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nacional, com denúncias feitas sobre o 
descaso do lixão do nosso município. Sa-
bemos que esse problema já se arrasta 
por várias administrações. Existe algum 
projeto para a implantação de um novo 
aterro sanitário?

LS – Essa denúncia foi feita por pessoas que 
só passou a enxergar o problema agora na nossa 
gestão. É importante que as pessoas saibam 
que o nosso governo tem esse papel também, 
de fazer com que as pessoas que conviveram e 
que geriram o processo do lixo, que ocultaram e 
que jogaram o lixo para debaixo do tapete, não 
viram isso antes e que só agora estão vendo no 
nosso governo, porque nós permitimos de forma 
democrática a crítica e a censura. Temos cons-
ciência que o lixão é um problema grave, que já 
vem agredindo o meio ambiente e a população 
das proximidades há mais de quinze anos; temos 
consciência que é um problema que trás uma 
série de transtornos para o município, porém a 
prefeitura não tem condições de arcar sozinha 
com esses gastos, por se tratar de um inves-
timento de mais de dois milhões de reais. Já 
estivemos com o Governo do Estado e firmamos 
um termo de consórcio com a Amurc, para que 
sejam viabilizados os estudos e o projeto para 
construção de um aterro sanitário de acordo 
com a nova política nacional de resíduos sólidos, 
onde os municípios passam a ter um prazo de 
quatro anos para resolverem as questões dos 
lixões espalhados pelo território brasileiro. O 
Governo Federal e o Governo do Estado têm 
consciência que as prefeituras não têm condições 
de resolverem sozinhos os problemas dos lixos, 
então assumiram para si a responsabilidade 
de gerir esses aterros sanitários, e foi firmado 
junto às prefeituras, um termo de cooperação 

técnica e disponibilizado uma verba na ordem 
de cento e oitenta mil reais para que seja feito os 
estudos e a viabilidade de criação de um aterro 
sanitário que atenda as cidades de Ibicaraí, 
Floresta Azul, Barro Preto e Itapé. Temos fé 
que em 2011 já estejamos discutindo isso com 
um novo olhar e com avanços concretos nessa 
questão dos lixões.

JD – 72 casas no Cajueiro; 50 no bairro 
Duque de Caxias e a promessa de mais 60 
em um terreno localizado no bairro Sempre 
Viva (atrás da Fábrica de Chocolate). Essas 
casas serão entregues quando?

LS – Não são promessas, é realidade! Porque 
todas elas já foram contratadas. Cajueiro está 
em fase final de execução de 72 casas; estamos 
em fase de liberação de recursos, provavelmente 
em janeiro, para serem construídas mais 60 
casas próximas à Fábrica de Chocolate, e mais 
50 do bairro Duque de Caxias estarão sendo 
concluídas agora no início de 2011. Acredito 
que no fim do primeiro semestre deste ano 
estaremos entregando as do Cajueiro e do 
Duque de Caxias.

JD – Existe verba para a reforma do 
Ginásio de Esportes? Quando terá início 
essa reforma?

LS – É preciso deixar claro para as pessoas 
que o Ginásio de Esportes de Ibicaraí é de res-
ponsabilidade do Estado e não do município, uma 
vez que o ginásio é uma obra estadual. Quando 
eu assumi a prefeitura eu tive a consciência de 
procurar as autoridades estaduais e verificar a 
documentação e conscientizá-los das obrigações 
em relação ao ginásio. Conseguimos através do 
Senador João Durval, um recurso na ordem de 
300 mil para que seja feito a reforma do ginásio 
e direcionamos esse recurso a Secretaria de 
Trabalho Emprego e Renda (SETRE), junto 
com a Sudesb que estão elaborando o projeto 
e concluindo a documentação para a responsa-
bilidade do Estado, já que o ginásio nunca foi 
documentado.

JD – Muito se comenta na construção 
de uma Creche Modelo atrás do Ginásio de 
Esportes, já foi feita até serviço de terrapla-
nagem.  Quando terá início as obras? Qual o 
prazo previsto para o término das obras?

LS –Estaremos iniciando as obras no inicio de 
2011, o prazo de conclusão é de seis a oito meses. 
No início tivemos dificuldades na terraplanagem 
por falta de equipamentos adequados e que 
não são disponíveis na região mas já estamos 
aquardando a construtora que agora no início 
de 2011 estará iniciando a obra.

Trechos da entrevista concedida ao 
jornal A Notícia, edição 25

Após dois anos de administração do município de Ibicaraí, 
o prefeito Lenildo Santana em uma rápida entrevista ao 
jornal A Notícia, esclarece dúvidas dos anseios dos muní-

cipes em relação à Fábrica de Chocolate, cemitério, aterro sani-
tário, casas populares, ginásio de esportes e creche modelo.

Coafba, Sonoelane Anunciação Silva e Aluysio 
Lemos, engenheiro de alimentos e operários. 
Também foi criado por indicação do Secretário 
de Agricultura do Estado, Edmon Lucas, um 
conselho consultivo composto por Sebrae, Banco 
do Nordeste, Uesc, Ebda, Prefeitura de Ibicaraí, 
Coafba e Governo do Estado, que se reunirão 
constantemente para debater, discutir e dar 
o direcionamento das ações administrativas, 
financeiras e industrial da fábrica.

JD - Os problemas encontrados em Ibi-
caraí pela sua administração são muitos, 
mas com certeza a construção de um novo 
cemitério é o maior deles. O senhor pre-
tende fazer um novo cemitério? Quando 
e onde?

LS – O cemitério realmente é um grande 
problema, porém não o maior de todos. O maior 
problema nosso e de outros gestores na atuali-
dade é a inclusão social. Nós temos pessoas que 
ainda estão vivendo em condições de extrema 
pobreza, habitando em locais não habitáveis, 
esses são os problemas que temos como princi-
pais desafios a serem enfrentados. O cemitério 
é um problema grave, que repercute na saúde 
pública, mas de certa forma nós temos conseguido 
administrar e resolver isso, porém já solicitamos 
ao IMA, o estudo e a viabilidade econômica de 
algumas áreas para que possamos construir um 
novo cemitério para Ibicaraí. Existem duas áreas 
aprovadas e estamos tentando adquirir uma 
delas, porém sabemos que isso pode demorar 
um pouco pela falta de recursos financeiros da 
prefeitura, mas que é uma questão que teremos 
de enfrentar de qualquer forma.

JD – Ibicaraí foi notícia no cenário 

Jornal Direitos - Apesar de ser a primeira 
Fábrica de Chocolate da Agricultura Fami-
liar do Brasil, o que realmente o município 
ganha com isso?

Lenildo Santana - Primeiro você ganha 
um olhar diferente do Governo do Estado e do 
Governo Federal sobre o município, pela ino-
vação da industrialização do cacau, pelo fato 
de ser um trabalho tão divulgado e esperado 
ao longo de mais de cem anos, e que agora se 
concretiza nesta gestão através do Governo do 
Estado e do Governo Municipal. Então esse é um 
ganho muito importante, já que seremos vistos 
como pioneiros no processo de desenvolvimento 
econômico do cacau. Segundo, os produtores de 
Ibicaraí, passam, no momento que essa fábrica 
está em funcionamento, a ter uma perspectiva 
econômica maior, porque além de produtor de 
cacau, ele será produtor de chocolate, com um 
retorno financeiro maior, porque hoje o quilo de 
cacau é comercializado em torno de seis reais, 
e o de chocolate pronto deverá ser vendido pela 
fábrica entre quarenta a cinquenta reais o qui-
lo, a diferença é muito grande, isso vai gerar 
mais dividendos econômicos e mais renda para 
o município.

JD- Como funcionará essa fábrica?
LS - É uma fábrica construída em forma 

de cooperativismo através da Coafba, que está 
sediada na cidade de Coaraci, e que em reunião 
com o Governo do Estado, a Ceplac e a Prefeitura 
de Ibicaraí, ficou decidido da abertura do quadro 
societário da fábrica para os produtores das cida-
des de Ibicaraí, Coaraci, Almadina, Barro Preto, 
Floresta Azul e Itapitanga para fornecerem o 
cacau para o processamento da fábrica, que tem 
na gerência administrativa a vice-presidente da 
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O verão chegou e com ele a preo-
cupação com a dengue. Como nessa 
estação há muita umidade e calor, 
condições básicas para eclosão dos 
ovos do mosquito, a doença se mani-
festa com maior intensidade.

A enfermidade é causada por 
vírus (seres vivos que só podem ser 
vistos por microscópicos especiais) 
que se albergam em mosquitos da 
espécie Aedes aegypti. O mosquito, 
ao picar uma pessoa doente, se con-
tamina e ele ao picar alguém sadio 
contamina-o. Desse modo forma-se 
o ciclo: homem-mosquito-homem. 
Depreende-se que o vetor (mosquito) 
é condição importante para a trans-
missão da Dengue. Somente o mos-
quito fêmea, devido á sua fisiologia, 
se alimenta de sangue.

O vírus se apresenta com quatro 
sorotipos ou seja: den-1,den-2,den-3 
e den-4. Todos nós temos anticor-
pos que nos protegem de doenças. 
Quando um micróbio invade nosso 
organismo, o sistema imunológico se 
mobiliza para a destruição do agen-
te invasor. E quando este é vitorio-
so, adoecemos. Numa epidemia de 
Dengue é de se presumir que toda a 
comunidade é picada pelo A. aegypti, 
mas somente algumas pessoas adoe-
cerão. E dessas pessoas, algumas de-
las podem contrair Dengue até qua-
tro vezes. E quanto mais se adoece 
mais aumenta a probabilidade de se 
contrair Dengue hemorrágica.

Alguém exposto a um sorotipo 
fica imunizado para aquele sorotipo. 
Por exemplo: Quem contraiu o den-1 
fica imunizado para este serotipo, 
mas não para os demais. Como a 
Dengue interfere na coagulação san-
guínea, deve-se evitar usar aspirina 

(A.A. S).
 As manifestações clínicas são: 

manchas avermelhadas no corpo, 
febre, coceira, dor de cabeça, dor nos 
olhos, dor no abdômen, enfim dor 
em todo corpo, inapetência, vômi-
tos, sangramentos... A Dengue pode 
se manifestar na forma clássica ou 
forma grave – a  hemorrágica. Esta 
compromete o sistema nervoso cen-
tral, os pulmões, o coração além de 
interferir na coagulação do sangue.

Como não existe tratamento es-
pecífico, isto é: um medicamento que 
elimine o vírus, o tratamento é de su-
porte como hidratação, analgésicos... 
Infere-se, então, que a prevenção 
é importante. Evitar o acúmulo de 
água em pneus, calhas, garrafas, não 
deixar reservatórios de água desco-
bertos... As pessoas têm uma grande 
importância no combate à Dengue.

A síntese de uma vacina seria o 
melhor método de controle dessa vi-
rose. Enquanto no sarampo, na vari-
cela (catapora), na poliomielite existe 
um vírus e um só sorotipo, na Den-
gue, como vimos atrás, há quatro so-
rotipos. Isso dificulta a fabricação da 
vacina, do ponto de vista econômico. 
Entretanto, com o crescente aumento 
dos casos da enfermidade, principal-
mente, na sua forma hemorrágica, e 
como conseqüência de milhares de 
pessoas faltando ao trabalho, os gas-
tos no tratamento dos enfermos, no 
futuro, os governos tomarão a decisão 
de investir na produção da vacina. 

Enquanto isso, deve-se prevenir, 
e governos e população trabalhando 
juntos na melhoria do saneamento.

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

Dengue

Por Jairo Santiago Novaes*

Rapaz novo, 27 anos, simpá-
tico, um “bob esponja”. Emprego 
lhe faz mal e trabalho lhe enfarta. 
Nascido e criado na cidade de Terra 
do Fundo – com esse nome já deu 
para imaginar a periferia da cidade.  
Percebeu que o filme é do tipo “Sou 
o Cara”! Tipo físico esquelético; usa 
calça menor que a cueca, diz que é 
moda; casado, tipo amigado, com 
Dona. Sandrinha, assim chamada 
carinhosamente por todos da comu-
nidade. 

Dona Sandrinha tem 25 anos, 
gordinha, toda roboculosa, cheia de 

molejo e muito alegre não fica atrás 
de Pedro. Gosta é de forró e ama um 
pagode com arrocha. Pedro morre de 
ciúmes, e ela não rejeita barraco. A 
mãe de Pedro cansada pediu a Deus 
que olhasse para o seu filho Pedro e 
sua mulher, Sandrinha. Olha, o pe-
dido deu certo. Deus ouviu.

Um amigo do amigo precisava de 
alguém de confiança para trabalhar. 
Quem apareceu? Dona Sandrinha. 
De cara recebeu um bip e um celular; 
a casa um luxo, só fartura. Orgulho-
sa com trabalho. Amava a família do 
Doutor Ministro, o seu patrão.

Bem eficiente pediu a seu pa-
trão para deixar o seu marido pas-
sar as festas com ela. Ele concordou 
e já sabendo da fama de Pedro, dis-
se: ele vem, mas vai cuidar do terre-
no ao lado e do jardim. Tudo bem e 
obrigada, respondeu Sandrinha.

 Nesse intervalo o Pedro se con-
verte e o reverendo de Pedro alertou 
lhe que a partir de daquele dia era 
para que ele vigiasse, pois o Diabo 
iria lhe perseguir. Mas, para seu alí-
vio chegou o convite da esposa. Ele 
logo aceitou. Entretanto, a frase do 
reverendo não saiu de sua mente.

A Sandrinha feliz da vida pre-
parou um jantar. Carne do sol ace-
bolada com farofa de manteiga e 
aipim. Tão cheirosa atraiu o gato da 
vizinhança, cria da casa.

Jantar na mesa do jardim. Pe-
dro ouviu um barulho e olhou para 
o muro era o gato preto olhando 
para a janta. Pedro assustado gri-
tou socorro e correu a perder a voz. 
O gato subiu a mesa do jantar e co-
meu tudo. 

O sistema de alarme da casa 
não acusa ou mostrava nada. Pedro 
sem voz usava o dedo para mostrar 

o que acontecia. Quando todos lá 
chegaram nada viram.

O Doutor perguntou a Pedro o 
que havia ocorrido. Ele logo respon-
deu que era ‘o tinhoso’ o qual o re-
verendo falara.  O Doutor aos risos 
disse lhe que era apenas um gati-
nho criado por todos da vizinhança 
e que estava com fome. Todos conti-
nuaram a rir.  “Há papel sem pro-
veito e trabalho sem jeito”, disse o 
Doutor.

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

Vamos Meditar 
PEDRO

Desde o último dia 10 de 
janeiro que a Viação Águia 
Branca, em Itabuna, tem 
novo gerente de Núcleo Ope-
racional (NOP),  trata-se do 
funcionário Gilmar Gonçal-
ves de Abreu, que atua na 
empresa desde 1985. O atu-
al gerente André Cerqueira 
será transferido para a Ge-
rência do NOP de Vitória, no 
Espírito Santo. 

A cerimônia de transmis-
são de cargo ocorreu na ga-
ragem do NOP, em Itabuna, 
às 9h30, com a presença dos 
funcionários, diretores da 
empresa e públicos de rela-
cionamento da empresa no 
município. 

André retorna a sua ter-
ra natal após 11 anos de ser-
viços prestados à empresa na 
Bahia, cinco destes na região 
de Itabuna.  A movimenta-
ção do quadro faz parte do 
processo de desenvolvimento 
de gestores da Viação Águia 

Branca. 
Já Gilmar Abreu está 

saindo da gerência  do NOP 
de São Mateus, no Espírito 
Santo, para assumir a con-
dução da empresa em Itabu-
na. Ele é formado em Admi-
nistração de Empresas com 
MBA em Finanças Empre-
sariais pela Faculdade Pitá-
goras de Teixeira de Freitas. 
Na empresa, já atuou como 
cobrador, agente de vendas, 

supervisor de agência e su-
pervisor de sub núcleo. 

Ele relata que a expec-
tativa para assumir o NOP, 
em Itabuna, é das melhores. 
“Quero chegar com a humil-
dade que me é peculiar, além 
de grande motivação. Espero 
manter a equipe unida e que 
tenhamos sucesso na conti-
nuidade do trabalho tão bem 
conduzido pelo André até 
esse momento”, afirma. 

TRANSPORTE

Viação Águia Branca em Itabuna 
tem novo gerente operacional

A partir da esquerda: André Cerqueira e Gilmar Gonçalves de Abreu - 
novo Gerente de Núcleo Operacional da Águia Branca em Itabuna

Amigo Vercil. O exemplar de dezembro do DIREITOS está muito rico, 
com excelentes artigos e boas notícias; aproveito para parabenizá-lo pelo ba-
charelado em Ciências Jurídicas.Você é uma pessoa de muito valor. Abraço 
amigo

 Lucrécia Rocha. Servidora pública e poetisa. Salvador – Bahia.

Prezado Vercil. A edição de dezembro do DIREITOS está impecável. Pa-
rabéns pelo seu brilhante trabalho.

Cyro de Mattos. Escritor, poeta e atual da Fundação Itabunense se 
Cultura e Cidadania (FICC). Itabuna – Bahia.

Companheiro Vercil, está excelente a nova edição do jornal DIREITOS. 
Parabéns pela persistência e coragem.  Parabéns também pela sua formatu-
ra em Direito. Jesus continue te abençoando. Abraço forte do amigo.

Roberto Santanna. Jornalista e diretor do grupo Folha da Praia (Jor-
nal e Revista). Ilhéus – Bahia. 
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Prefeito Newton Lima visita o
Parque de Exposições de Ilhéus

Prefeitura inicia melhorias
em ruas do N. S. da Vitória

O prefeito Newton Lima vi-
sitou o Parque de Exposições, lo-
calizado na rodovia Ilhéus/Cana-
vieiras, e cujo funcionamento vem 
sendo remodelado como resultado 
de parceria público privada. O 
prefeito foi recebido pelo adminis-
trador João Bitencourt, que entre 
outras informações, declarou que o 
equipamento está sendo prepara-
do para ser um vetor do agronegó-
cio municipal.

Na oportunidade, João Biten-
court fez uma breve exposição dos 
eventos agendados para o Parque 
de Exposições. No dia 30 deste mês, 
além de um leilão de gato leiteiro e 
de cavalos mangalarga, está sen-
do reinaugurada a pista central, 

com pequena equiprova (tambor, 
baliza e argolinha) e a participa-
ção de cavaleiros de vários muni-
cípios do sul da Bahia. Segundo o 
administrador, o próximo leilão, ao 
contrário do anterior, que coletou 
doações para revitalizar o parque, 
terá natureza exclusivamente co-
mercial, sendo promovido pela 
empresa Rancho Leilões. “Já está 
confirmada, inclusive, a presença 
de diversos pecuaristas da nossa 
região”, completou, acrescentan-
do que em fevereiro o Parque de 
Exposições sedia uma equiprova, 
cujas avaliações contarão pontos 
para o campeonato estadual.

Durante a visita, João Biten-
court solicitou ao prefeito que o 

São João de Ilhéus volte a ser re-
alizado no Parque de Exposições, 
local que, segundo ele, reúne toda 
a infraestrutura e os equipamen-
tos necessários, como palco perma-
nente, com camarins e cobertura, 
além de galpões com mais de 2 mil 
metros quadrados para apresenta-
ções de quadrilhas. “Tudo isso sem 
falar numa ampla área verde que 
poderá ser utilizada para montar-
mos um grande arraial”, salientou. 
Outra sugestão feita pelo adminis-
trador foi homenagear o ex-prefei-
to João Lyrio (89-92), idealizador e 
criador do Parque de Exposições, 
que faleceu no ano passado. “Dar o 
nome do ex-prefeito ao nosso Par-
que de Exposições seria um gesto 
de justiça e reconhecimento”. 

Entusiasmo – O prefeito 
Newton Lima mostrou-se bastan-
te entusiasmado com as duas su-
gestões. “Com relação ao São João, 
estaremos estudando a ideia, que 
deve ser debatida, inclusive, com 
a presença de representantes da 
sociedade. Já com relação à ho-
menagem, absolutamente justa, 
estaremos analisando a formata-
ção de um projeto de lei para que a 
Câmara de Vereadores de Ilhéus 
possa analisar e aprovar”, garan-
tiu.

Após realizar diagnós-
tico das necessidades de 
diversos locais da cidade 
e no intuito de atender a 
solicitação de lideranças 
comunitárias do bairro 
Nossa Senhora da Vitória, 
zona Sul, a Prefeitura de 
Ilhéus, através da Secreta-
ria de Infraestrutura ini-
ciou uma força-tarefa no 
bairro na tarde da última 
quinta-feira (13). Caçam-
bas e retro-escavadeira 
auxiliaram no trabalho de coloca-
ção do cascalho em toda a exten-
são da principal ladeira do bairro. 
O secretário responsável pela pas-
ta, Marconi Queiroz, coordenou a 
operação, que contou com o apoio 
do presidente da Câmara, Edval-

do Nascimento (Dinho Gás). 
Além da ladeira que dá acesso 

ao Alto N. S. da Vitória, a prefei-
tura disponibilizou 16 caçambas 
de cascalho, com o objetivo de me-
lhorar as condições de tráfego em 
outros acessos do bairro, a exem-
plo das ruas 15 de Agosto e São 

Jorge.  Durante o acompa-
nhamento da ação, o secre-
tário Marconi Queiroz res-
saltou que serão objeto de 
melhoria no bairro outras 
ruas, como Laranjeira, Da 
Paz, Graviola, São Lucas, 1 
e 2, dentre outras, sempre 
de acordo com as necessida-
des dos moradores.

A partir desta segunda-
feira (17) outra frente de tra-
balho formada por operários 
da Secretaria de Desenvolvi-

mento Urbano vai iniciar a limpeza 
do canal que corta o bairro. A ação, 
que será executada pela prefeitura 
dentro do cronograma de serviços 
pré-estabelecidos pelo governo, será 
permanente e deve contemplar ou-
tras áreas do bairro.  

EXECUTIVO

O Papel do negociador
Vamos agora para a segunda 

parte da Resenha do Livro Gestão 
de Pessoas de Carlos Gil. Na últi-
ma edição paramos no ponto em 
que o autor afirma que: negociação 
exige uma dialética de interesses 
em partes divergentes, em parte 
convergentes. Agora vamos desco-
brir que negociação é um jogo, fa-
laremos Jogos de Acordos; Jogos de 
Cooperação; jogos do tipo misto:

Jogos de Acordos
•Jogos de Soma Nula: os in-

teresses dos jogadores são intei-
ramente opostos – o ganho de um 
implica na derrota do outro – esses 
jogos acabam revelando situações 
conflitantes, onde estratégias de 
confrontação e competição entre 
os agentes torna a soma nula.

•Jogos de Cooperação: onde 
os interesses dos jogadores são 
totalmente em comuns – ambos 
ganham ou perdem em conjunto 
– esses jogos requerem coopera-
ção em conjunto para chegar a um 
bom resultado.

•Jogos de Tipo Misto: os in-
teresses dos jogadores são par-
cialmente opostos – eles podem 
ganhar ou perder, separadamente 
ou em conjunto – esses jogos dis-
tribuem-se ao longo de um conjun-
to entre duas posições extremas, 
constituídas pelo conflito total e 
pela cooperação total.

Fato: o modelo de soma nula 
tem sido dominante em negocia-
ções coletivas ou pessoais. A idéia 
é que os agentes têm se preparado 
para uma guerra onde só resta-
riam vencedores e vencidos. E pa-

rafraseando Clausewitz: “A nego-
ciação é a continuação da guerra 
por outros meios”. Pode ser irra-
cional, mas é humano. Temos que 
aceitar que os agentes possam ser 
adversários, mas não podemos em 
hipótese alguma esquecer o nosso 
conceito de negociação: a procura 
pela regulação das divergências e 
principalmente a vontade de che-
gar a um acordo.

Negociação nas 
Organizações

Âmbito organizacional: pode 
ocorrer em diferentes situações. 
Entre duas pessoas; ex.: chefe e 
subordinado. Entre dois ou diver-
sos grupos; ex.: uma associação 
de empresários de um setor e um 
ou mais sindicatos. No interior de 
um grupo; ex.: uma negociação de 
objetivos organizacionais.

Os motivos
Negociação para definir fun-

ções; negociação para definir ob-
jetivos; negociação para definir 
poderes e responsabilidades, bem 
como o sistema de delegação; ne-
gociação da a análise do resulta-
do; negociação das mudanças or-
ganizacionais; negociação para a 
solução de conflitos interpessoais 
e intergrupais. 

Na próxima edição finalizare-
mos a odisséia do Papel do Nego-
ciador, falaremos das etapas do 
processo de Negociação.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente 

do Conselho Municipal de Assistência So-
cial de Itabuna.

Vamos 
aprender
a negociar! 
Parte II *By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 
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Crítica sem fronteiras

Eduque seu filho para que ele não 
Precise de dieta quando for adulto

A Polícia brasileira está com a 
credibilidade abalada em Portugal. 
Os portugueses estão de olho no 
trabalho policial tupiniquim desde 
o final do ano passado, quando Ro-
salina Ribeiro, viúva e herdeira de 
um milionário português, foi mor-
ta em terras brasileiras. Críticas 
ao trabalho da Polícia foram publi-
cadas no jornal português Diário 

de Notícias. Elas foram feitas pela 
defesa do advogado português Du-
arte Lima. De acordo com o jornal, 
o defensor de Lima acusa a Polícia 
de instrumentalizar a imprensa 
(portuguesa, porque o Brasil nada 
fala do assassinato) e lembra que 
há na corporação algumas frutas 
podres, como policiais acusados de 
corrupção.

As crianças precisam de uma ali-
mentação especial, que ofereça todos 
os nutrientes que elas precisam para 
crescer saudáveis. “Não adianta encher 
a criança com proibições. Caso se sinta 
muito tolhido, seu filho simplesmente 
vai buscar um jeito de consumir doces, 
refrigerante e guloseimas longe dos 
olhos dos pais”, afirma a médica nutró-
loga Daniela Hueb, especialista do Mi-
nha Vida. 

A solução é controlar o consumo da-

quilo que você acha prejudicial, mas sem-
pre explicando por que isso acontece. A 
criança também aprende muito imitando 
os adultos, então não adianta proibi-la de 
tomar refrigerantes, enquanto você con-
some copos e mais copos na frente dela. 
Além disso, desenvolver hábitos saudá-
veis desde cedo afasta o risco da obesi-
dade infantil e evita que seu filho sofra 
com o sobrepeso ou precise fazer dieta 
quando for adulto. 

Fonte: www.minhavida.com.br 
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Pecador 
tem jeito

Janeiro é um mês sensacional para 
quem gosta de manga. Que delícia! Os 
pés estão carregadinhos daquela fruta 
amarela, alaranjada, avermelhada e até 
verde. Uma alegria visual e ao paladar. 
Tem gente que faz malabarismos para 
adquirir algumas mangas. As mais bo-
nitas quase sempre estão lá em cima, 
então, muitas vezes é preciso subir no 
pé ou exercitar os braços com um pau 
comprido. Depois, é só saborear aquela 
fruta gostosa e suculenta. Às vezes, pode 
acontecer também dela estar bichada, 
principalmente se não pulverizaram 
produtos específicos para protegê-la. 
Algumas pessoas simplesmente descar-
tam as mangas que estão com furinhos, 
pressentindo que há bichos lá dentro. 
Eu não faço isso não, pois há mangas bi-
chadas extremamente doces. Basta tirar 
a parte estragada e aproveitar a parte 
boa. Talvez você ache estranho, mas as 
pessoas se parecem com as mangas. E al-
gumas são bem bichadas! Mesmo assim, 
não me desfaço delas. Por força do meu 
trabalho, estou acostumada a trabalhar 
com as partes estragadas das pessoas e 
posso assegurar que existe doçura nas 
partes boas.

Não se pode tomar o todo pela parte. 
Existem áreas verdadeiramente estra-
gadas em nosso ser. Os bichos da inveja, 
mágoa, rancor e falta de perdão traba-
lham sem cessar para amargar o que te-
mos de bom. Quando o pecado acontece, 
normalmente é porque a parte bichada 
está tomando um espaço maior que a 
boa. Precisamos trabalhar sobre as fe-
ridas sem medo, identificando a área 
infectada e realizando a necessária as-
sepsia. O pecador tem jeito, sim. Basta 
que entregue sua vida machucada nas 
mãos do Senhor Jesus. O Mestre tem 
uma equipe treinada que trabalha para 
auxiliar o próximo. São farmacêuticos, 

enfermeiros, médicos, cirurgiões, psicó-
logos, padres, pastores, conselheiros. Na 
verdade, os títulos importam pouco, pois 
é o próprio Deus quem capacita seus 
operários para o auxílio mútuo. Ainda 
assim, é preciso haver disposição para 
abrir o coração e aceitar Jesus Cristo 
como Senhor e Salvador, repudiando o 
pecado.

E o que é o pecado? É tudo aquilo 
que afasta, divide, desune, vulnerabi-
liza o ser humano fazendo com que ele 
creia não ser amado, nem imagem e 
semelhança de Deus. O pecador está bi-
chado, está doente; no entanto, continua 
sendo saboroso ao paladar do Criador, 
pois Ele sabe extirpar a parte estra-
gada e aproveitar a parte boa. O Pai 
confia até o último momento, e só não 
cura aquele que não deseja ser curado, 
respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas, 
para quê permanecer doente quando se 
pode desfrutar o bem-estar, livre do so-
frimento e das amarras da dor, da culpa 
e do desamor?

Que neste ano recém-iniciado possa-
mos experimentar a extensão do amor 
de Deus em nós, melhorando nossa au-
toestima, curando as partes doentes e 
estragadas. Exercitemos a crença no 
amor divino por nós e pela criação. Me-
ditemos sobre a crucificação de Jesus e 
analisemos o valor dessa entrega com o 
intuito de anistiar os pecadores. Já não 
há sentido em persistir no erro se Cris-
to lavou nossos pecados com seu próprio 
sangue. Deixemos que as partes boas se 
sobressaiam. Vamos extrair toda a do-
çura que existe em nós.

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

educação; escritora, psicóloga clínica e judiciária. 
Jáu – São Paulo (www.mariaregina.com.br)

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- Estou grávida há três me-
ses e ouvi que a licença-mater-
nidade agora tem seis meses de 
duração. Consultei a empresa, 
mas não tive respostas. Marta 
Lins.

Cara Sra. Marta, A licença ma-
ternidade constitui previsão consti-
tucional - at. 7º, VIII - da Constitui-
ção Federal e, quando de sua criação 
o prazo era de cento e vinte dias  
contados asssim: a partir  da con-
firmação da gravidez (confirmação 
por atestado médico) até cinco me-
ses após o parto. Também Ato das 
Disposições Constitucionais Transi-
tórias - ADCT- no art. 10º, II, con-
firma esse direito: licença gestante 
de cinco meses desde a confirmação 
da gravidez até cinco meses após o 
parto. 

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

despediu sem pagar nada. Isto é 
certo. Washington Silva. 

Caro Washington, tudo vai de-
pender da atividade, ou seja, do 
conteúdo, ocupacional da  sua  fun-
ção. Para  cozinheiro, por exemplo, 
a experiência é válida. O emprega-
do contratado por experiência pode 
não se mostrar um bom cozinheiro, 
ou um bom mecânico se for o caso. 
A renovação por prazo igual ao an-
terior pode ser aceito, porque o em-
pregado pode alegar sua observação 
quanto ao trabalho do empregado 
provisório.

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

Por Eurípedes Brito Cunha 
Advogado trabalhista e Ex-presidente da OAB/

BA; Sócio da Brito Cunha Advogados, 
Rua Itatuba, 201, Iguatemi, 
Fone: + 55 (71) 3453 6500 

– Salvador – Bahia.

E-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 

Curso qualifica trabalhadores
para o turismo e Copa de 2014

Itabuna promove Mobilização
 Social contra a Dengue 

EXECUTIVO

A Prefeitura de Itabuna vem imple-
mentado, através das secretarias de Indús-
tria, Comércio e Turismo e de Assistência 
Social, o Projeto Qualificando para o Tu-
rismo numa parceria com o Ministério do 
Turismo, SEBRAE e a Tercom Brasil, uma 
organização da sociedade civil de interesse 
público (Oscip) e a iniciativa privada. 

Os cursos serão realizados em fevereiro, 
com a oferta de 350 vagas para qualificação 
de cozinheiros, camareiros, confeiteiros e 
garçons. As matrículas estarão abertas a 
partir de 29 de janeiro, na Usemi e na Se-
cretaria de Assistência Social, com Marina 
Silva, assessora de projetos da secretaria.

Segundo o secretário da Indústria, Co-
mércio e Turismo, Carlos Leahy, o projeto 
tem um largo alcance social e atende aos 
interesses do governo do prefeito Capitão 
Azevedo, que definiu como prioridade a ge-
ração de emprego e renda, a partir da qua-
lificação de profissionais para os diversos 
segmentos da economia.

Ele lembra que Itabuna, como polo re-
gional, tem sido um centro de formação de 
profissionais para as cidades do seu entor-
no e que um projeto deste porte envolve 
naturalmente uma parceria com o Sebrae, 
Usemi, Supermercados Itão, Tarik Fontes 
Plaza Hotel e Direc 7, que está cedendo cin-
co salas de aula no Colégio Eraldo Tinoco.

Carlos Leahy anuncia ainda, que em 
abril a parceria poderá ser ampliada com a 
realização de cursos para pedreiros, carpin-
teiros, encanadores e outros profissionais 
para o segmento da construção civil, que 
vem apresentando um crescimento signifi-
cativo em Itabuna. Os cursos para a área 
de turismo visam a qualificação de profis-
sionais para atender na Bahia a demanda 
para a Copa do Mundo de 2014.

Para a consultora Christiane Santana 
Marchi o Projeto Qualificando para o Turis-
mo leva em conta o fato de que a Bahia será 
um dos centros de competições da Copa do 
Mundo de 2014 e Itabuna, pela sua impor-
tância estratégica, tem no seu entorno um 
amplo complexo hoteleiro. 

“A ideia é preparar as pessoas para o tu-
rismo e para a Copa de 2014. Nós oferecemos 
instrutores, material didático e os insumos, 
o que precisamos é o local e a infraestrutura 
logística oferecida aqui pela Prefeitura de 
Itabuna”, argumentou a consultora.

Ela observa que ano passado, na Bahia, 
a Tercom qualificou 4.378 trabalhadores e 
cita, como exemplo exitoso, o caso de Mata 
de São João, onde 80% dos alunos qualifi-
cados estão inseridos no mercado de traba-
lho, atuando na Costa do Sauípe: “No nosso 
caso, nós qualificamos e encaminhamos os 
alunos para o mercado de trabalho”.

A Secretaria Municipal da Saúde 
estará promovendo, através da coor-
denação de Vigilância Epidemioló-
gica, uma ampla mobilização social 
contra a dengue através de pales-
tras, feiras de saúde e ações educa-
tivas junto aos diversos setores da 
comunidade.

Segundo a coordenadora da Vi-
gilância Epidemiológica, enfermeira 
Márcia Falcão, as ações começam na 
quinta feira, dia 20, com uma pales-
tra na Base da Transpetro, a partir 
das 8 horas, com a participação de 
profissionais da SMS.

A programação prosseguirá no dia 
27, uma quinta-feira, com a realização de 
uma Feira de Saúde, na praça em frente a 
Unidade de Saúde da Família Élson Du-
arte, no bairro  Sinval Palmeira, no perí-
odo das  8 às 12h.

No dia 10 de fevereiro, também uma 
quinta-feira, será realizada uma Feira de 
Saúde. Local, no campo de futebol da rua 

de Palha,  durante todo o período da ma-
nhã. As atividades continuam no dia 24 
de fevereiro, com uma Feira de Saúde em 
frente à Unidade de Saúde de Ferradas. 

As ações realizadas serão avaliadas 
sempre no último dia de cada mês pela 
Vigilância Epidemiológica, em reuniões 
e debates que contará com a participa-
ção de técnicos da Secretaria Municipal 
da Saúde e da Coordenação do Combate 
à Dengue.
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A menina sonhou,
A mulher desejou,
O anular esperou
Aquela sonhada aliança
Ora o direito,
Ora o esquerdo.
Você não se deu conta
Daquela romântica aliança!
Enfeitar,selar
Melífluo desejo.
Não queria brilhantes,
Nem diamantes,
Apenas um aro!
Quem sabe em ouro gravado,
Teu nome
o dedo enlaçar.
Você não se deu conta
Daquela romântica aliança!
Sorrateiramente...
Outro rumo tomou
Outro dedo enfeitou.
Solitário,ficou o dedo a sonhar...
Solitário,ficou o coração a contemplar, a 
lamentar
O vazio, o desfecho...
Do inconfessado desejo.

Poesias
Desejo de 
menina-mulher

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Levanta-te
Onde quer
Que estejas,
Alie-se
Com quem
É coragem,
Escute o
Que te
Impulsiona
Para  frente,
Devore
O que é
Escrito
Com vitórias,
Pulverize
O que é
Negativo
E te retrocede,
Lapide o que
É virtude
E o que é
alma,
rompa com
o que te levas
às derrotas
e faças pazes
com Deus
mais  uma vez.

Levanta-Te

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

José Adervan de Oli-
veira, empresário e jorna-
lista, fundador do Jornal 
Agora. Cidadão equili-
brado de amor, harmo-
nia, alegria e muita gar-
ra em fazer a história de 
Itabuna, com sua política 
e ações jornalísticas.

O oftalmologista 
mais importante do Sul 
da Bahia, Dr. Ruy Cunha, 
do Hospital de Olhos Ruy 
Cunha. Ele gosta de todas 
as pessoas que conhece, 
que colaborem com o seu 
sucesso empresarial e of-
talmológico. Viva a boa 
visão.

Profissional 2010, 
nota 10! Foi o reconheci-
mento e a homenagem que 
a esteticista itabunense, 
Maria Argélia Duarte, re-
cebeu dos colegas de pro-
fissão, organizadores de 
eventos de estética e espe-
cialistas em dermatologia 
em São Paulo. A profissio-
nal teve foto publicada na 
Revista Nouvelles – Bele-
za – Estética- Saúde e Fit-
ness. Ano XIV nº 77.

As loiras e inteligentes são as jorna-
listas poderosas do Jornal Bahia Hoje, 
editora e repórteres: Lorena Guimarães, 
Gelle Guimarães e Tayara Carvalho. Elas 
têm uma habilidade ilimitada de criar, 
escrever e registrar coisas boas da vida 
tal como ela é. Como diz sempre o poeta 
Wagner Albertsson: “O que seria do mun-
do sem as loiras?”.

Quem também ani-
versariou no último dia 
05, foi o Secretário de Co-
municação da Prefeitura 
Municipal de Itabuna, jor-
nalista Ramiro Aquino. 

A equipe do Direitos 
(Jornal, Revista, Site e 
Editora) deseja Paz, Fe-
licidade e Harmonia ao 
nosso querido Ramiro 
Aquino. 

                                            Por Battisti Bulcão*

Jornalista sergipano Beneti 
Nascimento, que trabalha em 
Brasília, no CNJ Assessoria de 
Comunicação; e o jornalista Bat-
tisti Bulcão colunista deste Jor-
nal, em Aracaju (SE), na barraca 
Abrolhos, na Praia Atalaia, do 
empresário Antonio de Miranda 
Brito. Foi um verdadeiro festim.  
A simpática Ray é testemunha.

O casal de escritores Expedita 
Maciel e João de Paula, o Battisti 
Bulcão, em Aracaju, hóspede da 
promotora de justiça daquela ca-
pital, Drª. Ana Paula. Foram dez 
dias vivenciando o que é bom e 
belo na praia Atalaia, no Shopping 
Jardins e na fazenda Boa Luz de 
turismo ecológico.  Somos felizes.

O jornalista João de Pau-
la e o médico itabunense, o 
veterinário José Carlos, no 
Mercado de Artesanato de 
Aracajú. José Carlos visitou o 
filho Carlos Eduardo de Mello 
Cardoso Lima, advogado cri-
minalista, que vive na capital 
sergipana. Tal pai, tal filho 
em competência.

Tenente Domingos José 
dos Santos, chefe do primeiro 
pelotão da PM Rodoviária Es-
tadual, em Itabuna; sua espo-
sa Tânia Moreira dos Santos; 
e a amiga do casal, a simpá-
tica e elegante escritora cea-
rense, Expedita Maciel.  O te-
nente Domingos é uma pessoa 
benquista de nossa cidade.

O jovem elegante empresá-
rio, Wilson de Oliveira, admi-
nistra “o Rubens e Wilson Bar 
Restaurante”, no bairro São 
Caetano, comunidade que mais 
se desenvolve no município de 
Itabuna. Wilson diz com suces-
so que foi uma parceira que deu 
certo. Agradeço por tudo o que 
me foi dado com amor.  

*Por João Batista de Paula
Jornalista, escritor e bloqueiro.

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

Dr. Ego: Sou meu melhor amigo. 
Gosto de tudo o que vejo em mim.

O professor e advogado 
Francisco de Assis Borges de 
Catelino, recebeu parabéns 
no dia 02 de janeiro. Ele re-
solveu passar esta data im-
portante junto aos familiares 
na Argentina: Fábio e Danie-
la – filhos e Carmen esposa. 

O casal Vercil e Angélica 
Rodrigues, do Direitos, dese-
ja ao amigo Catelino votos de 
Paz, Harmonia e Felicidades 
porque ele merece 

A elegante vendedora Gaya Kelly rece-
beu prêmio de destaque como melhor vende-
dora de 2010, pela concessionária Fiat, em 
Salvador. Ela ganhou de presente sete dias 
no hotel Mediterranée. Na foto Gaya Kelly, 
aniversariante do dia 21 de janeiro, aparece 
com sua avó: Expedita Maciel e seu irmão, o 
jovem Kaio Ryan, formado em administração 
de empresas, onde trabalha na administração 
do Banco Itaú. Todo mundo feliz.

MuRaL: 

Churrascaria 7 F
Um cidadão chegou 

num restaurante no ceará e 
pediu para comer de graça. 
O dono do restaurante disse 
que se ele decifrasse o por-
quê do nome “7 F”, comeria 
de graça. O cearense de ca-
beça chata, que não é nada 
abestado, amigo dos humo-
ristas cearenses, foi logo 
dizendo: “Francisco Frango 
Frito Fiado Faz Favor”. O 
cidadão acertou e saio de 
barriga cheia.

Blog Gotas 
de Luz

Aproveitem, amigos 
leitores, para visitar o meu 
blog pessoal: battistibulcao.
blogspot.com . Nele você vai 
encontrar humor e tudo so-
bre a vida deste colunista, 
escritor e jornalista. Fique 
por dentro. E nunca mais 
fique me perguntando o 
que é que eu ando fazendo 
por aí.  

O jovem empresário 
Aylon Elano, do segmento 
de cópias Big Xerox, aniver-
sariou no dia 03 de janeiro. 
Ele recebeu as felicitações da 
equipe do Jornal DIREITOS, 
com votos de que o Pai Celes-
tial continue o abençoando, 
sempre, sempre.

A aniversarian-
te do mês é a em-
presária e colunista 
do Jornal e Revista 
Direitos, Formatu-
ras & Eventos, Srª. 
Angêlica Rodrigues, 
21 de janeiro.  Angé-
lica vem recebendo  
felicitações desde o 
início do ano.  “Mi-

nha vida é o espelho de tudo o que penso. 
Enquanto eu cultivo pensamentos positi-
vos, a vida só me traz boas experiências”.  
O Parabéns maior foi do esposo, jornalista, 
professor, escritor, palestrante e bacharel 
em Direito, o nobre Vercil  Rodrigues.   

A princesa Vitória 
Rodrigues, sobrinha do 
jornalista e escritor Ver-
cil Rodrigues, completou 
13 primaveras no dia 12 
de janeiro. Nossos para-
béns para Vitória.  

A jovem e elegante 
Viviane Teixeira Rodri-
gues, sobrinha de Vercil 
Rodrigues, formada em 
Letras pela UESC e re-
visora do jornal, revista 
e livros da Direitos, fez 
aniversário no dia 04 
de janeiro. Viviane fe-
liz recebe os parabéns 
dobrados: pelo seu aniversário; e por está 
vivenciando período natalino.  São dias ma-
ravilhosos com a gravidez. Ela é secretária do 
Yes Curso de Idiomas.

Frase 
do Dia: 

Aniversários
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Por Angelica Rodrigues
E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

Foi bastante prestigiado o aniversário de 74 anos 

do palestrante, presidente da Academia Maçôni-

ca de Letras, Ciências e Artes da Região Grapiúna e 

membro-fundador da Academia Grapíúna de Letras 

(AGRAL), Ivann Krebs Montenegro.

Só mesmo Ivann Montenegro para conseguir em 

um dia de semana reunir tantos amigos-empresá-

rios, professores, jornalistas, artistas, advogados e 

presidentes de clubes de serviços, que foram à sua 

residência lhe desejar parabéns pela passagem desta 

data especial. 
Mas não era para menos, ele é uma dessas pesso-

as que sabe cultivar amigos, pois é uma companhia 

agradável, além disso, a sua intelectualidade em mo-

mento algum atrapalha a sua sinceridade, humilda-

de e senso de compromisso. 

O casal de empresários itabunense, Pedro Arnaldo e 
Inatiane Martins, no último dia 5, abriu as portas de seu 
apartamento a um seleto grupo de amigos para um jantar 
especial de confraternização, regado a um bom papo, vinho, 
licor e whisky.

 A surpresa da noite foi a revelação dos dotes culinários 
do anfitrião Pedro Arnaldo, que preparou como prato prin-
cipal um espetacular salmão ao molho de camarão.aniversário

de Ivann Krebs 
Montenegro

Reunião de amigos

O aniversariante Ivann Krebs 
Montenegro e sua esposa Zenaide 

Gouveia Montenegro

O quarteto fundador da Academia Grapíúna de Letras (AGRAL): Ivann 
Montenegro, Vercil Rodrigues, Ramiro Aquino e Dr. José Carlos Oliveira

Ivann Montenegro e o Vice-prefeito 
de Itabuna Dr. Antônio Vieira 

A empresária 
Leninha 

Duarte da 
Auto Escola 

Regional e 
seu namorado 

Alexandre 
Magno

Professor 
Cesar 
Brandão e 
sua esposa 
Cristiana – 
Acadêmica de 
Direito

O biomédico e 
professor universitário 

Pedro Campos, 
a empresária e 
professora do 

Departamento de 
Saúde da UESC 

Inatiane Martins e seu 
irmão Iderval Filho 

professor da UNIME

Da direita para a esquerda: O casal anfitrião Inatiane 
Martins e Pedro Arnaldo, Dr. Martone Maciel, Vercil 

Rodrigues, Drª Cristiane Maciel e Angélica RodriguesIvann Krebs 
Montenegro 
ladeado por 
Ivann Krebs 
Montenegro 
Neto e sua 
esposa Candice 
Aparecida 
Montenegro

O aniversariante 
da noite e 

sua filha 
Ivone Gouveia 
Montenegro - 
Presidente do 

Lions Clube de 
Itabuna Centro
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E-mails: direitos@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Nesta edição, continuamos a apresentar os acadêmicos 
que compõem a Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

Reunião de amigos

*Por Vercil Rodrigues
Professor e Jornalista, autor dos livros: Breves Análises Jurídicas e Análises Cotidianas (Direitos Editora)

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

*Vercil Rodrigues

O professor universitário 
Jabes Ribeiro, nasceu em Ita-
buna em 1952, e foi deputado 
estadual e federal e prefeito 
de Ilhéus por três mandatos, 
sendo incluido um duplo man-
dato que terminou no ano de 
2005. Ele é professor da Uni-
versidade Estadual de Santa 
Cruz (UESC) onde é titular 
da Cadeira de Direito Consti-
tucional no Departamento de 
Ciências Jurídicas. 

A atual sede da ALI si-
tuado à Rua Antônio Lavig-
ne de Lemos, 39, Centro de 
Ilhéus foi uma doação de Ja-
bes Ribeiro quando prefeito 
da cidade no ano de 2004. Ele 
ocupa a Cadeira de nº 08, que 
tem como Patrono Artur de 
Sales e Fundador Sossígenes 
Costa
 O mais novo imortal 

da ALI, Gerson dos Anjos, 
lança seu mais novo livro: Po-
emas no Tempo. Após um re-
cesso de quinze anos, o poeta 
retorna a cena literária com 
esta primorosa obra poético-
literária. 
 Com o apoio finan-

ceiro do Fundo de Cultura do 
Governo do Estado da Bahia, 
o acadêmico Pawlo Cidade 
acaba de lançar o seu audio-
livro: O Tesouro Perdido das 
Terras do Sem Fim.

Jabes Sousa 
Ribeiro

Carlos 
Eduardo Passos

Soane Nazaré 
de andrade

Edvaldo Pereira Brito

O Professor e Promotor de Justiça 
da Bahia Carlos Eduardo Passos, nas-
ceu em Valença, em 1951, é filho do ex-
padre e professor Nestor Passos e de 
dona Yvette B. Lima Passos. Formou-
se  em bacharel em Direto pela FESPI 
(hoje UESC), no ano de 1975. Rece-
beu o título de cidadão itabunense em 
1987. É professor do Departamento de 
Ciências Jurídicas da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC).

 Dr. Carlos Passos é mestre em 
Direito Público e membro do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus (1995) 
e ocupa desde 1992 a Cadeira de nº 38, 
que tem como Patrono Virgílio de Le-
mos e Fundador Nestor Passos.

Acadêmico e professor de direito 
Soane Nazaré de Andrade, tem uma 
um histórico de lutas na educação e se 
destaca por ser um dos principais res-
ponsáveis pela implantação da Federa-
ção das Escolas Superiores de Ilhéus e 
Itabuna (Fespi) e da Uesc, onde Soane 
Nazaré de Andrade foi reitor por três 
mandatos. Suas brilhantes gestões lhe 
renderam uma grande homenagem, o 
Campus da Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC) leva o seu nome.

O professor Soane de Nazaré ocu-
pa a Cadeira de nº 32, que tem como 
Patrono e Pethion Villar e Fundador: 
Flavio de Paula.

O Professor e Advogado Edval-
do Pereira de Brito, foi prefeito de 
Salvador no período de 1978/1979 
e é o atual vice-prefeito. Foi ainda, 
Secretário estadual de Justiça, de 
Educação e de Saúde, na Bahia. É 
autor de centenas de artigos jurí-
dicos publicados em revistas espe-
cializadas e livros. É conferencista 
e membro da Academia Brasileira 
de Letras Jurídicas, da Academia 
Brasileira de Direito Tributário, 
da Academia Internacional de Di-
reito e Economia, da Academia de 
Letras Jurídicas da Bahia, do Ins-
tituto dos Advogados da Bahia. Na 
Academia de Letras de Ilhéus, ele 

ocupa a Cadeira de nº 28, que tem 
como Patrono Junqueira Freire e 
Fundador Osvaldo Gomes

ESPAÇO GOURMET

Seguindo uma tendência já 
consolidada no sul e sudoeste 
do Brasil, o grupo Itão aposta 
no público consumidor de vinho, 
trazendo para Itabuna o primeiro 
Wine Bar do sul da Bahia na uni-
dade do São Caetano.

A gerente do Espaço Gour-
met, Messila Araujo, explica que 
a mais nova opção de lazer de 
Itabuna é um projeto diferencia-
do e pioneiro, e funciona diaria-
mente, das 16 às 22 horas, como 
cafeteria, lanchonete e local para 
degustação de queijos e vinhos. 
“Ofereceremos um cardápio va-
riado e sofisticado, com atendi-
mento capacitado para os aman-
tes do vinho”, completa.

O diretor comercial do Itão, 
Miguel Dantas, diz que o Espaço 
Gourmet visa ampliar a política 
da rede de supermercados, que 
tem como prioridade oferecer um 
tratamento diferenciado ao clien-
te. “Nosso trabalho visa não ape-
nas garantir preços e qualidade 
de produtos, mas principalmen-
te o conforto e tranqüilidade do 

cliente, que em nossas lojas não 
enfrenta filas, conta com amplos 
estacionamentos, segurança, 
funcionários qualificados e agora 
com o diferencial do Espaço Gour-
met na loja do São Caetano”.

Além de investir na sofisti-
cação do ambiente, o Itão capa-
citou os funcionários do Espaço 
Gourmet e da seção de vendas do 
produto para atender amantes 
do vinho, contando com a parce-
ria do Grupo Miolo, que enviou a 
sommelier Daniela Carrer para 
esta função. “O consumidor de 
vinho é um cliente especial, que 
requer atendimento especializa-
do”, justifica.

O Espaço Gourmet também 
oferece outros tipos de bebidas, 
como cachaças e cervejas de di-
versos fabricantes, além de va-
riado cardápio de petiscos. “A ca-
feteria é um diferencial do nosso 
espaço, com opções que vão do 
tradicional cafezinho a iguarias 
do forno à base deste produto ge-
nuinamente brasileiro”, explica 
Messila Araujo.

Itabuna ganha o primeiro 
Wine Bar do Sul da Bahia 

no Itão São Caetano
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a música (?) 
baiana vai 
parar na Justiça 
Trabalhista

Dilma sanciona MP relatada
por Geraldo que beneficia 

produtores de cacau

Estava este colunista curtindo a virada 
de ano no paraíso que é a Península de Ma-
raú, quando resolvi comprar umas latinhas 
de cerveja num mercadinho de Saquaira.

Ao passar em frente a um bar, tive mais 
uma vez a confirmação de que a musica 
baiana, que já nos deu João Gilberto, Caeta-
no Veloso, Dorival Caymmi e Gilberto Gil e 
hoje nos brinda com Psirico, Parangolé e É o 
Tchan (sim, eles estão vivos!) é imbatível no 
quesito baixaria.

 Quem acha que a tal “mainha, eu tô com 
um pepino, meu pepino é muito grande, você 
tem que resolver” (hit edipiano do momento) 
era o fundo do poço, ainda não ouviu o que eu 
ouvi. Mas vai ouvir, porque o lixo se alastra 
mais do que o mosquito da dengue...

Trata-se de uma música (?) em que a le-
tra (?) diz mais ou menos o seguinte:

A moça trabalhava numa loja chamada 
B... (digamos que era uma loja de bolsas, 
para que se chegue mais facilmente ao nome 
em questão), sem carteira assinada. Quando 
perdeu o emprego e foi reclamar os direitos 
trabalhistas, o patrão fez graça:

- Mostre a sua moral, bote a B... no pau.
A rima já é medonha, mas tem mais. O re-

frão da música, repetido à exaustão, é
- Bote a B... no pau, bote a B... no pau, 

bote a B. no pau...
Enfim, o axé, o arrocha e seus derivativos 

são coisa de quem tem dois neurônios, sendo 
que um está permanentemente de férias e 
outro se encontra em sono profundo.

City 
anti-tour

É inacreditável como, entra ano, sai ano, 
cidades do litoral Sul da Bahia, com algumas 
das praias mais belas do Brasil, não se pre-
param para receber os turistas que vem de 
todas as partes do país e do exterior.

Ilhéus, com potencial para se tornar um 
dos principais destinos turísticos do Nor-
deste, é um exemplo dessa incapacidade de 
transformar história, cultura e belezas natu-
rais em atividades que gerem emprego e ren-
da em larga escala.

Ao transito caótico e à coleta de lixo e o 
abastecimento de água deficiente, somam-
se a exploração dos turistas nas barracas 
de praia e até a falta de alguns produtos em 
mercados e padarias. Neste último caso, é o 
medo de perder que impede o comerciante de 
ganhar mais.

E ainda há os que acreditam que por con-
ta do turismo, Ilhéus e região podem abrir 
mão de empreendimentos como o Porto Sul e 
a Ferrovia Oeste-Leste.

Não houvesse aí um misto de ingenuida-
de, desconhecimento, má fé e interesse escu-
so, dir-se-ia que acreditam também em Papai 
Noel, coelhinho da páscoa, mula sem cabeça 
e cegonha.

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista 

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

A presidenta Dilma 
Roussef sancionou no dia 
10 de janeiro e foi publi-
cado no Diário Oficial da 
União o Projeto de Lei de 
Conversão que o deputa-
do federal Geraldo Simões 
(PT/BA) apresentou como 
relator da Medida Provi-
sória 500. Aproveitando a 
MP 500, editada pelo Go-
verno Federal em 30 de 
agosto de 2010, que autori-
zava a União e a entidades 
da administração pública 
federal indireta a fazer 
uma série de operações 
de aquisição, alienação, 
permuta de ações e cessão créditos Geraldo 
Simões elaborou um Projeto de Conversão 
(projeto que substitui a Medida Provisória 
original). A proposta de Simões  inclui dis-
positivos que alteraram a Lei 11.775 de 17 
de setembro de 2008 (PAC do Cacau), atu-
alizando os prazos para a renegociação ou 
liquidação das dívidas ao amparo do Progra-
ma de Recuperação da Lavoura Cacaueira 
Baiana, para até 30/6/2011 (o prazo havia 
expirado em 30/12/2009); e a extensão dos 
benefícios às operações contratadas até 
30/4/2004 fora do amparo do Programa des-
tinadas a atividades de cacau na região da 
Bahia (Pronaf ou FNE).

A Lei aprovada, de nº 12.830 de 10 de ja-
neiro de 2011, incluiu também medidas  que 
beneficia mini, pequenos, médios e grandes 
produtores do País com débitos oriundos 
do crédito rural inscritos em Dívida Ativa 

da União (Securitização, 
PESA) com a postergação 
dos prazos de renegocia-
ção ou liquidação para até 
30/6/2011 (expirados em 
30/11/2010); agricultores 
familiares do com débitos 
oriundos de operações de 
investimento do Pronaf; e 
mini, pequenos, médios e 
grandes produtores rurais 
do País que renegociaram 
operações de investimento. 
Os produtores agora inclu-
ídos com a MP 500 terão 
oito anos de carência e pra-
zo de 20 anos para quitar 
a dívida da renegociação.  

“Além de prorrogar o prazo de renegociação, 
a medida amplia os descontos e inclui mais 
três mil produtores”, diz o parlamentar.

Geraldo Simões destacou a sanção da MP 
pela presidenta Dilma Roussef e disse que 
“valeu o esforço colocado a questão dos produ-
tores de cacau com autoridades do Governo 
Federal e parlamentares no sentido de obter 
praticamente o consenso para a aprovação 
destas medidas”. Segundo ele, “milhares de 
produtores rurais serão beneficiados e pode-
rão finalmente renegociar em termos satisfa-
tórios suas dívidas, voltando a obter créditos, 
contribuindo para manter o crescimento do 
Brasil e de nossa Região cacaueira.”Felicito  
a presidenta Dilma, que começa bem sua 
gestão aprovando medidas que estimulam a 
economia brasileira, garantem o crescimento 
e a geração de empregos”, finalizou o parla-
mentar.

Antes de ser político Aderbal to-
mava duas ou três pingas na venda 
de Tertuliano, perto do almoço. Sim-
pático e sedento, sem camisa, abule-
tava-se numa mesa e era feliz. Jamais 
sonhara ser o prefeito de Uraviba. A 
vida tem dessas coisas, pensava ele, 
quando queria se desculpar por ta-
manha incompetência ante o cargo. 
Passados dois anos do seu governo, a 
cidade era unânime em afirmar, “O 
pior prefeito da história!”. Um títu-
lo que Aderbal pouco entendia, pois 
gastou a juventude atrás de mulhe-
res e nunca estudou administração 
pública, economia ou coisa que o va-
lha. Ainda restavam dois anos para 
cumprir e muito poderia ser feito. 
Porém, de que forma? Ele não sabia. 
No íntimo compreendia que a tragé-
dia não era culpa exclusiva sua. En-
contrara uma prefeitura corrompida, 
um bando de burgueses decadentes a 
lhe implorar cargos e favores. Ader-
bal não sabia dizer não e, sempre 
cedendo, acabou enquadrado por um 
sistema impossível de controlar. Pas-
sivo, deixou-se levar pelos amigos de 
um antigo chefe político, o coronel 
Luciano Hagge.

Coronel Luciano Hagge governou 
Uraviba por dezoito anos. Nesse tem-
po ficou poderoso. De tropeiro passou 
a milionário, dono de terras e hoteis 
de luxo. Todos o temiam e só o maldi-
ziam às costas, timidamente. Havia 
boatos de crimes de mando, espan-
camentos, grilagem e outros gestos 
não gentis praticados por ele, sendo 
o maior deles o rombo aos cofres pú-
blicos. O certo é que coronel Luciano 
acumulou mais de cento e cinquenta 
processos, cíveis, criminais, eleito-
rais. Um homem de muitas varas, 
frequentador de praias de nudismo 
e terreiros de Candomblé. Seu sonho 
em se tornar governador de estado, 
não obstante, jamais se realizou.

À noite, sozinho em sua cama, 
Aderbal planeja demintir os secretá-
rios - todos eles escolhidos diretamen-
te pelo Coronel. Põe-se a imaginar che-
gando ao gabinete, austero, valente, 
decidido: “Estão todos na rua! De agora 
em diante quem manda sou eu! Chega 
de ser moleque de recados!”. Pouco an-
tes de adormecer, o prefeito esboça um 
sorriso para público nenhum, na escu-
ridão. Dorme seco e sonha sendo vaia-
do por esquálidos negros. Pela manhã 
é acordado e há um telefone a falar de 
propinas, superfaturamentos e outros 
itens de uma pauta infernal. O prefei-
to se levanta e mesmo antes de esco-
var os dentes compreende o tamanho 

de sua covardia. Não mudará nada.
Como posso ser tão fraco? Refle-

te dioturnamente. Nos dois anos de 
poder sua grande obra foi mandar 
capinar a praça principal e colocar 
cascalho nas três vias centrais do 
município. Depois, gastou dois mi-
lhões em propaganda e trios elétri-
cos para a inauguração. Todos fazem 
isso! Sussurra ele ao vento. Porque 
sua consciência dói e mal pode rezar 
como antes. De fato, Aderbal não é 
inapto sozinho. Uraviba é uma vila-
zinha de analfabetos vaidosos, netos 
de antigos garimpeiros que ganha-
ram muito dinheiro e depois faliram 
na mesma velocidade. Restou, a tal 
elite, viver do erário público, reve-
zando em cargos ou fazendo projetos 
para vender à prefeitura. E assim os 
anos passam. 

Uraviba está entregue às moscas. 
As ruas sujas e rotas, o comércio mais 
parecendo uma feira de ratos. Seus 
habitantes, maltrpilhos, vagam para 
lá e para cá, vivendo de sexo, cachaça 
e tiroteios. Cidade sem livraria, sem 
cinema, sem teatro, sem universidade 
pública, sem nada que valha à pena. 
Tem muitos puteiros e putas, e auto-
móveis adquiridos sabe-se lá como. E 
ainda faltam dois anos! Matuta Ader-
bal, coçando o queixo. Se pudesse pe-
gava no sono e só acordava uma déca-
da depois. Não pode. Precisa conviver 
com a legião de corruptos, corromper-
se também, ouvir as orientações do 
Coronel, trocar o óleo com as secretá-
rias e com as professoras municipais.

Os órgãos da gestão Aderbal bem 
poderiam ser chamados de “Secreta-
ria do Desgoverno”, “Secretaria de 
Destruição de Obras”, “Secretaria 
do Atraso Urbano e do Mal Ambien-
te”, “Secretaria da Doença”, e assim 
por diante. Contudo, por mais que as 
coisas estejam fora de controle, sem 
a prueza dos tempos de Tertuliano, 
mesmo tendo vendido a alma, Ader-
bal, gosta de observar o esgoto onde 
no passado funcionou um rio crista-
lino. Uma ideia obsessiva o domina. 
Acuado, tenta escutar alguma voz 
vinda de dentro. Inútil. O seu guar-
dião interior está mudo. Uma capiva-
ra caminha serenamente, um bem-te-
vi, uma lua toda amarela começa a 
surgir nos céus. Mas há um martelo 
na cabeça de Aderbal, um gotejar sem 
fim: “O pior prefeito da história!”

Por Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor, Poeta, Escritor, 

Professor e Mestre em Meio Ambiente. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: marimbeta7@uol.com.br

                      Por Daniel Thame *

O Pior 
Prefeito da 
História Por Fernando Caldas*

LETRaS E 
REFLEXÃO

POLÍTICA

93% dos analfabetos ganham menos 
de 2 salários mínimos, mostra Ipea
Estudo divulgado pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) 
mostra que 93% dos analfabetos ganham 
menos de dois salários mínimos. A ren-
da é um dos principais fatores que defi-
nem a taxa de analfabetismo no Brasil, 
segundo o estudo, que analisa a evolu-
ção do analfabetismo e do analfabetismo 
funcional no país no período de 2004 a 

2009. O estudo considera a população de 
15 anos ou mais. “O analfabetismo das 
pessoas que ganham até um quarto de 
salário mínimo é 20 vezes maior do que 
entre aqueles que ganham acima de três 
salários mínimos”, disse o técnico em 
planejamento e pesquisa da Diretoria 
de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do 
Ipea, Paulo Corbucci. 
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Estudantes, bacharéis e docen-
tes do curso de Engenharia Civil da 
Faculdade de Tecnologia e Ciências 
(FTC) estão comemorando a decisão 
do Ministério da Educação (MEC) que 
publicou no Diário Oficial da União, 
na edição da última quinta-feira (13), 
a Portaria nº 55, de 11 de janeiro de 
2011, reconhecendo o curso ministra-
do pela FTC em Itabuna.

Assinada pelo secretário substi-
tuto de Educação Superior do MEC, 
Paulo Roberto Wollinger, a portaria 
de reconhecimento do curso é con-
dição necessária, juntamente com 
o registro, para a validade nacional 
dos respectivos diplomas emitidos 
pela FTC para os bacharéis em En-
genharia Civil graduados pela Ins-
tituição de Ensino. 

Para reconhecer um curso, a 
Secretaria de Educação Superior 

Uma nova chance de acesso 
ao ensino superior está aberta 
na Faculdade de Ilhéus. As ins-
crições para o vestibular estão 
abertas até o dia 2 de fevereiro 
de 2011, com vagas para os cur-
sos de Administração e Ciências 
Contábeis, no turno noturno, e 
para os de Enfermagem e Nutri-
ção, nos turnos matutino e no-
turno. A prova será realizada em 
seguida, no dia 6 de fevereiro, 

domingo, a partir das 8 horas. 
As inscrições podem ser feitas 

diretamente na Secretaria Acadê-
mica, na sede da própria Institui-
ção, localizada no km 1,5 da rodo-
via Ilhéus-Canavieiras, zona sul 
da cidade, no período de segunda 
a sexta-feira, das 7 às 21 horas, e 
no sábado, das 7 às 12 horas, ou 
através do site www.faculdade-
deilheus.com.br. O valor da taxa 
é de 50 reais, com direito também 

ao Manual do Candidato.
 A Faculdade de Ilhéus acei-

ta ainda inscrições dos estudan-
tes que optaram pela instituição 
através do ProUni, programa do 
governo federal que incentiva 
o acesso ao ensino superior na 
rede privada. O diretor da insti-
tuição, professor Almir Milane-
si, ressalta que tem sido também 
altamente positivo o desempe-
nho dos alunos do ProUni. 

MEC reconhece 
curso de 
Engenharia 
Civil da FTC

O ritmo contagiante
da Banda Toque Baiano

Nova chance em vestibular 
da Faculdade de Ilhéus

INFORMES UNIVERSITÁRIOS

se baseia nos relatórios e parece-
res produzidos pela Comissão de 
Avaliação do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) que, em visi-
ta in loco feita à Faculdade, avalia 
as diversas dimensões do curso e da 
Instituição.  

Ao divulgar a publicação da 
portaria, o diretor-geral da FTC 
Itabuna, professor Cristiano Lôbo, 
ressaltou que a decisão do MEC é 
extremamente significativa pelo fato 
da Faculdade ter sido pioneira no 
interior da Bahia a oferecer o curso 
de Engenharia Civil. “Desde o início, 
nós acreditamos no potencial da re-

gião e, agora, com os novos projetos 
de infraestrutura previstos para ser 
implantados no Sul da Bahia pelo 
governo federal, temos a certeza de 
que estávamos corretos”, frisou.

Dos 12 cursos presenciais ofe-
recidos no campus da FTC Itabu-
na, nove já foram reconhecidos 
pelo MEC, são eles: Administração, 
Turismo, Educação Física, Direito, 
Psicologia, Sistema de Informação, 
Nutrição, Engenharia Ambiental e 
Engenharia Civil. Aguardam a pu-
blicação das respectivas portarias 
de reconhecimento os cursos de Jor-
nalismo, Publicidade e Propaganda 
e Fisioterapia. 

A banda Toque Baiano que é 
de Itabuna, foi fundada em 1994, 
por Neto e Luciano Camilo e aos 
poucos vem conquistando seu es-
paço no mundo da música.

A banda já gravou dois CDs, 
o segundo tem várias músicas de 
autoria própria, e com destaque 
para a música “Rasparam meu 
totó”, bastante executada nas 
emissoras de rádios da Bahia. O 
sucesso dessa música fez com a 
banda tornasse ainda mais co-
nhecida do povo grapíuna e con-
quistasse também espaços em ou-
tros Estados, a exemplo de Minas 
Gerais, onde a Toque Baiano aca-
bou de fazer uma série de shows e 
deverá retornar no próximo mês 
para mais uma turnê.

O novo cd da banda que é o 
3º de sua carreira foi lançado re-
centemente e veio para fazer a 
diferença, trazendo o contagiante 
ritmo “lambregão”. Este cd traz 
várias músicas inéditas e a maio-
ria delas foi composta pelos com-

ponentes da banda.
 A expectativa é grande em 

torno deste novo cd, pois o mesmo 
foi feito com o que há de mais mo-
derno em nível de tecnologia e de 
qualidade musical - com arranjos 
e composições bem trabalhadas. 
O cd promete ser um dos mais to-
cados neste verão. 

A Toque Baiano disponibi-
liza um canal de comunicação 
direto com os seus inúmeros fãs, 
onde eles podem conhecer melhor 
a banda, sua agenda de shows, 
mandar recados e baixar o cd pelo 
orkut que é: bandatoquebaiano@
hotmail.com 

O repertório da banda Toque 
Baiano é bem diversificado, ou 
seja, toca todos os ritmos. Ela tem 
em sua composição os seguintes 
integrantes: Dinamar, karrapixo, 
Neto, Robson, Grampão, Bodão, 
Cristiano e Cuiubinha. E para 
contratá-la para shows (73) 3613 
2867 ou bandatoquebaiano@hot-
mail.com.

Cristiano 
Lôbo, diretor-

geral da FTC 
Itabuna
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O sorriso de 
monalisa brilha 
no infinito...Professores e alunos da 

uNEB Promovem aula Viva 
Itinerante com Cyro de Mattos

Monalisa, você nunca foi 
enigmática! Dona de um sorriso 
e de um olhar que pareciam vir 
diretamente de Deus, você vivia 
feliz todos os dias e nos ensinou 
a ser feliz mesmo nas nossas ho-
ras mais difíceis. Havia nas suas 
expressões intermináveis de fe-
licidade, algo ao mesmo tempo 
profundo e singelo, como a nos 
dizer: a vida é paciência, humil-
dade e amor! 

Ah eu passava horas conver-
sando com Monalisa sobre a mi-
nha vida, sobre a Vida, e, espe-
cialmente sobre o Amor. Aquelas 
conversas me ensinaram a dizer, 
por exemplo, “eu te amo” apenas 
com os olhos. Não tenho vergo-
nha de amar! Nunca tive. Quan-
do amo, faço questão de dizer que 
amo. Acredito naquela canção do 
Renato Russo: “É preciso amar 
as pessoas, como se não houvesse 
amanhã. Por que se você parar 
pra pensar na verdade não há...” 
Amo, portanto. E (re) aprendi 
amar diariamente e de maneira 
muito especial através dos olhos 
e do sorriso de Monalisa. 

Disse muitas vezes a Mona-
lisa que a amava. Por isso, ape-
sar da imensa saudade que sinto 
dela, estou aliviado por não ter 
perdido tempo segurando, dentro 
de mim, meus sentimentos, para 
quando fosse mais apropriado 
pô-los para fora. Essa hora nun-
ca vem. Nunca virá. Só há um 
único momento no qual podemos 
dizer que amamos: esse de agora! 
Monalisa sempre foi tão huma-
na... E eu não sei se isso é uma 
boa qualidade a ser atribuída a 
ela... Explico-me: Monalisa era 
a minha cadela de estimação... 
Aliás, a nossa Mona, a nossa Mo-

mona, como carinhosamente a 
chamávamos, era a cadela de es-
timação da minha família: Julia 
(minha filha) e Lu (minha espo-
sa). Vivíamos muito felizes com 
ela. Mas, era Mona quem vivia 
sempre muito mais exuberante-
mente feliz! 

Nossa Monalisa entendia 
tudo que falávamos. Creio, no 
entanto, que a maioria dos cães 
entende também. O que nos cha-
mava a atenção, contudo, era o 
fato de que Monalisa entendia 
aquilo que não dizíamos e que 
por timidez, estupidez ou mes-
quinharia guardávamos no co-
ração (que ela sabia “ler” dentro 
dos nossos olhos!) e logo vinha 
nos farejar, abanando o rabo e 
saltando sobre nós, a fim de nos 
tirar daquele problema ou da-
quela apatia... Era assim a nos-
sa Monalisa: irremediavelmente 
feliz!

Até que um dia Mona ado-
eceu... E entre aquele momen-
to em que percebemos que ha-
via algo de errado com ela e as 
nossas peregrinações, passando 
por quatro veterinários que não 
diagnosticaram corretamente o 
que havia com Mona, sofremos 
todos os dias, sem saber o que 
fazer para ajudá-la a ficar boa. 
Foram quatro veterinários e 
quatro equívocos. Nenhum de-
les solucionava o problema de 
Mona: deixara de comer, perde-
ra peso por conta disso, deixara 
de beber, ficara anêmica, um dos 
rins parou... E tudo isso num 
tempo curtíssimo, sem que aque-
les veterinários pudessem diag-
nosticar o que estava havendo. 
Monalisa entrou em depressão e 
perdeu muito mais do que peso: 

perdeu a alegria de viver, perdeu 
tudo que lhe era mais natural e 
belo, a felicidade...

Nos últimos instantes de Mo-
nalisa, estávamos desesperados. 
Soubemos então haver na cidade 
um jovem veterinário, Michael 
Jonhatas Freitas Santos, que 
atende à domicílio (Monalisa já 
não podia se mexer e depois de 
tantos tratamentos e interna-
ções frustradas sair de casa com 
ela representava um grande so-
frimento), ligamos para ele e 
imediatamente Dr. Michael veio 
à nossa casa. Monalisa àquela 
altura agonizava. Seria muito 
difícil salvá-la. Algo como uma 
septicemia havia tomado o corpo 
dela. Doutor Michael foi honesto, 
preciso, certeiro no diagnóstico, 
sensível e didático. Assim, com a 
nossa permissão, levou Monalisa 
(dopada por fortes anticonvul-
sivos) para a clínica dele a fim 
de proporcionar um tratamento 
mais adequado. No dia seguinte 
recebemos a notícia de que du-
rante a noite Mona havia pioran-
do muito e logo quando amanhe-
ceu teve uma parada cardíaca e 
faleceu... 

Monalisa, nossa eterna 
Mona, nós temos certeza de que 
seu sorriso não se apagou, de que 
sua felicidade não morreu e está 
agora, neste momento, brilhan-
do no infinito!  Saudades, Mona. 
Muitas saudades. Te amamos!

Um grupo de quarenta e duas 
pessoas, professores e alunos de 
graduação em Letras, da Universi-
dade do Estado da Bahia, campus 
de Teixeira de Freitas (Uneb-TE), 
esteve recentemente visitando a 
Fundação de Cultura e Cidadania 
– Ficc onde participou de uma aula 
viva itinerante pela cadeia produti-
va do cacau com o escritor e poeta 
Cyro de Mattos, tendo como alvo 
a cultura, a literatura e o turismo 
que a integra. 

Na Ficc, a professora Enelita de 
Sousa Freitas, Mestra em Comuni-
cação, discorreu sobre a poética de 
Cyro de Mattos em “Cancioneiro do 
Cacau”, alunos recitaram poemas 
desse livro, e o encontro terminou 
em uma manhã de autógrafos im-
provisada quando 32 obras do es-
critor e poeta grapiúna foram ad-
quiridas pelos visitantes, e, entre 
elas, Vinte Poemas do Rio, Oratório 
de Natal, Poemas Escolhidos, His-
tórias do mundo que se foi, O Go-
leiro Leleta, Viagrária, De Cacau e 
Água, Roda da Infância, Alma mais 
que tudo e Os Enganos Cativantes.  

O PROJETO – Além da visita 
à FICC, os visitantes, sob a respon-
sabilidade da professora Enelita de 
Sousa Freitas, cumpriram um ro-
teiro de observação e aprendizado, 
que incluiu a Ceplac/Cepec e, em 
Itabuna, a casa onde nasceu Jorge 
Amado, em Ferradas. Em Ilhéus, 
Casa dos Artistas, Casa e Quar-
teirão Jorge Amado, entre outros 
locais.

Através do enlace com o Depar-
tamento de Letras e Artes (DLA) 
da UESC, essa vivência tem origem 
na atividade curricular com o inte-
resse de estudar obras de poetas 
e escritores baianos, e, entre eles, 
Jorge Amado, Adonias Filho, Cyro 
de Mattos, Sosígenes Costa, Eucli-
des Neto e Valdelice Pinheiro. O 
projeto criado pela UESC, em par-
ceria com a UNEB,  tem como foco 
a  discussão em torno das obras des-
ses artistas da palavra, motivando  
estudantes e professores a conhecer 
in situ o cenário da produção lite-
rária sul-baiana, localizado, princi-
palmente, no eixo Ilhéus-Itabuna, 

bem como resultando em visita aos 
locais nelas relacionados. Promove 
também maior integração entre 
professores e alunos e entre os pró-
prios discentes da UESC-UNEB 
mediante o convívio de dois dias, 
viajando juntos e trocando experi-
ências, além de outros objetivos.

A RECEPÇÃO - Além da 
Universidade Estadual da Bahia, 
campus de Teixeira de Freitas e 
Ipiaú, a obra de Cyro de Mattos 
é estudada na Universidade Esta-
dual de Santa Cruz, Universida-
de Estadual de Feira de Santana, 
Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul e Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, entre 
outras. Adquirida pelo Plano Na-
cional do Livro Didático (SP), Pro-
grama Nacional da Biblioteca Es-
colar do MEC, Projeto Cantinho 
de Leitura, do Governo de Minas, 
Fundação Luís Eduardo Maga-
lhães (BA), Fundação Pedro Cal-
mon (BA), Secretaria de Educação 
do Ceará, entre outros órgãos de 
educação e cultura. Aditada em 
in úmeros colégios brasileiros. 
Em Itabuna e Ilhéus, os livros 
infanto-juvenis de Cyro de Mattos 
já foram adotados pelos colégios 
Divinos Providência, Arco-Íris, 
Carrossel, São Jorge dos Ilhéus e 
Nossa Senhora da Vitória, entre 
outros. São reeditados com fre-
qüência. “O Menino Camelô”, por 
exemplo, poesia infantil, Grande 
Prêmio da Associação Paulista 
dos Críticos de Artes, está na dé-
cima segunda edição e já vendeu 
cerca de 120 mil exemplares. 

Por Por Cláudio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC) e Adminis-

trador de Empresas pela UCSAL. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br 

Por Cláudio Zumaeta

Ponto 
de Vista
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2011, 
Itabuna e
coisas assim

Escolas ensinarão 
finanças a partir de 2012

Participei no dia 18 de dezembro do 
ano passado da confraternização de fi-
nal de ano do Banco do Brasil. Ambiente 
impecável, boa comida, excelente músi-
ca (Lordão e DJ Nadinho), farta bebida, 
mulheres bonitas e demais pessoas. Foi 
uma noite extremamente agradável, 
como, aliás, acho agradável todas as 
noites em Itabuna. De sua vida boêmia 
já falei em outros momentos. Não quero 
aqui me repetir.

Desejo, porém, expressar meu entu-
siasmo por essa cidade. Fruto da união 
de povos vindos dos mais diversos rin-
cões: árabes, sírios, libaneses, italia-
nos, alemães, ingleses, sergipanos, do 
Recôncavo, pernambucanos, paulistas, 
mineiros, enfim uma miríade de gente 
e povos que aqui se aglutinaram para 
forjar a história das terras do Cacau.

Itabuna a todos acolheu. Concedeu 
a grande maioria bons frutos em seu 
trabalho, fazendo com que muitos se 
tornassem prósperos e ricos. Infeliz-
mente, outra parcela também ficou à 
margem de tudo isso. Ainda assim seu 
magnetismo inebriante contagia quem 
aqui vem residir. O fascínio da cidade 
é sentido em especial por todos aqueles 
que residem nas pequenas cidades da 
região Cacaueira: moradores de Cama-
can, Buerarema, Santa Luzia, Corara-
ci, Itajuípe, Ibicaraí, dentre outras, sem 
nunca perder o apego ao seu local de 
nascimento, tem sempre em Itabuna o 
local em que confiam encontrar a solu-
ção para suas necessidades, sejam elas 
de saúde, educação, comércio ou lazer. 
Não me esqueço de uma aluna de Eu-

nápolis, sergipana de nascimento, que 
tendo vindo a primeira vez aqui ficou 
encantada. Dizia ela que parecia estar 
na capital.

Assim é Itabuna. Infelizmente temos 
sentido em toda essa primeira década do 
século XXI o descaso e o despreparo de 
nossos administradores. Incautos, sem 
ajuste às novas demandas da admi-
nistração pública, iletrados, pensando 
sempre mais em seu bolso e no de seus 
mais próximos colaboradores. A gestão 
da cidade tem ficado a míngua. Lixo, in-
segurança, pobreza extrema - num mo-
mento em que todo o país tem feito com 
que a desigualdade atinja patamares 
dos mais baixos de nossa história. Obras 
paradas ou sendo feitas a passos de tar-
taruga, buracos na pista, trânsito louco, 
nosso rio Cachoeira sendo assassinado, 
os moradores da periferia sem nenhum 
tipo de lazer ou diversão. São tantos os 
problemas e tão poucas as soluções apre-
sentadas que dá pena.

Ainda assim Itabuna é maior que 
isso. Penso sempre e rezo também, que 
depois de tantos desastres na adminis-
tração de nossa urbe as pessoas e os 
eleitores daqui irão escolher melhor. 
Duro é saber das opções políticas futu-
ras: um coronel, um capitão, outro coro-
nel das antigas, um filhote de partido. 
De fato, assim fica difícil de acreditar.

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
Acesse: http://histriasnoplural.blogspot.com/

Estamos 
num tempo de 
falsos profetas

Estamos num tem-
po de falsos profetas. 
Tempo de “apostasia”. 
Apostasia é como a Aids: 
a pessoa nem imagina 
que se contagiou; só de-
pois percebe que já está 
sem defesa orgânica. É 
doloroso constatar, mas 
a verdade é esta: o povo 
de Deus, “a esposa”, está 
sem defesa. Os falsos 
profetas investem com 
fúria contra a Igreja de 
Deus e têm consegui-
do resultados. Acontece 
hoje o que Jesus mesmo 

experimentou: “Vendo as 
multidões, tomou-se de 
compaixão por elas, por-
que estavam exaustas e 
prostradas como ovelhas 
sem pastor” (Mt 9,36).

João, o amigo do Es-
poso, que preparou a Sua 
primeira vinda, aponta a 
solução para os tempos 
de hoje: a penitência e a 
conversão.

Deus abençoe você!
(Trecho do livro “Eu 

e minha casa serviremos 
ao Senhor” de monsenhor 
Jonas Abib)

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

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

            Por Charles Nascimento de Sá*  

Após quinze anos do lan-
çamento do seu primeiro li-
vro o poeta Gerson dos Anjos 
retorna à cena com “Poemas 
no Tempo”, uma obra onde se 
destaca a trova, forma literá-
ria que apesar de simpática, 
sintética e de muito valor, com 
apenas quadro versos e senti-
do completo, ainda um tanto 
esquecida em plêiade literária 
brasileira.

As trovas de Gerson dos An-
jos dão conta dos gêneros básicos 
que constituem essa forma poéti-
ca, três no total: reflexivas, líricas 
e humorísticas, declarou Gustavo 
Felicíssimo, a quem coube o pre-
fácio da obra.       

Já imaginou um teste de língua portu-
guesa que pede a análise textual da fatu-
ra do cartão de crédito? Ou uma questão 
de história sobre a influência das finan-
ças pessoais na dívida externa do País? 
Pois, a partir de 2012, esses e outros as-
suntos de educação financeira farão parte 
do currículo das escolas públicas brasilei-
ras. Orçamento pessoal, poupança, finan-
ciamentos, seguros e aposentadoria serão 

ensinados aos estudantes dos ensinos 
fundamental e médio, diluídos em disci-
plinas de matemática, língua portuguesa, 
história e ciências sociais. É o que deter-
mina o decreto do governo federal, edita-
do em dezembro, que institui a Estratégia 
Nacional de Educação Financeira. O de-
creto determina uma série de iniciativas 
pedagógicas que visam erradicar o anal-
fabetismo financeiro no País. (A Tarde)

Gerson 
dos anjos 
lança Poemas 
no Tempo

Foi lançado no último dia 
10 de dezembro de 2010, no 
Auditório da Justiça Federal 
de Ilhéus, o mais novo livro de 
Djalma Argollo, intitulado “De-
senvolvimento Pessoal: uma 
proposta de individuação”.

 Toda renda arrecada na 
venda dos livros é destinada às 
obras assistenciais da AMAR 
- Sociedades de Estudos Espí-
ritas, à qual o autor doou os 
direitos autorais da obra, à 
SELF - Sociedade Espírita Lar 
Feliz e à Fundação Lar Feliz.

“Não há melhor maneira de exercitar a imaginação do 
que estudar direito. Nenhum poeta jamais interpretou 

a natureza com tanta liberdade quanto um jurista 
interpreta a verdade”. 

Jean Giraudox
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Em seu discurso de posse, no dia 1º 
de janeiro, na Assembleia Legislativa, o 
governador da Bahia, Jaques Wagner, 
fez um balanço do primeiro mandato e 
garantiu a continuidade dos programas 
sociais que beneficiaram milhares de 
baianos como o Água para Todos, Luz 
para Todos, Todos pela Alfabetização 
(Topa), Saúde em Movimento, Casa da 
Gente, entre outros. Ele disse que o seu 
compromisso é “trabalhar mais pela 
Bahia” e, por isso, a equipe de governo 
está se “debruçando para colocar em 
prática os projetos que têm como objeti-
vo o desenvolvimento econômico, social 
e estrutural da Bahia”.

Wagner destacou algumas metas 
para a nova gestão, a exemplo da cons-
trução da Ferrovia Oeste-Leste (já ini-
ciada com as obras dos quatro primeiros 
lotes), o Porto Sul, a continuidade da 
Via Expressa e a ponte Salvador/Itapa-
rica (em fase de projeto). Destacou ações 
desenvolvidas em áreas como Seguran-
ça, Educação e Saúde, acentuando que 
continuarão sendo priorizadas para que 
a Bahia seja “cada dia mais uma terra 
de todos nós”.

Ele enfatizou, por exemplo, a pre-
ocupação do governo com o combate às 
drogas, em especial o crack, informan-
do a criação de uma Superintendência 
para Prevenção e Acolhimento aos Usu-
ários de Drogas, capaz de dar apoio às 
pessoas que sofrem com o vício, e aos 
seus familiares. “Não vamos dar trégua 
ao crime e ao tráfico de drogas”.

Ainda na área da Segurança Públi-
ca, a nova gestão continuará investindo 
e fortalecendo as polícias Militar e Civil, 
além da ampliar o Programa Ronda nos 
Bairros, que beneficia cidades acima de 
100 mil habitantes. 

Na Educação, destacou a realização 
de um pacto com as prefeituras e a socie-
dade pelo objetivo comum de melhorar o 
ensino básico em todos os municípios, e 
a meta de acabar com o analfabetismo. 
Na Saúde, a consolidação do Programa 

Saúde da Família e a continuidade do 
Programa Saúde em Movimento, maior 
mutirão de cirurgia oftalmológica da 
Bahia, que realizou 79 mil cirurgias.

AGRADECIMENTO
AOS BAIANOS

O governador, reeleito no primeiro 
turno com quase 64% dos votos, ten-
do como vice-governador Otto Alencar, 
entrou no plenário da Casa Legislativa 
acompanhado da primeira-dama, Fáti-
ma Mendonça, de sua mãe, Paulina Cypa 
Wagner, e de deputados estaduais. 

Durante a cerimônia, que reuniu se-
cretários de Estado e parlamentares, os 
empossados juraram defender a Consti-
tuição do Estado da Bahia e o secretário 
da Mesa Diretora da Assembleia, depu-
tado Roberto Carlos, leu as declarações 
de bens dos dois.

Jaques Wagner agradeceu aos baia-
nos pelo reconhecimento do trabalho 
realizado ao longo da primeira gestão. 
“Confesso a mais profunda emoção de, 
quatro anos depois, voltar aqui a esta 
tribuna para tomar posse do nosso se-
gundo mandato. Creio que a nossa volta 
está lastreada naquilo que sonhamos, 
no projeto que oferecemos ao povo e na-
quilo que conseguimos realizar nessa 
caminhada de quatro anos”.

POSSE DE DILMA
Depois de tomar posse junto com o 

vice, Otto Alencar, o governador Jaques 
Wagner seguiu para Brasília (DF), onde 
participou das cerimônias de posse da 
primeira presidenta do Brasil, Dilma 
Rousseff, no Congresso Nacional, e de 
transmissão do cargo pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva e posse dos no-
vos ministros de Estado, no Palácio do 
Planalto.

Dentre os ministros empossados 
por Dilma Rousseff, os ex-secretários do 
governo baiano, Afonso Florence (De-
senvolvimento Urbano) e Luiza Bairros 
(de Promoção da Igualdade), que assu-
mem o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e a Secretaria de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, respec-
tivamente. O deputado federal baiano 
Mário Negromonte é o titular do Minis-
tério das Cidades.

“Este é um dia histórico para o Bra-
sil, que, pela primeira vez, tem uma mu-
lher na Presidência da República. Dilma 
é muito preparada para seguir a missão 
iniciada pelo presidente Lula O excelen-
te relacionamento pessoal e político que 
tenho com o presidente será mantido 
com a presidenta. Com ela e sua equipe 
temos a certeza de que os projetos para 
a Bahia terão continuidade e serão am-
pliados”, disse Wagner.

Wagner reforça programas sociais
 e destaca Porto Sul e Ferrovia
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