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18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). 
Repasse efetuado pela Secretaria 
Municipal de Saúde de 1 de janeiro a 
31 de dezembro de 2010 .......................R$ 1.900.000,00
Média mensal ..........................................R$  158.333,33

Prestação de serviço ao Município pelo 
HBLEM .. R$ 293.323,62 ***(deveria no 
mínimo ter sido R$ 420.000,00 – média de 
35.000,00/mês). 

*** A prestação de serviço refere-se a re-
muneração na tabela SUS ao HBLEM por 
serviços ao município (exames) a pacientes 
encaminhados pelos Postos de Saúde. Portan-
to, onera o hospital, pois, sabe-se que a tabela 
SUS remunera apenas 1/3 (um terço) da des-
pesa efetivamente realizada.

A rigor a média da receita mensal recebida 
pelo HBLEM de 1 de janeiro de 2010 a 31 de 
dezembro de 2010 foi de R$ 1.550.865,50.

Direitos – Quais foram os resultados 
alcançados no período 01 de janeiro a 31 
de dezembro de 2010? 

AC - Mesmo com a deficiência de recursos 
financeiros consegui-se no período janeiro/de-
zembro 2010 realizar o seguinte:

• Pacientes Internados ............................................6.461
• Altas....................................................................5.877 
• Óbitos ....................................................................594
• Cirurgias .............................................................3.939
Emergência .............................................................3.133
Eletiva ....................................................................... 806
• Anestesias  ......................................................... 4.005
• Análises Clínicas .............................................. 25.938          
• Exames Radiológicos ........................................ 16.067          
• Ultrassonografia ................................................. 3.022             
• Eletrocardiograma ............................................... 1.790              
• Eletroencefalograma  ............................................. 658                
• Endoscopia ........................................................ 1.001             

• Colonoscopia ........................................................ 395                
• Anatomia ............................................................... 304  
• Fisioterapia ........................................................ 2.485  
• Ecocardiografia transtorácica .............................. 1.553               
• Adm. de Medicamentos .................................... 53.683
• Ortopedia .............................................................. 349
• Consultas Médicas ........................................... 73.072
• Consulta P S .................................................... 40.001
• Consulta Ambulatório ....................................... 22.769
• Consulta Psiquiatria .......................................... 10.302
• Refeições fornecidas pela Nutrição ................. 220.835
• Café da manhã e lanches p/ pacientes .............. 55.643

Direitos - Em termos de percentuais: o 
maior número de pacientes atendidos fo-
ram os de Itabuna ou de outras cidades?

AC - Em 2010, posso afirmar: 45,2% dos 
pacientes atendidos foram de Itabuna e 54,8% 
de outros municípios. Esses dados por si só 
confirmam a importância da instituição para 
Itabuna e região.

Direitos - Os resultados alcançados 
com recursos oriundos de repasse da 
Prefeitura/Secretaria Municipal da Saú-
de? Quais os procedimentos que o senhor 
apresentou no seu relatório?

AC - Os procedimentos foram os seguintes:

Procedimentos  
 Quantidade Valor
• Análises Clínicas ................... 18.135 .........108.675,40
• Exames Radiológicos ............. 10.064 ...........84.080,81
• Escanometria ................................ 62 ................481,74
• Ultrassonografia ...................... 1.996 ...........31.046,40
• Eletrocardiograma  ................... 3.293 ...........16.958,95
• Eletroencefalograma ................... 803 ...........20.075,00
• Esofagastroduodenoscopia. ..... 1.758 ...........84.665,28                        
• Colonoscopia ............................. 367 ...........41.346,22
• Ecocardiografia transtorácica ...... 917 ...........36.624,98
• Consultas Médicas ....................... 01 ..................10,00  
• Atendimento de Urgência .............. 03  .................33,00
TOTAL DE PROCEDIMENTOS .... 37.399 .........423.964,78
Média/mês ................................. 3.116 ...........35.330,39

                                                                      
Direitos - O problema do Hospital de 

Base não é administrativo, é o financeiro  
e influências políticas partidárias?

AC - No Hospital existem deficiências, exis-
tem falhas, existem interferências, assédios e 
ameaças, funcionários blindados e intocáveis, 
mas, devemos aprender a olhar também os re-
sultados alcançados com todas as deficiências 
e dificuldades. Quantos pacientes foram in-
ternados no ano de 2010, quantos receberam 
alta, quantas cirurgias foram executadas, 
quantas análises clínicas, quantas consultas 
médicas etc. Todos devem ter humildade e os 
mesmos objetivos independentemente de cor 
partidária, não existe lugar para inimizades 
ou desavenças pessoais. O partido de quem 
trabalha com a saúde é a saúde e bem estar 
da população.  Saúde é direito de todos e dever 
do Estado. 

Há dois meses o professor e admi-
nistrador Antonio Costa  deixou o cargo 
de Presidente da Fundação de Atenção 
à Saúde de Itabuna (FASI) entidade 
mantenedora do Hospital de Base Luiz 
Eduardo Magalhães de Itabuna. Ele saiu 
mais deixou um relatório de como foi uti-
lizado os recursos do hospital, verbas e o 
atendimento ao município de Itabuna e 
aos municípios circunvizinhos. 

Nesta entrevista, concedida ao Jor-
nal Direitos, o professor e administrador 
Antonio Costa diz que são necessários 3 
milhões de reais mês para o pleno funcio-
namento daquela unidade hospitalar. Ele 
também  relata que existem muitas defi-
ciências, interferências, assédios e amea-
ças, funcionários blindados e intocáveis. 
Situações que não podem ser resolvidas 
simplesmente porque o diretor quer. 

recursos objeto do aluguel da cantina e doações 
em material mediante pedidos à comunidade 
civil organizada de Itabuna. A Prefeitura men-
salmente se responsabiliza diretamente pelo 
pagamento de  água, luz e telefone.

Direitos – Um milhão é pouco, dois 
milhões são  ótimos para suprir as neces-
sidades administrativas do hospital?

AC - Não, a receita é insuficiente. Um 
hospital desta natureza, para atender com 
dignidade a população demandante, necessi-
ta de uma receita mensal nunca inferior a R$ 
3.000.000,00 (três milhões de reais).

Direitos - Qual é a urgência prioritária 
do Hospital: o maior do Sul da Bahia?

AC - Uma reforma total e aquisição dos 
equipamentos hospitalares. O que existem 
são equipamentos velhos, sucateados, desgas-
tados pelo tempo de uso, infraestrutura defi-
ciente como deficiente é a sua manutenção por 
falta de capacidade financeira. Faltam recur-
sos financeiros para modernizar sua estrutu-
ra como um todo.

Direitos - Na prestação de contas que 
o senhor apresentou, durante sua gestão, 
quais os repasses recebidos?

AC- A bem da verdade, de  01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2010 o HBLEM recebeu:

Repasse SUS via SESAB .................  R$ 16.500.000,00 *
Repasse SUS via SESAB 
(alta complexidade) ............................R$       210.386,04
TOTAL SUS via SESAB ....................R$ 16.710.386,04 **
Média mensal do recebido 
no período ........................................R$ 1.392.532,17 **
• Não fora problema ocorrido a nível ministerial ter-se-
ia recebido de repasse SUS via SESAB no período R$ 

 Direitos – Ser diretor de um Hospital 
de Base é um cargo muito importante e 
exige  grande responsabilidade social. 
Na época, a indicação sua para ocupar o 
cargo foi política ou por competência?  

Antônio Costa - Não foi por indicação po-
lítica, acredito que deva ter sido em virtude do 
meu passado junto às instituições: CEPLAC, De-
legacia Federal da Agricultura, SENAR, UESC 
como professor e FTC como diretor geral.

Direitos – O hospital de Base tem re-
cebido apoio dos governos Estadual e 
Federal, ou seja, das autoridades compe-
tentes?

A C - O Hospital de Base Luis Eduardo 
Magalhães é um equipamento hospitalar mu-
nicipal de  grande porte, com características 
regional  de imensurável importância, com 
atendimento exclusivamente SUS, que infe-
lizmente ao longo de sua existência não tem 
recebido a importância devida por parte das 
autoridades competentes.

Direitos -  Quantos municípios são 
beneficiados com o Hospital de Base de 
Itabuna?

AC - Além dos munícipes de Itabuna aten-
de a 121 outros municípios constantes da Pro-
gramação Pactuada e Integrante do Estado da 
Bahia.

Direitos - Qual a principal fonte de re-
ceita do HBLEM?

AC - A principal fonte de receita do 
HBLEM vem do Ministério da Saúde – repas-
se SUS via Secretaria da Saúde do Estado da 
Bahia no valor mensal conforme contrato de 
R$ 1.500.000,00 -;  em situação inconstante, de 
recursos oriundos do Município de Itabuna, de 
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Faz mais ou menos uns 
dois meses, um paciente, que 
sofria de insuficiência cardía-
ca e já fazia uso da medicação 
específica, me procurou, mos-
trando-me um eletrocardio-
grama  que informava não ser 
ele portador de arritmia.

O paciente estava  feliz 
pois, segundo ele, não precisa-
ria mais fazer uso do remédio. 

Essas duas doenças são di-
ferentes. Enquanto a arritmia 
diz respeito à parte elétrica 
do coração, a insuficiência se 
relaciona com a estrutura do 
músculo cardíaco. Geralmen-
te, na arritmia, o paciente 
queixa-se de uma dor no peito, 
tontura, taquicardia etc. e na 
insuficiência, ele se  queixa de 
cansaço, pernas inchadas etc. 
Arrumar os livros na estante, 
varrer a casa, lavar pratos, 
enfim, aos mínimos esforços, 
ele fica ofegante, como tivesse 
praticado uma grande tarefa.

Em continuação, as pernas 
começam a edemaciar, ele  as 
pressiona fazendo bossa, o ab-
dômen se distende como conse-
qüência do aumento do fígado e 
do baço. Fisiologicamente, isso 
tem uma explicação. O coração 
é uma bomba que lança sangue 
para todas as partes do corpo 
e puxa –o de volta. O coração 
ficando insuficiente, os líquidos 
vão se acumular nos membros 
inferiores, fato que leva o doen-
te ao consultório médico.

Vamos supor que ele não 
procure o médico. Numa noite, 
deitado, o sangue encharca-
lhe os pulmões, dificultando 
as trocas gasosas. O paciente, 
não suportando tanta falta de 
ar, levanta-se.  Ao levantar-se, 
a congestão dos pulmões dimi-
nui, e ele sente alívio. Abre a 
janela e aspira o ar fresco da 
madrugada e assim passa o 
resto da noite. Pela  manhã 
está exausto, pálido, os olhos 
desmesuradamente abertos, 
como estivesse escapado da 
morte. E escapou mesmo!

A descrição acima se refe-
re ao edema agudo do pulmão.

Aquela situação difícil do 
doente teria sido evitada se ele 
estivesse compensado, usando 
a medicação corretamente. 
O paciente que me procurou, 
poderia ter chegado ao edema 
agudo do pulmão se não tives-
se notado a volta da inchação 
de suas pernas e buscado aju-
da médica.

Nem todo cardíaco com in-
suficiência apresenta arritmia 
ou vice-versa, porém pode ocor-
rer ele apresentar simultanea-
mente  as duas condições.

Para concluir, a arritmia 
é diagnosticada pelo eletro-
cardiograma e a insuficiência 
pelo Raio X do tórax e os tra-
tamentos são distintos para as 
duas doenças.

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

Arritmias e insuficiência 
cardíaca congestiva

Por Jairo Santiago Novaes*

Dizem que mula sem cabeça 
é lenda. Mas, não é mesmo. Dona 
Cosmira sentada na praça ouviu 
alguém contar para outra esse 
caso e Consuelo achou interessan-
te, a ponto de sentar perto e ouvir 
tudo. Caiu na boca da Consuelo já 
viu o vento leva.

Dizem que um padre bonito, 
sarado, do bairro Fonte da Luz, 
tinha sua Igreja sempre lotada. 
Homem de fé. Moderno, surfava, 
jogava bola, e fazia até faculda-

de. Os fiéis chamavam-o de Padre 
Sangue Bom. Fazia tudo com de-
cência e ordem. 

Mas, o padre gostava de na-
morar e uma das namoradas era 
prima da Dona Consuelo, aquela 
beata fiel. Sua sobrinha era boni-
ta, educada. Conheceu o padre em 
uma solenidade da faculdade, co-
meçaram com uma amizade e dela 
um namoro.

Ele só gostava de praias afas-
tadas, bairros distantes e até cida-

des vizinhas, qualquer lugar onde 
não fosse conhecido. Após deixá-la 
em casa de longo passeio a beijou, 
muito. Quem viu foi Dona Cosmi-
ra. Assustada e sem voz se aproxi-
mou. Ele foi embora.

 “Prima!” – disse Cosmira, 
amiga de Consuelo, pessoa amar-
gar, e confusenta, que adora coloca 
lenha na fogueira – você vai virar 
mula sem cabeça. 

Coitada, da prima, chorava e 
chorava, e pedia: rezem por mim! A 

Cosmira dizia não ter Santo que res-
pondesse a reza. A prima gritava de-
sesperada: O que eu fiz meu Deus? 

A Margarida dizia: perverteu 
o coitado do padre. Ele tem per-
dão e você vai se lenhar. Olhe seus 
olhos. Coitada fez todo o tipo de 
tratamento, mas ainda sonha com 
o retrato da mula sem cabeça.

Passaram os anos. Ela o encon-
tra todo de branco em um hospital. 
Ele atende e pergunta você é ... ? 
Ela disse: ...sou! Sorriam juntos. 

Ele disse que não era mais padre e 
sim, viúvo. Ela disse que trabalha-
va e ensinava, e que era separada. 

Hoje vivem casados. Refizeram 
suas vidas e estão bem felizes. Não 
conhecemos o futuro, apenas planos 
no presente e o amanhã pertence a 
Deus. Dona Consuelo é quem conta 
a noticia. Diz ela que: “o quê é do 
homem, o gato não come”!

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

Vamos Meditar
Quase, mula sem cabeça

Ilhéus vai implantar nos próxi-
mos meses, em diferentes pontos da 
cidade, 17 módulos de apoios para 
a realização de atividades físicas 
ao ar livre, além de espaços para 
palestras, encontros de grupos de 
caminhadas e várias atividades 
esportivas. O termo de permissão 
e uso para a implantação desses 
equipamentos foi assinado na tar-
de da última quinta-feira (17) pelo 
prefeito de Ilhéus, Newton Lima, 
e pelos professores da Universida-
de Estadual de Santa Cruz (Uesc) 
Gustavo da Cruz e Marcos Aurélio 
Ávila, além dos secretários munici-
pais do Planejamento, Indústria e 
Comércio, Alisson Mendonça, e do 
Desenvolvimento Urbano, Carlos 
Freitas.

De acordo com o prefeito 
Newton Lima, os equipamentos 
terão a finalidade de combater o 
sedentarismo, além de possibilitar 
a ampliação dos conhecimentos da 
população sobre os benefícios das 
práticas dos exercícios físicos, cola-
borando assim com a melhoria da 
qualidade de vida dos ilheenses. 
Os responsáveis pelos módulos ex-
plicaram que os equipamentos fica-
rão abertos, ao ar livre, em pontos 
estratégicos da cidade, democra-
tizando assim o acesso ao lazer e 
a prática dos exercícios físicos, di-
reitos do cidadão assegurados pela 
Constituição Federal.

Nos módulos serão instalados 
equipamentos de exercícios físicos 
seguros, de uso fácil e adequados 
a pessoas de diferentes faixas etá-
rias e condições de aptidões físicas 
variadas. Também serão realizas 
caminhadas entre grupos da me-
lhor idade, palestras educativas e 
encontros entre desportistas. Os 
equipamentos serão instalados em 
locais que não atrapalhem a circu-
lação da população. Caberá aos res-
ponsáveis pelo espaço apresentar à 
Prefeitura, anualmente, um relató-
rio descritivo das atividades exerci-
das nos módulos, com a demonstra-
ção dos resultados obtidos. 

Os módulos de apoio à prática 
de exercícios físicos serão implan-
tados na praça Norival Cardoso, 
no bairro Hernani Sá; na aveni-
da Lomanto Júnior, Nova Bra-
sília e Sapetinga, no Pontal; na 
praça Santa Rita, na Conquista; 
na avenida Soares Lopes, praça 
Ruy Barbosa e adjacências, cen-
tro; na Cidade Nova; na Avenida 
Itabuna; na avenida 02 de Julho, 
bairro São Sebastião; na avenida 
Litorânea Norte, Parque Infantil 
e rua Visconde de Pedra Branca, 
no bairro do Malhado; na avenida 
Proclamação, no Savóia, e no bair-
ro São Miguel.

EXECUTIVO ILHÉUS

Ilhéus vai receber equipamentos
para prática de exercícios físicos

Assinatura de Contrato entre PMI e a UESC

Fo
to
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Certa vez, em Oeiras, inte-
rior do Piauí e antiga capital no 
passado, um delegado que aten-
dia e registrava a queixa de uma 
moça que se dizia deflorada pelo 
namorado, na ausência de mé-
dico na cidade, pediu um laudo 

a uma parteira afamada na re-
gião, para anexar ao processo.

Eis o laudo, conforme rela-
tam os mais antigos: 

“Eu, Maria Francisca da 
Conceição, parteira mó do des-
trito de Piracuruca, estado do 

Piauí, declaro para o bem do 
meu ofício que, examinando 
os baixos fuditórios de Maria 
das Mercês, constatei manchas 
rôxas na altura da críca, que 
pra mim ou foi supapo de pêia 
ou cabeçada de p...”

Laudo Médico
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Itabuna acelera agenda técnica 
para retomada da gestão da saúde

Deputado denuncia postura da Globo contra Porto Sul e ferrovia

Ao considerar que a retomada da ges-
tão plena está acima das questões políticas, 
partidárias ou ideológicas, o secretário mu-
nicipal de Saúde, Geraldo Magela, destacou 
que a questão é técnica e tem de ser tratada 
com bom senso. Ele assegura que será pos-
ta em prática uma agenda já definida, que 
vem sendo discutida com o Conselho Mu-
nicipal de Saúde e segmentos da sociedade 
civil organizada.

Magela observa, ainda, um grande 
avanço nas discussões com a Secretaria de 
Saúde da Bahia (Sesab) e o Conselho Esta-
dual dos Secretários Municipais de Saúde 
(Cosems), “É uma questão que vem sendo 
debatida não apenas em Itabuna, como no 
âmbito estadual, uma vez que a cidade é 
um polo de macro e microrregião de atendi-
mento na área da saúde”.

A ideia, segundo o secretário, é avançar 
na gestão plena. A discussão central está 
centrada na questão de como Itabuna pode 
ampliar as ações, melhorar o atendimento e 
a própria qualidade de serviços, tendo como 
referência a atenção básica e o Hospital de 
Base Luís Eduardo Magalhães.

O secretário acredita que, por questões 
técnicas, a gestão plena já deveria ter sido 
devolvida para o município de Itabuna há 
cerca de dois anos: “No momento, estamos 

implementando estratégias para a recupe-
ração dos serviços, pois, tecnicamente e por 
justiça o município já tem o direito de res-
gatar a gestão dos serviços através de um 
processo democrático, transparente e con-
sensual”, argumentou.

Destaque
Um fato de destaque no processo é que 

o próprio secretário de Saúde do Estado, 
Jorge Solla, reconhece a importância de 
Itabuna, como polo regional de serviços. 
Para Magela, o que não se justifica e não 
se sustenta é Itabuna não ter um comando 
único, porque funciona como uma central 
regional de serviços, mas não tem a gestão 
dos recursos e nem autonomia necessária.

O secretário municipal acredita, tam-
bém, que se Itabuna não tem direito à ges-
tão plena, 90% dos municípios da Bahia 
também não o teriam, pois estão na mesma 
condição. “Nós não queremos nenhum en-
frentamento, mas um chamamento ao bom 
senso”, complementou Magela.

No processo, será discutida a questão 
do comando único com o Conselho Munici-
pal da Saúde no dia 24 e, no dia 25, haverá 
o debate do Termo de Compromisso de Ges-
tão (TCG), com a participação de técnicos 
do Ministério da Saúde, da Sesab e repre-
sentantes do Cosems.

Plano de recuperação
Enquanto é busca a plena, em parale-

lo o Plano de Recuperação da Saúde já tem 
60% do projeto implementado. Apesar das 
dificuldades, garante Magela, são registra-
dos avanços significativos em todas as áre-
as. “O Hospital de Base, por exemplo, é o 
que mais produz no Sul, Extremo Sul e no 

Sudoeste do Estado, o que tem de ser res-
peitado”, exemplificou.

O próprio secretário Jorge Solla reco-
nhece a importância da unidade hospitalar 
e anunciou investimentos, em novos projetos 
para o Hblem, na área de neurocirurgia, de 
cirurgia bariátrica, cardíaca e outros proce-
dimentos, enquanto o governo municipal di-
reciona recursos para mais 11 leitos de UTI.

Retomada
Geraldo Magela considera que o muni-

cípio vem fazendo a sua parte no processo 
para a retomada do comando da saúde e 
estará promovendo em breve um seminário 
para discutir estratégias para o fortaleci-
mento da Atenção Básica e da Urgência e 
Emergência.

Para resgatar a gestão plena, o municí-
pio tem segundo ele, investido na ampliação 
dos serviços, triplicando os atendimentos 
em oftalmologia e quadruplicando o aten-
dimento em neurocirurgia, identificando ao 
mesmo tempo os setores onde há uma de-
manda reprimida.

Um fato observado é que hoje, 80% dos 
problemas dos usuários dos serviços da 
saúde não são de responsabilidade do mu-
nicípio, uma vez que envolvem questões de 
alta e média complexidade, que são de com-
petência do estado.

A volta do comando único da gestão 
plena é para Geraldo Magela uma reivin-
dicação da população e do governo munici-
pal para que se possa “salvar cada vez mais 
vidas, por isso mesmo aprovar a volta do 
comando é uma questão de bom senso, de 
humanidade e um pacto em defesa da vida 
do itabunense”.

Em pronunciamento no Congresso Na-
cional, o deputado federal Geraldo Simões 
(PT/BA) registrou um protesto pela forma 
que ele considera “extremamente parcial” 
com que a Rede Bahia, transmissora da 
Rede Globo no Estado, tem se manifestado 
na cobertura das atividades relacionadas 
aos projetos do Intermodal Porto Sul e Fer-
rovia Oeste-Leste.

Estão sendo realizados pelo Governo 
Federal e Governo da Bahia, vários inves-
timentos na Região Cacaueira, com a cons-
trução do Porto Sul e da Ferrovia Oeste-
Leste, que, segundo o deputado, “trarão 
grande desenvolvimento, não só para a 
Bahia, como para o País, ao viabilizar um 
importante corredor de exportações para a 
produção do oeste brasileiro, com entronca-
mento previsto com a ferrovia Norte-Sul”.

“A parcialidade da Rede Globo ficou 
patente com o registro e divulgação do 
abraço simbólico à Lagoa Encantada, di-
vulgado por todos os telejornais da emis-
sora, mesmo com a lagoa fora da área de 

influência do projeto”, disse Simões. Pouco 
tempo depois houve outra manifestação de 
mais de 10 mil pessoas, esta sim, a favor 
do Porto Sul, que foi praticamente ignora-
da pela Rede Globo. 

O deputado cita ainda que a Rede Glo-
bo vêm fazendo inúmeras reportagens, 
supostamente em defesa do meio ambien-
te e contra os investimentos no Porto de 
da Ferrovia, “ignorando que a maioria da 
população sul-baiana é a favor das obras, 
que podem por fim a uma crise que já dura 
duas décadas e dar início a um novo ciclo 
de desenvolvimento”.

“Na última semana, uma manifestação 
com mais de 600 pessoas, a favor do Porto, 
realizada na Ponta da Tulha foi novamen-
te ignorada pela Rede Bahia; mas no dia 
seguinte, um protesto de menos de 40 pes-
soas, proprietárias de imóveis de lazer em 
Ilhéus, mas moradoras de fora da cidade, 
ganhou amplo destaque do noticiário”, res-
saltou o parlamentar baiano.

Campanha Sistemática - Para ele, 

“causa muita estranheza esta parcialidade 
da Rede Globo em suposta defesa do meio 
ambiente e contra os programas de desen-

volvimento sustentável do Governo Fede-
ral e do Governo do Estado da Bahia. A le-
gislação ambiental está sendo respeitada e 
o Sul da Bahia depende, para a melhoria 
das condições de vida de sua população, de 
empregos que garantam vida digna para 
todos”.  

“O cuidado em reverter o chamado de-
semprego estrutural foi a marca do Gover-
no Lula e agora continua sendo ponto de 
hora do Governo da Presidenta Dilma e do 
governador Jaques Wagner na Bahia, prio-
rizando a erradicação da miséria. Para isto 
é necessário viabilizar o desenvolvimento, 
o que é conseguido com investimentos”, 
disse Simões.

Finalizando seu pronunciamento, 
Geraldo Simões questionou: “porque esta 
posição tão parcial contra os programas 
de desenvolvimento de nosso governo 
para o Sul da Bahia? Que interesses mo-
vem a Rede Globo para se opor de manei-
ra sistemática à Ferrovia Oeste-Leste e 
ao Porto Sul?”.

EXECUTIVO ITABUNA

CÂMARA FEDERAL

Geraldo Magela, secretário de Saúde de Itabuna
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Dengue
Itabuna também vem implementando um plano de combate à dengue que tem como 

base a mobilização da sociedade civil organizada ao lado de mutirões e de um trabalho 
permanente que envolve quase três centenas de agentes de endemias e técnicos.

Deve ser ressaltado ainda, que está sendo utilizado um novo produto recomendado 
pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que esteriliza a 
larva do mosquito transmissor da doença. 

O trabalho de combate vem sendo efetivado em diversas frentes, inclusive com a 
drenagem e aterro de áreas alagadas, mas mesmo assim muito ainda tem de ser feito, 
visto que a cidade tem as suas espeficidades, o que exige a união entre o governo mu-
nicipal e a população.
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Balada 
ou bebê?

No início de agosto, a psicóloga Rose-
ly Sayão, colunista do jornal Folha de São 
Paulo (caderno equilíbrio), escreveu um 
texto bastante interessante intitulado: es-
queceram de mim. Fazia tempo que eu não 
lia nada dela, pois anos atrás me decepcio-
nei com a forma como respondeu a algumas 
questões durante uma de suas preleções. No 
aludido texto, ela inicia sua reflexão apon-
tando situações em que crianças, de todas as 
classes sociais, têm sido deixadas na escola 
ou mesmo dentro de veículos, simplesmente 
porque os pais se esquecem delas; e procura 
desmistificar a idéia de que homens e mu-
lheres podem ter filhos e manter a mesma 
vida que tinham antes. Ela relata situações 
de pais com seus bebês em shoppings, ou 
jantando em restaurantes às altas horas da 
madrugada.

Tais exemplos me fizeram lembrar inú-
meras situações que considero inadequadas, 
como levar criança recém-nascida em super-
mercado e ainda ter a insensatez de deixá-
la exposta ao lado da prateleira refrigerada 
dos iogurtes. Também resolver petiscar à 
meia-noite com os amigos e carregá-la até 
um ambiente barulhento; cheio de álcool e 
fumaça de cigarro. Afinal, quem é a criança? 
Pois acho absurda a falta de discernimento 
de muitos pais em relação ao que devem ou 
não fazer enquanto seus filhos ainda são pe-
quenos.

Verifico que falta informação e plane-
jamento para o projeto “crianças correndo 
pela casa”. O exercício da paternidade e 
da maternidade exige de nós uma postura 
diferenciada, principalmente em relação a 
nossos antigos hábitos e passeios quando 
sem filhos. É necessário renunciar a certas 

situações, ao menos temporariamente. Não 
há como ter um bebê e continuar buscando 
a primazia na satisfação dos desejos. O filho 
precisa ter prioridade, caso contrário, é me-
lhor não tê-lo.

Quem deseja ampliar a família precisa 
se informar sobre os investimentos neces-
sários conversando com pais que possuam 
êxito nessa empreitada. Também pode ler 
bons livros e se socorrer com profissionais 
experientes. A paternidade e a maternidade 
exigem preparo. A reflexão acerca dos pa-
péis de cada um, a importância do consen-
so na educação, a disposição em renunciar 
a certas atividades, o desenvolvimento de 
novas habilidades e opções faz parte dessa 
etapa da vida. 

No entanto, se você é jovem e imaturo(a), 
ainda que com trinta anos. Se gosta de sair 
com os amigos; beber, fumar, voltar para 
casa na madrugada. Se não tem a mínima 
idéia do cuidado que uma criança requer. 
Por favor, não tenha filhos! Será um de-
sastre completo. A criança certamente irá 
privá-lo de sua diversão, pois precisa ser 
cuidada, alimentada, vestida, trocada. Tam-
bém precisa de horas de sono tranquilo, sem 
barulho, num quarto limpo e arejado. Deixe 
o projeto “crianças correndo pela casa” para 
quando estiver disposto (a) a abrir mão de 
seu precioso tempo de lazer, pois educar dá 
trabalho; e muito.

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- Uma clínica médica tem duas 
atendentes. Deve fornecer o PPP às 
mesmas, s demitidas, pois têm even-
tual contato com agentes químicos 
durante o trabalho? Valmir Sales

Prezado Valmir Sales, O PPP - Perfil 
Profissional Previdenciário. É um formu-
lário que deve ser preenchido para esse 
fim previdenciário. 

No caso, se as empregadas têm conta-
to  com agentes  químicos prejudiciais à 
saúde, elas têm direito ao adicional de in-
salubridade (se os produtos com os quais 
elas trabalham sejam nocivos)

Segundo Portaria Ministerial, o em-
pregado despedido deve receber o formu-
lário do PPP preenchido. Se constar que 
o trabalho era insalubre, o empregador, 
no caso a clínica, deverá obter um laudo 
médico indicando o grau de insalubrida-
de para que a empregada possa areceber 
o que tiver direito. Tal adicional incidirá 
sobre os demais direitos, como aviso, 13º 
salário, férias, adicional destas, FGTS e a 
multa de 40%.

 
2- No prédio em que moro os 

empregados têm questionado a jor-
nada de trabalho, que é das 6 às 18 
horas, em um turno, e das 18 às 6 
horas, no outro turno, sem interva-
lo para descanso. Pedem o repouso 
durante toda a jornada. O pedido é 
devido? Arnaldo Silva.

Prezado  Arnaldo Silva, a jornada, ou 
seja, a carga horária diária, de trabalho, 
não pode exceder de 8 horas. E na semana 
de 44 horas. A menos que haja acordo de 

compensação por escrito. Acordo coletivo 
com o sindicato. Se nada disso houver, a 
questão não fica circunscrita ao horário 
de repouso, mas também aos direitos de 
receber horas extras pelo trabalho exce-
dente de 8 horas diárias. Quando o tra-
balho  é prestado sem ocorrer turnos de 
revezamento.

No caso presente, todavia, de acordo 
com a Constituição Federal, (art. 7º. XIV) 
a jornada será de seis (6) horas, em razão 
dos  turnos de revezamento. 

Os empregados ainda têm direito ao 
adicional noturno pelo trabalho entre as 
22 horas de um dia a 5 horas da manhã 
do dia seguinte, que corresponde a 20%, 
calculados sobre a hora na turma que é 
de 52 minutos e 30 segundos.

O repouso durante  a jornada, quando 
esta excede de seis horas (como no caso) 
deve ser de uma hora para repouso e ali-
mentação. Se não exceder der seis horas 
de trabalho a interrupção para repouso 
será de 15 minutos. 

Em resumo: os empregados em foco de-
vem trabalhar, legalmente, seis horas por 
turno e repousar 15 minutos e têm direito 
ao adicional noturno quando trabalham 
de 22 horas de um dia às 5 da manhã do 
dia seguinte, no percentual de 20% sobre  
a hora de 52 minutos e 30 segundo. (o que 
na prática dá 25% sobre o salário).

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

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

– Salvador – Bahia.

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 

Conhecer a verdade nua e crua da-
queles que um dia estiveram, assim como 
nós, usufruindo da plena liberdade, nos 
faz refletir sobre o que realmente im-
porta na nossa vida, por tanto, devemos 
agradecer ao Prof. Fabio Santos da Dis-
ciplina Trabalho Interdisciplinar Dirigi-
do (Coordenador de Projetos de Extensão 
– Curso de Direito/FTC)  e ao Cap. PM 
Mascarenhas, Diretor do Conjunto Penal 
de Itabuna pela oportunidade, ao tempo 
em que, devemos nos questionar sobre o 
que deve um acadêmico do curso de direi-
to apreciar em uma visita a um conjunto 
penal?

Evitando quaisquer delongas nessas 
breves palavras, podemos afirmar que o 
conhecimento, de fato, da realidade carce-
rária brasileira, nos leva a crer que o di-
reito penal pátrio, como fonte normativa 
da conduta social através do seu sistema 
de freios e contrapesos, nos eleva a um 
entendimento de que a observação da po-
pulação carcerária nos faz entender que 
a pratica de qualquer conduta criminosa 
pode encaminhar um cidadão comum ao 
mesmo convívio daqueles a quem visita-
mos em caráter acadêmico.

Deste modo e não obstante, na con-
dição de discente, não poderia me furtar 
da observação de que a população carce-
rária brasileira, em especial a baiana é 
constituída por jovens que, provavelmen-
te, não obtiveram dos entes estatais as 
mesmas oportunidades que nós, acadê-
micos das ciências jurídicas tivemos, des-

te modo, podemos observar que, a falta 
de oportunidades, aliada ao fácil acesso 
às circunstâncias adversas, são fatores 
fundamentais ao aumento dos índices de 
criminalidade e em sua conseqüência da 
massa carcerária, bem como a essa tipi-
ficação do agente infrator, deste modo, 
compete a nós, enquanto estudiosos de 
tal mister, aliados a percepção de que um 
mundo melhor depende de cada um de nós 
e, contrariando ao pensamento do Grande 
Mestre Rui Barbosa que diz:

“De tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra,
de tanto ver crescer a injustiça,
de tanto ver agigantarem-se os poderes
nas mãos dos maus,
o homem chega a desanimar da virtude,
a rir-se da honra,
a ter vergonha de ser honesto”.

                                     (Rui Barbosa)

Enquanto Acadêmico do Curso de Di-
reito da Faculdade de Tecnologia e Ciên-
cias da cidade de Itabuna, não nos furtar-
mos de nossa responsabilidade de fazer 
deste mundo sempre o melhor, para que 
os filhos dos nossos filhos possam sentir 
orgulho daquilo que construímos e das es-
colhas que fizemos, pois, se há um futuro, 
este depende de nós.

Por Alan Fernando Santos Novato.
Acadêmico de Direito da FTC 

– Itabuna – Bahia.

ESPAÇO UNIVERSITÁRIO

Alunos da FTC fazem visita técnica 
ao Conjunto Penal de Itabuna



Na quinta-
feira (18), o casal 
Ivann Montenegro 
e Zenaide Gou-
veia Montenegro, 
abriram as portas 
de sua residência 
no bairro São Ju-
das para receber 
em um delicioso 
jantar-churrasco 
a modo do sul, o 
casal de diretores 
do Grupo Direitos 
(leia-se jornal, re-
vista e site) Vercil 
e Angélica Rodrigues. O agra-
dável encontro dos amigos teve 
também as presenças da filha 

do anfitrião Ivone Gouveia Mon-
tenegro – Presidente do Lions 
Clube Itabuna (Grapiuna) e seu 
esposo Augusto Borges. 
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Meu quarto é claro como as nuvens
Confidente como um amigo.
Ele sabe quando estou amando,
Quando estou alegre,
Quando estou triste.
Ele sabe realmente quem sou,
Como estou!
O  meu quarto me acolhe
É uma fonte de lembranças
Roupas jogadas sobre a cama
Sobre a poltrona, 
Sapatos espalhados sobre o chão, 
Ele reclama!
Meu quarto é cheio de coisas,
Memórias boas, 
Histórias boas!
Não há melhor escolha,
Para se guardar coisas,
Gosto de coisas!
No criado-mudo,
Livros acumulados
Ainda não lidos, 
Ficam a esperar
A disposição chegar.
O meu quarto também é paciente!
Nas gavetas diversas
Guarda-se de tudo.. 
Até mesmo as dores, 
As lágrimas,
Dos amores perdidos e,
Das saudades guardadas.
Ele me vê alegre, 
Me vê triste,
Me vê sorrir,
Me vê amar! 
Ele sabe bem de mim!
Às vezes me acorrenta,
E entre suas paredes permaneço,
Pois ciúmes, tem de mim, 
E quando viajo
Sente falta e solidão, sim!
Falta do meu cheiro,
Dos meus sonhos, 
Das minhas risadas
E até mesmo de quando estou triste!
Ele conhece cada pedacinho de mim
Me dá conselhos,
Sabe de todos os meus segredos, 
Pois dele, nada consigo esconder....
Ele é meu cúmplice! 
Somos cúmplices...
Dos nossos silêncios,
Das nossas descobertas.
Agasalhador, confortador,
Fortalecedor.
Assim é meu quarto,
Meu amigo, e tudo de mim, sabe!
Meu quarto é branco!
Meu quarto é PAZ! 

Poesias
O QUARTO

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

Todo homem
nasce com

uma fagulha divina
no seu

interior. 
Cabe a ele
expandi-la
ou ocultá-la

em sua 
mísera vida.
Caso escolha
expandi-la,
a fagulha
crescerá,

iluminando
 a si

próprio
e o mundo

ao seu
redor.

Fagulha Divina

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

Por João Batista de Paula, o Battisti Bulcão

Jornalista, escritor e bloqueiro. - E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

O casal de escritores cearen-
ses João Batista de Paula, o po-
pular Battisti Bulcão, e a esposa 
Expedita Maciel Viana, estarão 
em Fortaleza no período de 8 à 
23 de Abril, quando será home-
nageado por suas famílias, ami-
gos e políticos pelas publicações 
dos livros e poemas de suas au-
torias no Sul da Bahia. Ele é de 
Uruburetama; berço da família 
Bulcão. Ela de Fortaleza; berço 
da família Maciel Holanda. 

A senhora Célia Maria Soa-
res, com sua simpatia e brilho, é 
quem cuida da recepção do gabi-
nete do  Deputado Estadual Co-
ronel Santana, em Itabuna. Ele 
esteve na Alemanha por cinco ve-
zes, sendo hóspede de sua filha, 
Flávia Silva Kautch, que reside 
há 9 anos em Lahnstein.

O cinegrafista da TV 
Santa Cruz, Rede Bahia, o 
jovem Maurício Katita, está 
completando 22 anos de TV 
Santa Cruz. Ele acaba de 
concluir Jornalismo na UNI-
ME. Neste 12 de Abril com-
pletou seus 44 anos de idade, 
solteiro e muito feliz.

A escritora e funcioná-
ria pública estadual, Expedi-
ta Maciel, com a empresária 
Dina, da loja Dina Criações. 
Dina sempre alegre e simpáti-
ca no point da Moda, proporcio-
nando o bom atendimento e os 
precinhos lá em baixo como ela 
gosta de dizer. São as mulhe-
res itabunenses fazendo histó-
ria do nosso município.

Rodrigo Bispo dos Santos, aten-
dente  Farmácia Popular do Brasil, 
em Itabuna, está muito feliz com sua 
esposa  Lorena dos Santos Almeida, 
e mais feliz ainda com a chegada do 
herdeiro João Pedro, que completa 
dois meses de idade. Parabéns!. O  jo-
vem papai coruja tatuou o nome do fi-
lho no braço de tanta felicidade.  Que 
Deus os abençoe ricamente. 

O casal itabunense Ida-
lécio e Isis está comemorando 
23 anos de casados neste mês 
de Março. Idalécio e Isis  estão 
sempre presentes nos melho-
res momentos da vida política 
de Itabuna, quando passa pela  
Avenida do Centenário.   

Sirlene Martins Lacerda 
Lopes, gerente de Relaciona-
mento da Agência Grapiuna 
do Banco do Brasil, no São 
Caetano, em Itabuna, é a 
Presidente da Comissão de 
Desenvolvimento do Quadro 
Social do Rotary Club Itabu-
na Sul. Parabéns! 

Humberto Nery é um dos 
articuladores da campanha de 
preservação ambiental da La-
goa Encantada de Ilhéus. Ele 
também quer o progresso com 
a chegada da linha férrea e de 
um novo aeroporto de Ilhéus, 
com geração de emprego e 
renda. O essencial é não dei-
xar o progresso poluir o meio 
ambiente.  Tudo limpo. Viva a 
ecologia.

Esta turma feliz estava com os empresários de rede hoteleira 
em Itacaré, pousada Estrela, em comemoração do aniversário  des-
te colunista.  Na foto aparecem: o empresário da pousada estrela,  
Wellington Estrela, com o poeta Wagner Albertsson; a empresária 
da Pousada Estrela, Magda Estrela, com a escritora Expedita Ma-
ciel; e a empresária da Autoescola Regional Marilene Duarte e o 
jornalista e escritor Battisti Bulcão. Uma verdadeira Constelação! 
A foto foi tirada pelo Alexandre Lombardo, o grande.  

O atencioso e amigo diretor 
financeiro da Emasa, Juscelino 
Azevedo Leal, o popular Celino, 
tem habilidades de administrar 
problemas e solucioná-los.  Fa-
zendeiro em potencial na região 
Sul da Bahia, Celino tem exce-
lentes qualidades como articula-
dor político e administrativo. Ele 
reúne os clientes da Emasa para 
solucionar pendências e deixar 
todo muito de bem com a vida, 
sem causar prejuízos a empre-
sa e nem à população. Eta cara 
competente!.  

Aniversariantes

No último dia 13, foi o aniver-
sário da elegante e competente 
contabilista Charliane Silva. Já 
no dia 28 próximo, quem estará 
aniversariando será a também 
contabilista Laura Celestino. 
Para quem não sabe, elas além 

de serem amigas, são também só-
cias da Ágape Contabilidade um 
dos mais respeitados escritórios 
de contabilidade do sul da Bahia. 
Parabéns meninas e que Deus 
continue sempre iluminado as 
suas vidas.

Vercil, 
Augusto 
(em pé), 
Ivann e 
Augusto

Charliane Silva Laura Celestino
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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

Foram muito prestigiados os três eventos que mar-
caram a formatura da turma de Direito 2010.2 
da FTC/Itabuna, o Culto Ecumênico no dia 18/02, 

na AABB, a Colação de Grau dia 19/02, no Centro de 
Convenções de Ilhéus e o Baile de formatura no espaço 
Boca du Mar em Olivença, nesta mesma data.

O professor e agora Bacharel em Ciências Jurídicas, 
Vercil Rodrigues, que fez parte da Comissão de Formatu-
ra, resolveu recepcionar os seus convidados em um jantar 
na Churrascaria Los Pampas.

Formatura em Direito
do jornalista, professor e 
escritor Vercil Rodrigues

Vercil vibrando com 
mais uma conquista

A turma de 
formandos 2010.2

Vercil e os colegas prestando juramento Momento solene da colação Vercil e sua esposa Angélica

Angélica 
esposa de  

Vercil

Vercil 
e o seu 

padrinho de 
formatura 

Dr. José Car-
los Oliveira

Da 
esquerda 

para a 
direita 

Alesandro, 
Vercil, 

Márcio e 
Kleber

Vercil 
ladeado 
por sua 

sobrinha 
Viviane 
Teixeira 

e por seu 
irmão 

Viloblado 
Rodrgues

As amigas 
Meire e 
Angelica

Vercil e 
sua amiga 
Roberta - 
Secretária 
Acadêmica 
da FTC
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A Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI), reiniciou no 
último dia 14, às 19h, os 

trabalhos acadêmicos de 2011, 
em sessão solene presidida pelo 
acadêmico-presidente Arléo 
Barbosa.

Na oportunidade foi empos-
sada a nova diretoria para o bi-
ênio 2011 – 2012, e também fo-
ram homenageadas empresas 
e pessoas que vêm colaborando 
para a vida da Academia, in-

cluindo-se nesta lista o prefeito 
Newton Lima, o ex-prefeito de 
Ilhéus Jabes Ribeiro, os jor-
nalistas José Carlos (Zé Car-
linhos) e Valério Magalhães, o 
jornal Diário de Ilhéus, que foi 
representado por Carlos Maka-
lé, o empresário José Carlos, o 
presidente da Fundação Cultu-
ral de Ilhéus Maurício Corso, 
que foram agraciados com um 
belíssimo busto de Castro Al-
ves e certificados de título de 

benfeitor como forma de agra-
decimentos.

A ALI, através de seu 1º vice-
presidente Josevandro Nasci-
mento, prestou uma bela home-
nagem a Castro Alves, falando 
sobre a vida e obra do poeta dos 
escravos. E para completar a 
noite, tivemos a educadora, atriz 
e poetisa Thereza Damásio, de-
clamando junto com confrade 
Josevandro uma linda poesia do 
poeta baiano.

*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

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

Academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

*Vercil Rodrigues

Os amigos Clemilda, 
José Carlos, 
Professor Antônio 
Costa e Vercil

Vercil e Drª Flávia 
Falcão Gordilho

Os imortais da ALI

Os jornalistas Valério 
Magalhães e Zé Carlinhos, que 
foram homenajeados da noite

A educadora, Atriz e Poetisa, Thereza Damásio 
e o mestre Josevandro  Nascimento

Mauricio Corso e Josevandro 
Nascimento

Da Direita para a esquerda - Pawlo Cidade, Dorival Freitas, 
Ruy Póvoas, Eliene Hygino e Lidiney Campos

O empresário José Carlos e 
a acadêmica Neide Silveira, 
reeleita presidente da 
comissão de revista

Os amigos Eliene 
Hygino, Vercil Rodrigues 
e Dr Antônio Hygino

Presidente reeleito da Academia - Arléo Barbosa

Da esquerda 
Beatriz, 
Sancelisa, 
Maria 
Santos, 
Antônia e 
Tiago

Antônio 
Costa Cruz, 

Venerável 
da Loja 

Maçônica 
28 de 

Julho,Vercil 
e Professor 

Antônio 
Costa

Dr. Antônio Hygino, Juiz 
de Direito e o ex-prefeito e 
acadêrmico Jabes Ribeiro, um 
dos homenajeados da noite
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Por um carnaval 
de todos nós

Nem bem os últimos acordes dos trios 
elétricos haviam silenciado e já brotavam 
discussões sobre o Carnaval de Salvador, 
considerado por muitos a maior festa popu-
lar do planeta.

Há um consenso de que, apesar dos nú-
meros grandiosos de público e de recursos 
movimentados, o carnaval da capital baia-
na não teve a devida exposição na mídia 
nacional, leia-se Rede Globo de Televisão, 
que é o que efetivamente o que interessa 
aos patrocinadores, que investem milhões 
de reais nos blocos e camarotes e não o 
fazem nem por caridade nem por espírito 
festeiro.

Não precisa ser 
sociólogo, turismólogo, 
futurólogo ou “axeólo-
go” (esses ´gênios´ da 
música), para perce-
ber que o Carnaval de 
Salvador precisa en-
contrar um novo mo-
delo, reciclar-se, dar 
uma repaginada. 

O modelo atual, 
que já atravessa duas 
décadas, definitiva-
mente cansou. É a repetição da repetição, 
da repetição, da repetição.

O que começou como lazer e entreteni-
mento e depois virou negócio, inverteu-se 
a passou a priorizar o negócio, deixando o 
lazer e o entretenimento como subprodutos 
caros, pra quem pode pagar. 

Esse talvez tenha sido o primeiro e 
maior equívoco.

A propalada maior festa popular do 
planeta aos poucos foi se transformando 
num evento onde a exclusão social salta 
aos olhos.

Os blocos, transformados em empre-
sas altamente rentáveis, fizeram a seleção 
natural, não pela cor, mas pelo poder aqui-
sitivo. Para quem tem dinheiro, abadás e 
uma relativa segurança, com a proteção 
dos cordeiros, muros de berlim humanos, a 
separar a elite dos sem fantasia. 

Do lado de fora, espremidos num espa-
ço exíguo, a patuléia denominada pipoca, 
sorvendo as sobras da festa, numa versão 
carnavalesca da Casa Grande e Senzala. 

Como os blocos se tornaram um espaço 
de turistas e nativos dispostos a pagar caro 

pelos abadás, perdeu-se aquela espontanei-
dade típica do baiano. Produz-se um clima 
de alegria, mas é uma alegria artificial.

Blocos e trios se repetem na mesmice, 
com as coreografias idênticas e reverberan-
do os sucessos instantâneos.

Tudo se resume Ivete Sangalo, Chiclete 
com Banana, Claudia Leitte e a banda e/ou 
o cantor do momento, cuja fama mal ultra-
passa de um ano a outro, e uma mistura de 
dinossauros do axé com bandas que nunca 
passaram do patamar mediano. Uma coisa 
mecânica, sem contar que a qualidade das 
músicas é sofrível, mas isso é uma questão 

de gosto. E gosto não 
se discute.

O que tem que se 
discutir é a fórmula 
do Carnaval Baiano 
e encontrar alternati-
vas para que ele volte 
a ser menos negócio e 
mais lazer e entrete-
nimento. 

O exemplo pode 
ser dado pelo Rio de 
Janeiro, que faz seu 
carnaval para turista 

ver (e pagar bem por isso) na Marques de 
Sapucaí, mas nos últimos anos redescobriu 
os blocos que surgem espontaneamente em 
toda a cidade. Festa popular na acepção da 
palavra, reunindo milhões de pessoas, cada 
qual fantasiado à sua maneira.

Até mesmo Pernambuco, com seu fre-
vo meio mecanizado, é um exemplo de que 
dá pra manter a festa como negócio, mas 
sem escancarar na exclusão social, como na 
Bahia.

E preciso voltar aos tempos em que 
atrás do trio elétrico só não ia que já havia 
morrido.

Hoje, ao menos nos grandes trios e 
atrás nos grandes artistas, só vai quem 
pode pagar.

Ou tem vocação para pipoca, segregado 
pela corda e pelo muro.

Definitivamente, esse é o tipo de car-
naval que não combina com essa terra que 
aos poucos vai sendo de todos nó.

Por Daniel Thame
Assessor de Imprensa e Jornalista (DRT/BA 224)

E-mail: danielthame@gmail.com 

Cabelos escorridos, finos, até os om-
bros. Barba até o peito para com os ares 
de profeta impressionar os incautos e es-
conder seus ressentimentos da vida. Bai-
xote, por sorte não era anão. Seria pior. 
Aumentaria a carga  das frustrações, já 
pesada dentro dele. Estatura pequena,  
cabeça grande, como isso doía. Tinha 
medo quando se via  diante do espelho. Na 
vida existiam também situações críticas 
com outros. Por que  não se conformava 
com a sua ? Ser preto ou pobre, qual a pior 
desgraça?   Pobre: igual a cachorro. Pre-
to: rejeição social à primeira vista. Muitos 
afirmavam que preto não era raça. O que 
seria dele se tivesse nascido preto? For-
jaria uma saída: procuraria ser um advo-
gado famoso. Brilharia na alta sociedade, 
admirado por muitos, casaria com uma 
loura, sua prole sairia amorenada. Ser 
mestiço era bem  melhor para enfrentar 
o preconceito racial duma sociedade per-
versa. Os filhos assim não comeriam da 
sociedade, como o pai deles, escuro como 
carvão, o pão que o diabo amassou.  

Por causa da pele branca, cor de vela, 
detestava o sol. Tinha medo de pegar cân-
cer na pele, evitava ir à praia. Feio, feio, 
feio. Bem que poderia ter nascido para ser 
um homem de estatura alta. Bonito, rico. 
Azar, puro azar, lastimava. Para atenuar 
as carências achava-se culto, inteligen-
te. Dominava até certo ponto o idioma, 
escrevia com desembaraço. Podia então 
abraçar a carreira de escritor. Seria um 
romancista  renomado. Levava jeito para 
ler a alma humana mais o mundo através 
dos sinais visíveis da escrita. Como recur-
so necessário: boas doses de imaginação. 
E personagens vivas no enredo atraente.   

Tempos depois: professor, casado, pai 
de dois filhos. Encontrou o editor certo 
para publicar seu primeiro romance. O 
editor havia inaugurado sua editora há 
pouco tempo. Queria ser também famoso. 
Desejava ardentemente ser uma marca 
importante nacional. Depois que leu os 
originais do romance “A Baba do Diabo”, o 
editor  não teve  dúvida. Ia publicar agora 
um desses autores geniais que ficam na 
história da humanidade para sempre.

Romance publicado, nada do previsto 
aconteceu.  E o pior disso tudo estava ali 
mesmo diante dele. Na cidade já existia 
outro escritor, e consagrado. Havia ul-
trapassado os limites da fama estreita 
naquela cidade de porte médio. Autor de 
livros admiráveis. Volumes de contos, crô-
nicas, poesia e infanto-juvenis. Detentor 
de prêmios expressivos, nacionais e in-

ternacionais. Publicado no exterior. Que 
porra! Como tirar o rival de seu caminho? 
Não conseguia conviver com a presença 
daquele autor vitorioso. Sem possuir  um  
currículo literário maior para.ofuscar o ri-
val,  de uma coisa tinha certeza: precisava 
tirá-lo de seus caminhos. Questão de vida 
ou morte.

Já não dormia. O rival tirava-lhe o 
sono. Era preciso fazer algo urgente para 
acabar com a agonia, crescendo dentro a 
cada instante, da ponta do pé aos cabe-
los da cabeça. A inveja latejava dentro 
dele um tumor grande. O rival publicava 
os livros em editoras que circulavam em 
circuito nacional. Eram vendidos. Esgota-
vam-se. Tinham edições sucessivas. Ad-
quiridos por órgãos públicos da educação e  
cultura.  O romance dele ficara nos limites 
da cidade interiorana. Permanecia como 
tinha saído do forno: no canto da prate-
leira de uma pequena papelaria. Os livros 
do rival eram estudados nos colégios e até 
em universidades brasileiras. O mal, que 
não tem limites para se expandir, cobra-
va dele uma atitude categórica, já estava 
passando do ponto. Seu sofrimento calca-
do no despeito podia  implodi-lo no piscar 
do olho.  

Manipulou alguns amigos que atu-
avam nos meios de comunicação locais. 
Formadores de opinião temidos e podero-
sos. Notas nas colunas sociais e matérias  
no noticiário atingiam objetivos declara-
dos. Sangrar sem piedade  os sentimentos 
puros do rival.  Distorciam os fatos, calu-
niavam, pintavam o escritor  renomado, 
ilustre filho da cidade, que não fazia mal 
a uma mosca,  como um cara arrogante, 
egoísta, cheio de pose,  metido a saber de 
tudo. 

A estratégia posta em prática não 
surtiu o efeito desejado. A trama na mí-
dia não desbancara a fama nem a postura 
ética do escritor famoso.  A essa altura, 
a inveja e o despeito abraçados ao rancor 
alimentavam ao extremo a razão débil.  
Foi então que ele encontrou o rival, an-
dando despreocupado na rua do comércio, 
em plena luz do dia. Sacou da arma, des-
fechando vários tiros, um na cabeça para 
que o rival  não tivesse defesa. Na cadeia, 
no auge da crise nervosa, ele agora falava 
que cada romance  que escrevesse ia aba-
lar o mundo. Disso ninguém duvidasse.        

Por Cyro de Mattos.
Autor premiado no Brasil e exterior. Atual presidente 

da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. 
Email: cyropm@bol.com.br 

                      Por Daniel Thame *

A Baba 
do Diabo
Historinha de Cyro de Mattos

Por Cyro de Mattos*

OPINIÃO

Por Thigo Reis*

FILOSOFANDO

Compre o chip de celular, o cadastre 
no seu CPF e dali em diante você esta-
rá a ser monitorado pela “máquina”, 
faça uma conta no google ou em algum 
email e saiba que seus dados pessoais e 
culturais quem sabe nem só os seus, mas 
os de sua família também estarão a ser 
analisados e guardados pelos “guardiões 
do sistema”. Pouco tempo falta pra que 
sejamos prisioneiros dentro de nossa pró-
pria casa, dentro de nossa própria cidade 
e menos tempo ainda pra que “alguém” 
dite onde podemos ou não entrar e sair.

Quanto tempo falta pra que comece a 

nova ordem? Talvez estejamos a nos per-
guntar “que tipo de ordem”? A resposta é 
que se trata de um regime invisível, frio, 
inteligente, manipulador e calculista.

Pesquise, leia, estude sobre a nova 
ordem mundial e lute contra ela, pesqui-
se também sobre os iluminatis, nem tudo 
o que parece ser, é.

Sorria! Você está sendo manipulado!

           Por Tiago Reis.
Estudante de Filosofia da UESC e Agente de Tri-

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

Na química – Ele transformou água 
em vinho.

Em Biologia – Nasceu sem ter tido 
concepção normal

Em Física – Ele superou a gravidade 
quando ascendeu ao Céu

Em Economia – Ele subverteu a lei 
dos rendimentos decrescentes ao alimen-
tar 5000 pessoas com 2 peixes e 5 pães.

Em Direito – Ele disse que deve-
ria ser chamado de O FILHO DO PAÍ, 
PRÍNCIPE DA PAZ.

Em religião – Ele disse que ninguém 
chega ao Pai senão através d’Ele.

O Maior homem da História
Jesus não tinha servos, e chamavam-

no de Mestre.
Jesus não tinha escolaridade e cha-

mavam-no de Professor.

Jesus não tinha remédios e chama-
vam-no de Curador.

Jesus não tinha exércitos, ainda as-
sim reis temiam-no.

Ele não venceu batalhas militares, 
ainda assim conquistou o mundo.

Ele não cometeu crime, ainda assim 
crucificaram-no.

Ele foi enterrado em uma tumba, 
ainda assim vive hoje.

Sinto-me honrado de servir um líder 
que nos ama.

Eu creio em Deus e em Jesus Cristo, 
Seu Filho

Autor desconhecido.
           Por Ivann Krebs Montenegro.

Escritor, poeta, cerimonialista e palestrante.
E-mail: ivannmontenegro@yahoo.com.br 

Sorria! Enquanto há Tempo

Quem é Jesus?
Por Ivann Krebs Montenegro*

MOTIVAÇÃO
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(São Paulo) Ainda aqui, na 
terceira maior cidade do mundo, 
onde devo permanecer mais alguns 
dias, aboletado no bairro Morumbi, 
distante trezentos metros da co-
bertura onde mora Pelé (e suas 10 
garagens...), imediações do Palá-
cio do Governo Estadual, confesso 
grande alegria ao “inaugurar” mais 
esta coluna em minha sexagenária 
carreira no jornalismo. Embora es-
crevente calejado, parece-me sentir 
um pouco daquele nervosismo que 
todos experimentamos nos longín-
quos tempos da infância ao pisar 
pela primeira vez na escola... 

Quando nomeado para o cargo 
de Juiz de Paz, disseram-me que 
essa função resumia-se à celebração 
de casamentos, porém examinando 
a Constituição do Estado da Bahia 
(Art.131, Seção VII, Dos Juizados 
Especiais) percebi ser uma das ver-
tentes do cargo atuar no campo das 
conciliações entre partes litigan-
tes, que além do grande sentido de 
cunho social contribuía para evitar 
proliferação de demandas judiciais 
causadoras de congestionamento 
da máquina forense. Logo criei um 
calendário para audiências, con-
templando em dias separados casa-
mentos e conciliações. Sobre acon-
tecências interessantes dignas de 
compor o folclore humano de nossa 
terra, doravante cuidarei de rela-
tar algumas aos queridos quasene-
nhum leitores. Incurável amante de 
história que sou,  em cinco caderne-
tas tive o cuidado de fazer anotações 
de fatos  inusitados. 

Impõe-se primeiramente o dever 
de ressaltar duas extraordinárias 
figuras humanas – Gerson Souza e 
Mário Cezar, saudosos amigos hoje 

no Oriente Eterno- titulares dos 
Cartórios responsáveis pela prepa-
ração dos casamentos que celebrei. 
Personalidades absolutamente an-
tagônicas, embora nutrindo entre si 
antiga inimizade pessoal, jamais tal 
sentimento mesclou o desempenho 
ilibado das funções. Durante nossas 
audiências portavam-se com a dig-
nidade exigida pelo múnus.  

Numa das primeiras audiências 
para casamento que presidi, entra-
ram na sala dois jovens noivos. Ela 
mostrava-se orgulhosa no seu traje 
nupcial, com o avolumado do ventre 
denotando uma gestação nos “últi-
mos dias”. Sempre dispensei muita 
seriedade àqueles momentos, dan-
do-lhes a dignidade devida, qual-
quer que fosse a categoria social dos 
nubentes. Após a indagação formal 
se “era de livre e espontânea vontade 
se receberem em casamento” percebi 
alguma hesitação da parte do noi-
vo. Repeti a pergunta e exigi uma 
resposta alta e clara. Ele coçou a 
cabeça, segurou com as duas mãos 
a gravata que certamente não ti-
nha hábito de usar e olhando para 
baixo, respondeu: “Incelência, Seu 
Maro do Cartoro me disse que não 
carecia contar nada aqui, mas nós 
se gosta desde pequeno e queremo 
se casar agora porque ela tá com a 
barriga na boca e o fio é meu, mas 
cumo num sou home de mentira 
quem cumeu ela por premero foi o 
veio meu pai”... 

Por Adelindo Kfoury Silveira.
Jornalista, Historiador e Escritor grapiúna. 
Membro da Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI), Instituto Geográfico e Histórico da 
Bahia, Instituto Histórico de Ilhéus, Associa-

ção Baiana de Imprensa. Salvador – Bahia.
E-mail: a.kfoury@globo.com 

A sinceridade de um noivo
Por Adelindo Kfoury Silveira*

MEMÓRIAS DE 
UM JUIZ DE PAZ

O Rotary Club, é um Clube 
de Profissionais, que congrega 
líderes das comunidades em que 
vivem ou atuam, fomentando 
um elevado padrão de ética aju-
dando a estabelecer  a  paz  e  a 
boa   vontade  no  mundo,  e  que  
prestam serviços   voluntários 
não remunerados   em  favor  da 
sociedade   como  um  todo ou  
beneficiando  em casos específi-
cos,    pessoas  necessitadas ou  
entidades  que atuam também   
em  favor de desamparados.

A vertiginosa expansão  da  fi-
losofia  rotariana, entusiasmando 
esta imensa legião de voluntários 
pelo mundo, todos eles irmanados 
no ideal de servir, é a   maior pro-
va do acerto do americano Paul 
Harris ao fundar em 1905 esta 
maravilhosa organização.

 Dentro dessa linha de atu-
ação, o Rotary Club de Itajuípe, 

sob a liderança do presidente 
Dr. Wilson Rodrigues de Moura, 
traça metas prioritárias para o 
ano rotariano 2010/2011: traba-
lho educativo com a juventude 
local, sobre DSTs, combate as 
drogas, planejamento familiar, 
gravidez na adolescência e abor-
to; aumentar a participação dos 
sócios nos eventos rotarianos; 
continuar apoiando a Escola Ro-
tary, instalada na sede; acompa-
nhar e orientar os clubes oriun-
dos do Rotary Club de Itajuípe: 
Rotarac, Interect e Rotary Kids, 
os dois últimos, fundados nesta 
gestão. Além de atuar junto à 
Casa da Amizade, atualmente 
presidida por Mirian Adry Mou-
ra, especialmente nos eventos 
sociais.

São prioridades, ainda para 
o presidente do Rotary Club de 
Itajuípe, a continuidade das 

ações que foram desenvolvidas 
com sucesso nos últimos tempos, 
como as de prevenções à saúde 
da mulher – com ênfase especial 
a essa meta, em convênio com a 
Secretaria de Saúde do Municí-
pio de Itajuípe, sob a liderança 
da ginecologista Ester Barreto, 
foram atendidas na primeira 
etapa, 399 mulheres, de 25 a 59 
anos, com realização de exames 
de citologia, exames das mamas, 
coleta de sangue para exame la-
boratorial, além de atividades 
educativas sob o DST, hiperten-
são, diabetes, entre outras. E o 
projeto “Corpo em Movimento” 
– tendo à frente desta meta Is-
lane e Kalyle Nascimento, res-
pectivamente fisioterapeuta e 
farmacêutica, cujo projeto, basi-
camente, é orientação às pessoas 
da terceira idade, no sentido de 
melhorar as condições de vida. 

Rotary Club de Itajuípe
planeja metas para 2010/2011

VOLUNTARIADO

O amor é uma flor,
Amor perfeição,
Amor sem jeito,
Jeito de amor,
Amor de entrega,
Amor de renuncia.
 
Amor sem trégua,
Amor sem réguas
Amor sem dor,
Amor sem adeus.

Amor com Deus,
Sem partida,
Sem egoísmo,
Com altruísmo,
Amor canção.
 
Plantei amor,
Para não plantar saudade,
Por amor sou forte,
Sou Vitoriosa,
Uma Fortaleza,

Por isso sou de Fortaleza.
 
Por amor vou ao céu,
E quando tudo for cinzas,
Quando tudo for recordação,
Haverá sobre a terra,
O fogo de uma paixão,
Como vulcão,
Dormindo no centro da terra,
Esperando a hora,
De ressurgir  das cinzas.

Poesias
O AMOR

Por Expedita Maciel
Autora do Livro Vi, vim e venci.

E-mail: expeditamaciel@yahoo.com.br
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Merenda escolar é pior
no Norte e Nordeste

Jornalista recebe 
homenagem de honra 
ao mérito no Ceará

As populações do Norte e Nor-
deste são as que têm a pior avalia-
ção sobre a qualidade da merenda 
oferecida nas escolas brasileiras, 
segundo pesquisa realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Enquanto na mé-
dia nacional, 59,5% acham que a 

qualidade dos alimentos servidos 
é boa, nessas duas regiões a maior 
parte avalia o serviço como regu-
lar: 39,7% (Norte) e 47% (Nor-
deste). No Sul e no Centro-Oeste, 
mais de 70% dos entrevistados 
disseram que a qualidade dos ali-
mentos oferecidos é boa.

No próximo dia 21 de Abril, 
o jornalista e escritor João Ba-
tista de Paula, colaborador do 
Jornal e Revista Direitos,  será 
homenageado em sua terra na-
tal com o diploma Honra ao Mé-
rito. Ele se encontra no Estado 
do Ceará acompanhado de sua 
esposa, a escritora cearense, 
Expedita Maciel,  aguardando 
o tempo certo da homenagem, 
que será na Biblioteca Pública 
Municipal Soares Bulcão du-
rante as comemorações alusi-
vas ao Dia do Tiradentes.

As personalidades políti-
cas de Uruburetama (CE) ho-
menageiam seu filho ilustre, 
o escritor e jornalista João de 
Paula, com o Diploma Honra 
ao Mérito, por seu exemplo de 
vida no mundo das letras. Esta 

foi a mensagem da indicação 
dos vereadores: José Welling-
ton Pinto, Manoel Hélio e José 
Maria; e das professoras Rocil-
da Pinto, coordenadora da Uni-
versidade Vale do Acaraú; e da 
Diretora  e professora Fátima 
Ávila do colégio Municipal Ma-
ria Julia Maia Bonfim, onde o 
escritor cursou o 1º e 2º graus; 
e do professor Francisco Adal-
berto de Paula, liderança polí-
tica da comunidade.

“Esta homenagem é de 
valor inestimável”, disse mui-
to agradecido João Batista de 
Paula, o Battisti Bulcão, feliz 
ao lado de sua amorosa esposa, 
afirmando que as palavras e 
atitudes do homem devem ser 
belas, que alegria e a gratidão 
vêm em seguida.

O desenvolvimento está che-
gando a Ilhéus e para que o comér-
cio e novos empreendedores da terra 
não sejam engolidos por empresas 
de fora que já vislumbram seus es-
paços no lucro que será gerado, a 
Associação Comercial de Ilhéus e 
a Revista Folha da Praia fecharam 
parceria com um dos nomes mais 
contratados para ministrar pales-
tras do país, Raúl Candeloro (www.
raulcandeloro.com.br).  

São cerca de 25 anos dedicados 
à área comercial, mais de 16 livros 
publicados e praticamente todos 
esgotados, diretor da maior revista 
de vendas e liderança do Brasil, a 
VendaMais (www.vendamais.com.
br) e a Liderança (www.lideraon-
line.com.br), mestre na área pelos 
Estados Unidos e um dos cachês 
mais alto de sua categoria.

Ele é fundador da Editora 
Quantum (www.editoraquantum.
com.br) que tem a missão de “aju-
dar os nossos clientes a vender 
mais, atender melhor e aumentar 
a lucratividade com iniciativa, éti-
ca, qualidade e criatividade”.

Foram seis meses de negocia-
ção para encontrar uma data em 
sua agenda, mas enfim Ilhéus e 
região poderão desfrutar no Cen-
tro de Convenções, dia 14 de abril 
às 19h, de um profissional qualifi-

cado e gabaritado e conseqüente-
mente aprender a ter um comércio 
forte e preparado para o presente 
e o futuro entendendo de fato o 
caminho para o lucro milionário. 
Não perca tempo e já esteja pre-
parado junto a sua equipe de fun-
cionários. Maiores informações e 
reservas pelo fone: 73 8875- 0800. 
(Associado da CDL de Ilhéus tem 
vantagens – Consulte-nos). 

Alguns dos assuntos que se-
rão abordados: Palestra voltada 
para qualquer nível hierárquico, 
com intuito motivacional, aliando 
informações importantes para que 
os vendedores alcancem melhores 
resultados. 1. A empresa voltada 
para o cliente e para o lucro / 2. 

Atitude e Foco: 2 ações que farão 
grande diferença nas vendas e na 
vida / 3. As qualidades do pro-
fissional de sucesso / 4. Funil de 
vendas: como aumentar a quanti-
dade e melhorar a qualidade das 
vendas / 5. O que os seus clientes 
esperam de você? / 6. Elimine as 
correntes mentais: cliente só quer 
preço, ninguém consegue atingir 
a meta, o mercado está recessivo, 
entre outros / 7. Levantamento de 
necessidades: primeiro descubra o 
que o cliente quer e então promo-
va uma venda consultiva. 

Realização: Associação Co-
mercial de Ilhéus (100 anos), Re-
vista Folha da Praia (20 anos) e 
Multiplus Eventos.

Ilhéus recebe a palestra
mais comentada do Brasil

PALESTRAHOMENAGEM

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO

Quem participa de paredões 
e outros vexames do Big Brother 
Brasil, digno da imaginação de 
um Marquês de Sade, vira cele-
bridade da noite para o dia, além 
de embolsar, o vencedor, alta 
quantia em dinheiro. Dá para 
comprar apartamentos e viver 
folgado uns tempos.

Muito me admirei, por isso, 
que um figurante, por sinal baia-
no, depois de eleito deputado fe-
deral se declarasse avesso à ce-
lebridade conferida por tão pífio 
programa que acelera a queda de 
valores éticos, morais, culturais. 
Célebre, disse ele, é Machado de 
Assis,

É no mínimo curiosa essa 
alusão ao grande romancista au-
todidata. Longe vai o tempo em 
que escritores gozavam de pres-
tígio público, eram cortejados, 
emulados, apontados nas ruas. 
O biografo R. Magalhães Jr em 

página sobre  a “belle époque” 
carioca, afirmou que eles compe-
tiam, em fama, com as divas do 
Teatro Lírico. Havia quem prefe-
risse uma conferência de Olavo 
Bilac, Coelho Neto e outros a um 
programa de ‘bel canto”.

Conceitos de cultura têm 
mudado muito, a ponto de en-
xovalharem a dita cuja. Hoje há 
mais curiosidade em espiar o 
que acontecesse no Big Brother 
do que em compulsar livros di-
dáticos, obras de ficção que enri-
quecem o vocabulário, oferecem 
lições psicológicas e de vida, e 
sobremodo ensinam a pensar.

Certos programas televisi-
vos são uma verginha pública, 
Rendem audiências e faturam 
alto graças ao julgamento de 
multidões, por telefone, confor-
me convênio com uma operado-
ra. Que se danem, então, valores 
pessoais, familiares e sociais já 

de si vacilantes.
Recentemente, a emissora do 

Big Brother Brasil exibiu uma 
“novela” (assim denominam o 
melodrama ou pornochanchada 
diário) em que não havia uma só 
mulher adepta da fidelidade. Os 
homens sofriam as conseqüên-
cias e, ademais, eram pedófilos, 
drogados, gigolôs, chantagistas, 
bígamos. Um deles, de um ridí-
culo nojento, exumava imbecili-
dade e maroteira. Será que tais 
protagonistas representam o 
universo brasileiro? O que essa 
gente faz, além de futricar e es-
nobar, para viver na ociosidade e 
no luxo? Talvez o “novelista’ que 
os concebeu consiga explicar.

           Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de 
Letras de Ilhéus (AGRAL) e da Bahia. 

Salvador – Bahia.
E-mail: hpolvora@gmaiol.com

Big Brother
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Por uma escola 
pública de qualidade

As discussões e os debates sobre a 
qualidade no ensino das escolas brasi-
leiras, em particular aquelas que dis-
põem de um ensino público e gratuito, 
são um tema recorrente no Brasil. Des-
de o período colonial que o dilema de 
se possuir aqui nas paragens tropicais 
um bom ensino foi abordado por jesu-
ítas, governadores, aristocratas, inte-
lectuais e artistas. 

Ao longo do Império esta discussão 
também motivou muitos e calorosos 
palavrórios. A prática, porém, perma-
neceu inócua. A fraca perspectiva de 
desenvolvimento do ensino no país foi 
um dos temas que impulsionou a acei-
tação do regime republicano no Brasil. 
Com o advento da República o debate 
em torno de assunto tão complexo ga-
nhou pela primeira vez ares de dilema 
nacional. A noção de que ficáramos por 
tempo demais deitado em berço es-
plêndido fez com que algumas tentati-
va s de mudanças fossem tentadas. As 
iniciativas, no entanto, continuaram 
tímidas e sem abrager a maioria da po-
pulação do país. 

O ingresso do Brasil no desenvolvi-
mento capitalista a partir da década de 
trinta do século XX fez com que o dile-
ma de nossa parca educação ganhasse 
novos tons e novos defensores. Anísio 
Teixeira, baiano de Caetité, foi um dos 
que se insurgiu contra o modo como a 
escola pública era encarada no Brasil.

Dessa forma um grupo de intelec-
tuais, tendo à frente o educador baia-
no, fez uma frente ampla de defesa 
pela educação pública, gratuita e de 
qualidade. A diferença social e econô-
mica do Brasil frente a outras nações 
industrializadas, e mesmo em compa-
ração a países do próprio continente 
como Argentina e Uruguai, fez com que 
as iniciativas visando melhorar nossa 
qualidade de vida ganhassem aliados 
poderosos. Para eles somente com uma 
ampla mobilização social e a adequa-
ção dos gastos do Estado em educação 
poderiam fazer com que efetivamente 
atingíssemos um nível de desenvolvi-
mento compatível com nossas riquezas 
naturais e com o de boa parte das na-
ções “civilizadas” com as quais quería-
mos obter respeito e comparação.

Desse período em diante a educa-
ção vem sofrendo uma série de mudan-
ças e produzindo avanços e também 
recuos. Os personagens mais impor-
tantes, envolvidos nesse processo, pais, 
educadores e alunos, sofreram profun-
das mutações. Pais exigentes e severos 
cederam lugares a pais mais compre-
ensivos e, muitas vezes, coniventes; 
educadores rígidos e conservadores 
mudaram-se em graduados e especia-
listas com boa bagagem teórica, mas, 
às vezes desprovidos de meios e me-
canismos para efetivarem uma bom e 
competente ensino; alunos obedientes 

e com poucos recursos deram lugar a 
educandos criativos e mais relaxados.

Este esquema apresentado acima 
é, sem nenhuma sombra de dúvida 
uma reflexão muito simplória e peque-
na sobre a complexidade que o ensino 
de qualidade no Brasil. A escola pú-
blica precisa avançar muito. Acredito, 
como professor do ensino público que 
o ponto mais essencial é o aprimora-
mento constante dos educadores, via 
cursos e capacitação e, principalmen-
te, a melhor remuneração. De nada 
adiante debatermos e discutirmos so-
bre melhoria no ensino quando o salá-
rio do profissional desta área não lhe 
concede o necessário para seu estudo, 
lazer, sobrevivência e dignidade. De 
nada adianta querer maior dedicação 
e empenho quando somos levados a 
trabalhar em mais de três escolas para 
termos o mínimo de decência e poder-
mos no final de semana sentarmos-nos 
com os amigos e tomarmos uma cerve-
ja, ou outra coisa qualquer sem estar 
sempre a contar se a grana em nosso 
bolso vai dar para cobrir os gastos do 
lazer e ainda sobrar para o pão da fa-
mília. Um 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
Acesse: http://histriasnoplural.blogspot.com/

Na família
existe uma 
acolhida imediata

No corpo de uma fundação, de uma família, para 
que ela tenha vida e vida em abundância, é imprescin-
dível que todos se conheçam, se acolham e se assumam 
no que são, cooperem entre si para que cada um seja o 
que é e desenvolva seus talentos para o bem de todos. 
É a isso que podemos chamar ‘amor do corpo’.

Ele não se imprime tanto na sensibilidade, mas 
na vontade, e se traduz por uma responsabilidade 
crescente de se conhecer, acolher, assumir e cooperar 
na realização do que cada um é na família e para a 
família. Essa atitude gera em nós abertura gratuita, 
deixando de lado os julgamentos, aumentando a ale-
gria pelo ser e pela vida do outro. E isso tudo gera 
amor. Amor genuíno, verdadeiro, que vai muito além 
da sensibilidade, embora possa também atingi-la; e é 
bom que a atinja e vá além; e ultrapasse-a.

Esse é o amor que Cristo nos ensinou, um amor 
incondicional que não leva em conta o que a pessoa 
faz, mas o que ela é. Ela é membro do mesmo corpo. 
Ela é família.

Deus o abençoe!
Trecho do livro “Eu e minha casa serviremos ao 

Senhor” de monsenhor Jonas Abib)
Monsenhor Jonas Abib
Fundador da Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

            Por Charles Nascimento de Sá*  

Como prometido, a última parte da 
nossa odisséia: “O Papel do Negociador”. 
Nos textos anteriores, falamos da im-
portância da negociação, sua história e 
evolução nos processos da vida pessoal 
e profissional, jogos de acordos, negocia-
ções das organizações, os motivos e, ago-
ra, as etapas do processo. É importante 
mais uma vez salientar que, a crônica é 
resultado de pesquisa do livro Gestão de 
Pessoas de Carlos Gil.

Etapas do processo de negociação.
Planejamento: é um processo que co-

meça bem antes que as pessoas sentem-
se à mesa. Uma negociação bem sucedida 
requer um cuidadoso planejamento, que 
envolve diversos pontos. Esses pontos, 
como em todo processo administrativo, 
não podem ser vistos como algo rígido, 
porém o planejamento considera passos:

1. Definição dos objetivos: a ne-
gociação gravita em todos os objetivos, 
deles depende todo desenvolvimento do 
processo. Por isso convém dispor de obje-
tivos formalizados previamente escritos 
e claramente dimensionados.

2. Determinação de margem de ne-
gociação: os objetivos podem até ser am-

biciosos, mas não irrealistas para outra 
parte. Defina as margens de negociações 
que correspondem ao espaço ente o obje-
tivo (resultado ideal) e o ponto de ruptu-
ra (resultado do mínimo aceitável). 

3. Formulação de hipótese a cerca 
do comportamento do oponente: eviden-
te que não podemos saber com precisão 
o que a outra parte pensa ou como vai 
se comportar. Todavia é útil, procurar 
antecipar as necessidade e interesses, 
expectativas, motivações no oponente. 
Isso deixará o caminho mais fácil, pois 
antecipamos o que de certa forma será 
contemplado de forma inicial o que será 
proposto por ela. 

4. Preparação do ambiente e do 
material: o ambiente influencia nas ne-
gociações. Convém considerar alguns 
Pontos como: ambiente conhecido ajuda e 
tranqüiliza, oferecer água, cafezinho de-
monstra preocupação. Ambiente fechado 
assegura privacidade. A mesa redonda é 
a que mais favorece as negociações. Deve 
ser levado para a reunião todos os docu-
mentos necessários para a negociação. 

5. Preparação Física e Psicológica: 
o negociador é a chave para o sucesso da 

negociação e a previsão de alguns fatos é 
impossível, isso requer experiência e um 
grande senso psicológico para encontrar 
saídas e raciocínios rápidos, é de funda-
mental importância um bom condicio-
namento físico e psicológico adequado 
para utilização de todos os recursos in-
telectuais. O repouso antes das reuniões 
é importante, bem como o auto grau de 
conhecimento e envolvimento no proces-
so de negociação. 

Espero que os leitores tenham apre-
ciado, afinal, negociação faz parte de 
nossas vidas, não há a mínima possibi-
lidade de conseguirmos trilhar um ca-
minho de sucesso, sem a habilidade de 
negociar. Lembro-me que sempre que 
queria tirar algo do meu pai, eu usava 
uma estratégia simples: quando ele che-
gava para o almoço, eu já estava com um 
balde cheio de água e a flanela na mão 
para lavar o seu carro. Com um sorriso 
no rosto, ele dizia. “Essa alma quer fa-
lar, fala alma”!

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.

Vamos aprender a negociar! 
Última Parte. *By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 
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Começou no último 
dia 15/03 as inscrições 
para o programa de ca-
pacitação profissional 
Mina de Talentos, que irá 
capacitar gratuitamente 
mais de seis mil pessoas 
nas regiões de seis muni-
cípios do sudoeste e sul 
da Bahia. O objetivo do 
programa – que será re-
alizado em parceria pelo 
Senai e Bahia Minera-
ção (Bamin) – é capacitar 
moradores destas regiões 
para trabalhar nas fases 
de construção e operação 
do projeto Pedra de Ferro, 
da Bamin.

Os cursos profissionali-
zantes serão ministrados inicialmen-
te em Caetité, Guanambi e Ilhéus. 
No decorrer do programa, também 
estão previstos centros de formação 
em Pindaí e Malhada. Os interessa-
dos em participar dos cursos poderão 
se inscrever entre 15 e 24 de março, 
de segunda a sexta-feira, das 8 às 
12h, nos postos de inscrição locali-
zados em Ilhéus (Colégio Estadual), 
Caetité (Praça Benjamim Teixeira) e 
Guanambi (Avenida Governador Nilo 
Coelho). 

Os candidatos devem apresentar 
RG, CPF, comprovante de quitação do 
serviço militar (homens), comprovan-
te de escolaridade e, principalmente, 
o comprovante de residência. Quem 
se interessar em participar pode obter 
mais informações no site www.bamin.
com.br/minadetalentos. 

Os cursos - Serão disponibilizadas 
mais de 5,5 mil vagas para os cursos 
referentes à fase de construção da 
mina e do terminal portuário da Ba-
min, divididos em quatro áreas: movi-
mentação de terra e carga; obra civil; 

montagem elétrica e mecâ-
nica, e técnicas administra-
tivas. Para ser selecionado, o 
candidato deverá residir na 
região, ser aprovado nos tes-
tes de triagem, ser maior de 
18 anos e ter a escolaridade 
exigida para cada curso. Os 
participantes poderão se for-
mar em mais de uma função, 
pois o objetivo é que o profis-
sional tenha mais oportuni-
dades para se recolocar no 
mercado de trabalho.

 Para a fase de operação, 
serão disponibilizadas em 
torno de mil vagas para os 

cursos de capacitação, voltados 
para operação e manutenção na 
mina, usina, ferrovia e no porto. 

Para ser incluído na lista de participan-
tes, também é preciso que o candidato 
comprove residência na região, tenha 
escolaridade mínima de Ensino Médio e 
seja submetido à prova de conhecimen-
tos, avaliação psicológica, dinâmica de 
grupo, avaliação de desempenho esco-
lar, entrevista e análise curricular.

Com a iniciativa, a Bamin espera 
que um elevado percentual das vagas 
para seu projeto sejam ocupadas por 
pessoas da região formadas pelo Mina 
de Talentos.

Senai e Bamin abrem inscrições para 
programa de capacitação profissional na Bahia

BAMIN

Cel.: (73) 8837-7684
Av. Francisco Ribeiro Jr. 198 - Edf. Atlanta Center - Loja 5

Centro - Itabuna - BA - Tel.: (73) 3612-0648 - Cel.: (73) 8837-7684
paulosergiobomfim@bol.com.br

OAB / BA 7968

Paulo Sérgio Bomfim

Clovis Torres, vice-presidente executivo da Bamin, 
assinando protocolo de parceria com o Senai


