
Jornal Direitos: Que avaliação o senhor faz 
de seu mandato?

Capitão Fábio - A avaliação é bastante posi-
tiva. Temos atuando em duas frentes, como a Edu-
cação e a Segurança Publica e feito reivindicações 
de ações do Governo para outras áreas, sempre 
visando a melhoria da qualidade de vida da popu-
lação. Na condição de presidente da Comissão de 
Educação da Assembléia Legislativa, trabalhamos 
pelo fortalecimento do ensino público na Bahia 
em todos os níveis.

Graças a uma reivindicação que fizemos ao 
Governo do Estado, serão construídas duas esco-
las de ensino médio nos bairros São Pedro e Fer-
radas, além da implantação de um novo pavilhão 
do Colégio Militar, que passará atender também 

a pré-escola e o ensino médio. Ainda na área de 
educação, queremos destacar a implantação de 
uma Universidade Federal no Sul da Bahia, que 
deve se concretizar a partir de um núcleo avança-
do da UFBA, e contratação de professores na rede 
pública estadual, a partir de uma articulação que 
fizemos junto ao Ministério Público.

Direitos: E com relação à segurança?
Capitão Fábio - Trata-se de uma área em 

que existem muitas carências, em função do su-
cateamento do sistema de segurança pública em 
governos anteriores. Temos apoiado o governador 
Jaques Wagner, que vem realizando grandes in-
vestimentos em segurança, com o aumento do efe-
tivo, a melhoria da estrutura policial, aquisição de 
viaturas e armamentos. No Sul da Bahia, o gover-
nador tem atendido nossos pleitos para a entrega 
de novas viaturas e contratação de policiais. Vale 
destacar que foi graças ao nosso empenho que se 
implantou a Caerc e a 1ª.  Companhia de Polícia 
Rodoviária Estadual no na região.

Direitos: O senhor também tem 
trabalhado no sentido de garantir 
obras de infra-estrutura?

Capitão Fábio: Serão iniciadas 
brevemente as obras de drenagem, 
saneamento e urbanização do bairro 
Jorge Amado, um dos mais carentes 
de Itabuna. Essas obras vão melhorar 
sensivelmente as condições de vida 
dos moradores. Também temos pleite-
ado obras de saneamento e pavimentação para os 
bairros de Itabuna, que se encontram em situação 
de abandono. Fizemos solicitação ao Governador 
para executar a obra de cobertura dos canais do 
São Caetano, Califórnia e Santo Antônio.

Considero que a grande obra de infraestrutura 
na região será a duplicação da rodovia Ilhéus-Ita-
buna, que vai beneficiar não apenas as duas maio-
res cidades sul-baianas, como os demais municí-
pios. Trata-se um projeto que terá grande impacto, 
porque vai integrar ainda mais os municípios, am-
pliar o fluxo turístico e contribuir para atração de 
novos empreendimentos.

Direitos: O Sul da Bahia tem condições de 
superar uma crise que já dura duas décadas?

Capitão Fábio: - Tenho a convicção de que 
obras como Porto Sul, a Ferrovia Oeste Leste, o 
gasoduto e o novo aeroporto de Ilhéus vão gerar 
um ciclo de desenvolvimento sustentável para a 
região, que não pode depender apenas do cacau. 
São obras capazes de dar um novo impulso ao Sul 

da Bahia e nesse sentido temos que dotar Itabuna 
de todas as condições de se beneficiar desse pro-
cesso, através da capacitação de mão de obra e in-
vestimentos em infra-estrutura, como a ampliação 
do abastecimento de água.

Itabuna, como um pólo regional de comércio 
e prestação de serviços, será uma das maiores be-
neficiadas com o porto, a ferrovia e o gasoduto, 
obras que por si só contribuirão para atrair um par-
que industrial para a região.

Direitos: O senhor entende que o Sul da 
Bahia necessita de maior representação política?

Capitão Fábio: Esse é um ponto importante. 
Quando você tem um grupo expressivo de depu-
tados estaduais e deputados federais, ganha maior 
poder de reivindicação junto ao Governo Estadu-
al, ao Governo Federal. Itabuna, por exemplo, tem 
em mim o único deputado estadual, e apenas um 
federal, o deputado Geraldo Simões.

Nós defendemos uma grande mobilização 

para que a Região eleja candidatos comprometi-
dos com a população e que tenham vínculos com 
a comunidade. Não adianta votar em pessoas que 
só vem aqui em busca dos votos e depois viram as 
costas para o povo.

Nesse sentido, vamos colocar nosso nome 
mais uma vez à disposição do eleitorado, pois te-
mos a convicção de que esses dois mandatos tem 
sido proveitosos para a região e vamos continuar 
trabalhando incansavelmente para que o governo 
realize obras e programas sociais que atendam às 
demandas da sociedade.

Direitos: Quem regionalmente apóia a ree-
leição de Capitão Fábio?

Capitão Fábio: Conto como o apoio do De-
putado Federal Geraldo Simões e diversos prefei-
tos da região cacaueira. 

Direitos: O senhor foi reconduzido à Pre-
sidência da Comissão de Educação da Assem-
bléia Legislativa?

Capitão Fábio: Fiquei mais uma vez honrado 

por ter sido reconduzido ao cargo de Presidente da 
Comissão de Educação na Assembléia Legislativa. 
Muito já fizemos, como por exemplo, reuniões com 
o Ministério Público, a Secretaria de Educação, a 
Secretaria de Administração, diretores de colégios, 
implantação do Parlamento Jovem, luta pela nome-
ação dos concursados em Pedagogia, construção de 
escolas no bairro São Pedro e Ferradas. 

Direitos: Qual a sua opinião sobre o gover-
no Jaques Wagner?

Capitão Fabio: O governador anunciou que 
o ano de 2009 seria o ano da gestão e isso está 
acontecendo.  A crise mundial contribuiu e muito 
para a queda da arrecadação e esse foi um dos fa-
tores que fizeram com que as coisas acontecessem 
de forma mais lenta. Já há sinais de recuperação, 
com a aceleração na execução dos projetos e mais 
aceleração nas obras que já estão em andamento. 
Faço parte da base do Governo e acredito que com 
a competência da sua equipe a ano será, realmen-

te, considerado o grande ano da 
gestão Jaques Wagner.

Direitos: Quem o PRP irá 
apoiar na disputa do governo 
do estado em 2010?

Capitão Fábio: A nossa 
coligação PRP - PT do B, nas 
eleições passadas, obteve cerca 
de 430.000 votos. Foram eleitos 
três deputados do PRP e uma de-
putada do PT do B. Tenho certe-

za de que com a visão política que o Governador 
tem, saberá dar o tratamento que o PRP merece. 
Sou da base do Governo, o PRP é o meu partido e 
tudo farei para que nós tenhamos do Governador a 
reciprocidade que merecemos. 

Direitos: O senhor ainda pretende se can-
didatar a prefeito de Itabuna?

Capitão Fábio: Quando interrompi a minha 
carreira militar no ano de 2002, optei pela política 
por uma questão vocacional. A política é minha 
vida. Não faço política olhando para trás, não faço 
política olhando para o retrovisor. Olho e olharei 
sempre para frente. Acredito no povo de Itabuna 
e Região. Acredito que fiz a coisa certa, tenho 
trabalhado muito pela minha terra, mesmo não 
tendo sido eleito ou levado a minha candidatura 
de Prefeito até o fim. Sei que o povo vai entender 
isso. E estarei sempre pronto para servir Itabuna, 
seja como deputado, seja prefeito dessa cidade 
que muito me orgulha e para quem dedico minha 
atuação parlamentar.
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“Considero que a grande 
obra de infraestrutura na 
região será a duplicação da 
rodovia Ilhéus-Itabuna”

Deputado Estadual Capitão Fábio
“Tenho compromissos com
Itabuna e o Sul da Bahia”

O entrevistado desta edição do JORNAL 
DIREITOS é o Deputado Estadual pela 
Bahia Capitão Fábio Santana, que fala-
rá entre outras coisas sobre seus projetos e 
ações em pró de Itabuna e Sul do Estado, os 
apoios político que tem recebido, bem como 
a reeleição do Governador Jaques Wagner.
Alberto Fábio F. de Santana é natural de Ita-
buna – BA., formou-se em Oficial pela Aca-
demia de Polícia Militar do Estado da Bahia, 
1986 e cursa Direito na Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC) em Ilhéus-BA. 
Foi Comandante da Companhia Rodoviária 
Estadual, 1990-1997, fundou o Lyons Clube 
Norte, 1998, e o Corpo de Bombeiros, 1997, 
Itabuna. Eleito deputado estadual pelo Par-
tido Republicano Progressista (PRP), 2003-
2007; reeleito pelo PRP, 2007-2011. Líder 
do PRP, ALBA, mar./set.2003; representante 
do PRP, ALBA, 2005-2006 e recentemente 
foi reconduzido à Presidência da Comissão 
de Educação da Assembléia Legislativa da 
Bahia (ALBA).
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A Câmara de Vereadores de Ilhéus 
realizou na tarde da última quarta-
feira 18, uma Sessão Especial para 
tratar do problema do fórum Epami-
nondas Berbert de Castro. Atualmen-
te os trabalhos de reconhecimento de 
firmas, autentificações de documen-
tos, lavramento de escrituras públi-
cas, registro de imóveis e outros do-
cumentos está sendo feito através da 
distribuição de fichas (30 pela manhã 
e 30 a tarde). Todavia, levando-se em 
consideração o fluxo de pessoas que 
atualmente buscam tais serviços, a 
população ilheense tem sido grave-
mente prejudicada.

A discussão foi realizada com a pre-
sença do Juiz Responsável pelo registro 
público, Drº Jorge Luis Dias Ferreira, 
representantes do SINPOJUD, Maria 

José e Francisco Miguel, o secretário de 
Indústria e Comércio Alfredo Landim 
e o Tabelionato do 1º Oficio de Notas, 
Alides Correia.

Atendendo aos pedidos e aos an-
seios da população, o vereador Paulo 
Carqueija enviou requerimento a fim 
de fosse feita uma sessão especial e 
buscar após ampla discussão um solu-
ção para o problema, pois “é necessá-
rio oferecer ao público em geral um 
bom serviço e atendimento com dig-
nidade, que é o objetivo principal do 
serviço público.

No final da sessão o presidente do 
Poder Legislativo, Jailson Nascimen-
to, solicitou que seja enviado oficio 
sobre o assunto ao Tribunal de Justi-
ça da Bahia, Corregedoria do Estado, 
OAB e SINPOJUD.

Fórum de Ilhéus em discussão
na Câmara de Vereadores

“A justiça sustenta numa das 
mãos a balança que pesa o direito, 

e na outra, a espada de que se 
serve para o defender. A espada 
sem a balança é a força brutal; a 

balança sem a espada é a 
impotência do direito”.

Rudolf Von Ihering

Com vagas que vão do ensino médio ao superior, a Empresa Baiana de Água e 
Saneamento (EMBASA) oferece concurso para preencher 2.270 vagas. Os salários 
de R$ 883,10 a R$ 4.091,60. A taxa para participar da seleção é de R$ 40,00 (ensino 
médio), R$ 60,00 (ensino técnico) e de R$ 90,00 (nível superior). A taxa deve ser 
paga até 1º de dezembro.

Salvador sediou semana passada, pela segunda vez consecutiva, a Reunião Ple-
nária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro no 
Hotel Deville em Itapuã. Na sétima edição, a Enccla foi uma prévia do 12º Congresso 
da ONU de Prevenção ao Crime, que acontecerá no Centro de Convenções, em abril 
de 2010 também em Salvador.

Embasa

Corrupção

O Professor Rogério Sanches Cunha, Promotor de Justiça no Estado de São 
Paulo, acaba de lançar o livro O Código Penal Comentado para Concursos, com 
dicas para realização de provas com questões de concursos e jurisprudências do STF 
e STJ inseridas artigo por artigo.

A Editora Jus PODVIM lançou recen-
temente a 3ª edição atualizada da obra Cur-
so de Direito Processual Penal dos auto-
res Nestor Távora e Rosmar Rodrigues 
Alencar. 

O livro é didático, mas não é superficial; 
é original em muitos aspectos, mas respeita 
a divergência, e, mais que isso, faz questão 
de registrar o pensamento divergente, per-
mitindo, com isso, que o leitor possa fazer 
livremente a sua escolha teórica.

Jorge e Pedro Archanjo
Sempre gostei de Jorge, afinal Amado ele 

é. Seus cenários, personagens, tramas, tem um 
lirismo, uma musicalidade, uma explosão de 
cultura, de rostos, de povos, de sua labuta, que 
me cativam elevam minha alma, fazem-me en-
tender e ainda mais amar a Bahia.

Além disso, um escritor cultuado por gê-
nios como Vargas Lhosa, Gabriel Garcia Már-
quez, José Saramago dentre tantos nomes sa-
grado da literatura mundial, tem que ter alguma 
coisa boa.

         Em todos os romances de Amado, o 
Jorge, seus personagens tem um que de fantásti-
cos sendo possível ver ali seres de outro mundo, 
sublimes.

Mas não como Pedro Archanjo. O persona-
gem de Tendas dos Milagres é simples, negro, 
pobre, capoeirista, culto, de uma intrepidez e 
sensualidade ímpares. 

Muito semelhante a outros do autor. No en-
tanto, ele é humano, em demasia, com uma pro-
fundidade e singela que invade a alma do leitor 
e faz com ele partilhe de suas lutas, esperanças, 
desilusões (poucas) e sorriso. 

Não há como negar, a simplicidade, o estar 
sempre atento aos outros, sua devoção às mu-

lheres, às crianças. Seu apego e esforço para 
formar um de seus filhos (que jamais soube que 
ele era seu pai). Sua abnegação quando, já for-
mado, casado, rico e morando no Rio, este, ao 
visitá-lo quase nada teve que dizer, ficou mi-
nutos ali onde sempre vivera e foi embora. Há 
muito vivia e pertencia em outro mundo. Tudo 
isto ele entendeu.

Pedro Archanjo, sujeito simples, humano 
por demais. Morreu na pobreza, doente, sem 
mais poder escrever os livros que o tornariam, 
anos depois de sua morte, uma referência mun-
dial no estudo sobre a cultura. Quando de sua 
morte foi aclamado por aqueles com quem sem-
pre conviveu: trabalhadores, mulheres da vida, 
adeptos do candomblé, católicos, gente simples, 
como ele assim.

Pedro Archanjo, de tantos personagens do 
imortal Jorge Amado és o mais humano, o mais 
belo e, por isso mesmo, o mais amado e admira-
do por ele e por mim. Descanse em paz.

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

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

E - m a i l :  c h a r l e s . s a 7 5 @ g m a i l . c o m
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1- Desde 2005, exerço a profissão de mé-
dico para uma determinada cidade. Eu e os 
demais trabalhadores da área de saúde nun-
ca recebemos nunca recebemos o 13º, o INSS 
começou a ser recolhido em novembro de 
2008 e só temos férias por causa do recesso 
de 15 dias no São João. A partir de agora, 
seremos obrigados a abrir uma firma e pas-
sar a trabalhar como pessoa jurídica. Isto é 
possível? Essa mudança extinguirá os direi-
tos trabalhistas? Murilo Santiago.

Caro Murilo, de suas informações, deduzo 
que você é empregado do Município. Assim, 
você tem direito a férias como todo empregado, 
o recesso de São João é um costume local e não 
pode ser confundido com férias. Então você, 
como os demais empregados, tem direito a fé-
rias, a 13º. salário e ao recolhimento do FGTS  
e INSS. A questão está na prescrição, isto é, os 
direitos anteriores a cinco (5) anos  - enquanto 
você for empregado - prescrevem. Assim o di-
reito que estiver anterior a 11 de novembro de 
2003, está prescrito. As férias têm uma particu-
laridade, isto é, a prescrição começa  a correr a 
partir do dia em que você pode cobrá-las. É que 
o direito a férias é adquirido a cada ano com-
pletado no serviço e o empregador tem o ano 
seguinte para concedê-las. E se não o fizer, o 
empregado tem o direto de cobrá-las em dobro 
no ano seguinte. Por isso as férias podem ser 
cobradas até três anos depois da aquisição do 
direto. 

A criação de empresa pelo empregado é 
uma fraude à qual o empregador sempre pro-
cura para se livrar das obrigações trabalhistas, 
mas isto não vai retirar o seu direito de empre-
gado, porque não é difícil provar a fraude, so-
bretudo se for firma individual e no seu caso, 
ainda é mais fácil dada as suas condições de já 
ser empregado há alguns anos.

Os direitos trabalhistas podem ser cobrados, 
inclusive judicialmente, até dois anos depois de 
rompido o contrato de emprego e durante cinco 
anos  enquanto vigente o contrato de emprego. 

2- Sou armador de móveis. Armo na rua 
por peça para uma loja de móveis. O meu 
horário quem faz sou eu. Em um mês, ganho 
uns 500,00. Forneço para a empresa que tra-
balho uma nota fiscal avulsa todo mês. Que-
ria saber se tenho direito a férias, 13º salário 
e FGTS? Pedro Câmara.

Caro Pedro, o salário pode ser pago por 
hora, por dia, por mês e por peça, como  é o 
seu caso, e como ocorre com freqüência com o 
sapateiro, por exemplo. Pelas  suas informações 
conclui-se que você é empregado, portanto tem 
direito a férias, 13º. salário, FGTS, INSS e to-
dos os demais direitos trabalhistas.

 

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.

Santa Faustina diz: “Então, vi Nossa Se-
nhora, que me disse: Oh! Como é agradável a 
Deus a alma que segue fielmente a inspiração 
da Sua graça! Eu dei o Salvador ao mundo e, 
quanto a ti, deves falar ao mundo da Sua grande 
misericórdia, preparando-o para a Sua Segunda 
vinda, quando virá não como Salvador miseri-
cordioso, mas como Justo Juiz.

Oh! Quão terrível será esse dia! Está de-
cidido o dia da justiça, o dia da ira de Deus; 
os próprios Anjos tremem diante dele. Fala às 
almas dessa grande misericórdia, enquanto é 
tempo de compaixão.

Se tu te calares agora, terás de responder 
naquele dia terrível por um grande número de 
almas. Nada receies, sê fiel até o fim, Eu me 
compadeço de ti” (Diário de Santa Faustina nº 
635).

A mensagem está bastante clara, não é ver-
dade? E o convite está feito: nos acompanhe nes-
te Novo Tempo. É a Hora da Graça! O Dia da 
Salvação! O Tempo da Misericórdia. O próprio 
Jesus decretou que no quadro da sua misericór-

dia esteja escrito: Jesus, eu confio em Vós.
Nós rezamos diariamente o Terço da Mi-

sericórdia, porque foi Jesus mesmo quem o en-
sinou a Santa Faustina e insistiu com ela para 
que parasse e rezasse. O horário das 15 horas, 
inclusive, Ele chamou de ‘A hora da Misericór-
dia’. “Às três horas da tarde, implora à Minha 
misericórdia especialmente pelos pecadores e, 
ao menos por um breve tempo, reflete sobre a 
Minha Paixão, especialmente sobre o abandono 
em que Me encontrei no momento da agonia. 
Esta é a Hora da grande Misericórdia para o 
Mundo inteiro. Permitirei que penetres na Mi-
nha tristeza mortal. Nessa hora, nada negarei à 
alma que Me pedir pela Minha Paixão” (Diário 
de Santa Faustina nº 1320).

         Queridos, é isso que Ele espera de 
cada um de nós: a nossa total confiança.

Seu irmão

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

Não deixe passar a 
hora da misericórdia

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

Por Eurípedes Brito Cunha  

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

largo,carnavais e religiosas,publicidade 
volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

O filho maior de 25 anos não é legi-
timado a receber indenização por morte 
da mãe em acidente de trânsito. Com esse 
entendimento, a Terceira Turma do Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) afastou a in-
denização por dano material devida a três 
filhos pela morte da mãe, com 72 anos. 

Para os ministros da Turma, a exce-
ção à regra reserva-se ao caso de depen-
dência econômica do filho relativamente 
ao genitor, que evidencie incapacidade 
de prover o próprio sustento pelo próprio 
trabalho, o que se evidencia em situações 
como a de estar cursando faculdade que 
lhe impeça normalmente de trabalhar, ou 
de enfermidade, especialmente a mental e 
situações análogas. 

Não é o caso em que os filhos ti-
nham, à época do ajuizamento da ação, 
cerca de 50 anos, dois já casados, com 
vida definida, estando um deles até mes-
mo aposentado. “Isso quer dizer que 
tinham todas as condições de prover o 
sustento pelo trabalho próprio, não ha-
vendo como nutrir-se de indenização, 
ainda que a genitora pudesse eventual-
mente ajudá-los, não se patenteando, 
com credibilidade, que ela os sustentas-
se por incapacidade de trabalho destes”, 
afirmaram os ministros. 

A Turma, entretanto, manteve a in-
denização por dano moral a cada um dos 
filhos, uma vez que esta não foi discuti-
da no recurso.

O agravo é o recurso cabível contra a 
decisão que defere ou indefere liminar em 
Mandado de Segurança, a teor dos arts. 527, 
II, e 588, do CPC, com a nova redação dada 
pela Lei 9.139/95. O entendimento foi con-
solidado pela Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça em mais um julgamento 
pelo rito da lei dos Recursos Repetitivos e 
será aplicado para todos os demais casos 
semelhantes. 

No caso em questão, a Corte julgou 
recurso especial interposto pelo municí-
pio de São José do Rio Preto contra deci-
são do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo que entendeu que o agravo de 
instrumento é meio inidôneo para atacar 
decisão que concede ou indefere liminar 
em sede de Mandado de Segurança. No 
recurso, o município sustentou que o 
entendimento adotado pelo TJSP diver-

ge de julgados do Superior Tribunal de 
Justiça. 

O referido agravo de Instrumento foi 
ajuizado contra decisão do Juízo de Direito 
da Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
São José do Rio Preto, que concedeu liminar 
em mandado de segurança determinando ao 
município o fornecimento de medicamen-
tos à impetrante, por tempo indeterminado, 
até o término do tratamento. 

Segundo o relator do processo, minis-
tro Luiz Fux, subtrair a possibilidade de 
interpor agravo de instrumento contra a de-
cisão que concede ou denega a liminar em 
mandado de segurança é incompatível com 
os princípios da ampla defesa e do devido 
processo legal, já que o agravo é instrumen-
to recursal que desafia qualquer decisão 
interlocutória, independentemente do rito 
inerente à ação.

E-mail: agilton@uol.com.br 

Para STJ, filho maior 
de 25 anos não deve receber 
indenização por morte da mãe

Cabe agravo contra decisão 
liminar em mandado de segurança

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

da Defensoria Municipal e do NUPRAJ/FTC
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O Governo Federal está liberando R$ 70 
milhões de reais para Itabuna. Esses recursos 
são relativos a obras de ampliação do sistema 
de abastecimento de água, construção e refor-
ma de casas populares e urbanização do centro 
da cidade, com a cobertura do canal da avenida 
Amélia Amado.

Não estão incluídos nessa conta recursos 
oriundos de convênios para as áreas de saúde, 
educação e esportes e programas de transferên-
cia de renda, como o Bolsa Família.

Trata-se, efetivamente de uma boa notícia, 
ainda mais quando se leva em conta que a ci-
dade é administrada por um político em tese (e 
aqui o “em tese” torna-se mais do que necessá-
rio) de oposição, pertencente ao DEM, partido 
frontalmente contrário ao presidente Lula e ao 
governador Jaques Wagner.

Nunca é demais lembrar que durante déca-
das, Itabuna e o Sul da Bahia foram relegados 
ao mais completo abandono, esquecidos por 
políticos que por aqui só apareciam na hora de 
pedir votos.

Enquanto havia a pujança do cacau, basta-
va que a Ceplac exercesse o seu papel de “Es-
tado dentro do Estado”, investindo em infra-
estrutura, pesquisa e extensão e socorrendo as 
prefeituras sempre que necessário.

Mas, quando a crise se aprofundou, a Ce-
plac perdeu autonomia, a região empobreceu, 
a economia desandou e o Governo do Estado, 
que era omisso, continuou omisso, mesma pos-
tura adotada pelo Governo Federal.

Em meio ao caos provocado pela vassoura-
de-bruxa, os governantes se apresentaram como 

salvadores da pátria, com suas promessas mira-
bolantes de recuperação da lavoura e reaqueci-
mento da economia.

Foram mais de duas décadas de enganação, 
respaldada por uma inacreditável subserviência 
de quem deveria ser porta voz da população.

Como não havia mágica que solucionasse 
todos os problemas da noite para o dia, a partir 
da eleição de Lula para presidente e em segui-
da de Jaques Wagner para governador, iniciou-
se em trabalho com resultados a médio prazo, 
como a reestruturação da Ceplac, o lançamento 
do PAC do Cacau e ações emergenciais, como 
os programas de transferência de renda.

A região passou a receber recursos para in-
vestimentos em infra-estrutura, habitação popu-
lar, saneamento básico, saúde e educação. Tudo 
isso sem olhar o partido do prefeito de plantão e 
sem discriminar ninguém.

O que já era prática com Lula, tornou-se 
prática com Jaques Wagner para o Governo da 
Bahia.  Eles tratam a região com respeito e sa-
bem que só mesmo com o apoio governamental 
teremos condições de viver um novo e duradou-
ro ciclo de desenvolvimento.

Os 70 milhões de reais liberados para obras 
em Itabuna e projetos regiões importantes como 
o Porto Sul, a Ferrovia Oeste-Leste, o Gasoduto 
da Petrobrás e o PAC do Cacau terão um im-
pacto positivo não apenas no reaquecimento da 
economia regional, mas principalmente na me-
lhoria de vida das pessoas.

Por Daniel Thame.
Jornalista.

O exemplo 
que vem 
de cima E-mail :  danielthame@gmail .com

Mais um resultado de pesquisa da ONG 
Transparência Brasil, merecidamente des-
tacada nos noticiários dos grandes meios de 
comunicação nacional. Com tanta miséria, 
num país que não tem educação, saúde e 
segurança, o Congresso Brasileiro gasta R$ 
11.545,04 por minuto. 

A Transparência Brasil fez as contas 
e comprovou: o Congresso Brasileiro é o 
mais caro, comparado ao Legislativo de 11 
países, alguns ricos, entre eles os Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemanha e França. So-
mos um país em crescimento, com graves 
desigualdades sociais, salários baixos, pe-
quena renda per capita – e, mesmo assim, 
o “nosso” Congresso gasta R$ 11.545,04 
por minuto. O mandato de cada um dos 513 
ilustres deputados custa R$ 10,2 milhões 
por ano, e o dos 81 senadores, R$ 33,1 mi-
lhões.

Em média um parlamentar, brasileiro 
sai por R$ 10,2 milhões anuais, contra 2,4 
milhões em países europeus – a Espanha, 
Portugal e Itália - e no Canadá. O mandato 
equivale a 2.068 salários no Brasil – o do-
bro em relação ao México, 37 vezes maior 
em comparação com o da Espanha e 34 ve-
zes superior aos gastos públicos por manda-
to parlamentar na Grã-Bretanha. As contas 
impressionaram e assustam.

Antes do reajuste de 28%, que a si mes-
mos concederam recentemente, os deputa-
dos federais gastam cada um, R$ 101 mil 
por mês, em subsídios, vantagens e verba 
indenizatória, contra 600 mil anuais na Câ-
mara dos Comuns, Inglaterra.

Nas assembléias estaduais, também se 
gasta mais do que no G-8, que é o grupo 
dos paises mais ricos. Quinze Estados bra-
sileiros apresentam custos por mandato su-
perior ao da Itália. Em Tocantins, o Estado 
de menor gasto parlamentar, as despesas do 
mandato superam as da Espanha e Portugal. 
Um vereador do Rio de Janeiro e São Paulo 
custa mais que um congressista americano.

Foram consideradas, no levantamen-
to da ONG, a renda per capita e o salário 
mínimo dos países comparados. O custo-
benefício no Brasil, onde tardam respostas 
rápidas, concretas e válidas do Congresso 
às necessidades sociais urgentes. Aliás, 

sempre houve a suspeita de ser o Brasil 
mais rico do que parece; senão impõe como 
sociedade afluente, será por obra do desper-
dício com o erário.

Do estudo da Transparência Brasil 
emerge o perfil do parlamentar brasileiro 
nas esferas da União, Estados e Municípios. 
Seria um político sem espírito patriótico, 
centrado em interesses pessoais, alienados 
da realidade. Em situação privilegiada, aci-
ma de punições que atingem o cidadão co-
mum, ainda assim, envolve-se – nem todos, 
felizmente – em atos de corrupção, mancha 
o mandato e desacredita a instituição a que 
pertence.

Para o coordenador de projetos da 
Transparência Brasil, Marcelo Soares um 
dos pesquisadores do estudo, os números 
permitem concluir que o Legislativo brasi-
leiro gasta muito e de maneira que não traz 
resultados positivos à população. “Isso (os 
gastos) é um luxo que o Brasil não pode se 
dar”, afirmou o pesquisador. “Quanto mais 
reunimos informações sobre os gastos pú-
blicos, mas temos a impressão de que rece-
bemos pouco pelo muito que se paga (aos 
parlamentares)”, comentou.

Para Soares, o Congresso Nacional tem 
uma estrutura “Luxuossima” que não têm 
parâmetros para comparar, pois nem os par-
lamentos de primeiro mundo gastam tanto 
com deputados e senadores.

O estudo da Transparência Brasil foi 
realizado com base em pesquisas feitas na 
internet sobre o valor destinado ao Poder 
Legislativo nos orçamentos nacionais de 11 
países. Apenas no Canadá foi preciso entra 
em contato com o Ministério das Finanças.

Será que esses “senhores” não se 
envergonham disso? Ganham tanto para 
fazer o quê? Nada.  Os números são ab-
surdos e estarrecedores. No ano que vem 
teremos eleições e, esperamos que a par-
tir dessa eleição comecemos a passar o 
Brasil a “limpo”.

 
*Graduado em História (Licenciatura); Pós-Graduado 
(Especialização) em História Regional; Pós-Graduado 
(Especialização) em Gestão Escolar; Pós-Graduado (Es-
pecialização) em Docência do Ensino Superior; Bacha-
relando em Ciências Jurídicas e Diretor do Jornal DIREI-

TOS (www.jornaldireitos.com.br) 

Que 
Congresso 
é esse? E-mails: vercil@jornaldireitos.com.br e vercil5@hotmail.com

Por Vercil Rodrigues*

UNIDADE ITABUNA
Tel.: (73) 3613-7679

unidade_itabuna@damasio.com.br
Av. Aziz Maron, s/n – Sobrelojas:100c e 100d

Jequitibá Plaza Shopping

Temos a satisfação de parabenizar a equipe do Jornal Direitos pela excelência das 
notícias nele veiculadas, bem como pela qualidade dos artigos. Parabéns. 

Sérgio Brito Júnior - Advogado. Bom Jesus da Lapa – Bahia.

Lendo o Direitos fica claro que o mesmo é realizado com muita seriedade e compro-
misso com as notícias, seja ela do campo jurídico (que é a base do jornal), bem como as 
demais que permeiam o jornal, especialmente o do 2º Caderno.

Alfredo Guimarães Silva. Advogado e Poeta. Guanambi – Bahia.

Parabenizo a editoria do Direitos pela qualidade do jornal, bem como pela excelente 
e esclarecedora – a cerca de concursos - entrevista com o Professor Luiz Flávio Gomes na 
edição de outubro.

Sílvio Fernandes Cruz. Advogado. Salvador – Bahia.
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Qual a luz de maior brilho, a 
luz grapiúna ou a luz da Gabriela? 
Desde que me entendo por gen-
te existe uma discussão histórica 
acerca de quem seria a cidade 
mais importante, a mais bonita, a 
melhor para se morar, entre outros 
aspectos. Se Itabuna ou Ilhéus? 
Essa discussão sempre me intri-
gou, quem é de Ilhéus defende 
a cidade onde reside, por outro 
lado, quem é de Itabuna defende 
a terra grapiúna em detrimento da 
terra da Gabriela. 

Essa “intriga” entre nossas 
cidades sempre me deixou num 
constante sentimento de inquie-
tude. É verdade que este aspecto 
tem uma conotação histórica que 
nasceu nos tempos áureos dos co-
ronéis do cacau. No entanto, pare-
ce que essa “birra” entre Itabuna 
e Ilhéus, mesmo nos dias atuais, 
continua enraizada na cultura do 
sul da Bahia.

Infelizmente, se formos com-
parar a rivalidade existente entre 
Itabuna e Ilhéus, poderíamos dizer 
que é comparável a um flamengo 
e vasco. Existe uma efetiva sepa-
ração entre os ilhenses e os grapi-
únas, as duas cidades, tão próxi-
mas, ao mesmo tempo tornam-se 
afastadas em função de questões 
muitas vezes insignificantes.

O que não percebemos é que 
tanto Itabuna quanto Ilhéus, fa-
zem parte de uma mesma região 
geográfica, ambas as cidades 
foram acometidas pela crise da 
lavoura cacaueira, ambas enfren-
tam atualmente uma grande cri-
se econômica. No entanto, não 
juntamos esforços para enfrentar 
os nossos problemas, preferimos 
continuar cultuando essa rivali-
dade, que sem dúvida alguma, só 
traz uma fragmentação de ações 
na tentativa de soluções dos pro-
blemas econômicos e sociais.

Caro leitor “papa jaca” e caro 
leitor “papa caragueijo”, essa bri-
ga é boba, tanto Itabuna como 
Ilhéus, passam por problemas 
sérios, seja no campo econômi-
co seja no campo social. Juntar 
esforços, unir pensamentos, no 
sentido de buscar soluções para 
ambas as cidades, seria algo a ser 
pensado conjuntamente e assim, 
fortalecer a região Sul da Bahia, 

que é Itabuna e é também Ilhéus, 
somos filhos de uma só terra, cor-
rendo em nossas veias a cultura 
cacaueira, que deve ser preser-
vada, mas deve ser renovada em 
função de ações revigoradoras da 
nossa região.

Ao contrário de ficarmos dis-
cutindo a quem pertence a Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz 
ou a CEPLAC, por exemplo, 
porque não discutimos como es-
tes órgãos, que pertencem a uma 
região e não a uma única cidade, 
como eles poderiam efetivamente 
fomentar ações concretas no sen-
tido de fortalecer a nossa região, 
contribuindo assim, para o desen-
volvimento social e econômico 
das nossas cidades irmãs.

E o que falar do nosso Jor-
ge mais famoso, ele mesmo, o 
Amado, é figura de Itabuna ou de 
Ilhéus? Diria que ele é do mundo 
é de ilhéus é de Itabuna mas, aci-
ma de tudo, é de todos nos é do 
mundo Sul Baiano.

No campo da política, dado 
a essa rivalidade histórica, elege-
mos representantes para o legis-
lativo estadual e federal que se 
posicionam em favor da cidade 
de Itabuna ou da cidade de Ilhéus. 
Outro erro, os políticos de Ilhéus 
e Itabuna devem gerar esforços 
em favor da região e não de uma 
cidade em específico. Essa sepa-
ração política, essa falta de cola-
boração entre os agentes públicos 
da nossa região, fragmenta nossa 
força representativa.

Seja itabunense seja ilheense, 
seja grapiúna, seja da Gabriela, 
isso não importa somos filhos de 
uma só terra, somos geográfica e 
culturalmente ligados e como tal 
devemos unir esforços para reno-
vação e revigoração das nossas 
cidades. Essa rivalidade, ilhéus 
x Itabuna ou Itabuna x Ilhéus, é 
algo que desagrega uma região 
que necessita de unificação de 
esforços no sentido de configura-
ção de um novo cenário político e 
sócio-econômico.

Por Alexandro Portela Soares.
Acadêmico de Direito e representantes do 

Jornal DIREITOS na UNIME 
– Itabuna – Bahia
Outros Textos em: 

http://alexandroportela.blogspot.com

Estrela Sul Baiana
E-mail: apsita@hotmail.com

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

Veja aqui em exclusividade o pronunciamento de Or-
nam Lapa Serapião, Presidente do Sindapeb, por ocasião da 
realização das comemorações dos dez anos do Conselho Mu-
nicipal do Idoso, realizado no auditório professor Gustavo 
Oliveira, na FTC, Itabuna-Bahia.

 Para isso, estamos solicitando um maior espaço ao nos-
so editor; nosso polivalente Vercil Rodrigues. É um assunto 
de interesse de todos nós, pois não vejamos:  

Minhas Senhoras, e meus Senhores,
Quero aqui, destacar a lucidez da Diretoria do Sindapeb. 

Quando no momento mais difícil do Conselho, na fase de tran-
sição, a Presidente do Sindicato na época, Nilza Coutinho, reu-
niu toda sua Diretoria e disse:”ou nos acolhemos o Conselho 
do Idoso, Órgão cuja criação foi pedida por nós, ou o Conselho 
vai acabar. Eu preciso que vocês me dêem um voto de confian-
ça para tocar o projeto de sua reestruturação”. Naquela reunião, 
realizada no mês de junho/07, ela recebeu carta branca da Dire-
toria, por unanimidade. Já em janeiro ultimo, quando assumi a 
presidência do Sindapeb, sentindo a angustia da Presidente do 
Conselho, reuni a minha Diretoria e solicitei a ratificação do 
apoio ao Conselho, o que, também se deu por unanimidade. Só 
que o meu pedido, já fora feito em cima de resultados altamente 
positivo do Conselho. Portanto, no meu caso foi fácil obter a 
aquiescência de meus pares.

Senhoras e Senhores,
Estou trazendo esses fatos por uma questão de justiça. 

Não fora a decisão dos Senhores dirigentes do Sindicato, tal-
vez não tivéssemos a oportunidade de zelar dos direitos dos 
idosos em Itabuna e sabe-se lá o destino que tomaria o CMI. 
Daí,entendemos que devemos home-
nagear, sim, os dirigentes do Sindicato 
dos Aposentados, mas principalmente, 
reconhecer a capacidade de desafiar 
que caracteriza a nossa Presidente. Ela 
que teve excelente performance à fren-
te o Sindapeb, repete a dose, agora, a 
frente do conselho.

Entretanto, parece que algo trama 
contra os idosos. Definitivamente, não 
aceitamos mais a descortesia, falta de 
consideração de quem deveria estar 
aqui, nestes dias, discutindo conosco, 
participando efetivamente deste exer-
cício de cidadania. Vejam os Senhores 
e as Senhoras, que nos principais even-
tos deste Conselho, a diretoria man-
dou convites a todas as organizações 
que entendemos fazem parte da rede 
de proteção à pessoa idosa. Foi assim 
quando da 1ª caminhada, das palestras de autoridades e foi assim 
agora. Entendemos ser este um momento importante, quando se 
discute não mais o Conselho, mas a tendência ao envelhecimen-
to da população. Se discute a necessidade de aparelhamento ade-
quado, para o enfrentamento desta realidade. Discute-se, aqui, 
a responsabilidade de cada órgão nessa transformação que fora 
prevista desde a edição da LOAS, em 1994 estendendo essa tal 
rede de proteção que afinal de contas, os homens que a dirigem, 
não tem tido o devido discernimento, talvez achando que isso 
aqui é uma brincadeira.

Todos nos somos responsáveis, temos nossas atividades, 
Prefeito, Promotor de Justiça, Defensor Público, Secretários, 
presidentes de Entidades, enfim responsáveis pela manutenção 
dos direitos adquiridos da pessoa idosa. 

Listo algumas instituições contumazes em desconhecer 
a existência do CMI.

• OAB, Comando 15º BPM, Supermercados, Câmara de 
Vereadores, Coordenação da Polícia Civil, Bancos e a Caixa 
Econômica Federal.

Nem telefonema foi dado. Nenhuma Justificativa apareceu, 
como se o conselho não merecesse a atenção desses órgãos.

Por isso, Dr. Clodoaldo, Dr. Walter, Sr. Prefeito: queremos 
deixar claro que não aceitamos, as filas de banco, de supermer-
cados, etc. Não aceitamos o não atendimento prioritário ao idoso 
nesses órgãos. Se preciso for, esses grupos serão mobilizados 
para verem os direitos do estatuto respeitados em Itabuna. ocu-
paremos a Câmara Municipal, bancos, obstruiremos pistas, ruas, 
avenidas.

Não seremos mais massa de manobras dessas pessoas insen-
síveis que tudo fazem no descumprimento da Lei: Ordeiramente, 
o que estamos dizendo a esses senhores, e que nós queremos e 
esperamos respeito.

E não é privilégio somente de Itabuna. Lá em Brasília, nós 
aposentados e pensionistas, estamos numa luta sem tréguas, para 
acabar com o famigerado fator previdenciário que corroe os be-
nefícios em até 40%; pela aprovação dos projetos que corrigem 
o beneficio de quem ganha acima do mínimo, pelo mesmo ín-

dice deste, e pela recomposição das perdas, para que cada um 
brasileiro e brasileira, que construiu este país, volte a receber o 
mesmo número de S.M. da época da Concessão.

Pois está tudo engavetado. Ontem Senhores, venceu o prazo 
na Comissão de Finanças da Câmara, do PL da recomposição. 
Vai então, para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
se aprovado vai ao Plenário. É assim. Fosse matéria dos deputa-
dos, senadores ou – de funcionários do Senado da República, um 
“ ato secreto” resolveria o problema. Mas trata-se de trabalhador, 
que derramou suor, contribui com a previdência durante 35, 40 
anos. Eles, os homens de Brasília, nem precisam contribuir. Es-
tão vendo, como é a coisa. Falta de vergonha. Porque fazem isso 
conosco durante tanto tempo? Há quem diga que o aposentado 
esta morrendo mesmo é de raiva. Todo ano vê seu minguado 
beneficio desaparecendo. Porisso, como diz Warley Gonçalles 
Presidente da COBAP, tem que mobilizar. Temos que ir à luta, 
dá o troco a esses deputados e senadores em 2010. Vamos divul-
gar no Jornal Nova Vida, os nomes dos amigos e dos inimigos 
dos aposentados e pensionistas. Aqui, também com referência ao 
Conselho, vamos mobilizar. Não pode continuar esse estado de 
coisas. Se fazemos uma consulta, com toda responsabilidade, em 
nome de vocês não é admissível que a Câmara fique muda e sur-
da aos reclamos dos idosos da faixa etária de 60 a 65 anos. Nos 
desculpem, mas vamos apelar sim. Sei que nenhum de vocês vai 
fugir da mobilização. Esse desabafo eu precisava fazer.

Vamos aos agradecimentos. Não fora a participação de to-
dos vocês, trazendo alegria, satisfação no que faz, o sucesso des-
ta comemoração não aconteceria. Todos vocês mostraram nestes 
4 dias o quanto somos ávidos em aprender. Quanta experiência 
temos acumulada.

Entretanto, o que mais chama a tenção é a vibração des-
ses grupos, o vigor de seus componentes, 
resultado do trabalho de: Elza Abijaude 
(Grupo Ação Comunitária de Itajuipe); 
Gedalva Aragão (Grupo nova Vida de 
Buerarema); Mirian Terezinha (Grupo 
Bom Viver); Ana Coelho (CSU); Rita So-
brinho (Grupo da Amizade); Celeste Aida 
(Fundação Lar Fabiano de Cristo); Joima-
ra Santos (Grupo Oficina do Idoso Igre-
ja Maria Goretti); Ieda Pinho (Clube da 
Melhor idade); Dra. Maria Clara (Grupo 
Feliz); e, Edmilton Ferreira Santos (Gru-
po alvorada). A todos vocês, os agrade-
cimentos deste modesto sindicalista e da 
Diretoria do Conselho. Vocês são exem-
plos de força, energia positiva, vibração, 
participação e amor à causa, contribuindo 
com esses que hoje são insensíveis-os fu-
turos idosos.

A Presidente do Conselho, Nilza 
Coutinho, pela confiança depositada nessa assessoria. A todos 
da Diretoria, aos senhores Conselheiros, à imprensa por recep-
cionarem sempre nossos releases, as matérias que tenho enviado 
como assessor da Diretoria. Também pelas matérias tanto nas 
rádios, jornais, quanto na televisão.

Ao pessoal de apoio, Luciana Torres, Serafim, Ary, Zeny 
e D. Fátima. Aos Secretários do Município. Agradecemos a Dr. 
Gustavo Moura, sempre atencioso com os idosos. Em 2008, to-
dos no município estavam surdos e mudos com a referência à I 
Caminhada realizada em 20.09. A tesoureira Lucinêde Guima-
rães, levou toda Diretoria e apresentou ao Dr. Gustavo. Antes 
tivéssemos ido há mais tempo. Cortês, objetivo, atendeu nossas 
demandas e a caminhada foi um sucesso. Registro esse fato por 
uma questão de justiça e de público, mais uma vez, o CMI agra-
dece a Vossa Excelência pelo impulso proporcionado ao órgão. 
MUITO OBRIGADO, Dr. Gustavo Lisboa, Wesley Melo, meu 
prezado amigo. Vossa Excelência tem sido um parceiro não só 
do Conselho, mas de todos os idosos de Itabuna.

E em nome deles e da Diretoria do CMI, MUITO OBRI-
GADO. Deus ilumine seu caminho. Homenageando Vossas Ex-
celências o desejo de que os demais Secretários do governo de 
Azevedo, recebam o agradecimento do Colegiado. Dr. Cristiano 
Lobo, com certeza já considerado AMIGO DO IDOSO. A Vossa 
Senhoria cabe grande parte do sucesso das comemorações. Dispo-
nibilizou a competência das Dras. Valéria e Marly para junto com 
o nosso pessoal, organizarem a programação do evento. Disponi-
bilizou este espaço, abrindo as portas da FTC ao Conselho.

A sua Excelência o prefeito Municipal, Capitão Azevedo, a 
quem eu dedico particular admiração pelo seu caráter-hoje tão 
difícil nos políticos-a alegria em administrar o Município de 
Itabuna, minha terra, minha gente, meus irmãos. Tarefa difícil, 
sabemos. Mas ele, Capitão Azevedo, saberá conduzir a mim e 
a meus conterrâneos com a dignidade que o caracteriza, cor-
respondendo aos anseios de todos. Assim como soube, humil-
demente derrotar os profissionais da política, saberá, também, 
fazer o melhor governo para Itabuna. Muito obrigado por tudo, 
Prefeito. E a todos vocês, até o próximo evento.

*Jornalista e Assessor de Imprensa

Continua o recadas-
tramento de todos os ti-
tulares do plano de saúde 
dos servidores públicos 
estaduais. A primeira eta-
pa envolve ativos e ina-
tivos de vários órgãos do 
Estado da Bahia. Maiores 
informações podem ser 
obtidas pelo telefone 0800 
56 60 66.

O grupo da Gay da Bahia 
vai realizar as atividades pro-
gramadas para o Dia Mundial 
de Luta contra a AIDS, no dia 
1º de dezembro, em Salvador. 
A entidade lança campanha 
provocativa, destinada ao pú-
blico homossexual: camisinha 
na mala! “Mala”, no dialeto 
gay em todo o Brasil, é sinô-
nimo de pênis. 

Planserv GGB 



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

2º Caderno
06

Muitos pais se preocupam 
com a situação do ensino no 
país, pois têm a sensação de 
que a cada dia se aprende me-
nos, embora se estude cada vez 
mais. Afirmam que antigamente 
existia um ensino forte, referin-
do-se à qualidade do material 
didático e ao preparo dos pro-
fessores, que eram respeitados 
e investiam muito em sua for-
mação. Bem, confesso que não 
tiro a razão deles, pois tenho 
acompanhado a decadência do 
aprendizado em nossas crianças 
e jovens. É de dar pena. Não 
vou buscar as razões para isso. 
Sei que posso até angariar a 
antipatia de alguns. Antes, vou 
oferecer sugestões para tentar-
mos contornar esse problema 
até que a solução apareça, de 
onde precisa vir.

Os pais podem auxiliar seus 
filhos e muito, educando-os em 
casa. De que forma? Vou expli-
car. O desempenho escolar de 
seu filho será bastante melho-
rado se você acompanhá-lo em 
suas tarefas e interessar-se pelos 
seus conhecimentos adquiridos. 
Muitos pais acham que a tarefa 
deve ser atividade apenas do fi-
lho, inclusive incentivados por 
alguns professores que priori-
zam a autonomia da criança. 
Não penso dessa forma. O filho 
precisa entender que os pais se 
importam com ele e com aquilo 
que lhe é importante. A tarefa 
bem executada é uma dessas 
coisas, pois é o que irá lhe as-
segurar a simpatia do profes-
sor e o respeito dos colegas de 
classe. Socialmente, ser bem 
sucedido numa tarefa faz toda a 
diferença até para o adulto. Isso 
não quer dizer que você deva 
fazê-la para seu filho, mas estar 
presente na hora em que ele a 
realiza, conferi-la, e checar esse 
conhecimento é fundamental 
para que a criança se interesse 
em assimilá-lo.

Além disso, você pode con-
tribuir muito para o aperfeiço-

amento escolar de seu filho se 
ensiná-lo a se interessar pela 
leitura. Será uma forma de su-
prir as lacunas existentes hoje 
em dia. Se você não tem o há-
bito de ler, sugiro que comecem 
juntos, pois vão mergulhar num 
universo de aprendizado e emo-
ções. Aos que já possuem o há-
bito da leitura, sugiro que leiam 
estórias para os filhos desde 
bebês, adquirindo material que 
possa ser manuseado por eles, 
como livros de pano, plástico, 
ou algo mais resistente que as 
costumeiras folhas de papel. Isso 
irá familiarizá-los com a leitura, 
fazendo com que desenvolvam o 
prazer em ler. Crianças gostam 
de livros coloridos e revistas em 
quadrinhos. Presenteando-os e 
incentivando-os a ler, estarão fa-
vorecendo o aprendizado e a am-
pliando o nível de conhecimento 
de seus filhos, assegurando-lhes 
um bom desempenho diante das 
principais questões da vida coti-
diana.

Façam da leitura um mo-
mento de aconchego e prazer. 
Sentem-se junto deles, provi-
denciem um suco e um lanche 
dando a conotação de diverti-
mento e não obrigação. Adqui-
ram vários livros e deixem ao 
alcance deles, estimulando-os 
a contar o que acabaram de ler. 
Se estiverem lendo em voz alta, 
digam que não entenderam e 
peçam para que releiam aquele 
trecho, ou então expliquem a 
fim de que vocês entendam. Isso 
faz com que prestem atenção e 
fixem o conteúdo para quan-
do vocês os questionem nova-
mente. Tal prática irá assegurar 
melhores resultados escolares e 
com certeza também irá aproxi-
má-los, servindo para fortalecer 
os vínculos afetivos.

Por Maria Regina 
Canhos Vicentin.

Bacharel em Direito, pós-graduada na 
área de educação; escritora, psicólo-
ga clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 

(www.mariaregina.com.br)

Os livros e a educação

O verão está se aproximando e 
convém falar um pouco acerca da en-
teroinfecção. A diarréia seria um sinal 
daquela doença. Aqui, vamos empre-
gar tanto um termo quanto o outro para 
expressar a mesma enfermidade.  Esta 
enfermidade é perigosa para as crian-
ças, principalmente às da faixa etária 
de 0 a 2 anos de idade. Traduz-se por 
evacuações líquidas – mais de três por 
dia-, fétidas, sanguinolentas, mucosas 
ou não. Algumas vezes as evacuações 
vêm acompanhadas por vômitos, agra-
vando mais ainda a perda pelo organis-
mo de água e eletrólitos, configurando 
um quadro de desidratação, que pode 
levar o paciente ao óbito.

Felizmente, com a vulgarização 
da terapia de reidratação oral – o soro 
caseiro – nos últimos anos, muitas 
crianças têm sido salvas. Mesmo an-
tes de as mães levarem seus filhinhos 
ao médico, elas devem ministrar-lhes 
o soro caseiro que é preparado da se-
guinte maneira: Num litro de água 
previamente fervida colocam-se uma 
colher de chá de sal e uma colher de 
sobremesa de açúcar. De quinze em 

quinze minutos se fornecerá à crian-
ça uma pequena quantidade de soro. 
A ingestão dele em grandes quantida-
des pode provocar vômitos, agravando 
ainda mais a desidratação. O soro ca-
seiro ficará na geladeira e não servirá 
para o dia seguinte.

A seguir, o pequeno paciente será 
levado ao médico que fará algumas 
orientações e a prescrição.

As enteroinfecções têm várias ori-
gens como as causadas por vírus, bac-
térias, parasitos intestinais, alergias 
etc. Existe até a diarréia do viajante. 
Este, habituado a sua comida de casa, 
ao viajar, depara-se com outras espé-
cies de alimentos. O organismo reage, 
traduzindo-se em diarréia. Igualmente, 
certos lactentes são alérgicos ao leite 
de vaca, cumprindo ao médico pres-
crever outra espécie de leite.

É importante ressaltar que o 
melhor alimento até os seis meses 
de idade é o leite materno, pois ele 
contem proteínas, lipídios, carboi-
dratos etc, além de prover à criança 
anticorpos que a protegerão de do-
enças. Mesmo que o leite materno 

fique ralo, muito salgado e que “as 
comadres” aconselhem à nutriz a 
suspendê-lo, não faça isso!

Ao lado da amamentação se ofe-
recerá água, previamente fervida.  
Embora o leite materno contenha 
água, alguns lactentes desenvolvem 
constipação, isto é, deixam de eva-
cuar, acarretando-lhes morbidez e 
preocupação aos pais. Há registros de 
crianças que sobreviveram a doenças, 
principalmente enteroinfecções, por 
ter sido amamentadas além dos seis 
meses de idade.

Se a desidratação passa a ser gra-
ve, a criança apresentando olhos en-
covados, fontanela afundada, lábios 
ressequidos, pele sem turgor, ela de-
verá ser internada. Hoje em dia, é raro 
ela chegar ao Posto de Saúde apresen-
tando estes sinais, isto graças à admi-
nistração precoce do soro caseiro.

O soro caseiro, tão simples no 
seu preparo, tornou-se num dos 
grandes avanços da medicina nos 
últimos anos.

Por Jairo Santiago Novaes.
Médico em Itabuna – Bahia. 

As diarréias
E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

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

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

Quando 
devemos 
usar 
restringido 
e restrito? 
Sílvia Silva

Use restringido como 
particípio do verbo restrin-
gir: O governo tinha havi-
do (ou havia) restringido a 
propaganda do fumo/. Foi 
restringida a importação de 
produtos estrangeiros.

Use restrito exclusiva-
mente como adjetivo, com 
o sentido de limitado, re-
duzido: O atendimento do 
hospital Calixto Midlej es-
tava restrito aos casos mais 
graves.

“Quando se usa hífen nas palavras 
compostas por justaposição? 

Emprega-se o hífen nas palavras 
sem elemento de ligação (sem prepo-
sição), quando o 1º termo por extenso 
ou reduzido, está representado por for-
ma substantiva, adjetiva, numeral ou 
verbal: amor-perfeito (1º termo amor: 
forma substantiva), decreto-lei (1º ter-
mo: decreto, forma substantiva, forma 
substantiva); luso-brasileiro (1º ter-
mo: luso, adjetiva); primeiro-ministro 
(1º termo: primeiro: forma numeral); 
corre-corre (1º termo: verbo, forma 
verbal). 

Trocando em miúdo: Consiste a jus-
taposição na reunião de duas ou mais pa-
lavras para formarem uma terceira. Esses 

elementos justapostos (postos ao lado, 
posto juntos) vêm em geral ligados por 
hífen: porco-espinho, processo-crime, 
peixe-espada, manga-rosa, via-sacra, via-
crucis.

Observe que o 1º termo dessas pala-
vras compostas é representado por forma 
substantiva.

Mil - folhas, sexta-feira, meia-idade, 
meia-noite, meio-dia (1º termo: forma 
numeral).

Beija-flor, ganha-pão, quebra-nozes, 
perde-ganha (1º termo: forma verbal); 
naus-tratos, surdo-mudo, sul-africano, 
sul-americano, sul-coreano, Greco-roma-
no (1º termo: forma adjetiva).

Valéria Santos

O amor escorrega como limo,
Terreno limoso,
Esse amor!
Nas pedras do rio
Correntezas,
Que tristeza!
Lavam e levam para longe de ti,
Os resquícios de mim.
 
Perdi-me no vale do amor,
Achei-me no esplendor,
Mas logo veio a dor
Com seu efeito devastador,
Ventania de areia,
Areia no meu rosto,
No meu olho,

Que desgosto!
Perdi a visão,
Perdi a exatidão,
Como expiação,
Prostração.
 
Torrencialmente surgem
Lágrimas de saudade,
Inundando,
Afogando,
Um delicado frágil coração
Disfarçado de Leão.

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

POESIAS...
Limo
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

Atualmente é muito comum se falar em 
CIDADANIA. Esse termo tem sido associa-
do normalmente à Responsabilidade Social.

As abordagens sobre Responsabilidade 
Social, sempre tratam das atitudes das Ins-
tituições em auxiliar as pessoas desafortuna-
das, mais especificamente aquelas pessoas 
que não apresentam condições de sobreviver 
com o seu trabalho, ou prover a si próprio e 
a sua família.

Este tipo de trabalho, de inegável valor 
humanitário, tem sido usado com grande fre-
qüência em MUTIRÕES DE CIDADANIA, 
que buscam alcançar a mídia para promover 
a imagem de Grupos ou Instituições que os 
realizam.

Desta forma é distorcido o verdadeiro sig-
nificado do que seja CIDADANIA, que não 
pode ser OCASIONAL e ESPORÁDICA.

O principal fundamento da cidadania 
é a Dignidade, que fica na grande maioria 
dos casos, significativamente prejudicada, 
pelos reais objetivos de quem promove tais 
eventos.  

Precisamos trabalhar na construção de 
uma Sociedade mais Humana, mais justa, 
menos desigual, com DIREITOS E DEVE-
RES iguais para todos.

DIREITOS E DEVERES sim, porque o 
verdadeiro CIDADÃO tem consciência dos 

seus deveres para com a Sociedade.
Aquele que merece ser chamado de Ci-

dadão é todo aquele que respeita o Direito 
dos outros, e exige que sejam igualmente 
respeitados os seus.

O “CIDADÃO Prefeito” é igual ao 
“Cidadão Ministro” ou “Cidadão Juiz” ou 
“Cidadão Desembargador”, tanto quanto o 
“Cidadão Gari”, ou qualquer outra de tantas 
funções, necessárias e importantes ao fun-
cionamento geral da engrenagem Social. 

Somos todos, células importantes para 
manutenção do Tecido Social, desde quando 
cada um cumpra com responsabilidade o seu 
papel, a sua função, e não queira nunca, tirar 
além do que lhe cabe, ao merecido e con-
quistado com honra e nobreza.

Da mesma forma, cabe a cada um, defen-
der o que é de todos, Bem Comum, o que 
é Público, assim como garantir o Direito 
do próximo, contra abusos ou violações de 
quem quer que seja.

Usando para finalizar, um jargão bastante 
conhecido e apropriado ao contexto: “Direi-
to tem quem Direito anda”. “Nosso Direito 
termina, onde começa o do outro”.

  Muita Paz para Todos.

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

Cidadania e 
Responsabilidade Social

Estamos quase chegan-
do a 2010 e o pior parece já 
ter passado. Resta-nos apenas 
segurar a respiração enquanto 
mudamos de ano e já estará aí 
a redenção. Depois, em dois ou 
três saltos chega-se à Copa do 
Mundo e depois dela, a Olim-
píada e assim, este país de 190 
milhões, e em quatro ou cinco, 
de 200 milhões, estará trans-
mitindo sua maior mensagem 
à toda a Terra: integração, 
amizade, nenhum preconceito. 
Estarei escrevendo sobre uma 
utopia? Sim, mas um sonho 
digno de ser perseguido. 

Veremos então que é pos-
sível acreditar no imenso poder 
de realização deste povo mes-
tiço de velhas castas européias, 
negros, amarelos, e todas as co-
lorações resultantes da imensa 
mistura que veste a camisa ver-
de-amarela. Povos europeus 
de memória curta, poderão se 
lembrar que seus excedentes 

populacionais, para usar uma 
expressão pelo menos “deli-
cada”, foram recebidos aqui e 
ajudaram a construir o gigante 
em que todos vivemos. Mas, 
será preciso não esquecer, por 
exemplo, que, ao derrubarem 
as árvores, enriqueceram com 
o desfrute de um bem que de-
veria ser coletivo. Também não 
se pode desprezar a idéia de 
que os contingentes populacio-
nais de pele negra contribuíram 
com a mão de obra gratuita, em 
muitos casos, para edificar esta 
grande nação, e que os índios, 
não eram preguiçosos, como 
rezavam as antigas súmulas 
escolares, mas rebeldes porque 
prezavam sua liberdade. 

Quando lembrarmos de 
tudo isso, poderemos curtir 
mais e melhor a grandeza que 
está chegando, sem remorsos, 
vinganças, revanches, retalia-
ções. O que, aliás, é também 
uma questão de grandeza. E 

essa, parece, veremos nos pró-
ximos anos, parece que temos 
também. E então, poderemos 
festejar todas as conquista as, 
lembrar e celebrar igualmente 
Adonias Filho, telmo Padilha, 
Jorge Amado ou Pedro Álvares 
Cabral; Princesa Isabel, Dom 
Pedro-I ou Tiradentes, Zumbi 
ou Getúlio... e não apenas os 
atletas olímpicos que se trans-
formarão em personalidades 
nacionais. E nunca lamentar-
mos que quase todos os recur-
sos financeiros governamen-
tais, que deveriam servir para 
estimular os desportos nos 
mais de 5 mil, serviram apenas 
para o Rio de Janeiro medalhar 
os heróis norte-americanos, 
asiáticos, europeus... e alguns 
pouquíssimos compatriotas, 
entre milhões de brasileiros fa-
mintos e deserdados.

*Por José Alcântara Pelegrini
Secretário de Esportes da 

Prefeitura Municipal de Itabuna

Os heróis, as olimpíadas e os deserdados
E-mail :  japel legrine@bol.com.br

ESTUDANTE DE DIREITO
Estudante de Direito não copia: copila. 
Estudante de Direito não fala: defende idéias. 
Estudante de Direito não tem professor: tem colega que aplica a matéria. 
Estudante de Direito não dorme: concentra-se. 
Estudante de Direito não faz sexo: pratica conjunção carnal. 
Estudante de Direito não se distrai: analisa a inter-relação simbiótica dos insetos à sua volta.
Estudante de Direito não falta à faculdade: é solicitado em outros lugares. 
Estudante de Direito não faz putaria: pratica ato libidinoso. 
Estudante de Direito não cola: tem código comentado por ele próprio. 
Estudante de Direito não diz besteiras: defende uma outra corrente. 
Estudante de Direito não fica lendo e-mail em serviço: pesquisa jurisprudência. 
Estudante de Direito não lê revistas na sala de aula: informa-se sobre acontecimentos da sociedade. 
Estudante de Direito não fica bêbado no bar da faculdade: socializa-se com a comunidade. 
Estudante de Direito não mente: faz alegações desprovidas



Jamais houve na face da 
Terra um povo totalmente 
ateu. Todos tinham concep-
ções variadas sobre a exis-
tência de Deus, de um Cria-
dor, de uma Entidade acima 
dos humanos. Do mais au-
tóctone ao mais sapiente, 
a ligação do homem com o 
sobrenatural, o inexplicável, 
mesmo que inconsciente-
mente, é fato normal e cor-
riqueiro.

O que não da para enten-
der é o que a humanidade já 
fez por conta dessa suposta 
Criatura onipotente, onipre-
sente e onisciente. Guerras, 
perseguições, mortes, cru-
zadas, totalitarismos, inqui-
sições, só para ficar entre 
algumas que merecem ser 
repelidas pelo que carregam 
de pior: o fanatismo.

O fanático é aquele que, 
alienado na sua “verdade”, 
não consegue enxergar o 
além, o outro, na sua com-
plexidade e na sua diferença. 
Um exemplo típico desse 
fanatismo é o sujeito que 
carrega a Bíblia embaixo do 
braço e começa a pregar em 
praças públicas, em trans-
portes coletivos, nos becos 
do carnaval. É a maior falta 
de caridade em que ocor-
rem: em nenhuma passagem 
bíblica se ensina a constran-
ger ao próximo, a pregar em 
vão, a convencer alguém que 
não concorde consigo! 

Os ensinamentos crí-
ticos – muito mais atuais e 
condizentes com a realidade 
do que os do Velho Testa-
mento, pregados por seitas 
conservadoras – dizem para 
anular todos os profetas e to-
das as leis e seguir uma úni-
ca máxima: Amar a Deus 
acima de todas as coisas e 
ao próximo como a si mes-
mo, não diz para converter 
à força outrem, empurrá-lo 
para a sua igreja, ouvir pala-
vras que não deseja, ser coa-
gido de qualquer forma. Isso 
é contra o amor, logo, isso é 

contra Deus!
Alguns (pseudo) crentes 

não amam o próximo como 
a si mesmo, acho que não 
amam nem a Deus, pois le-
vam Seu nome em vão em 
inúmeras ocasiões, até em 
papos de esquina! Muitos não 
respeitam a crença alheia, 
todas as outras religiões são 
coisas do demônio ou, no 
mínimo, espúrias se compa-
radas com as deles. Assim 
também como não compre-
endem o pensamento diver-
gente, quando foi o próprio 
GADU (Grande Arquiteto 
Do Universo, como dizem os 
maçons), quem criou a todos 
com a maravilha intransferí-
vel do livre-arbítrio. 

Apenas essa máxima 
(amar a Deus acima de todas 
as coisas e ao próximo como 
a si mesmo) regularia toda a 
existência humana e serviria 
para todas as civilizações. 
Não necessitaria de mais ne-
nhum ensinamento, nenhu-
ma palavra, nenhuma página 
riscada, nenhum templo. E 
os homens preferem não ver 
o óbvio! Preferem buscar 
caminhos difíceis, complica-
dos, porque não sabem o que 
é amar, desconhecem essa 
linguagem universal.

Jesus de Nazaré – segun-
do atestam inúmeras passa-
gens bíblicas é filho de Deus 
e não o Próprio, como pregam 
erroneamente – foi quem lan-
çou essa reflexão, pois sabia 
que os homens da sua época 
eram egoístas, incautos, faná-
ticos. Dar algo que você não 
tem ou não cultiva é impos-
sível. Por isso, amar ao outro 
como a si mesmo: nós só po-
demos amar alguém quando 
tivermos amor pulsante e 
verdadeiro dentro de nós. Ou 
você pode dar cem reais sem 
tê-lo na carteira? 

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

sor das redes particular
e pública de Itabuna. 
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Ser filho 
de Deus!
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Estou muito surpreso com a grande 
procura que tem tido pelos espumantes, 
fico muito feliz, pois acho realmente que 
pelas características climáticas da região 
é a bebida perfeita para consumidores a 
qualquer momento e levando em conta 
ainda que se trate de produtos que temos 
produzido no Brasil com alta qualidade.

Os espumantes são aqueles com boa 
quantidade de dióxido de carbono (C0²) 
dissolvido em sua composição. Essa subs-
tancia fará com que o vinho ganhe sua 
perlage (borbulhas) formando espuma em 
sua superfície.

Os espumantes devem sofrer duas 
fermentações sendo que na ultima deve se 
prender o C0² na garrafa para se conseguir 
o perlage. Assim na primeira fase conse-
gue se um vinho normal ou tranqüilo ge-

ralmente seco e acido. Para que se obte-
nha a segunda fermentação, adiciona se 
açucares e leveduras ao vinho tranqüilo.

Temos ai duas formas de se conseguir 
a fermentação, na garrafa ou em grandes 
tanques.

Primeira: Métodos Champenoise – 
que é o método tradicional que se produz 
os grandes champagnes do mundo, a fer-
mentação é individual dentro de cada gar-
rafa e se tem vinhos mais finos e de maior 
complexidade.

Segunda: Método Charmat – A fer-
mentação é desenvolvida em grandes 
tanques, geralmente utilizado para os es-
pumantes mais simples e baratos jovens e 
frutados para consumo em curto prazo.

Existem ainda os espumantes que 
se consegue pelo perlage artificial com a 

injeção de C0² sem fermentação, ou por 
uma única fermentação alcoólica ou ma-
loática, são de qualidade bem inferior aos 
já mencionados e é ai que o consumidor 
tem que se atentar na compra, desconfie 
dos produtos muito mais baratos e veja 
porque a diferença no preço.

Tive um grande mestre que dizia “so-
mos aquilo que comemos e bebemos” e 
por este motivo preocupe se com a quali-
dade daquilo do que ingere, pois na mes-
ma forma que lhe pode trazer grande pra-
zer, pode te levar ao hospital.

Bebam com moderação e saúde.

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

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

“Se quisermos que uma mensagem de amor seja ouvida, 
temos de emiti-la. Para manter acesa uma lamparina, 
temos de abastecê-la com óleo”. Madre Teresa de Calcutá

Unime atende mais de 1000 
pessoas no Dia Mundial do Diabetes

As comemorações do Dia Mundial 
do Diabetes, com atividades em mais de 
160 países, tiveram também a participa-
ção da Unime Itabuna, com os alunos e 
professores dos cursos de Fisioterapia 
e Farmácia. Com o tema Educar para 
Prevenir, proposto pela Organização das 
Nações Unidas e Associação dos Diabé-
ticos, a equipe da faculdade buscou cha-
mar a atenção para os riscos e as formas 
de prevenção do diabetes.

 No dia 13, os alunos do curso 
de Fisioterapia, estiveram no Abrigo Bal-
duíno de Azevedo Lopes, instituição be-
neficente que atende pessoas carentes de 
Itabuna. Sob a coordenação das profes-
soras Pollyana Dórea e Camila Marques, 
foram realizadas atividades como testes 
de giclemia, pressão arterial, medida da 
circunferência abdominal, peso, além de 
aulas de alongamentos e cinesioterapia. 
Foram atendidos cerca de 200 pessoas 
entre internos e acompanhantes dos ido-
sos do Abrigo. As ações fazem parte do 
projeto Fisioterapia e Qualidade de Vida, 
voltado para a promoção do cuidado, 
prevenção e reabilitação de diabéticos. 

Voluntariado - O curso de Farmá-
cia realizou, nos dias 13 e 14, ativida-
des no corredor principal do Shopping 
Jequitibá. Durante dois dias, estudantes 

e professores fizeram exames de anam-
nese, aferição de pressão arterial, testes 
de glicemia e orientações sobre o uso 
racional de medicamentos e controle do 
diabetes. Foram atendidas cerca de mil 
pessoas, superando as expectativas da 
coordenadora do evento, professora Ana 
Carolina Moraes de Santana. “Foi mais 
uma demonstração do envolvimento da 
Unime em ações importantes, que resul-
tam na busca da melhoria de uma vida 

saudável”, disse a professora Ana Ca-
rolina, que ainda destacou o espírito de 
voluntariado de todos os profissionais e 
estudantes da Unime.

Para a dona de casa Maria Kruche-
visk Rocha, de 60 anos, atendida pela 
equipe da Unime, “esse trabalho é impor-
tante para todos, pois a gente se informa 
sobre a doença, o que devemos comer, os 
cuidados que devemos ter com a nossa 
saúde e podemos tirar nossas duvidas”.



A Constituição Brasileira tem sido 
alvo de grandes transgressões, em 2004 a 
Resolução 21.702 do TSE (Tribunal Su-
perior Eleitoral) tornou-se ofensiva e di-
tatorial quando foi acatada pelo STF (Su-
premo Tribunal Federal), a resolução veio 
e forma em que transgrediu o artigo 16 
da Constituição. Agora em 2009 a Norma 
Constitucional 58 de 24 de setembro de 
2009 foi também violada e arrancada de 
seu artigo 29 (O Artigo 29 da constituição 
trata da representatividade democrática 
da nação Brasileira). Notamos que algu-
mas decisões da Casa que na qual deveria 
proteger e guardar a “Carta Magna” está 
assim agindo não segundo a nossa Magní-
fica Constituição, mas agindo segundo os 
interesses da mídia e segundo também os 
seus próprios interesses, se analisarmos os 
ensinamentos de Kant, veremos claramen-
te que ele nos ensinou que devemos agir 
em conformidade ao dever e não segun-
do nossas próprias inclinações, vendo por 
esse lado devemos agir segundo a “Lei” e 
não agir pelas nossas próprias vontades. 

Se fossemos analisar as decisões jurídicas 
pela própria Lógica Jurídica ficaríamos 
pasmos, pois perceberíamos que até a pró-
pria Lógica Aristotélica estava sendo in-
centivada a torna-se axiomática, ou seja, 
sem poder nenhum de demonstração.

Afastando-se porem de todos os 
nossos “gostos e opiniões pessoais” e 
vivendo um dia-a-dia dentro do fruto da 
máxima universal com parâmetros, nota-
remos uma abundancia fluída de êxitos e 
conquistas, fortalecendo assim não só a 
nossa personalidade, mas também a per-
sonalidade humana numa visão holística 
e, criaríamos uma ambiência na qual a ge-
neralização dos atos não só jurídicos, fi-
losóficos ou políticos seriam respeitados, 
mas também o mais importante de todos, 
os atos sociais, que abrangem todos os ou-
tros em série.

*Graduando em Letras pela UESC, 
ex-coordenador de Imprensa 

do Centro Acadêmico de Letras/UESC, 
professor das redes particular

e pública de Itabuna. 
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“Carta Magna”

FTC lança selo para parceiros em ações sociais
Reconhecimento da atuação de organizações itabunenses

Reconhecer a importante contribuição 
que empresas públicas e privadas, institui-
ções filantrópicas, organizações não-gover-
namentais, clubes de serviço e órgãos de 
governo dão às ações sociais promovidas 
pela Faculdade. Foi com este objetivo que 
a FTC Itabuna lançou e está entregando um 
selo padronizado para mais de 30 entidades 
que participaram do Dia da Responsabili-
dade Social, promovido pela Rede FTC e 
que resultou em mais de 11 mil atendimen-
tos à população do Sul da Bahia. 

A iniciativa, segundo o diretor-geral da 
FTC Itabuna, professor Cristiano Lôbo, é 
valorizar e estreitar a parceria estabelecida 
entre a Faculdade e demais instituições lo-
cais que sempre apóiam as causas sociais 
implementadas em favor da comunidade. 

No sábado (14), durante o Mutirão do 
Dia Mundial do Diabetes, o diretor entre-
gou o selo à direção do Hospital de Olhos 
Beira Rio, que há dois anos participa do 
Dia da Responsabilidade Social.

Produzida na maioria dos países tropi-
cais, a banana é uma das frutas mais con-
sumidas no mundo, tendo o Brasil como o 
segundo maior produtor e primeiro consumi-
dor mundial. As variedades mais difundidas 
no País são: Prata, Maçã, Terra e Nanica. 

A banana é considerada hoje uma das 
principais fontes de amido na dieta dos tró-
picos, onde é consumida normalmente cozi-
da quando ainda verde. A análise da compo-
sição química comprova que a banana não 
é somente rica em carboidratos e energia, 
mas possui também elevadas proporções de 
minerais e vitaminas. 

A banana verde na forma cozida é apro-
priada ao preparo de subprodutos, 

como a farinha e a biomassa (polpa e/
ou casca verde cozida e processada), devido 
ao seu alto conteúdo de amido presente na 
polpa e também nas fibras na casca. Outra 
vantagem para sua utilização, é a palata-
bilidade conferida pelo amido presente na 
banana verde, que é bastante superior ao 
das fibras provenientes e cereais integrais, 
permitindo sua aplicação nas mais diversas 
preparações 

doces e salgadas, que ficam ainda mais 
nutritivas.

A banana apresenta boas quantidades 
de minerais, que pouco variam com a ma-
turação da fruta, sendo sempre um pouco 
maior nas bananas verdes. Os minerais que 
mais se destacam é o potássio, fósforo, cál-
cio, sódio e magnésio. Quanto às vitaminas, 
as que mais chamam atenção são a A, C e 
complexo B. A vitamina C atinge seu pon-
to máximo na primeira fase de maturação 
(coloração verde-amarelada), decaindo até 
níveis mínimos quando a casca começa a 
apresentar machas marrons. 

Além de minerais, vitaminas e prote-
ínas, a banana verde destaca-se pelo seu 
conteúdo e Amido Resistente (AR) forma 

do amido e dos produtos de sua degradação 
que não são digeridos e absorvidos no intes-
tino delgado de indivíduos sadios, podendo 
ser fermentado no intestino grosso. 

Banana Verde e Índice Glicêmico: 
Benefícios à saúde têm sido atribuídos aos 
alimentos ricos em amidos, que sejam re-
lativamente ou absolutamente resistentes 
à digestão no intestino delgado, como por 
exemplo, a banana verde. A velocidade de 
digestão do amido determina o índice Gli-
cêmico (IG) de um alimento. Alimentos 
com digestão lenta, e baixo IG, têm sido 
associados com o melhor controle de dia-
betes, ou mesmo a sua prevenção quando 
consumidos a longo prazo.

Banana Verde e Doenças Cardio-
vasculares: O efeito do consumo crônico 
de AR na redução dos níveis de colesterol 
e triglicérides tem sido bastante favorável, 
contribuindo com seus atributos no trata-
mento de dislipidemias e na prevenção de 
doenças coronarianas.

Banana verde e Armazenamento de 
Gordura: Evidências indicam que o AR, 
associado na dieta com outros alimentos de 
baixo índice glicêmico, é capaz de desem-
penhar efeito semelhante ao das fibras como 
indutor da saciedade, sendo o controle da gli-
cose o mecanismo chave para este efeito. 

Diante das fortes evidências científicas 
que comprovam os efeitos benéficos de die-
tas enriquecidas com AR na manutenção da 
saúde e na prevenção de doenças crônica, 
como o câncer e doenças do cólon, diabetes 
tipo II, dislipidemias, doenças coronárias e 
obesidade, fica evidente que a banana verde 
e seus subprodutos, podem ser consideradas 
um potente alimento funcional, que deve 
ser introduzido e estimulado no hábito ali-
mentar brasileiro.

Fonte: www.minhavida.com.br

Os poderes da banana verde 
- Alimento funcional gostoso
e abundante no Brasil



- Ô, Milena, se o sexo entre a gente fosse um 
filme, qual seria?

- Sei lá, Bruno... um bem ótimo. E com sexo.
- E Sua Mãe Também, por exemplo.
- Eles têm ejaculação precoce.
- Mas o filme é excelente, e o sexo é bem fil-

mado.
- Mas eles têm ejaculação precoce. Não gosto 

de coelhos. Pelo menos não da velocidade publici-
tária deles.

- Prefere a Coca, não é?, questiona ele, cujas 
mãos desenham um objeto aparentemente simétrico, 
e que só eles dois sabem exatamente o que é.

- Não, Diário Proibido não me inspira, responde 
Milena. E, se for pra chegar àquele nível, que seja 
com Johnnie Walker. Mais bem afeiçoado...

- E ainda existe quem fale em sexo frágil...
- Mas o Johnnie Walker é justamente pros dias 

de fragilidade, da frigidez. Pros dias inspirados, eu 
abuso do Passport.

- Você tá falando sério?
- Tô.
- Você tá de brincadeira...
- Tô...
- Você tá me achando com cara de idiota, não tá, 

sua vadia?, pensa Bruno, enquanto diz: você tá me 
sacaneando não tá, Mi?

- Lógico, abestalhado; você nunca viu uma gar-
rafa de Passport?, é o pensamento dela, que respon-
de: tô sim, Bu. É sério, eu tô de brincadeira.

- Você tá mais dissimulada do que Catherine 
Tramell...

- Olhaí, nosso filme poderia ser Instinto Selva-
gem.

- Ah, não, ele é muito lugar comum, quase um 

dogma de como filmar ousadia.
- Mas ela e ele juntos são incomparáveis. Como 

se não bastasse tudo ali, Michael Douglas é viciado 
em sexo, e Sharon Stone, além de exalar o bendito 
sexo, ainda tem Q.I. de gênio.

- Eu já acho que eles são incomparáveis mais 
por causa de Paul Verhoeven. Fala sério, em 1973 
ele filmou Louca Paixão, e mais de 40 anos depois 
ele lança um A Espiã. Queria que ele fosse meu 
avô.

- E eu queria que ele fosse meu amante.
- Agora você tá de brincadeira...
- E você aprendendo...
- Aprendendo, mas ainda não no auge... eu seria, 

então, Antoine Doinel em Domicílio Conjugal?
- Com você me traindo e a gente ficando sem 

sexo? Não, obrigado...
- Então a gente estaria em Beijos Proibidos, dois 

anos antes – sem casar, ok?!
- Não, Bruno, desista. Você não é Antoine Doi-

nel – e nem Truffaut. A gente tá falando de filmes 
com sexo, não sobre relacionamentos. O assunto é a 
droga, não o efeito colateral dela.

- Então a gente tem que vir pra Verhoeven. Ou 
para um dos espanhóis.

- Não se esqueça do óbvio ululante – os fran-
ceses... 

- Desse jeito, a gente sempre vai descobrir al-
guém de algum país que sabe filmar sexo. E, con-
venhamos, nós somos ótimos na coisa – nós temos 
Carlos Reichenbach!

- Não, eu fico com meu cinema burguês, merci.
- Mas Carlão é diferente. Ele não faz esses fil-

mes constrangedoramente panfletários, ele apenas 
pega a política como desculpa pra fazer o cinema 

dele. E ainda consegue ir do popular ao erudito com 
a naturalidade e o prazer de quem toma uma cerve-
ja gelada depois de correr na orla. Ou de ficar uma 
hora e meia no ônibus pra casa.

- Mas a persona dele não me agrada. Fim. So-
bem os créditos...

- Nossa, a gente vai brigar, é a vontade de Bru-
no, que se limita a dizer: faz sentido, mas acho que 
quase todos os filmes dele merecem uma revisão 
sua.

- E a gente merece um filme decente para definir 
nossa indecência.

- Já sei, diz o serelepe pobre coitado.
- Qual?
- As Idades de Lulu!
- Do que me lembro, o filme é muito bom, e o 

sexo deliciosamente pervertido... agora, pensando 
bem, apesar de coerente com o título, o resultado é 
ultra moralista. Não gostei. Você tá de brincadeira, 
não tá?!

- Tô...
- Fala sério...
- Eu falei sério...
- Você que tá de sacanagem, agora...
- É bom, não é?!
- Filho da puta, murmura ela consigo mesma, 

para dizer, segurando o riso: acho melhor a gente 
parar...

- E chegar à conclusão de que nosso sexo é infil-
mável e sem precedentes...

- Nossa... Eu não sei o que foi maior, se o elogio 
ou a pretensão...

- E importa?
- Não...
Eles param de falar.
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Passaporte 
espanhol

*Formado em Comunicação Social – Rádio e TV – na Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Diretor de “Do 
Goleiro ao Ponta-esquerda”, documentário sobre a sele-

ção de futebol amador de Itabuna entre 1957 e 1966.
leandroaguimaraes@hotmail.com

Falsa Loura
Bruno e Milena roubaram seus nomes de perso-

nagens – nem tão principais – do ótimo Falsa Loura 
(2007), um dos principais de Carlos Reichenbach. O 
mesmo Carlão que – para me restringir à sua fase 
mais recente e acessível – também já fez, nos anos 
2000, Garotas do ABC (2003). Ah se todo cinema 
político fosse assim...

Luna
Muita gente fala (com justiça) de Julio Medem e 

Pedro Almodóvar quando vem à tona a sensualidade 
em tela grande, mas pouca gente lembra do também 
espanhol Bigas Luna, cuja carreira mais inconstante 
talvez contribua para um certo esquecimento. Ain-
da assim, impossível não elogiar seu As Idades de 
Lulu (1990) – e também um Jamón Jamón (1992), e 
toda sua breguice, com a então adolescente Penélope 
Cruz. Diário Proibido, do (assim como Luna) tam-
bém catalão Christian Molina, é outro bom exemplo 
do tesão na tela – embora, definitivamente, o mesmo 
não se possa dizer do roteiro.

Verhoeven
Poderia passar mais algumas boas páginas recor-

dando de gente com tino para filmar a libido [cada 
um com seu jeito e sua (in)coerência dentro do fil-
me], mas – para não falar de E Sua Mãe Também – é 
sempre bom lembrar do holandês Paul Verhoeven. 
Que já fez algumas extravagâncias por vezes nem 
tão positivamente memoráveis, mas que também já 
nos brindou com, entre outras coisas, Louca Paixão 
(1973), A Espiã (2006) e Instinto Selvagem (1992). 
Bom garoto esse Verhoeven.


