mas é inegável que se esteja fazendo, cami-
nhando, seguindo em frente na direção de uma Bahia 
menos desigual e com oportunidades para todos.

Por Daniel Thame.
Jornalista.

Tudo pelo 
social E-mail :  danielthame@gmail .com

O ensino formal no Brasil está enfermo 
e caminhando a passos largos para a UTI 
(Unidade de Tratamento Intensivo), pois cada 
vez mais decresce o nível de aproveitamento 
dos alunos, especialmente o da rede pública, 
e cada vez é maior o número de professores 
que abandonam a rede pública pela particular 
(que não anda bem também não), ou mudam 
de profissão, desmotivados por um salário 
aviltante e vergonhoso. Tudo isso ainda é 
agravado pela falta de recursos nas escolas, 
a formação inadequada por parte dos profes-
sores e a situação econômica dos alunos, que 
muitas vezes são obrigados a trabalhar para 
ajudar a sustentar suas famílias. 

Com a mais recente pesquisa sobre o 
tema, comprovemos como a educação e os 
jovens são tratados com descaso no Brasil, 
tornando um dos três piores sistemas educa-
cional do mundo.

Um em cada cinco jovens brasileiros en-
tre 15 e 17 está fora da escola. Ou seja, não 
freqüenta a sala de aula – o que representa 
cerca de 20% do total dessa faixa etária. Os 
dados são da pesquisa feita pela FGV (Fun-
dação Getúlio Vargas), a partir de análises de 
dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística).

Os principais motivos alegados pelos jo-
vens que estão fora da escola são desinteres-
ses (42%), atividade profissional ou domésti-
ca que impede o estudo (21%) e pela falta de 
transporte (10%).

Rondônia é o Estado com maior número 
de jovens que não “querem” estudar por de-
sinteresse, com 13,75%. Já o Acre se destaca 
por apresentar os mais altos índices do que 
não estudam por falta de escolas acessíveis, 
4,99%, e dos que têm trabalhar 7,88%.

Entre os jovens de 15 a 17 anos, os que 
têm maior jornada na escola são os de Brasí-

lia, com uma média de 4,8 horas por dia. Já o 
Estado de Santa Catarina ocupa o último lu-
gar, com 3,1 horas.  “Isso pode ter a ver com 
uma tradição maior de esses jovens exerce-
rem atividades rurais”, avaliou o coordenador 
da pesquisa, Marcelo Nery.

O Rio de Janeiro lidera o ranking de ma-
trícula, com 88% dos jovens na faixa de 15 
anos aos 18 anos matriculados em escolas 
públicas ou privados. Pernambuco está em 
último lugar, com 75%.

O estudo mostra que o Bolsa Família 
“impacta pouco” sobre o trabalho em geral 
e sobre o trabalho infantil de maneira par-
ticular.

“Há os que criticam o Bolsa Família por 
ele, teoricamente, provocar o chamado ‘efeito 
preguiça’: a pessoa recebe os recursos do pro-
grama e não vai trabalhar. A pesquisa mostra 
exatamente o contrário. Essas pessoas traba-
lham ainda mais. Pelos dados da PNDA (Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios), 
aumentou o trabalho infantil no Brasil entre 
2004 e 2005”, disse Nery.

A pesquisa teve como objetivo subsi-
diar a iniciativa do PDE (Plano de Desen-
volvimento da Educação) e dar prioridade à 
Educação Básica (Educação infantil, Ensino 
Fundamental e Médio) em “detrimento” do 
Ensino Superior. 

Por conta de tudo isso, tem-se deixando 
uma boa parcela da população (justamente a 
que mais precisa) excluída de uma educação 
formal de qualidade, agravando ainda mais o 
quadro de miséria do país. 

*Graduado em História (Licenciatura); Pós-Graduado 
(Especialização) em História Regional; Pós-Graduado (Es-
pecialização) em Gestão Escolar; Pós-Graduado (Especia-
lização) em Docência do Ensino Superior; Bacharelando 
em Ciências Jurídicas e Diretor do Jornal DIREITOS (www.

jornaldireitos.com.br) 

Educação 
Excludente

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

Por Vercil Rodrigues*

Mensagem: “A melhor maneira de melhorar o padrão de 
vida está em melhorar o padrão do pensamento”. Anônimo.
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Além disso, o processo de fabricação do eta-
nol de cana permite aproveitar um de seus sub-
produtos de forma rentável. Após a moagem da 
cana, é possível obter energia elétrica a partir da 
queima do bagaço. Isto não só propicia às usinas 
suas auto-suficiências como também permite for-
necer os excedentes de eletricidade para as redes 
nacionais de distribuição. Hoje, esses exceden-
tes representam apenas 3% da matriz energética 
do país. Muito pouco, se compararmos com sua 
capacidade disponível. Todavia, estima-se que 
até 2020 o potencial de cogeração do setor possa 
atingir 15 mil megawatts. Para efeito de com-
paração, a usina de Itaipu possui uma potência 
instalada de 14 mil megawatts.

Ademais, soma-se ainda o fato de a cana-
de-açúcar utilizada para a produção de etanol ser 
cultivada em uma área que representa apenas 1% 
da área agriculturável do país, o que nos traz uma 
hipótese bem provável: dificilmente um país po-
derá superar o Brasil nesse ramo. Os consumi-
dores do mundo globalizado deverão pressionar 
seus governos no sentido de reduzir as emissões 
de dióxido de carbono, segundo os marcos do 
Protocolo de Kioto, e não haverá alternativa co-
mercial melhor em combustíveis renováveis da 
biomassa, senão o mercado brasileiro. 

Enfim, o etanol como commodity interna-
cional é uma questão de tempo, desde quando, no 
início de 2007, os presidentes Luiz Inácio Lula 
da Silva e George W. Bush assinaram um memo-

rando de entendimento sobre biocombustíveis, o 
qual fez surgir um convênio entre o Instituto de 
Metrologia, Normalização e Qualidade do Brasil 
(Inmetro) e o seu congênere norte-americano, 
National Institute of Standards and Technology 
(NIST), a fim de concretizar uma padronização 
do produto. Contudo, o país precisa estar prepa-
rado no que diz respeito à pesquisa científica. 

Atualmente, embora haja uma acentuada 
preocupação com a modernização dos estágios 
de produção das usinas sucroalcooleiras, ainda 
há diversos problemas relacionados à engenharia 
aplicada que têm como consequências, princi-
palmente, uma eficiência energética comprome-
tida e um produto final com características cujas 
variabilidades são maiores que as desejadas. Por 
outro lado, sabe-se que o investimento, tanto do 
ponto de vista de formação de recursos humanos 
qualificados nas áreas estratégicas quanto para 
o desenvolvimento tecnológico, traz uma clara 
perspectiva de melhora no rendimento de seus 
processos. Sincronizar a Ciência com a vanta-
gem que a natureza nos proporcionou, certamen-
te, fará do Brasil um modelo a ser seguido em 
questão de energia renovável. 

Por Marcus V. Americano da Costa Filho.
Graduado em Engenharia Elétrica pela UFBA, Mestre em 
Engenharia Elétrica pela UFSC e doutorando em Engenha-
ria de Automação e Sistemas pela UFSC. Membro da Rede 
de Pesquisa CYTED, onde participam universidades da Es-
panha e diversos países da América do Sul e Central, assim 
como empresas do setor de produção de açúcar e álcool.

E-mail: adacosta@das.ufsc.br

Nobres Colegas,

Chegando ao fim da segunda gestão 
a frente da Presidência da OAB Subseção 
de Itabuna, pude vivenciar e compartilhar 
das muitas dificuldades que a nossa Clas-
se enfrenta e, ainda assim, devo dizer aos 
Colegas que até as dificuldades devemos 
enxergar através de uma ótica diferente. 
Digo isto porque esses últimos seis anos 
me trouxeram uma experiência impagá-
vel, de sorte que os obstáculos que encon-
trei junto com os Colegas na constante 
luta por uma Justiça salutar serviram-me 
de pedagogo. 

Hoje, digo que se por um lado me en-
tristeci por perceber que ainda há muito 
que fazer para se alcançar o ideal de or-
ganismo Judiciário que tanto almejamos, 
por outro, me senti motivado. Em primei-
ro lugar por saber que não estou sozinho 
nesse combate contra inimigos chamados: 
morosidade, desorganização, inaptidão e 
descompromisso. Em segundo lugar, por 
que fui abençoado com uma oportunidade 
ímpar de estar à frente do nosso Órgão e 
poder detectar quais as soluções factíveis 
para esses graves problemas que afligem 
o Poder Judiciário. Além disso, ficou bem 
claro que uma das maiores dificuldades 
que a nossa Classe enfrenta hoje, quiçá a 
maior, é o mau funcionamento da Justiça.

É oportuno lembrar aqui que duran-
te esses anos o que norteou a minha luta 
por mudanças foi a incessante vontade 
de trazer melhorias para o exercício da 
advocacia, e é exatamente isso que nós, 
da Chapa Pelo Resgate da Advocacia na 
Bahia, ao lado nosso Colega Dinailton 
Oliveira pretendemos dar continuidade, 
só que agora com mais experiência, com 
o ânimo renovado e vontade de fazer real-
mente diferente. 

Por conta disso, unindo forças e so-
mando trajetórias de labuta por mudanças, 
é que nós continuaremos lutando por uma 
Justiça mais eficaz, batalhando também 
para que as prerrogativas dos profissio-
nais do Direito sejam respeitadas e que, 
acima de tudo, a OAB volte a ser um ór-
gão que possui voz altiva em nossa socie-

dade e para conquistar isso é necessário 
que a nossa Classe esteja forte e unida.  

Por isso, um dos nossos objetivos é 
trazer equidade dentro da nossa Jerarquia, 
a fim de que não estejamos seccionados 
em categorias dentro da nossa própria 
Classe, mas que haja perspectivas à todos 
os Colegas de desempenharem as suas 
nobres atividades, com a certeza de que a 
possibilidade de viver do retorno do exer-
cício dessa digna profissão não é distan-
te, tampouco utópica. E, a partir da nossa 
união, bradarmos para que as nossas ne-
cessidades sejam atendidas, tendo em vis-
ta a amplitude das carências do nosso uni-
verso Judiciário e o nº. inscritos em nossa 
cidade, já que Itabuna é a Subseção com 
o maior nº. de advogados filiados. Assim, 
lutar por uma Classe mais unida, fiscali-
zar e assegurar o regular funcionamento 
do nosso Órgão e pelejar por mais Justiça 
é o que nós pretendemos. 

Só através dessas iniciativas é que 
conquistaremos mudanças. Contamos 
com o apoio de todos os Colegas para al-
cança-las, pois essas trarão benefícios não 
só para os profissionais do Direito, mas 
também à cidadania, pois uma socieda-
de desenvolvida é reflexo de uma Justiça 
forte e resoluta, a qual depende da nossa 
Classe para ser bem administrada.

Avancemos, pois para este alvo! 
Contamos com o seu voto!

Etanol do Brasil, a energia que 
vai mover o mundo (Parte Final)PELO RESGATE DA 

ADVOCACIA NA BAHIA

Pareceu-me conveniente escrever ainda 
jovem minhas memórias. Tinha certa idade 
quando “Carlos” me falou que,  já velho, o 
tempo roubara-lhe da mente certas nostalgias 
e detalhes importantes. Por isso empenhei-
me em pegar minha pena e desenhar minha 
vida, o que vivi e um pouco mais dos vinte 
e um anos, que ainda não tive de fato, mas 
que serão minhas memórias. Aqui começo: 
vinte e um anos e nove meses de espera para 
ver a luz (verdade que ainda tento clarear o 
meu dia). Aos nove anos pensei que poderia 
ser uma grande escritora. Troquei minhas 
bonecas por livros, papel e caneta. Iniciei a 
saga. Aos doze anos minha primeira paixão. 
Como eram puros os olhares, as mãos, os 
sorrisos. Aos quinze anos o que seria o meu 
primeiro beijo. Faltou-me a essência dos 
doze anos. Depois nos anos seguintes meu 
primeiro amor, melhor, aos dezesseis pensei 
ter achado meu primeiro amor. Aos dezoito 
anos meu quase primeiro amor, aos vinte e 
um vejo que ainda procuro meu primeiro 
amor. Mas ainda posso falar dos vinte e três, 
dos trinta, da minha chegada aos quarenta... 
Aí sim, com meu primeiro amor e dois fi-

lhos, não mais que isso. Aos sessenta e pou-
cos anos encerro minhas memórias. Não 
quero viver muito, apenas o suficiente para 
poder “contar meus filhos, caminhar nos tri-
lhos e limpar as ruas em que vou seguir”. 
Tempo em aprendi amarrar os cadarços, co-
nheci lugares, aprendi a ouvir os pássaros 
e terminei meu doutorado; aquilo que faz a 
gente sentir-se importante. Mas é certo que 
quando deito minha cabeça para dormir não 
carrego esse titulo. Agora acho pertinente 
encerrar minhas memórias. Detive-me em 
várias páginas para escrevê-la, verdade que 
fui omissa em algumas coisas, afinal, não 
quero mostrar muito meus defeitos. Em 
outros pontos fui até um pouco ufanista. O 
importante é que ainda tem o leve cheiro 
“das coisas verdes”. Uma certa riqueza de 
minúcias que o tempo me roubaria.  Quan-
to aos outros anos que virão, me esforçarei 
para cumprir minhas “memórias”. 

Por Camila Oliveira.
Graduada em comunicação social pela UESC, 

especialista em vídeo documentário e bacharelanda 
em Direito pela FTC/Itabuna.

Memórias
E-mail: camimeira@gmail.com 

Por Camila Oliveira

A ONG Transparência Brasil divulgou 
uma lista avaliando as pendências judiciais 
de parlamentares estaduais de todo o país. 
Na Bahia, foi constatado que, a partir de 
consultas feitas pela ONG nos Tribunais de 
Contas, Tribunais Eleitorais e INSS, 21% 
dos deputados baianos possuem irregulari-
dades.

Os 13 deputados com problemas na As-
sembleia baiana são Antônia Pedrosa (PRP), 
Carlos Ubaldino (PSC), Elmar Nascimento 
(PR), Fábio Santana (PRP), Ferreira Ot-

tomar (PMDB), Gaban (DEM), Gilberto 
Brito (PR), Heraldo Rocha (DEM), Joélcio 
Martins (PMDB), José Nunes (DEM), Luiz 
Argôlo (PP), Roberto Carlos (PDT) e Sér-
gio Passos (PSDB).

A ONG faz a ressalva de que só incluiu 
os deputados acusados em primeira instân-
cia quando a acusação partiu do Ministério 
Público. Este site faz outra ressalva: As 
pendências não significam que os deputa-
dos seja culpados nem que as acusações não 
comportem injustiças.. Por Thiago Ferreira

ONG diz que 21% da Assembleia
baiana tem problemas com a Justiça

ODUVALDO SOUZA
Candidato a Conselheiro Seccional
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Até o final do ano, cerca 
de 375 mil estudantes – 250 
mil por abandono e 125 mil por 
evasão – da rede estadual baia-
na de ensino público estarão 
fora das salas de aula, estima a 
Secretaria de Educação do Es-
tado da Bahia (SEC).

A evasão – quando o aluno 
sai de vez do sistema de edu-
cação – vem se mantendo no 
mesmo patamar nos últimos 

quatro anos. É de 9,9% no en-
sino fundamental (da 5ª a 8ª sé-
rie), e de 9,2% no ensino médio 
(do 1º ao 3º ano). Já o abando-
no – o estudante fica entrando e 
saindo do sistema sem concluir 
as etapas de ensino – fica na 
casa dos 20%. Em 2009, foram 
matriculados 1,257 milhão de 
alunos na rede pública de ensi-
no do Estado. Informações do 
jornal A Tarde.

Problemas sociais vão 
tirar 375 mil alunos 
das escolas estaduais

A hanseníase, outrora co-
nhecida como lepra, desde os 
tempos bíblicos é estigmatizada. 
É uma doença que afeta prin-
cipalmente a pele e os nervos 
periféricos. Inicialmente, surge 
uma mancha de cor esbranqui-
çada, mas pode também se apre-
sentar avermelhada. É indolor, 
não apresentando coceira. Essas 
características traduzem o com-
prometimento das terminações 
nervosas.

Certa vez apareceu no meu 
consultório, quando clinicava 
numa cidade do sertão da Bahia, 
um mecânico de automóveis 
com uma extensa ferida já infec-
tada no braço direito. Segundo 
ele, durante o serviço conser-
tando o motor de um caminhão, 
apoiando o braço direito nas di-
versas estruturas do motor, não 
sentira nada. No dia seguinte, o 
membro já apresentava sinais de 
inflamação. A ferida, que se es-
tendia por cerca de 20 centíme-
tros de comprimento por oito de 
largura, fora tratada nas quarenta 
e oito horas seguintes com infu-
são de ervas.

 Como na região em que eu 
trabalhava, a hanseníase era en-
dêmica, solicitei ao paciente que 
retirasse a camisa. Seu tórax, 
principalmente as costas, esta-
vam cheias de manchas esbran-
quiçadas e indolores. É preciso 
ressaltar que o motor, em que 
trabalhava o paciente, devido à 
ignição que estava sempre liga-
da, obviamente estava quente.

.Na hanseníase, o sistema 
imunológico tem muito a ver 
com o aparecimento da doença 
ou não.  É comum ocorrerem ca-
sos de enfermidade em que um 
dos cônjuges, embora habitando 
o mesmo teto há anos, somente 
um deles adoece. Seu contágio, 
diferentemente da tuberculose, 
é raro. 

Há quatro formas em que a 
doença aparece. Nas formas in-
determinada e tuberculóide há 
só as manchas indolores e não é 

possível detectar na linfa, atra-
vés do microscópio, os myco-
bacterium leprae. Nas formas 
dimorfas e virchowianas, além 
das manchas, a face do paciente 
pode estar edemaciada, inclusive 
as orelhas. Destas, cheias de lin-
fa, uma parte do sangue rica em 
células de defesa, são de onde 
se retira um pouco da linfa para 
pesquisar a presença do bacilo 
da hanseníase. Como o pavilhão 
auditivo está bastante edemacia-
do, o povo das áreas endêmicas 
chamam a enfermidade de a do-
ença das orelhas compridas. Nas 
duas últimas formas- a dimorfa 
e a virchowiana -, em virtude da 
baixa imunidade do enfermo, 
o mal progride e os pacientes 
podem apresentar os dedos das 
mãos em garra e outras defor-
midades como amputações dos 
dedos dos pés. Daí, os pacientes 
devem andar sempre calçados e 
fazer a higienização dos pés para 
evitar o surgimento de feridas.

Como foi dito acima, toda 
pessoa que apresentar em qual-
quer área do corpo manchas in-
dolores, dormência, insensibili-
dade deve ser encaminhada ao 
médico, de preferência ao médi-
co especialista.

Antes do advento dos anti-
bióticos, a enfermidade seguia 
seu curso, deixando os pacientes 
confinados e transmitindo-a à 
comunidade. Os antimicrobia-
nos mudaram esse curso e hoje 
ela é perfeitamente curável.

Para finalizar, cito um caso 
de uma jovem, temerosa de ser 
reconhecida pelas pessoas, que 
sempre me procurava à noite 
para receber a medicação. Uma 
vez ela confessou-me que pre-
tendia suicidar-se. Aconselhei-a 
procurar certa cidade, onde tam-
bém se tratavam hansenianos e 
refugiar-se em Deus, pai de in-
finita misericórdia, que jamais 
abandona seus filhos e filhas.

Por Jairo Santiago Novaes.
Médico em Itabuna – Bahia. 

Hanseníase
E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com

1- Como se emprega palavra ‘alerta’ e qual é a re-
gência de alertar?

Como advérbio, alerta é invariável na acepção de aten-
tamente, em atitude de vigilância. Também não varia como 
interjeição: Companheiro, alerta!

Como adjetivo, varia em número e tem o significado de 
vigilante, atento: Com os desabamentos, os pais estavam 
alertas (= atentos).

A regência correta é alertar alguém de/contra/para/sobre 
alguma coisa. Portanto, usa-se preposição quando alertar 

significa chamar a atenção.
Como transitivo direto, significa tornar alerta, advertir. 

Alertar significa também pôr-se em alerta: Alertaram-se 
quando os seguranças determinaram que evacuassem a área.

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

É mais uma incongruência da reforma ortográfica.
Na base XV do Acordo Ortográfico, eles fazem esta ob-

servação: Certos compostos, em relação aos quais se per-
deu, em certa medida, a noção de composição, grafam-se 
aglutinamente: girassol, madressilva, mandachuva, ponta-
pé, paraquedas, paraquedistas, etc. (Grifos nossos). Por que 
“em certa medida” paraquedas perdeu a noção de compo-
sição e para-raios não? Como se consta não faz sentido.

Policia Militar1-  ................................................................ 190.
Policia Civil2-  .............................................. 197  e  3214 7814
Corpo de Bombeiros3-  ...................................................... 193.
Defesa Civil4-  .................................................................... 199.
Samu5-  ............................................................................... 192.
Delegacia da Mulher Itabuna6-  .............................. 3214 7826.
Delegacia do Meio Ambiente Ilhéus7-  ................... 3234 8147.
IBAMA/Ilhéus8-  ..................................................... 3634 2850
OAB/Itabuna9-  ....................................................... 3613 1892.
ECAD/Bahia10-  .................................................(71) 3321 5511
NUPRAJ/FTC11-  ..................................................... 3214 2426.
Receita Federal12-  .................................................... 3214 5648.
Cartório de Protestos13-  ............................................ 3211 8520
Cartório Eleitoral14-  .................................................. 3211 1242
Complexo Policial15-  .................................................. 367 3315
Departamento de Polícia Técnica16-  ......................... 3617 1700
Secretária da Fazenda Estadual17-  ........................... 3613 5568.
Fórum Rui Barbosa18-  .............................................. 3214 6200
Ministério Público do Estado19-  ............................... 3613 0277
 Policia Rodoviária Federal20-  .................................. 3613 7009

Ciretran Itabuna21-  ................................3214 7714 e 3211 0679
Ciretran Ilhéus22-  ...................................................... 3639 3815
Aeroporto de Ilhéus23-  ......................... 3634 2840 e 3231 7269
Embasa24-  ........................................................... 0800 555 195.
Coelba25-  ..............................................3613 4811 e 3212 4690
FUNDESB/Fund. dos Deficientes26-  ....................... 3215 5434.
Zona Azul27-  ............................................................ 3617 1964.
Amurc28-  .................................................................. 3613 5114.
Direc 0729-  ........................................... 3215 2577 e 3613 3822
Unime30-  ................................................................... 2102 3000
FTC31-  ...................................................................... 3214 2424
Uesc32-  ...................................................................... 3680 5200
Faculdade Madre Thays33-  ....................................... 3634 6160
Prefeitura Municipal de Itabuna34-  ........................... 3613 1188
Câmara de Vereadores de Itabuna35-  ... 3613 1313 e 2103 3123
SAC Itabuna36-  ......................................................... 3613 5510
Associação Comercial e Empresarial de Itabuna37-  . 3613 1171
Emasa38-  .............................................................. 0800 73 1195
Procon 39-  ................................................................. 3613 5210
Juizado Especial Federal40-  ...................................... 3616 1913

A Câmara de Vereadores de Ibicaraí 
concedeu ao deputado federal Geraldo 
Simões o título de cidadão ibicaraiense. 
A solenidade aconteceu durante a noite 
da última quarta-feira (21), prestando 
homenagens também a outras 17 per-
sonalidades reconhecidas como impor-
tantes colaboradoras para o desenvolvi-
mento do município. 

De acordo com Geraldo Simões, Ibi-
caraí é uma cidade por quem tem um imen-
so carinho, considerando-a como sua terra. 
“Aqui trabalhei como servidor da Ceplac, 
fiz grandes amigos. O título que agora me 
enche de orgulho reforça o compromisso 
de continuar trabalhando cada vez mais 
pelo cidade e pela melhoria da qualidade 
de vida de sua gente”, disse o deputado aos 
presentes na Casa Legislativa.

A homenagem ao deputado federal 
foi concedida pelo presidente da Câma-
ra de Ibicaraí, Valtaire Moreira. Para ele, 
Geraldo tem uma vida marcada por lu-
tas em prol da região cacaueira e, con-
sequentemente, também por Ibicaraí. “O 
título de cidadão é uma prova de reco-

nhecimento do nosso município pelos 
trabalhos que vieram a beneficiar nossa 
população”, afirmou o vereador. Outro 
homenageado com o título de cidadão foi 
o senhor Rodrigo Conceição, de 74 anos. 
Há décadas, ele mantém o serviço de co-
municação por alto-falante na cidade.

Ao receber o título de cidadão ibi-
caraiense, Geraldo Simões falou sobre 

a história do município, que nasceu de 
um roçado e completou 57 anos, na últi-
ma quinta-feira (22), sendo considerada 
uma das poucas cidades do interior sul-
baiano a combinar o desenvolvimento 
urbano e rural. Segundo o deputado, 
Ibicaraí tem jeito de metrópole, com 
comércio pujante e produção agrícola 
independente.

Geraldo Simões recebe título
de cidadão ibicaraíense

Geraldo Simões com o prefeito Lenildo Santana e vereadores de Ibicaraí
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

Todos têm nas suas avaliações a primeira 
resposta, mas poucos respondem à segunda 
pergunta.

Estas perguntas eram sempre citadas por uma 
das pessoas que mais se dedicaram à educação e 
cultura no Brasil: Professor Darci Ribeiro.

A constatação a seguir, desprovida de qual-
quer ideologia religiosa, contida em obras lite-
rárias de Leonardo Boff, apresenta em linhas 
gerais a diagnose e as transformações deseja-
das pela ESCOLA DE CIDADANIA para a 
sociedade e para as comunidades selecionadas 
para o projeto.

Existe um mal-estar da civilização o qual 
tem sido constatado há décadas por uma série 
de analistas e pensadores contemporâneos.

O empobrecimento dos povos da Terra é a 
conseqüência maior provocada pela sociedade 
Industrial da chamada era moderna.

Foram gerados os agravamentos das rela-
ções sociais, a destruição do meio ambiente, os 
conflitos étnicos, as guerras econômicas e tudo 
o mais que foi implantado abalando a legitima-
ção da ordem e a perda dos valores básicos de 
uma sociedade.

Diz-se que hoje vivemos a era da pós-mo-
dernidade na qual os indivíduos têm nos seus 
valores, os tijolos que construirão um novo ce-
nário de vida, que atenda aos requisitos econô-
micos e sociais. Inicia-se então a era dos valores, 
onde não há espaço para a ação de corrupção 
quer seja no campo sentimental ou material. 

A cultura capitalista de valorização do con-
sumismo nos trouxe até onde estamos e a ide-
ologia individualista foi o transporte utilizado 
nesta viagem fracassada.

Por outro lado, o conceito antigo do traba-
lho morreu e no seu lugar nasceu o conceito da 
informação e da comunicação, ficando o local 
da produção hoje ocupado pela comunicação 
já que a economia é muito mais de serviço do 
que de produto.

O rompimento com esta cultura individu-
alista é a única forma de passarmos a novos 
tempos, de iniciarmos uma nova era, uma era 
onde a solidariedade e a ética restabeleçam a 
justiça em todos os seus campos.

No novo ambiente, o planeta Terra precisa 
recuperar a sua integridade e a de seu equilíbrio 

ecológico, como condição fundamental para a 
salvação da humanidade.

A pós-modernidade nos trouxe a busca da 
redução do individualismo da ordem capitalis-
ta e o coletivismo da ordem real-socialista.

Particularmente, o Brasil tem um passado 
mais distante de colônia, de dominação, com 
toda sorte de subjugação de cultura e de valo-
res e mais recentemente um longo período di-
tatorial, de duas décadas.

Historicamente, é a vontade do poder e da 
dominação que imperam.

Criaram-se as culturas do medo, da corrup-
ção, do enriquecimento ilícito com objetivo de 
obter o prazer e o do desejo mimético.

Esta última traduz que na raiz de tudo está a 
estrutura do desejo humano, que é o trampolim 
para as transformações. 

Em relação à pessoa humana, esta não pode 
mais prescindir do seu direito à dignidade e este 
direito só estará estabelecido quando a liberdade 
e a criatividade não lhe forem negados.

Um novo paradigma está se erguendo com 
muito vigor e função da grave crise ecológica, 
ele é revolucionário, pois rompe com a ordem 
vigente, ele é uma revolução civilizacional.

Na seqüência da história, tivemos o Ilumi-
nismo, o Capitalismo, o Socialismo e os povos 
viveram e aprenderam muito com todas as ex-
periências passadas e estamos hoje diante de 
uma realidade: Que caminho seguir? O quê fa-
zer? O quê é válido para o momento atual neste 
início do terceiro milênio? 

Trabalharemos para a transformação, para 
a formação do cidadão, e da vida que lhe per-
mita ter esperança e fé no futuro, que terá de 
ser conquistado coletivamente, e desta con-
quista, estas pessoas participarão, pois estarão 
mais preparadas. 

Desejamos muito, ter a oportunidade da sua 
parceria, para juntos na prática, trabalharmos 
com muito comprometimento, na construção 
da resposta, para que o Brasil dê certo, com a 
disseminação da ESCOLA DE CIDADANIA.  

  Texto compilado de 
WWW.escoladecidadania.org

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

A Secretaria da Educação 
(SEC) de Itabuna promoveu, 
na quinta-feira (22), no au-
ditório da FTC, um encontro 
com os profissionais da rede 
de ensino do município, com 
o objetivo de discutir sobre o 
Fundo de Manutenção e De-
senvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb), piso salarial e plano 
de carreira para o magistério. 
O evento contou com a parti-
cipação do deputado federal 
Severino Alves, que ministrou 
palestra sobre o tema “Educa-
ção: direito de todos”.

O parlamentar destacou a 
presença e o interesse do pre-
feito em incentivar o debate so-
bre questões importantes para 
os professores da cidade. Ao 
comentar sobre o piso salarial 

e plano de carreira, Severiano 
Alves observou a necessidade 
de valorizar o magistério, “ali-
nhando e aliando” a formação 
e a carreira, o que será definido 
com a formatação do plano. 

A expectativa é que em 2010 
o piso salarial nacional aumente 
de R$ 950,00 para R$ 1.132,40. 
Com o intuito de adequar os sa-
lários dos professores ao novo 
piso, o secretário Gustavo Lis-
boa enviou uma solicitação 
fundamentada ao ministro da 
Educação, Fernando Haddad. 
No documento, foram expostos 
dados estatísticos que apresen-
tam o cenário da educação no 
município como o quadro fun-
cional formado totalmente por 
professores concursados, com 
90% enquadrados no regime de 
40 horas.

 Lisboa mencionou os dados 

financeiros que comprovam os 
reajustes salariais realizados e 
o custo com a merenda esco-
lar, dentre outras informações. 
“Nós pretendemos conservar as 
gratificações e adicionais inde-
pendentes do piso, ou seja, não 
queremos incorporar as vanta-
gens ao valor do piso salarial, 
por isso devemos observar os 
recursos financeiros disponí-
veis, de modo que possamos 
honrar nossos compromissos”, 
frisa Lisboa.

Também estiveram presen-
tes o prefeito de Itabuna, Ca-
pitão Azevedo, o vice-prefeito 
e secretário da Saúde, Antônio 
Vieira, secretário da Educação 
de Itabuna, Gustavo Lisboa, 
secretários municipais de Edu-
cação de cidades circunvizi-
nhas e profissionais da rede de 
ensino de Itabuna.

SEC promove debate 
sobre Fundeb, piso salarial 

e plano de carreira
“Por que o Brasil não dá certo?”
“O quê você tem feito para 
mudar o cenário atual?”.

Ter uma Itabuna mais hu-
mana e que trate com dignida-
de todos os seus filhos e filhas, 
garantindo acessibilidade às 
pessoas com deficiência. É 
este o maior sonho da direto-
ria da Fundação dos Deficien-
tes do Sul da Bahia (Fundesb) 
para a centenária Itabuna. A 
Fundesb apresentou documen-
to que sugere uma série de in-
tervenções no  sistema viário, 
no Código e Posturas Municí-
pio, bem como a regulamenta-
ção do Decreto nº 5.296, de 2 
de dezembro de 2004.

Ao entregar o documento, o 
presidente da Fundesb, Iacilton 
Prado de Queiroz, ressaltou o 
dinamismo e o esforço do go-
verno municipal em implemen-
tar obras e projetos que possam 
assegurar melhor qualidade de 
vida à população itabunense. Ele 
adiantou que a entidade pode 
contribuir com a Prefeitura na 
identificação dos diversos pon-
tos da cidade onde é necessária a 
construção de rampas de acesso 
e o rebaixamento de meios-fios 
e calçadas. 

“Estes são dois problemas 
que precisam ser solucionados 
na cidade e a Fundesb já tem um 
projeto que pode ser aproveita-

do pelo governo municipal. As-
sim, estaremos dando um passo 
significativo para que Itabuna, 
na Bahia, saia na frente na regu-
lamentação do Decreto nº 5.296, 
que estabelece normais gerais e 
critérios básicos para a promo-
ção da acessibilidade das pes-
soas portadoras de deficiência 
ou com mobilidade reduzida”, 
argumenta Iacilton.

No documento, a Fundeb 
lembrou a mobilização empre-
endida pela entidade em prol 
dos deficientes e solicitou ao 
prefeito Capitão Azevedo a ado-
ção de três medidas em curto 
prazo: construção de quebra-
molas na Avenida José Soares 
Pinheiro, nas proximidades do 
acesso à sede da Apae; o rebai-

xamento do meio-fio na Avenida 
do Cinquentenário, a fim de fa-
cilitar o acesso dos cadeirantes 
às calçadas; e a construção de 
uma passarela plana em frente 
ao Jequitibá Plaza Shopping.

O coordenador de eventos 
da Comissão do Centenário e 
chefe de Cerimonial da Prefei-
tura, Ramiro Aquino, destaca 
a importância da colaboração 
que as entidades podem dar na 
construção do projeto do cente-
nário. Ele adianta que uma das 
intenções do governo municipal 
é exatamente envolver a socie-
dade civil organizada neste pro-
cesso para que as obras e demais 
atividades programadas possam 
refletir os interesses de toda a 
comunidade.

Fundesb apresenta proposta de 
acessibilidade para centenário

O prefeito de Itabuna Capitão Azevedo fala sobre o Fundeb

Ramiro, Iacilton e Walmir falam sobre o centenário de Itabuna



Nada mais enfadonho 
e ultrapassado hoje em dia 
do que querer ser gênio e 
alardear inteligência aos 
quatro cantos, demons-
trando o quanto se é culto. 
Aquele ser estereotipado, 
apontado e imaginado 
pelos outros na rua: ele 
acha que é tudo na vida, 
só porque sabe mais! Na 
verdade, não há vantagem 
alguma e o mundo não 
necessita de energúmenos 
inteligentes, mas, sim, de 
pessoas ignorantes e aves-
sas à sapiência. 

Para isso, devemos, 
inicialmente, destruir toda 
forma de conhecimento 
legitimado: de chofre os li-
vros. Queimá-los em gran-
des fogueiras, atear fogo em 
todas as páginas escritas, já 
que eles são verdadeiros 
tóxicos mentais, viciadores 
e implacáveis, moldando 
sempre a esperteza e a sa-
gacidade na alma. 

Assim também como 
de toda a Arte, supérflua 
e desnecessária para um 
mundo perfeito e feliz. De-
pois disso, temos que correr 
atrás das bruxas, ou melhor, 
desses supra-sumos que 
originam obras da discór-
dia e do ódio. É importante 
deixar de acessar sites de 
informação, principalmen-
te os culturais. Evitemos, 
da mesma forma, a conver-
sa sábia e desinteressada. 
Vamos acabar com esse 
submundo do crime, lugar 
melancólico onde são pin-
celadas as pusilanimidade 
do homem. Fechemos as 
universidades, as bibliote-
cas, as livrarias. 

Ser culto é um pre-
cipício mortal – e moral! 
Abismo onde se aprende a 
pensar por si só, o que é por 
demais perigoso, (no míni-
mo leviano por parte dos 
poderes legítimos constituí-
dos!); onde se vive no meio 
de dissabores inquietantes e 
elucidativos, ao som de mú-
sicas subversivas e filmes 

mudos, abrindo caminhos 
para a auto-descoberta. Aí, 
esse povo cult fica se me-
tendo onde não deve, vira 
sabichão e às vezes prepo-
tente. Nariz empinado, tem 
respostas para tudo e para 
todos. 

Não, mil vezes não! 
Ninguém precisa descobrir 
as torpezas escondidas de 
si mesmo e do outro. Nota-
damente perto de embarcar-
mos com nossos comandan-
tes no navio Brasilis quase 
à deriva. A ninguém é dada 
a onipotência, em qualquer 
época, de sair das cavernas 
platônicas, são leis certas o 
uso das correntes imaginá-
rias e fortes, aprisionando 
as mentes e os corações 
para que não se enxergue a 
luz! Pode ser o início do fim 
da Terra. Gente sábia pró-
xima a gente sábia corre o 
risco de gerar motim, revol-
ta e confusão. Pode tornar o 
mundo gay, ou incendiado 
de depressão, ou todos vi-
rarem hippes drogados, ou 
anarquistas, simplesmente 
por assumirem seu eu e des-
cerrar as cortinas do self. 

Agora, antes de qual-
quer coisa, é imprescindí-
vel populações de neófitos 
pelo planeta; é inadiável o 
se espraiar da estupidez na 
humanidade inteira; exata-
mente o oposto do arianis-
mo humanóide hitleriano. 

Queremos a demên-
cia de todas as formas, 
multirracial, vendidas ou 
doadas de todos os tama-
nhos, formatos e sabores, 
sem deixar de lado a in-
clusão social. Desejamos 
a mediocridade já, em prol 
dos princípios e dos bons 
costumes! Abaixo a inteli-
gência! Gritemos, irmãos, 
em alto e bom som: Salve 
a burrice! Salve a burrice! 

Salve-se quem puder...

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. 
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Ode à burrice 
ou a burrice de 
ser inteligente
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Caros leitores, dedicarei esta 
coluna aos vinhos espumantes. O 
principal motivo é a grande satisfa-
ção que tenho em poder trabalhar 
com produtos de alta qualidade e 
flanar nossa bandeira do Brasil. 
Atualmente, estamos entre os me-
lhores produtores de espumantes 
do mundo, sem nada dever aos 
grandes “champanhes franceses”, 
sendo até mesmo igualados a eles. 
A propósito, gostaria de esclare-
cer que Champanhe é um vinho 
espumante produzido na região 
francesa de Champanhe, e esta 
denominação de origem contro-
lada segue uma rígida legislação 
para a manutenção da qualidade e 
a identificação do produto.      

Os espumantes estão classi-
ficados em: Brut; Rosé; Demi-
Sec e Suave.

Existe muita confusão en-
tre os consumidores quanto à 
sua classificação, pois temos 
no mercado produtos similares, 
mas produzidos de outras ma-
neiras e matérias-primas, caso 
dos frizantes e lambruscos, na 
sua maioria, produtos de baixa 
qualidade, ma s agradável ao pa-
ladar pelo índice de açúcar, são 
bem “docinhos”. Assim como 
chamar um espumante de Pro-
secco, pois Prosecco é uma va-
riedade de uva proveniente da 

Itália, também destinada à pro-
dução de espumantes.

No Brasil, os produtores 
perceberam que o nosso ‘terroir” 
é perfeito para a produção desta 
celebrada bebida, e  tem arre-
matado prêmios e importantes 
Classificações nas degustações 
ao redor do mundo, sempre en-
tre os melhores.

A maioria dos espumantes é 
produzido com as variedades de 
uvas Chardonnay e Pinot Noir e 
os métodos mais utilizados são 
o Charmat e o Champenoise, as-
sunto que aprofunadrei na próxi-
ma edição.

Esta bebida tem as caracte-
rísticas perfeitas para o Brasil, 
principalmente para o nosso 
Estado, pois consome-se a 6ºC, 
sendo altamente refrescante e 
ajudar na digestão, devida à sua 
acidez, harmonizando com qua-
se todos os pratos. É ideal para o 
acompanhamento de petiscos e 
pratos à base de frutos-do-mar, 
ou simplesmente para um tintim 
para a celebração da vida.

Saúde a todos e bebam com 
moderação,

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

TST nega o jus 
postulandi

O pleno do Tribunal Superior do Trabalho (TST) ne-
gou, por 17 votos a 7, o jus postulandi em matérias que 
tramitam na corte. A prática consiste na atuação de uma 
das partes no processo, em causa própria, sem a repre-
sentação de um advogado. 

Ela tem sido usada nas varas do Trabalho, onde co-
meçam os processos, e nos tribunais regionais do Traba-
lho, locais em que são apreciados os Recursos Ordiná-
rios. A partir daí, quando há recurso ao TST, não mais 
estão em discussão aspectos relacionados com os fatos 
e provas da ação, mas sim questões técnicas e jurídicas 
do processo. O que esteve em discussão ontem foi exa-
tamente a possibilidade de a parte continuar a atuar em 
causa própria no TST. 

A matéria já havia sido votada pela Seção Especia-
lizada em Dissídios Individuais (SDI-1), quando o então 
relator, ministro Milton de Moura França, atual presi-
dente do tribunal, manifestou-se pela impossibilidade de 
adotar o jus postulandi no âmbito do TST. O ministro 
Brito Pereira abriu divergência e foi seguido por outros 
colegas da SDI-1. Com isso, a discussão acabou sen-
do remetida ao pleno, por sugestão do ministro Vantuil 
Abdala. Ele propôs a votação de um incidente de uni-
formização de jurisprudência, instrumento pelo qual o 
TST adota um posicionamento único sobre determinado 
assunto. 

No pleno, coube ao ministro Brito Pereira assumir 
a relatoria. Ele manteve seu entendimento, adotado na 
SDI-1, ou seja, a favor do jus postulandi no TST. Preva-
leceu, no entanto, o voto em sentido contrário, do minis-
tro João Oreste Dalazen, vice-presidente do TST.  

Para cumprir última 
vontade do testador é 
afastada regra que 
subordina sucessão à lei 
vigente no seu falecimento

Fixado o regime de separação de bens, em pacto 
antenupcial firmado sob a proteção do Código Civil de 
1916, em estrita observância ao princípio da autonomia 
da vontade, lei alguma posterior poderia alterá-lo por se 
tratar de ato jurídico perfeito. Com esse entendimento, a 
Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não 
acolheu o pedido de habilitação do espólio de M.M.M. 
nos autos do inventário de P.M.F.

A Turma considerou que, no caso, deve ser afasta-
da a invocação da regra de que a sucessão se subordina 
à lei vigente à época do falecimento, de modo a serem 
mantidas como hígidas as disposições de última vontade 
do testador. 

P.M.F. e M.M.M. casaram-se sob o regime de se-
paração total de bens, fazendo-o de acordo com a le-
gislação à época vigente por meio de pacto antenupcial 
lavrado em maio de 1950. 

Ocorre que na decisão em comento o casal contraiu 
matrimônio sob o regime de separação de bens, o que 
possibilitou ao de cujus dispor livremente de seu patri-
mônio, na elaboração do seu testamento. 

Tendo em vista que o testamento é o negócio jurídi-
co causa mortis, pelo qual o titular do patrimônio dispõe 
do patrimônio de acordo com sua vontade para depois 
de sua morte, ou seja, é uma forma de manifestar sua 
última vontade, a Quarta Turma do STJ decidiu afastar a 
regra de que em direito sucessório prevalece a lei vigen-
te ao tempo da abertura da sucessão e excepcionalmente 
resolveu por manter as disposições de última vontade 
do testador que era deixar como seu único herdeiro um 
sobrinho. 

Por J. Agilton Macedo. Bacharelando 
em Direito FTC/Itabuna e Estagiário 

da Defensoria Municipal e do NUPRAJ/FTC

E-mail: agilton@uol.com.br 
Condenado por estelionato 

pela Corte Especial do Tribu-
nal de Justiça de Pernambuco 
(TJPE), o juiz de Direito Luiz 
Eduardo de Souza Neto foi con-
denado a quatro anos de reclusão 
e demitido. Com a perda do car-
go de magistrado, ele também 
perdeu o salário e o direito à 
aposentadoria proporcional. Ele 
era juiz de Araripina, no sertão 
pernambucano, e já estava afas-
tado das suas funções. A decisão, 
inédita no Estado, ocorreu depois 
de cinco horas de sessão, na noite 
de ontem. Outros juízes já foram 
condenados pelo TJPE, mas a 
pena máxima era a aposentadoria 
compulsória, com a preservação 
proporcional dos salários.

A condenação foi por unani-
midade. Para a relatora da ação pe-
nal, desembargadora Helena Caúla, 

a perda do mandato se deveu “à 
conduta criminosa absolutamente 
incompatível com o exercício da 
judicatura”. O revisor do processo, 
desembargador Fernando Ferreira 
afirmou, no seu voto, afirmou que 
o caso configura “um tumor que 
deve ser extirpado do Judiciário”. 

De acordo com o TJPE, o 
juiz Luiz Eduardo de Souza Neto 
concedeu, em 2006, liminar em 
Ação Cautelar de Substituição de 
Garantia para troca fraudulenta de 
bens e imóveis por letras pobres 
sem avaliar as novas garantias 
e sem dar conhecimento à outra 
parte, no caso o Banco do Brasil. 
O leilão marcado para penhora 
dos bens oferecidos - imóveis, 
veículos e máquinas - em maio de 
2006, foi sustado diante da deci-
são do juiz da 1ª Vara de Araripi-
na, em Pernambuco. 

Pela 1ª vez, juiz de Direito 
é preso e demitido em PE
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Sobre 
quebra-molas 
e afins

De repente, sem aviso, eis que ele surge: imponente, 
robusto, impávido, sabedor de sua força e de suas ordens. 
Frear, brecar, diminuir, ruir, deter, impedir, quebrar, danar 
são algumas de suas funções. Ele é o quebra-molas. Im-
passível em sua tarefa de disciplinar (piorar) o trânsito.

Nas ruas de Itabuna e de muitas cidades de médio e 
pequeno porte no Brasil ele é um elemento que integra a 
paisagem urbana e o dia a dia de todos os cidadãos. Mas o 
que mesmo é ele? Realmente que verdade se nos apresen-
ta a “presença” de um ou vários quebra-molas em nossas 
ruas?

Ao ver um quebra-mola em Itabuna remeto-me ime-
diatamente a Salvador (metrópole mais próxima) e lem-
bro-me de suas vias de tráfego intenso e rápido sem que-
bra-molas. Vejo os carros correndo, fluindo (na medida do 
possível e do engarrafamento, é claro). Penso logo, diante 
da demonstração de “sabedoria” e de disciplinamento do 
trânsito em Itabuna como não seria interessante encher as 
ruas de Salvador de quebra-molas.

Vou mais adiante, que tal colocá-los também nas BRs 
e estaduais. Seria lindo: a cada cem metros um quebra-
mola, imagine, não mais teríamos acidentes graves, ne-
nhum morto por choques entre dois veículos. Beleza que 
seria...

Mas pensando bem, o uso desse tipo de “acessório” 

para regulamentar o trânsito no final só demonstra duas 
coisas:

1) A incompetência de nossos gestores públicos 
municipais. Como pode uma cidade do porte de Itabuna, 
centro econômico e político de uma região de mais de um 
milhão de habitantes se resignarem a resolver problemas 
modernos com medidas arcaicas? Tal fato só demonstra 
nossa incompetência em colocar na administração quem 
deveria estar em casa.

2) Nossa apatia diante da ausência de regras e de 
sua imposição a todos os moradores e/ou visitantes da 
cidade. Existem leis, existem normas, precisam ser estu-
dadas, conhecidas, seguidas, impostas. Faz-se necessário 
que toda a sociedade perceba que no final das contas, ela é 
a responsável por tal arremedo na solução de nossos pro-
blemas no trânsito.

Finalmente, nunca é demais lembrar, que muitos con-
cordam com a proliferação dessas coisas me nossas ruas. 
Tal coisa atesta nossa ignorância, arcaísmo e pobreza na 
compreensão e resolução dos problemas que a vida mo-
derna nos apresenta.

Forte abraço.

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

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

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

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

Angra, és dos Reis
Mas das Rainhas também.
Assim senti-me em tuas águas,
Em suas matas, em tuas rochas,
Que contornavam o verde 
esmeralda de teu mar.
Extasiada fiquei,
Com tua beleza íngreme
Tuas matas, paisagens,
Natureza viva!
Que pena! Não chegaram aos olhos
De Monet, Degas, Cezanne,Van 
Gogh.
 
Nadei minhas alegrias,
Compartilhando com teus 
peixinhos coloridos,
Com o balé dos teus golfinhos,
Em tuas águas verde-cristalinas
Que de tão transparentes,
Fizeram-me enxergar a hora
De “BE HAPPY”
 

E assim, com minha alma refletida
No espelho de tuas águas serenas,
Mergulhei minhas dores,
Meus medos, minhas decepções.
Encorajei-me e afundei então
Meu baú das recordações tristes,
Aprisionado em meus 
pensamentos.
Uma voz benigna dizia: DON’T 
WORRY, BE HAPPY”
 
Vespúcio em tua sabedoria te 
chamou de Costa Verde,
E de Paraíso.... feliz esse 
Américo!
Que vislumbrou tua bela enseada
Indescritível, a meu ver.
És um paraíso, sim
E aqui neste paraíso chamado 
Angra,
Fui e decidi “ TO BE HAPPY”

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

POESIAS...

Angra dos reis e rainhas

Fogazzi assume com missão 
de classificar o Itabuna

Os resultados não vieram, e o trei-
nador Daniel Rogério, o Danielzinho, 
acaba de ser substituído no comando 
técnico do Itabuna esporte Clube na 
Copa Governador do Estado. O presi-
dente Ricardo Xavier anunciou hoje a 
contratação do novo comandante, Gel-
son Fogazzi, que vai assumir o time 
com a missão de tentar classificar o 
Itabuna para a segunda fase da compe-
tição.

Danielzinho, que foi elevado do 
time de juniores para o profissional, 
retorna para a base com o objetivo de 
retomar o trabalho com os garotos, já 
visando o campeonato baiano da cate-
goria de 2010 – competição que é reali-
zada paralelamente ao Baianão.

Por enquanto, a mudança de treina-

dor se refere apenas à Copa Governador 
do Estado. “Vamos buscar a classifica-
ção, por isso precisamos dar uma sacu-
dida na equipe. Fogazzi assume com 
esse objetivo. Ao mesmo tempo, com 
Danielzinho, faremos uma boa prepa-
ração para o Baiano de juniores, visan-
do a Taça São Paulo, nosso maior obje-
tivo”, explica Ricardo Xavier (foto).

A campanha do Itabuna na Copa 
Governador vem sendo decepcionan-
te. O time, que mescla garotos da base 
com alguns profissionais experientes, 
perdeu as três partidas que disputou 
até aqui. O ataque desencantou no jogo 
contra o Bahia – fez quatro gols – mas 
a defesa continuou decepcionando – to-
mou cinco, somando oito tentos contra, 
e um saldo negativo de quatro.

O atual presidente da seccional 
de Itabuna da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Dr Oduvaldo 
Carvalho, diz que apóia o candidato 
Andirlei Nascimento à sua sucessão 
na presidência da ordem. Segundo 
Oduvaldo, o apoio ao candidato se 
deu porque a chapa 1, a qual Andirlei 
pertence, é composta por advogados 
compromissados e éticos. “A Chapa 1 
é forte porque é formada por homens 
e mulheres atuantes, transparentes 
e éticos,sem nenhum demérito para 
com as outras chapas”, afirmou. 

Quem também apóia a candida-
tura de Andirlei é o ex presidente da 
OAB/BA, Dinailton Oliveira, tam-
bém candidato a voltar ao cargo da 
ordem em seccional Bahia.  Dinaíl-
ton falou do apoio dele à chapa 1 e 
de como é importante ter advogados 
compromissados com o futuro da 
profissão. “Apoio Andirlei porque 
a chapa é composta por advogados 
militantes igual a qualquer um de 

nós, por isso, comprometidos com 
o presente e o futuro da advocacia”, 
declarou.

Compõe a Chapa 1 com o tema: 
“OAB forte e atuante” os advogados 
Andirlei Nascimento (presidente), 
Jurema Cintra (vice), Ary Barbosa 
(tesoureiro), Raimunda Oliveira (se-
cretária-adjunta) e Ruy Santana Fi-
lho (secretário geral). Segundo An-
dirlei, dentre as principais propostas, 

além da construção de uma sede 
para a OAB é necessária a constru-
ção também de um novo fórum de 
justiça comum. “Essa construção 
é necessária para melhor atender à 
população e assim facilitar o adian-
tamento dos processos em andamen-
to”, explicou.

O prazo de registro das chapas 
vai até o dia 25 deste mês. A votação 
será no dia 25 do próximo mês.

O secretário-geral do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Rubens Curado, defendeu na 
quinta- feira, 22, em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados, em Brasília (DF), que o 
Judiciário brasileiro precisa crescer com racio-
nalidade. 

“Precisamos ampliar, mas com racionalida-
de, discutindo amplamente com os Tribunais e 
com base em indicadores objetivos de necessi-
dade”, enfatizou Curado. 

A audiência pública, promovida na Comis-
são de Finanças e Tributação, teve como objetivo 
discutir o Anexo V da proposta de Lei Orçamen-
tária para 2010, que trata sobre a ampliação das 
despesas com pessoal nos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, e no Ministério Público 
da União. 

Segundo o secretário-geral, o CNJ, como 
órgão de planejamento estratégico do poder Ju-
diciário, tem se preocupado em garantir a maior 
eficiência do serviço jurisdicional prestado ao 
cidadão com o menor custo possível. 

Curado destacou que o CNJ tem feito um 
diagnóstico anual do Judiciário brasileiro, por 
meio do relatório Justiça em Números, e está 
aperfeiçoando indicadores objetivos baseados 
na relação entre juízes, funcionários e proces-
sos, receita e despesa, taxa de congestionamen-
to, entre outros, com o intuito de implementar 
medidas que garantam maior nivelamento entre 
os tribunais do país. “A partir desses critérios 
podemos evitar expansionismos excessivos no 
Judiciário. Queremos crescer com responsabili-
dade”, completou.

Secretário-geral do CNJ defende 
crescimento racional do Judiciário

Andirlei Nascimento consegue importantes apoios em sua 
candidatura à presidência da seccional da OAB/Itabuna



Os dois já conversam há um bom tempo.
- Mas e por que vocês não deram certo?, 

questiona Isabelle
- A gente brigava muito. E ela perdia as es-

tribeiras por qualquer coisa, relembra Theo.
- Ela parecia tão delicada...
- Quando tinha crises de ciúmes, ela tinha 

a delicadeza de uma escarrada – de sangue.
- Sério?
- Não. Sem sangue.
- É... Confortante...
- Pra você ter uma ideia da cena, o rela-

cionamento da gente parecia o de De Niro e 
Sharon Stone em Cassino.

- Ela era uma prostituta?
- Não, Belle, na verdade quis só ajudar na 

visualização das brigas.
- Uma baixaria louca, só que sem o gla-

mour e a breguice de Las Vegas, certo?!
- Mas com o calor de Itabuna e Ilhéus. E 

com a combinação mais perigosa que existe.
- Whisky com o pó de pirilimpimpim?
- Não: tédio, dinheiro e carência.
- O que dá no mesmo, Theo. Você não 

precisa se justificar pra mim. O problema era 
o braite, não era?

- Era, mas parei de vez, você sabe. Falan-
do nisso, lembra da primeira vez que você 
cheirou?

- Aham. Primeira e única – até hoje. Co-
meçamos com trechos de Scarface, depois 
revimos Bons Companheiros e Trainspotting. 
Nossa, que coisa mais clichê...

- Ah, Belle, a primeira vez de tudo é um 
clichê, nem que seja pelo fato de ser uma 
primeira vez. O que você pode comemorar é 
o lado positivo da coisa. Foi com seu namo-
rado, que você já conhecia bem até antes de 
namorar e, pra completar, você não só sobre-
viveu às carreiras como, o mais importante, 
não teve rebordosa. O que um bom pó e um 

bom namorado não fazem, hein?!
- Sexo.
- Ahn?
- Nada. Por falar em drogas, Hair, como tá?
- Tá bem. Até hoje tá guardado com o bi-

lhetinho escrito por você. Ainda lembro da-
quela quase poesia, quer que eu diga?

- Não, se até você chama aquilo de quase 
poesia, melhor não.

- Belle, ninguém sabe falar de amor 
com 18 anos. A gente sabe, no máximo, 
querer saber.

- Isso é verdade. Mistura a insegurança e 
inconseqüência de um com a dependência do 
outro. Tudo culpa da idade – ou da falta dela.

- Você foi completamente rodrigueana 
agora.

Theo sabe que foi exatamente ele quem 
apresentou a Isabelle as melhores coisas de 
Nelson (sem piadas cretinas), mas acha des-
necessário lembrá-la. Seu telefone ajuda e 
toca.

- Oi... tudo bem... parei pra tomar um suco 
aqui, tô indo pra o correio... eles foram lá em 
casa, mas não tinha ninguém, aí preciso pas-
sar lá hoje pra pegar o livro... tá bom, tá bom... 
quando chegar em casa te ligo... beijo...

- Quem era?, pergunta Isabelle.
- Jesus.
- Eu preferia você hétero.
- Você continua com um radar infalível... 

A gente tá ficando há pouco tempo, ela faz 
comunicação...

- Você nunca conseguiu namorar com 
ninguém de Direito, não é?!

- Não. Quando a mulher parecia perfeita, 
tinha namorado. Mas quando não tinha, uma 
com quem tive um caso de uns três meses, era 
obcecada por um ménage.

- Com dois homens ou duas mulheres?
- Dois homens: Kelsen e Miaille. Se um 

dos dois faltasse, Reale. Eu era só a quarta 
opção.

- Melhor do que nada, ela poderia ter Pon-
tes de Miranda à sua frente.

- Mas aí, por tabela, ela teria também Igor 
à frente. E você enciumaria. E o que poderia 
ser uma orgia viraria uma guerra. Sou paci-
fista, antes meio corno do que quase assas-
sinado.

- Se ela viesse pra cima de Igor...
- Acho que até Igor acharia um porre tanta 

conversa de Direito.
- Não sei não, tenho menos ciúme da ex-

noiva dele do que de Pontes de Miranda.
- Ah, quieta com isso, Igor é um cara cor-

reto. Ele ainda tá na Igreja Batista?
- Não, ele se converteu ao ateísmo. Gra-

ças a Deus.
- Você tá de brincadeira...
- Nope...
O celular de Isabelle toca.
- Falando no santo..., comenta ela, que 

atende. Oi, amor... tô aqui no... ah!.. Ah... tá? 
Cadê?! Ah, pronto... pronto...

Igor aponta na rua, Isabelle o percebe.
- Olha ele ali...
- É, ele falou que estava aqui em frente. 

Tenho que ir, Theo.
- Ok, Belle, vai lá. Dê notícias.
- Pode deixar... fica bem... Beijo.
- Beijo, Belle, se despede ele, que acena 

para Igor. Eles terminam o dia em casa – cada 
um na sua, digo. Isabelle ainda não tem cer-
teza do que fará, Theo vai rever Bons Com-
panheiros. Gostaria de saber o que Scorsese 
acha disso.
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Bons 
companheiros

*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

Nunca anacrônico
Theo e Isabelle roubaram seus nomes dos irmãos 

(interpretados pelos – ali nem tão – ótimos Louis 
Garrel e Eva Green) em Os Sonhadores, de Bernardo 
Bertolucci. Confesso não ser entusiasta xiita do filme, 
mas é inegável que, embora a ideia e o romantismo 
ingênuo às vezes não sejam tão bem executados, ele 
tem seus momentos – e cresceu muito quando revi-
sitado.

Os outros
Hair (1979), de Milos Forman, é um daqueles 

filmes que faço de tudo para, além de assistir, não 
comentar. E isto é uma das poucas coisas que posso 
falar sem me constranger. Não vejo há três meses – é 
preocupante.

Martin Scorsese, por sua vez, é um dos que conse-
gue a façanha de nem sempre me cativar de primeira, 
mas atingir em cheio quando revisto. Cassino é muito 
bom, e Bons Companheiros, bem, é uma aula de cine-
ma, além de uma delícia de filme. Que todo publicitá-
rio tenta fazer. E muito cineasta (com ou sem aspas), 
também tenta imitar.


