
Saulo Filinto Pontes de Souza, 
filho do saudoso Juiz Paulo de Souza, 
formou-se em Engenharia Civil pela 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) 
em 1977, pós graduado em Engenharia 
Rodoviária pela UFBA / IPR. Foi Dire-
tor Regional do DERBA, por mais de 10 
anos exerceu o cargo de Diretor de En-
genharia do DERBA, 02 anos Diretor de 
Operações do DERBA e a 04 anos exerce 
o cargo de Superintendente do DNIT na 
Bahia.

Responsável direto pelos grandes 
projetos rodoviários executados no Es-
tado nos últimos 30 anos a exemplo da 
Ilhéus /Una/Canavieiras, Ilhéus/Itacaré, 
Linha Verde, Baixo Sul (Travessão/Na-
zaré) etc. e aqui em Itabuna pela melho-
ria do sistema viário como a construção 
dos viadutos, Ponte Nova, semi anel ro-
doviário, duplicação da Avenida Ibicaraí, 
alargamento da ponte do São Caetano, 
acesso ao hospital de Base etc. 

Direitos – Como anda o estudo 
de Viabilidade Técnica Econômica 
e Ambiental (EVTEA) da BR 415 ini-
ciado em fevereiro de 2009?

Saulo Pontes - Aprovamos a mi-
nuta e estamos aguardando a elabora-
ção do relatório através da Consultoria 
para solicitar a inclusão do trecho Ita-
buna/Ilhéus no Plano Nacional de Via-
ção (PNV) e a partir da sua publicação 
já podemos licitar o projeto existente no 
DERBA do segmento Itabuna /Banco da 
Vitória, que chamamos de 1ª etapa desse 
complexo de obras, que prevê a constru-
ção de 4 pontes sobre o Rio Cachoeira, 4 
viadutos sobre o atual traçado, fazendo a 
conexão entre as duas pistas de ligação 
do bi-polo Itabuna / Ilhéus, o maior aglo-
merado populacional  do interior  do Es-
tado, preparando-a para futura  região 

metropolitana.
Direitos – Qual a importância vi-

ária da BR 415?
Saulo Pontes - A rodovia BR 415, 

classificada como rodovia de ligação, in-
terliga três micro regiões do Estado da 
Bahia, passando pelos municípios de 
Ilhéus, Itabuna, Ibicaraí, Floresta Azul, 
Ibicuí, Iguaí, Nova Canaã, Barra do Cho-
ça e Vitória da Conquista. Tem início no 
entroncamento com a BR 251/BA em 
Ilhéus e finaliza no entroncamento com a 
BR 116/BA 265, em Vitória da Conquis-
ta. No segmento Floresta Azul / /Ibicaraí 
/ Itabuna / Ilhéus ela é coincidente com a 
BA 263, pertencendo a malha rodoviária 
sob jurisdição do DERBA.

Direitos – Sob o ponto de vista 
econômico o que se espera após a 
realização desta tão sonhada obra?

Saulo Pontes - Além de constituir 
um corredor de exportação integrante 
do sistema portuário do Malhado em 
Ilhéus e ao futuro Porto Sul, também 
atendido por este projeto, assim como o 
atual e futuro Aeroporto , a BR 415 tem 
uma grande importância para o turismo 
da Costa do Cacau, atraindo também o 

turismo rodoviário funcionando como a 
principal ligação entre a BR 101 e toda 
essa Costa.

Direitos – Como o PR de Itabu-
na tem se preparado para a próxima 
eleição?

Saulo Pontes– A orientação que te-
mos recebido do Senador César Borges 
Presidente. Estadual do PR, partido da 
base de sustentação do Governo Lula, é 
de trabalhar com projetos que beneficiem 
a Bahia e deixar as discussões políticas 
para o período eleitoral que se inicia em 
junho do próximo ano. 

Direitos – O que tem achado do 
Governo Jacques Wagner?

Saulo Pontes– Tem feito um Gover-
no de equilíbrio, respeitando os adversá-
rios e preocupado com o desenvolvimento 
do Estado com sustentabilidade social, 
taí programas de moradias, o água para 
todos que juntamente com o programa 
federal luz para todos tem melhorado as 
condições de vida do povo baiano.

Direitos – E do Governo Lula?
Saulo Pontes - O País atravessou 

a crise internacional sem deixar trau-
mas, aliás, um jornal europeu publicou 

na semana passada uma foto do morro 
do Corcovado como se fosse uma base de 
lançamento e a escultura do Cristo Re-
dentor como foguete, com a frase O BRA-
SIL DECOLA!

Hoje somos vistos como um país que 
utilizou a distribuição de renda como 
fator fundamental para o desenvolvi-
mento.

Direitos – Cada vez que se aproxi-
ma uma eleição a imprensa regional 
veicula uma provável candidatura 
do senhor, quando teremos Saulo 
Pontes disputando uma eleição ?

Saulo Pontes – Não me acho com o 
perfil de um político legislativo, me rea-
lizo profissionalmente como idealizador 
dos sonhos rodoviários. Com a constru-
ção da via portuária já vislumbro a pon-
te Salvador / Itaparica interligando com 
a BR 101. 116 e 242... Risos...

Direitos – E a prefeitura de Ita-
buna?

Saulo Pontes – Vou lhe responder 
com a mesma frase que dizia ao saudoso 
amigo ACM: “Essa Bahia tem muitas 
rodovias estruturantes a serem cons-
truídas”.
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ENTREVISTA

Engenheiro Saulo Pontes de Souza 
Superintendente do DNIT na Bahia
“Essa Bahia tem muitas rodovias
estruturantes a serem construídas”

O entrevistado desta edição do JORNAL DIREITOS é o 
Superintendente do Departamento Nacional de Infra-
Estrutura de Transportes (DNIT) na Bahia, engenhei-

ro Saulo Filinto Pontes de Souza que fala sobre o Estudo de 
Viabilidade Técnica Econômica (EVTEA) da BR 415; de como 
esta sonhada obra contribuirá para o desenvolvimento econô-
mico do Sul da Bahia e, quanto a parte política,  ele faz uma 
breve analise dos governos do Presidente Luiza Inácio Lula da 
Silva e do Governador Jaques Wagner, bem como está prepa-
rando o Partido da República (PR) do qual é uma das lideran-
ças regional para a eleição de 2010.
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Na manhã do dia 2, o presidente 
do legislativo ilheense, vereador Jail-
son Nascimento esteve em Salvador no 
Quartel do Comando Geral Polícia Mi-
litar da Bahia reunido com Jairo José 
da Cunha, Sub Comandante Geral e 
Coronel da PM. O principal motivo da 
reunião foi à solicitação de novas viatu-
ras e a recuperação das viaturas tracio-
nadas do tipo “Ranger”, que atualmen-
te se encontram sucateadas no pátio do 
2º BPM.

Hoje em dia a cidade de Ilhéus é 
composta por 44 distritos e necessita 
de veículos tracionados para que os 
policiais possam garantir a segurança 
da população desses locais. Outro fator 
mencionado pelo vereador Jailson Nas-
cimento na reunião é o baixo efetivo de 
policiais para garantirem a segurança 
desses distritos, devido a esse baixo 
contingente, os policiais acabam colo-

cando suas vidas em risco. Com o difícil 
acesso aos distritos e o baixo efetivo da 
PM, a criminalidade tem aumentando 
em alguns dos distritos ilheenses. 

Ao final da reunião ficou estabele-
cido que duas possibilidades fossem 
estudadas. A recuperação das duas 
“Ranger” que se encontram no pátio 
do 2° BPM e a aquisição de novos veí-
culos tracionados para o município de 
Ilhéus. Também foi reivindicado uma 
melhoria na infra-estrutura da PM e 
o aumento no efetivo da cidade, que 
atualmente conta com uma defasa-
gem de cerca de 500 policiais. O ve-
reador Jailson Nascimento destacou 
a luta por uma maior segurança para 
o município de Ilhéus. “Não só os mo-
radores dos distritos como toda popu-
lação de Ilhéus tem que se sentirem 
seguros, vamos continuar lutando por 
essa causa”, finalizou o vereador.

Vereador Jailson Nascimento 
se reúne com comando 

da PM em Salvador

“O bom-senso humano, em todos 
os tempos, tem reconhecido não 
ser lícito abandonar a sorte da 

lei comum e dos direitos por ela 
assegurados às contingências do 
julgamento por um só tribunal”.

Rui Barbosa

A produção indus-
trial cresceu 2,2% em 
outubro ante setem-
bro, na série com ajus-
te sazonal, divulgou 
hoje o Instituto Bra-
sileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE). 
Na comparação com 
outubro do ano passa-
do, a produção da in-
dústria registrou que-
da de 3,2%. No ano, a 
produção da indústria 
acumula queda de 
10,7% e, em 12 meses, 
recuo de 10,6%. Agên-
cia Estado.

Pouco mais de 95% dos brasileiros pos-
suem ao menos um aparelho de TV, segundo 
dados de 2008 do IBGE. Dentro deste uni-
verso, o Fórum SBTVD (Sistema Brasileiro 
de TV Digital Terrestre) afirma que já foram 
vendidos pouco mais de dois milhões de con-
versores (set-top box) no país (o que chega 
a 1,1% das residências, sem contarmos re-
cepção móvel e conversores embutidos nos 
aparelhos). Para o membro do coletivo Inter-
vozes Coletivo Jonas Valente, o modelo da 
TV Digital no país é equivocado. Segundo 
ele, o formato oferecido tem alta qualidade 
de imagem, mas não resulta na criação de 
novos conteúdos e funcionalidades para a te-
levisão. Fonte Folha de São Paulo.

IBGE: 
produção 
industrial 
cresce 2,2% 
em outubro

TV digital “patina” 
dois anos após 
estreia no Brasil

Então é natal! O que você faz?
Chega o natal, um sentimento nos 

é transmitido pelo ar, pelo tempo, pela 
vida. Há sempre um algo de novo, uma 
sensação de deja vu misturado a ideais 
e idéias de que uma vida nova se nos é 
possível. Vontade de confraternizar, de 
ver tudo diferente, de um novo começo, de 
uma vida mais feliz, mais simples, mais 
despojada.

Então é natal! Lenon, perguntou o que 
você fez? Pergunto eu: o que você faz? 

O espírito natalino vem impetuoso, 
intempestivo, nos abarcar, nos incen-
deia. Mesmo aqueles que não vivenciam 
a mensagem do Cristo e de sua Igreja 
(sim sou Católico e nisso acredito), per-
cebem que o Ocidente nesse período vive 
um momento especial. Um momento de 
rever, de repensar. Mas, hoje, conclamo 
a que não repensemos, mas, no entanto, 
que pensemos. Ou melhor, que possamos 
agir, deliberadamente, com todo força, so-
freguidão e com todo vigor. Que possamos 
ter no corpo e na mente aquele mesmo es-
pírito que insuflou Paulo em suas várias 
viagens para espalhar a Boa Nova.

Então... é natal! Penso como o Natal 
já não é! Não mais é o período de reunião 
familiar, apesar de muitos ainda tenta-
rem, não é mais o período em que esta-
mos felizes pela “Boa Nova”. Não, não é 
mais um momento de fraternidade cristã. 
Infelizmente cada vez mais esse é o perí-
odo de vivência pautada em um consumo 
desenfreado. 

Compramos, compramos, compramos, 
oxe, como compramos. Nada contra con-
sumir (particularmente adoro ir a lojas, 
livrarias e outros lugares, adquirir pro-
dutos para mim, minha família ou ami-
gos). Mas, ora bolas, o que dizer quando 
uma data pensada a quase dois mil anos, 
para comemorar o nascimento Daquele 
que é Nosso Senhor e Salvador tem como 
mais importante sujeito um velhinho 
gordo, bonachão, jovial e alegre? O que 
pensar de uma sociedade que esquece o 
significado de uma data e, ao invés de de-
monstrar seu reconhecimento por Aquele 
que pretensamente ela adora, tece loas a 
um padrão de consumo e de vivência que 
tem no lucro seu único objetivo?

Mães, que serão de vossos filhos? 
Pais que conhecimento vocês transmitem 
no natal: o nascimento do Salvador, sua 
mensagem e vivência, ou noção de consu-
mo, de que pra ser feliz e amado é preciso 
apenas comprar, comprar, comprar?

Em tempos de capitalismo triunfante, 
em que diversas propostas foram alijadas, 
creio que esteja na hora de pensarmos e 
repensarmos que ideais e que imagens 
queremos fornecer as nossas crianças: se 
a fraternidade ou o consumo alienado!

Feliz Natal!

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

Não sei mais de ti! 
Não tenho alguém que fale de ti! 
Não sei onde andas, 
Com quem andas 
Nem o que fazes em tuas andanças! 
Saudade! Saudade! Saudade! 

Não sei mais de ti! 
Meu coração chora 
Por não saber mais de ti. 
Naquela linda manhã de maio 
Em areia movediça desapareceste. 
Infausto maio! 

Eu tudo queria! 
E não sabia... 
Que de ti nada teria! 
No vento perverso 

Perderam-se as palavras 
Que de ti um dia ouvi, 
Devorando os sonhos impiedosamente. 
Saudade! Saudade! Saudade! 

O Castelo de cinzas se foi! 
O vento gemeu raivosamente, 
As flores, de tristeza, murcharam 
O canto dos pássaros emudeceu 
o céu escureceu.... 
Saboreio a amarga descoberta, 
Engasgo calada em minha insipidez, 
Em minha mudez. 

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

POESIAS...
Silêncio
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- Trabalho na área de Recursos 
Humanos de uma empresa de cosmé-
ticos e temos 10 jovens aprendizes, 
co contrato de um ano. Uma dela 
nos avisou que está grávida. Ela tem 
direito a licença de 120 dias? Lívia 
Souza.

Licença/estabilidade maternida-
de - Diz a consulente que foi contratada 
a prazo certo, por um ano e no curso da 
prestação do serviço, engravidou. Consul-
tar, então, se tem direito à estabilidade 
gestante. 

Esse direito deriva do art. 7º. da 
Constituição Federal e encontra-se regu-
lamentado sob o título DA PROTEÇÃO À 
MATERNDADE, da C. L. T. e constitui 
no de afastar-se do trabalho durante 120 
dias, sem prejuízo dos salários. 

Respondendo à pergunta, a jurispru-
dência reza que “Contrato de Experiên-
cia. Não faz jus a empregada gestante à 
estabilidade  quando celebra contrato por 
prazo determinado”, segundo  entendi-
mento das 2ª. Turma do TST. Então, se-
gundo o Tribunal Superior do Trabalho, 
quando conratada por prazo certo, a em-
pregada não tem direito à estabilidade/
salário maternidade.

- Trabalho em uma empresa por 8 
anos. Há 4 anos, solicitei aumento de 
salário, mas não fui atendido. Contu-
do, o diretor pediu ao RH o cálculo 
da minha média de horas extras. Foi 
verificado que trabalho 35 horas ex-
tras. Tenho direito a exigir que esse 
valor seja incorporado ao meu salá-
rio e de forma retroativa? Antônio 
Carlos.

 Incorporação de Horas Extras - O 
empregado que presta horas extras habi-
tualmente, tem direito à inclusão do va-
lor correspondente, ao salário para todos 
os fins e feitos - pagamento de repouso 
semanal remunerado, 13º. salário, férias, 
gratificação de férias, FGTS - 

E qundo da despedida tem direito ao 
pagamento do aviso prévio calculado com 
as horas extras. Naturalmente que você 
tem direito de receber as horas extras 
trabalhadas com a adição de mais 50%, 
e, além disso, à incorporação do seu valor 
ao salário para todos os fins e efeitos. É 
como penso.

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.

“O primeiro se apresentou e disse: 
‘Senhor, a tua moeda rendeu 10 moe-
das’. 

Ele lhe disse: ‘Muito bem, servo bom! 
Já que foste fiel num negócio pequenino, 
recebe autoridade sobre 10 cidades’. O 
segundo veio e disse: ‘A tua moeda, se-
nhor, produziu cinco moedas’. Ele disse 
do mesmo modo a este: ‘Quanto a ti, toma 
a direção de cinco cidades’. Um outro veio 
e disse: ‘Senhor, eis aqui a tua moeda, 
que eu tinha posto à parte, num pano. Eu 
tinha medo de ti, porque és um homem 
severo; tomas o que não depositaste, cei-
fas onde não semeaste’ (Lc 19, 16-21).

Deus quer rendimento. Portanto, não 
investe à toa. Ele sabe que podemos ren-
der.

E o que Ele investe em nós não é coi-
sa nossa, não é talento humano. São dons 
dEle, os dons do Espírito Santo. A pará-
bola continua.

“Ele lhe disse: ‘É segundo as tuas 
próprias palavras, servo mau, que eu 
te vou julgar. Tu sabias que eu sou um 
homem severo, que tomo o que não de-
positei e ceifo o que não semeei. Então, 
por que não depositaste o meu dinheiro 
no banco?

Ao voltar, eu o teria recuperado com 
juros’. Depois, disse aos que estavam ali: 
‘Tirai-lhe a sua moeda e dai-a ao que tem 
10’. Eles lhe disseram: ‘Senhor, ele já tem 
10 moedas!’ - ‘Eu vos digo: a todo homem 
que tem será dado; mas ao que não tem, 
mesmo o que tem lhe será tomado” (Lc 
19, 22-26).

O que o Senhor quer é que seus bens 
rendam. Ele os tirou do preguiçoso, do 
medroso e os deu na mão daquele que ti-
nha 10. E por que tinha 10? Porque tra-
balhou, investiu, fez mais do que todos os 
outros juntos. Fez com que rendessem.

A justiça de Deus é esta: fazer render 
os seus dons, os seus talentos. Meu irmão, 
você não pode mais se guardar, reservar 
os seus dons só para si. Reservá-los para 
quê? Para acabar nesta terra? Para não 
ressuscitar quando Jesus vier? Para ter 
de esperar o julgamento final e não ter se 
gastado agora pelo Reino? Reflita e mul-
tiplique seus dons.

Seu irmão,

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

O que fazemos com 
os dons de Deus?

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

Superdicas para ser feliz no amor lançado pela Editora 
Celebris de São Paulo é o nome do novo livro da Colunista do 
Jornal Direitos Maria Regina Canhos Vicentin, que tam-
bém é Psicóloga Judiciária; formada em Direito e especialista 
em Educação.

 Segundo autora, “Superdicas para ser feliz no amor 
não tem a pretensão de ser um ‘manual da felicidade, mas uma 
fonte de sugestões que, se adotadas, podem ajudar, e muito, a 
trilhar o caminho certo na direção do amor e do respeito ne-
cessários para o sucesso de uma relação”. Para adquirir www.
celebris.com.br ou www.mariaregina.com.br 

Outra importante dica para esse mês é o livro Focus – An-
tologia Poética 2009 lançado pela Cogito Editora de Salvador/
Bahia que homenageia nesta edição João Cabral de Melo Neto.

Quem nos apresenta a obra é o professor, cordelista e poeta 
Antônio Barreto: “O editor não busca o critério rigoroso da poesia 
clássica, mas há a responsabilidade de reunir poetisas e poetas 
comprometidos com a escrita de qualidade. Esta não é uma cole-
tânea com as cores do lugar comum, mas sim uma seleção crite-
riosa a ser brindada ao público leitor com requintes de qualidade 
e beleza. 

Destaque nesta obra para as poesias Porta-retrato; Volta 
ao mundo, Quem é esse homem? e Angra dos reis e rainhas 
da poetisa itabunense hoje radicada em Salvador Lucrecia Ro-
cha que também é colunista no Jornal Direitos na seção Artes.

Fábio pede a Wagner obras em
Mascote, Ibirapitanga e Itacaré

O deputado estadual Capitão Fábio 
participou na quinta-feira (19) de uma au-
diência com o governador Jaques Wagner 
(foto). O parlamentar estava acompanha-
do dos prefeitos de Mascote, José Ferreira, 
e Ibirapitanga, Antonio Conceição Almeida 
(Gude) e durante o encontro foram entre-
gues reivindicações dos municípios a Ja-
ques Wagner. Para Mascote, foi solicitada 
a construção da rodovia ecológica ligando 
a sede do município ao distrito de Betânia; 
a liberação de recursos para calçamento, 
uma vez que apenas 20% da área urbana 
é pavimentada e a implantação do proje-
to Centro Artesanal, com a construção do 
Portal de Entrada da cidade e praça de 
alimentação. De acordo com o prefeito José 
Ferreira, “a cidade precisa melhorar a liga-
ção com o distrito de  Betânia, ampliar o 
calçamento de ruas e melhorar a entrada, 
com um portal que também será um atrati-
vo para os visitantes”.

Para Ibirapitanga, o capitão Fábio e o 
prefeito Gude solicitaram obras no distri-
to de Itamarati, localizado às margens da 

rodovia BR 101, como a construção de uma 
quadra coberta, um cais de contenção de 
encostas para proteger as residências e a 
ampliação do Posto Médico. “O distrito de 
Itamarati é bastante populoso, está em 
franca expansão e essas obras vão contri-
buir para melhorar as condições de vida 
dos moradores”, afirmou o prefeito Gude.

Durante a audiência, o deputado capi-
tão Fábio reforçou junto ao governador a 
necessidade da pavimentação do trecho de 
16 quilômetros que liga Itacaré ao Distrito 
de Taboquinhas. Essa obra foi reivindicada 
pelos moradores durante a visita e Jaques 
Wagner a Itacaré, para a inauguração da 
ponte sobre o Rio de Contas. “O governador 
se mostrou receptivo às nossas reivindica-
ções, que refletem as necessidades da po-
pulação de Mascote, Ibirapitanga e Tabo-
quinhas”, disse o Capitão Fábio, lembrando 
que “o Governo do Estado vem realizando 
obras importantes em todo o Sul da Bahia  
e, com a recuperação econômica que impli-
ca no aumento da arrecadação, vai ampliar 
o volume de ações nos municípios”.
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Quando a gente pensa que já viu tudo 
na política, sempre aparece mais alguma 
coisa para ser vista.

Quando se acha que chegamos ao limi-
te do lamaçal, aparece ainda mais lama.

As cenas do governador de Brasília, 
José Roberto Arruada, do DEM, recebendo 
dinheiro desviado dos cofres públicos são 
uma daquelas coisas que causam asco.

Nas imagens, Arruda recebe um pacote 
de notas que somam cerca de 100 mil re-
ais. Gato escaldado, diz ao homem que lhe 
entregara o dinheiro que era melhor que o 
pacote fosse entregue em outro local.

Sabe como é, alguém poderia estranhar 
vê-lo saindo com aquele embrulho e...

Depois, escaldado, mas faminto, pede 
que o assessor arrume uma sacola de com-
pras para colocar o dinheiro. 

Gatuno, chega a se afundar no sofá, 
enquanto espera a sacola providencial, que 
segundos depois a imagem flagra sendo 
discretamente levada por outro assessor.

Pronto, ninguém vai estranhar mais 
nada, afinal trata-se de um assessor anôni-
mo saindo com uma inocente sacola.

O “filme” em questão é apenas a ponta do 
iceberg do mais recente -e com certeza não o 
último- escândalo da política brasileira.

O esquema envolve desvio de dinhei-
ro para campanhas eleitorais, pagamen-
to de propina em troca de apoio político e 
enriquecimento ilícito. Além de, no caso de 
Brasília, chantagem com as gravações fei-
tas sem que os envolvidos soubessem que 
estavam sendo filmados.

Embora muitos deles sorriam, com a 
cara de pau peculiar dos salteadores dos 
cofres público.

Já tivemos o mensalão do PT, o mensa-

lão do PSDB e agora temos o mensalão do 
DEM, sinal de que a corrupção que parece 
entranhada no sistema político não respei-
ta matiz partidária.

É um mal crônico e incurável, que gera 
como subproduto perverso milhões de pes-
soas sem acesso aos serviços básicos e pro-
jetos de inclusão, porque o dinheiro escorre 
farto pelo ralo insaciável do propinoduto.

Um mal agravado por outro subprodu-
to, que atende pelo nome de impunidade. 
Passado o estupor geral, surgido outro es-
cândalo, cessados os  holofotes, tudo termi-
na sem que ninguém seja punido.

E a vida segue no país do dinheiro na 
cueca, do dinheiro nas meias, do dinheiro 
na caixa de sapatos, do dinheiro na sacola 
de compras, do dinheiro invisível a engor-
dar contas secretas para gerar mansões, 
carrões e vidas luxuosas; enquanto o po-
varéu se equilibra no salário curto e suado 
para pagar as contas.

Tem mais: na impossibilidade de brigar 
com as imagens, impera a mais deslavada 
sem-vergonhice para explicar o inexplicável.

Não é que José Roberto Arruda saiu-se 
com a explicação de que o dinheiro colocado 
na sacola seria destinado para a compra de 
panetones e cestas de Natal para famílias 
carentes!

Enfim, o sujeito querendo bancar o Pa-
pai Noel dos pobres e essa gente maldosa 
achando que ele é um corrupto.

Que ignomínia!
Blague à parte há de se convir: é mais 

fácil acreditar em Papai Noel do que em po-
lítico honesto.

Por Daniel Thame.
Jornalista.

Papai Noel 
e políticos 
honestos 
existem? E-mail :  danielthame@gmail .com

Os grandes advogados, ao lado das 
grandes teses, valem-se como nunca 
do tempo (prescrição, relaxamento 
de prisão, soltura etc.) e dos excessos 
formalísticos (perguntas em excesso, 
escravismo às formas). E em regra se 
dão bem. 

A proibição pura e simples de se 
divulgarem informações sobre a pró-
pria existência de processos movidos 
contra indivíduos acusados de atos de 
improbidade resultaria em efeito mui-
to mais venenoso do que a situação 
que se pretende corrigir. 

O que não se pode aceitar é que a 
justiça seja substituída pela impuni-
dade tornada oficial e sem relação com 
a vida real da sociedade.

Pois a mesma tem nos levado a na-
turalizamos a injustiça e acharmos in-
teligente e esperto levar vantagem em 
tudo e, tendemos a considerar como 
sendo bobo quem procura ser hones-
to. Na vida pública, exemplos é o que 
não faltam na nossa história recente: 
‘anões do orçamento’, compra de parla-
mentares para a reeleição, os medica-
mentos “b o”, máfia do crime organiza-
do, desvio do Fundeb, desvio de verbas 
da saúde, máfia das ambulâncias, dó-
lar na cueca etc., etc., etc. Tudo isso, 
formando um mix de subprodutos da 
impunidade. 

O desafio da democracia será a 
preservação das garantias legais do ci-
dadão e o combate sistemático à impu-
nidade. De que vale o direito de defesa 
exercido como forma de “ganhar tem-
po” para alcançar a prescrição? 

Foi em face dessa situação que 
surgiu à polêmica sugestão da Sú-
mula Vinculante, que segundo os 

seus defensores reduziria o número 
de processos e aceleraria as decisões 
dos já existentes. Pois inibiria o inte-
ressado e seu defensor a ingressarem 
na Justiça ou que usassem subter-
fúgios lícitos mais não morais, se a 
posição que daria sustentação a sua 
contrariar o entendimento adotado 
na súmula.

Infelizmente, algumas leis nacio-
nais – a começar pelo nosso Código 
Penal (Decreto-Lei 2.848, de 7 de De-
zembro de 1940) – permitem tais es-
tratégias. 

Não se há de negar, entretanto, 
que nos últimos anos ocorreram al-
guns avanços no combate a impunida-
de - alguns parlamentares, prefeitos 
e vereadores foram afastados -, um 
Presidente da República foi afastado. 
Mas é ainda muito pouco em relação à 
corrupção generalizada que permeia o 
nosso País.

A bem da verdade é bom que se 
diga que Brasil evoluiu mais do que 
muitos países no combate à impu-
nidade e prescrição na área jurídi-
ca, mas é preciso fazer muito mais, 
principalmente para os menos favo-
recidos economicamente e desampa-
rados (os sem tetos, sem terras, sem 
educação formal, os descamisados...) 
onde o braço curto da lei dificilmente 
alcança e nem sempre as vendas dos 
olhos da justiça estão funcionando de 
verdade.

*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; Bachare-
lando em Ciências Jurídicas e Diretor do Jornal DIREITOS 

e Revista DIREITOS (www.jornaldireitos.com.br) 

A Prescrição e a Impunidade
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

“Viva de modo a nunca se arrepender se algo que você faça 
ou diga for publicado pelo mundo afora – mesmo que o que 
for publicado não seja verdade.” 

Richard Bach.

Redução de IPI
A redução para zero na 

alíquota do IPI terá duração 
até 31 de março de 2010. 
Para a construção civil, a 
renovação foi prorrogada 
até junho de 2010. Para o 
governo é de interesse man-
ter forte esses setores que 
são grandes empregadoras 
e dão fortes contribuição 
para o fortalecimento da 
economia brasileira.

CPI das tarifas pede o fim da 
concessão de distribuidoras

A CPI das Tarifas de Energia recomendou que o 
governo inicie o processo para declarar caducidade 
(extinção de contrato) da concessão das distribuidoras 
de energia elétrica que não quiserem ressarcir seus 
consumidores pelo valor cobrado a mais nos últimos 
anos. O erro teria sido cometido no cálculo do reajuste 
das tarifas de energia elétrica. 
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Nada como nascer numa cidade do in-
terior para já se chegar ao mundo com o 
pé direito. Não importando nem a classe 
social, pois nascer numa pequena comu-
nidade sempre é uma verdadeira festa. 
Uma farra começa com os preparativos e 
assim também acontece quando alguém 
está para chegar numa pequena comuni-
dade, não existindo tanta preocupação se 
o rebento vai ter o que comer, ou se ele vai 
ter uma educação decente, o que importa 
mesmo é que ele está para chegar, seja 
para alegrar a casa, trazer paz e harmonia 
ou mais um braço para trabalhar. Existe 
todo um ritual seguido para a grande che-
gada e é incrível como tanta gente parti-
cipa. Uma arma o berço, outra borda os 
lençóis, outro vai plantar e colher frutas 
frescas, sem esquecer daquela que fica tão 
encantada que passa a escrever poesias. 
Enfim, o importante é que cada um faz o 
que sabe para colaborar na arrumação. 

À medida que o dia vai se aproximan-
do, as conversas giram em função de um 
tema principal: menino ou menina? A 
dúvida é motivo para outra festa, só que 
esta num estilo mais informal, só para 
bater papo, saber se o enxoval é azul, 
rosa ou amarelo, fazer apostas, etc. 

- Será que o pai vai querer que seja 
menino de novo? 

No meio da discussão, aparece a em-
pregada ou a vizinha já prevendo que 
pelo formato da barriga, não vai dar ou-
tra, senão, menina. 

- Ora, onde já se viu menino nascer 
de uma barriga tão redonda, barriga de 
homem é pontuda!

A conversa não para por aí, pois tem 
que escolher os prováveis nomes e nesta 
hora vale tudo. Uns trazem a revista que 
saiu com o significado de alguns nomes, 
outra só pensa no nome do galã da novela 
das oito e tem um que fica tentando in-
ventar um nome, de preferência um que 
comece com a sílaba inicial do pai e termi-
ne com a sílaba final da mãe ou vice-ver-
sa, mas no final a decisão é quase sempre 
a mesma, vai se chamar Júnior ou Neto.

Passam os enjôos, todos devidamen-
te tratados com chás das mais variadas 
receitas, pois ninguém resiste a reco-
mendar uma receita de família que é 
tiro e queda, mas o que resolve mesmo 
é aquela fatia de torta de tapioca que só 
a Dona Ritinha sabe fazer. Puro dengo! 
Também, quem é que não gosta? Só te-
nho dúvida se o mais gostoso é o dengo 
ou a fatia de torta tão desejada que sem 
ela o rebento possa até nascer deforma-
do. Você vai querer arriscar?

Chegam às dores e o corre-corre tam-

bém e não sei quem fica mais nervoso: o 
pai ou a mãe. É a hora de mostrar que 
mulher é o sexo mais forte e o pai para 
não se fazer de rogado, bota a maior ban-
ca, depois começa a revirar os olhos e des-
maia em plena sala. Só que a esta altura, 
já chegou toda a vizinhança e um ajuda a 
carregar a mala do hospital, que já esta-
va pronta há três meses e o outro levanta 
o pai do chão com cheiro forte de cachaça. 
Na maternidade, as parteiras se apron-
tam, enquanto se espera o médico chegar 
do biriba e na hora “H”, as beatas rezam 
para todos os santos e o marido mais os 
amigos aliviam a tensão na mesa do bar. 
Parece que todos estão parindo!

- É macho! 
Grita o Doutor todo satisfeito e neste 

mesmo momento, o pai aparece mal con-
seguindo ficar de pé, mas com um sorriso 
que deixaria qualquer dentista orgulho-
so pela prótese reluzente.

- Tem o saco roxo, Doutor?
Este, sem a menor cerimônia, graceja:
- Mais que roxo, homem, é quase pre-

to. Este guri é macho para nenhum cabra 
colocar defeito!

Nesta noite, quase ninguém dorme. 
A mãe com a criança chorando a noite 
toda, preocupada porque o leite ainda 
não desceu e a sogra repetindo que ela 
devia ter ouvido os seus conselhos, pois 
Malzebier sempre encheu os peitos de 
qualquer mãe de leite. O pai já fazendo 
os planos para o futuro do menino, ga-
rante logo que o filho vai ser Doutor, mas 
se não der, ele poderá também ajudar 
com os serviços na roça que será muito 
bem vindo.

A vizinhança se encarrega de es-
palhar a boa nova pelos quatro cantos 
da cidade, sendo que mal amanhece e a 
maternidade já tem fila de espera para o 
povo conhecer Júnior. Você tinha alguma 
dúvida? Na mesinha de cabeceira o diário 
do bebê não para de ser rabiscado e jun-
to aos parabéns e elogios paira no ar uma 
nova discussão: Júnior parece mais com o 
pai ou com mãe? A sogra jura de pé junto 
que Júnior é igualzinho ao filho quando 
ele veio ao mundo e acaba a novela. E, 
depois que a página dos presentes já não 
tem mais espaço para nenhuma assinatu-
ra, só resta um comentário geral:

- Com tanto mimo, é uma criança de 
sorte. Isto que é verdadeiramente nascer 
em berço de ouro!

Por Gláucio Aouad Badaró.
Administrador de Empresas pela Universidade Católica 
do Salvador – UCSAL e Acadêmico de Direito/FTC – Ita-

buna – Bahia

O ouro do berço
E-mail: glauciobadaro@uol.com.brE-mail: reilsito@hotmail.com  Blog: expressaounica.blogspot.com

*Jornalista e Assessor de Imprensa

Os segurados urbanos, que completam 
as condições para se aposentar por idade em 
dezembro, vão receber carta da Previdência 
Social comunicando que adquirem o direito 
ao benefício a partir da data de nascimento. 
O Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS) já liberou o sexto lote do Aviso para 
Requerimento de Beneficio, com 1.327 cor-
respondências. 

A taxa de analfabetismo en-
tre brasileiros de 15 a 64 anos 
caiu de 9% a 7% entre 2007 e 
2009, aponta pesquisa Indicador 
de Alfabetismo Funcional (Inaf), 
divulgada nesta quarta-feira, 2, 
pelo Instituto Paulo Montenegro 
(entidade de educação vincula-
da ao Ibope) em parceria com a 
ONG Ação Educativa. Informa-
ções do Estadão.

Segurados do INSS 
receberão comunicado 
em casa

Analfabetismo 
no Brasil cai 
de 9% para 7%, 
aponta Ibope 

 Por Gláucio Aouad Badaró

Frase do mês:
 “O homem pode ser tudo, mas não pode perder o seu caráter!”

Zélia Possidônio lança “Luzes”
No próximo dia 10 de dezembro, a poetisa e professora, Zélia Possidônio estará lan-

çando o seu primeiro livro “Luzes”, estilo poesias, após participar de várias Antologias 
a nível local e nacional.

A escritora Zélia Possidônio é uma das diretoras mais atuante do Clube do Poeta Sul 
da Bahia e, também, uma das maiores incentivadoras da poesia de Itabuna e região. 
Reconhece a poesia como um grande caminho para a transformação de um cidadão e 
de um povo, na busca de uma literatura sempre crescente, voltada para a doutrina e a 
transformação educacional de um povo que tanto precisa.

No lançamento do “Luzes”, que será realizado no Atelliê Osmundo Teixeira, Rua 
Rio de Contas 46, bairro Góes Calmon, centro, Itabuna, às 19h, Zélia Possidônio soli-
cita a todos os convidados que levem um quilo de alimento não perecível. Alimentos, 
esses que serão doados ao Abrigo São Francisco de Assis.

Na primeira votação e na segunda, na 
Câmara Municipal de Itabuna, semana 
passada, por unanimidade, o Clube do 
Poeta Sul da Bahia passou a ser de Uti-
lidade Pública Municipal. O projeto foi 
de autoria do vereador Roberto de Souza 
(foto), tendo como relator o vereador Ger-
son Nascimento.

O presidente do Clube do Poeta Sul da 
Bahia, Adeildo Marques, disse que esse é 
mais um grande passo para o desenvol-
vimento de nossa poesia e de nossa his-
tória, não só em Itabuna, mas em toda a 
região do Sul da Bahia.

O Clube do Poeta Sul da Bahia, fun-
dado em 22 de Janeiro de 1991, tem como 
objetivo incentivar e difundir a poesia 
em todo o Sul da Bahia. Ao longo desse 
tempo já prestou grandes trabalhos nas 
escolas e na revelação de novos nomes de 
nossa poesia.

Na oportunidade Adeildo Marques, 
juntamente com toda a diretoria e sócios 
do Clube do Poeta Sul da Bahia, agrade-
cem penhoradamente a todos os vereado-
res do Legislativo Itabunense.

O Coordenador de Comunicação do Esta-
do, Robson Almeida; Presidenta do Sinjorba, 
Cardé Mourão; Diretora de Comunicação  e 
ex-presidenta  do Sinjorba, Heloisa Sampaio e 
os deputados, Emiliano José e Álvaro Gomes, 
na abertura dos debates.

Com as propostas da luta pela permanên-
cia do diploma e de regularizar o registro de 
jornalista provisionado para profissional em 
definitivo, junto a Fenaj e ao Ministério do 
Trabalho, foi encerrado ontem o X Congresso 
dos Jornalistas da Bahia realizado no Pavi-
lhão quatro, da FTC, em Salvador.

O encontro que foi organizado pelo SIN-
JORBA e a Fenaj, contou com profissionais de 
todo o interior da Bahia e da capital, foi coro-
ado de grandes debates em busca da regula-
rização da profissão de quem faz a imprensa 
deste país. Para os estudiosos no assunto, isso 
ainda não aconteceu porque os grandes gru-
pos que retém as redes de comunicação lutam 
para que a profissão não seja legalizada, mas 
os jornalistas através dos 30 sindicatos espa-
lhados de sul a norte do país, aliados a Fenaj 
vão lutar até acontecer um desfecho positivo 
da classe aconteça.

Esses assuntos foram discutidos com base 

e dentro do que o regime democrático brasilei-
ro oferece e dar direito ao cidadão brasileiro; 
será que podem existir a profissão de médicos, 
engenheiros, torneiros mecânicos, advogados, 
carpinteiros, portuários, e jornalistas não? Por 
que eles não querem democratizar a comuni-
cação? Têm mede do quê?

Ficam ai, alguns questionamentos para 
a sociedade brasileira que está ao nosso lado 
responder.

Hoje nós temos jornalistas provisionados 
desde a década de 70, portanto, com mais de 35 
anos na ativa! Esses profissionais buscarem, 
escreveram, formam opiniões da notícia com 
ética, e trouxeram à história de uma região, de 
um Estado, ou mesmo desse País à tona! Será 
que eles não merecem respeito?

As autoridades de nosso país devem ter, 
sim, com esses profissionais o respeito devido 
e, além disso, lhes devem obrigação pela con-
dução, das decisões mais importantes de nossa 
nação durante esse período, que envolveu o re-
gime militar. Como sabemos vivemos num re-
gime democrático, graças também ao sangue 
derramado pelos jornalistas!

Ou ainda estamos vivendo uma época de 
sangue e tortura da ditadura? Eis a questão...

Jornalistas 
merecem 
respeito!

- O Clube do Poeta Sul da Bahia agora 
é de Utilidade Pública Municipal

Encerramento do Congresso

Adeildo Presidente do Clube do Poeta
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Um sentido para a vida
E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Seminário Integrador de Enfermagem
da FMT leva atendimento à população

Todos os órgãos que ficam no 
encéfalo – bulbo, ponte, cérebro 
etc. – e a medula espinhal são en-
volvidas por uma camada chamada 
de meninges. A inflamação dessas  
estruturas causada por bactérias, 
vírus, fungos etc. é chamada de me-
ningite.

As manifestações clínicas num 
paciente tais como dor de cabeça, 
vômitos, torpor ou irritabilidade, 
febre, calafrios, manchas averme-
lhadas no corpo e principalmente 
a rigidez da nuca levam o médico 
a suspeitar de Meningite. É con-
veniente ressaltar que nem toda 
rigidez de nuca é comprometimen-
to das meninges. Nas crianças de 
colo, o abaulamento da fontanela 
– moleira – pode estar presente. 
Quando aparecem na pele manchas 
avermelhadas, o prognóstico não é 
bom. Tais manchas representam 
um comprometimento de todo orga-
nismo, mormente de certos órgãos 
como as suprarrenais e os rins.

É oportuno informar que as fe-
zes de pombos albergam um micró-
bio responsável por uma forma de 
meningite. Aqui, vamos tratar da 
forma da meningite mais grave – a 
meningocócica

A contaminação ocorre quando 
o doente ou portador do N. meningi-
tidis fala, espirra ou tosse, lançan-
do no ambiente gotículas de saliva 
contendo aquele microorganismo. 
A depender do sistema imunológi-
co, quem aspirar as gotículas ado-
ecerá ou não. Na maioria das vezes 
as pessoas se contaminam mas não 
apresentam a doença.

Aparece por surtos epidêmicos 
de vinte em vinte anos ou de trinta 
em trinta anos. Todo ano, porém, há 
casos registrados. Ocorrem, princi-
palmente, na faixa etária de 0 a l5 
anos mas todas as  idades são sus-
ceptíveis.  Os lactentes e as crianças 
são mais vulneráveis e quase ses-
senta por cento dos casos surgem 
naquela faixa etária. Não se sabe o 
motivo de a doença ser mais preva-
lente no sexo masculino.

Há casos em que algumas horas 
após os primeiros sintomas, a doen-
ça se espalha em todos os órgãos, 
causando a septicemia, levando ao 
óbito.

O médico, suspeitando de me-
ningite, deve imediatamente ini-
ciar o tratamento sem esperar pelo 
resultado do exame laboratorial. 
Numa situação de epidemia, pa-

cientes com febre, cefaléia e rigidez 
de nuca devem logo ser internados.

As aglomerações populacionais, 
principalmente, os ambientes fe-
chados, são propícios à dissemina-
ção. Daí, no inverno, devido ao frio 
as pessoas trancam portas e janelas 
de suas residências, dificultando 
a aeração e facilitando o contágio. 
Entretanto, mesmo nos climas 
quentes, podem ocorrer casos entre 
camponeses.

Outrora, antes do advento dos 
antibióticos, a meningite causava 
níveis de mortalidade alta.. Hoje, 
os pacientes, quando diagnostica-
dos precocemente, têm sido curados 
sem deixar seqüelas.

Nos últimos anos tem sido de-
senvolvidas vacinas, representando 
mais uma arma no arsenal terapêu-
tico. Constatado um surto epidêmi-
co, as autoridades sanitárias devem 
mover recursos para vacinar as pes-
soas, dando prioridade às crianças,

Por fim, informar que as pes-
soas que convivem com o enfermo 
devem usar antibióticos, receita-
dos pelo médico, como medida pre-
ventiva.

Por Jairo Santiago Novaes.
Médico em Itabuna – Bahia. 

Meningite 
Meningocócica E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com

Quando usamos sob, 
sobre? Usa-se hífen 
depois de sobre?

Sob significa debaixo de e passa a idéia de po-
sição inferior: sob a mesa; sob um abrigo. Usa-se 
em expressões como: sob condição de; sob pena de; 
sob o domínio; sob a direção de: sob o governo de; 
sob forma de; sob protesto de; sob medida.

Sobre exprime a idéia geral de em cima de: 
estar sobre a mesa; voar sobre o mar; deitar-se 
sobre um colchão. Tem ainda outros significados: 
a respeito de (falar sobre política, discorrer sobre 
um tema); acima de (amar a Deus sobre todas as 
coisas); de encontro a, contra (recair sobre nós); 
mediante, com a garantia de (emprestar dinheiro 
sobre hipoteca). Sobre significa além de, em frases 
como estas; Sobre queda, coice. Usado entre dois 
substantivos, dá-lhes sentido acumulativo. Ele faz 

asneiras sobre asneiras. (= ele faz uma asneira 
atrás da outra).

Como elemento formador de palavras, usa-se 
sobre como hífen antes de h; sobre-humano. Nos 
demais casos, tudo junto: sobreaviso, sobrecapa, 
sobrescrito, subsescrever, sobrevoar, sobrerronda, 
sobressaltar. Sobressair. 

Estavam trabalhando desde de manhã até a 
noite, ou estavam trabalhando desde a manhã até 
a noite?

 
Desde é preposição, não pode vir seguida de 

outra. Portanto, a frase correta é: Trabalham des-
de a manhã até a noite

Mais de 300 pessoas foram 
diretamente beneficiadas por 
ações de prevenção à saúde de-
senvolvidas pelos estudantes de 
Enfermagem da Faculdade Ma-
dre Thaís, durante a realização 
do IV Seminário Integrador que 
teve como tema “Aspectos biológi-
cos, humanísticos e assistenciais 
do câncer”. Além de palestras e 
debates sobre o tema, os estudan-
tes promoveram atendimentos 
gratuitos de aferição da pressão 
arterial e exames de glicemia, 
sob a coordenação da professora 
Nairan Morais Caldas.

Segundo os organizadores, o 
objetivo do evento foi possibilitar 
principalmente para os alunos a 
consolidação de saberes sobre a te-
mática através de trabalhos inter-

disciplinar. Na programação o cor-
po discente apresentou sub-temas 
a exemplo de câncer de mama mas-
culino. Também foram ministradas 

palestras da enfermeira Karita 
Mota sobre “Cuidados Paliativos” 
e da médica Liane Rossi, sobre “As-
pectos Epidemiológicos do Câncer”.

Esses dias tive a gra-
ta satisfação de reencon-
trar alguém muito queri-
do. Morou anos no Brasil 
e há algum tempo havia 
retornado para a Bélgi-
ca. Veio a trabalho, mas 
aproveitou para rever os 
amigos do coração. Uma 
das coisas que comentou 
é que as igrejas européias 
vivem vazias, pois apenas 
umas poucas pessoas com-
parecem aos encontros do-
minicais. A maioria deixa 
a religião de lado quando 
ainda criança. O materia-
lismo ocupa o centro das 
atenções durante a exis-
tência. Diante do sofri-
mento, doença ou velhice, 
o suicídio e a eutanásia 
são práticas comuns, e 
cada vez mais utilizadas 
pelos europeus. Isso me 
deixou arrasada! Que vida 
empobrecida, pensei.

O ser humano necessi-
ta tanto de Deus quanto da 
própria água para sobrevi-
ver. Sem Ele, a vida deixa 
de ter qualquer sentido, 
pois Deus é o próprio sen-
tido da vida. Fomos criados 
por Ele e para Ele. Como 
podemos supor que sería-
mos felizes afastados Dele? 
Quanto mais o ser huma-
no se distancia do Criador, 
mais infeliz fica, e isso é na-
tural. Deus é amor. Distan-
ciar-se Dele é distanciar-se 
do amor. Sem amor o mun-
do fica frio, sem graça, feio. 
Quem vai querer viver num 
mundo assim? Descobrir o 
amor é descobrir o sentido 
da vida. Não me refiro ao 
amor entre homem e mu-
lher, mas ao amor univer-
sal. Aquele que se sente por 
qualquer pessoa, animal, 
planta. Esse amor é a se-
mente de Deus dentro de 
nós. É aquilo que nos faz 
chorar diante da miséria do 
outro, ainda que tenhamos 
uma vida farta; é o que nos 
faz indignar diante das in-
justiças; é o que nos incita 
ao bem sempre que neces-
sário.

Quando pensamos so-
mente em nós, é o egoísmo 
que predomina. O egoísmo 
é solitário; favorece o au-
toritarismo, o orgulho e a 
cólera. Tudo quer para si 
e quando não satisfeito se 
revolta. Diante das frus-
trações se deprime e quer 
morrer. O altruísmo é bem 
diferente. Ele se compraz 
com a alegria, ainda que 
esta não seja exatamente 
sua. Alegria compartilhada 
não tem dono, é nossa, con-
tagia a todos. É o amor se 
espalhando no ar. Ninguém 
quer morrer, só quer amar 
e ser amado. O mundo se 
aquece com a presença do 
Deus amor e, sem dúvida, 
esfria com a Sua ausência.

Penso que não devemos 
buscar o sofrimento, mas se 
ele vem é porque tem algo a 
nos ensinar. Abreviar nos-
sos momentos de dor nem 
sempre é o melhor caminho 
para a paz. Fico preocupada 
sempre que vejo o homem 
buscando tomar o lugar do 
Criador. Isso nos remete, 
querendo ou não, a Adão e 
Eva. Eles queriam ser como 
Deus, entender os mistérios 
da existência. Mas, se não 
entendemos nem mesmo o 
que o nosso próprio coração 
deseja; como saber o que é 
melhor para nós? Às vezes, 
acho que o homem compli-
ca o que poderia ser sim-
ples. Será que custa muito 
deixar nosso orgulho de 
lado para reconhecer que 
quase nada sabemos acer-
ca da vida e da morte? Ou 
vamos brincar de deuses e 
escolher quem deve ou não 
existir? 

Essa vida é gozada! A 
nossa ignorância é tanta 
que nos permite pensar 
que sabemos muito. Falta 
humildade no ser humano, 
com certeza. E isso me faz 
crer que nem hoje estamos 
preparados para o Éden, 
pois novamente comería-
mos a maçã. Quanta neces-
sidade de Deus o homem 
tem!

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educação; es-
critora, psicóloga clínica e judiciária. Jáu – São Paulo (www.

mariaregina.com.br)

Por Maria Regina Canhos Vicentin
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Membro da Escola de Cidadania (www.escoladecidadania.org)

 - Saqueia cargas de veículos acidentados 
nas estradas. 

 - Estaciona nas calçadas, muitas vezes 
debaixo de placas proibitivas. 

 - Suborna ou tenta subornar quando é 
pego cometendo infração. 

 - Troca voto por qualquer coisa: areia, ci-
mento, tijolo, dentadura. 

 - Fala no celular enquanto dirige. 
 -Trafega pela direita nos acostamentos, 

num congestionamento. 
 - Para em filas duplas, triplas em frente 

às escolas. 
 - Viola a lei do silêncio. 
 - Dirige após consumir bebida alcoólica. 
 - Fura filas nos bancos, utilizando-se das 

mais esfarrapadas desculpas. 
 - Espalha mesas, churrasqueira nas cal-

çadas. 
 - Pega atestados médicos sem estar doen-

te, só para faltar ao trabalho. 
 - Faz gato de luz, de água e de TV a 

cabo. 
 - Muda a cor da pele para ingressar na 

universidade através do sistema de cotas. 
 - Estaciona em vagas exclusivas para de-

ficientes.
 - Adultera o velocímetro do carro para 

vendê-lo como se fosse pouco rodado. 
 - Compra produtos piratas com a plena 

consciência de que são piratas. 

 - Substitui o catalisador do carro por um 
que só tem a casca.

 - Emplaca o carro fora do seu domicílio 
para pagar menos IPVA 

 - Freqüenta os caça-níqueis e fazem uma 
fezinha no jogo de bicho. 

 - Leva das empresas onde trabalha, pe-
quenos objetos como clipes, envelopes, cane-
tas,   lápis....  como se isso não fosse furto ou 
apropriação indébita. 

- Comercializa os vales transportes e vale 
refeição que recebe das empresas onde tra-
balha.

- Falsifica tudo, tudo mesmo... só não fal-
sifica aquilo que ainda não foi inventado... 

- Quando volta do exterior, nunca fala 
a verdade quando o policial pergunta o que 
traz na bagagem... 

- Quando encontra algum objeto perdido, 
na maioria das vezes não devolve. 

E querem que os políticos sejam hones-
tos?... se escandalizam com a farra das pas-
sagens aéreas.?..

Estes políticos que aí estão, saíram do 
meio desse mesmo povo... ou não ? 

Brasileiro reclama do quê, afinal?
Recebido por e-mail - autor desconhecido

Por Levy Andrade Ganem
Membro da Escola de Cidadania.

Brasileiro 
Cidadão

Matrícula dos aprovados para a 
Faculdade de Ilhéus começa dia 7

A Faculdade de Ilhéus 
realizará a matrícula dos 
aprovados no exame vesti-
bular 2010.1, nos cursos de 
Administração, Ciências 
Contábeis, Direito, Enfer-
magem e Nutrição, no pe-
ríodo de 7 a 11 de dezem-
bro de 2009.  O processo de 
matrícula será efetivado 
na Secretaria Acadêmica 
da instituição no horário 
das 8 às 12 e das 14 às 20 
horas, somente para os 
requerimentos dos candi-
datos que apresentarem documentação com-
pleta. 

Conforme a Diretoria Acadêmica da Fa-
culdade de Ilhéus, os documentos exigidos 
para a matrícula dos novos alunos são: his-
tórico escolar com certificado de conclusão do 
Ensino Médio ou documento equivalente que 
contenha o ato que autorizou o funcionamento 
do respectivo curso (original ou cópia auten-
ticada em cartório); documento de identidade 
(cópia autenticada em cartório); título de elei-
tor, se maior de 18 anos (cópia autenticada 
em cartório), comprovando estar em dia com a 
obrigação eleitoral; comprovante de quitação 
com o Serviço Militar, inclusive vistos regula-
mentares, se do sexo masculino (cópia auten-
ticada em cartório); Certidão de Nascimento 

ou Casamento (cópia autenticada em cartó-
rio); uma foto recente, 3X4; comprovante de 
residência; assinatura do Contrato de Pres-
tação de Serviços Educacionais, adquirido na 
própria Instituição.

De acordo com a Portaria Ministerial 
nº 937/90, o candidato que não comprovar a 
conclusão do ensino médio, ficará impedido 
de se matricular, independente de sua clas-
sificação, observado o Termo de Compromis-
so de Pendência de Documento assinado pelo 
Candidato, estipulando prazo para resolução 
da pendência. A Diretoria Acadêmica enfati-
za que a Faculdade de Ilhéus já se encontra 
inserida no Programa FIES (Financiamento 
Estudantil), e credenciada junto ao Governo 
Federal no PROUNI – Programa Universida-
de para Todos.

Para as Olimpíadas do Rio de Janei-
ro 2016, existem pontos positivos e pontos 
negativos com a realização desse mega 
evento, porém quem irá predominar não 
se sabe ainda, mas tenho certeza que pos-
so destacar alguns pontos positivos, ou 
seja, o legado deixado pelas Olimpíadas: 
Um estímulo muito maior ao esporte Bra-
sileiro; maior valorização dos professores 
de Educação Física; Investimento no tu-
rismo, podendo chegar à Itabuna e Bahia, 
dependendo das ações realizadas pelos 
nossos governantes, no que se refere à di-
vulgação do estado baianos aos países par-
ticipantes das Olimpíadas; investimento 
no setor da construção civil, principalmen-
te nas regiões mais próximas aos locais de 
realização das Olimpíadas; maior visibili-
dade do Brasil em todos os sentidos. 

Partindo dessas análises, quero acre-
ditar que com todo esse estímulo ao es-
porte, possamos melhorar a qualidade de 
vida de toda população, através de uma 
maior consciência do real fundamento da 
prática da atividade física e do exercício 
físico. Mas também, ficou notório a parti-
cipação da população carioca nessa mobi-
lização para a realização das Olimpíadas 
no Rio em 2016, fato que poderia servir de 
exemplo para todos nós que vivemos em 
Itabuna-Bahia, se tivéssemos uma mo-

bilização o desse porte, para reivindicar 
ações coerentes dos nossos governantes 
e empresários, em todos os sentidos, po-
deríamos tentar transformar esse estado 
num exemplo de boa administração, não 
se resumindo á belas praias, carnaval e 
festejos juninos.

 Essa administração que me refiro, 
também tem relação direta com o esporte 
baiano, pois pouco se faz nesse sentido, e os 
atletas que aqui se destacam ninguém os 
conhecem, ou a grande maioria nem sequer 
ouviu falar. Precisamos mostrar para toda 
população, bons exemplos, dar ênfase nos 
programas de maior audiência, deixarmos 
de lado a preocupação única e exclusiva 
com o “ibope”, e massificar o esporte nesse 
estado, porque é pelo esporte que formare-
mos verdadeiros cidadãos. Disso não se tem 
mais dúvida. O Brasileiro necessita urgen-
temente de bons exemplos, porque exem-
plos ruins não faltam, e o esporte é uma 
das ferramentas mais importante para a 
consagração da formação social que possa 
direcionar nosso país para um desenvolvi-
mento ético em todos os sentidos. Parabéns 
BRASIL... Parabéns Rio de Janeiro... Rio 
2016 a Olimpíada é nossa.

*Por José Alcântara Pelegrini
Secretário de Esportes da 

Prefeitura Municipal de Itabuna

Posições 
adversas para 
as olimpíadas 
do Rio E-mail :  japel legrine@bol.com.br



Há muito tempo fiquei sabendo 
de uma bela lenda, não sei a fonte, 
porque a estória foi conhecida de ore-
lhada, em uma palestra. Mas a sua 
beleza continua única, sem igual. 
Conta-se que havia um mosteiro, nas 
proximidades do Himalaia, onde se 
abrigavam vários seguidores, de to-
das as idades. Os mais velhos eram 
considerados mais sábios e, com isso, 
iniciavam os mais jovens na arte da 
meditação e do exotismo em que eles 
se dedicavam.

Dentre os monges, havia um que 
tinha sido deixado lá ainda criança, 
pois seus pais não dispunham de 
condições para criá-lo, trabalhavam 
arduamente em plantações, nas co-
lheitas, e, às vezes, como pastores de 
cabras e ovelhas, portanto, pobres, 
sem renda fixa e emprego certo.

Ele fora criado pelos residentes ali 
e iniciado nos mistérios desde cedo, 
mas nunca havia se conformado com 
o abandono entre estranhos – apesar 
da sua aparente devoção entre estes 
– era raro não vê-lo ensimesmado, 
introspectivo, sempre ríspido, infe-
liz e maldizendo a vida por ter sido 
tão dura com um jovem inocente, que 
não tinha culpa. Na verdade, jamais 
tinha compreendido os ensinos, a de-
dicação que recebia, toda a ajuda ma-
terial e espiritual dada.

Todas as tardes, entretanto, ca-
minhava à beira de um rio, muito 
menos caudaloso que o Ganges, na 
vizinhança do mosteiro, arrodeado 
de belas árvores, muitos pássaros co-
loridos e uma relva onde gostava de 
sentar, meditar ou fazer a sesta. Le-
vava sempre consigo frutas, pêssegos 
e ameixas, que ia descascando com 
um pequeno canivete, comendo e jo-
gando as cascas na correnteza desse 
riacho, que as levava água abaixo...

Certo dia, esse jovem acordou en-
tediado daquilo tudo. Descobriu que 
já não pertencia àquele lugar. Arru-
mou um farnel com algumas das suas 
poucas roupas, um resto de comida e 
foi-se embora.

Perambulou durante dias pelas 
cercanias, até que resolveu seguir 
aquele riacho que ele tão bem co-
nhecia, apenas por curiosidade, para 
saber aonde iria chegar. Talvez en-
contrasse uma moradia abandonada 
e pudesse passar uma boa tempora-
da sem ser incomodado; talvez até 
pudesse fazer uma pequena plan-
tação para sua sobrevivência, coisa 
que o empolgava mais. Foi seguindo 
as margens do seu conhecido compa-
nheiro.

Depois de uma boa caminhada, 
deparou-se com uma enorme clarei-
ra, com pequenos arbustos ao longe e 
um mendigo, com roupas rotas, olhos 
vítreos, devido às longas noites sem 
dormir. Barbas e cabelos desgrenha-
dos, compridos, denunciando-o como 
antigo asceta, da doutrina rígida hin-
duísta. Aproximou-se do senhor, que 
estava agachado à beira do riacho, e 
perguntou:

- Olá! O que faz ai?  Está pes-
cando?

Ao que o homem, serenamente, 
respondeu: 

- Infelizmente, neste rio não 
há muitos peixes. Mas, muitas ve-
zes, quando não tinha o que comer, 
eu ficava aqui na margem, rezando, 
pedindo ao deus Vishnu algo para sa-
ciar a minha fome, já que não tenho 
condições de trabalhar por causa da 
minha idade avançada, além das mi-
nhas pernas doentes e cansadas, e, 
todas as vezes, Ele enviava cascas de 
frutas, que eu comia com muito gosto 
e me sentia a criatura mais feliz do 
mundo!

Só a partir daí o jovem discípu-
lo iniciante pode perceber a missão 
de cada um de nós, a sorte que pode 
aparentar não estar do nosso lado e o 
destino que nos abraça desde o nasci-
mento até a morte.

Por Gustavo Atallah Haun 
Graduando em Letras pela UESC, 

ex-coordenador de Imprensa do Centro Acadêmico de 
Letras/UESC, professor da área de Linguagem da rede 

particular e cursinhos da região
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Caros leitores, é com grande alegria 
que chegamos ao fim de mais uma jor-
nada, jornada esta que nos traz momen-
tos de felicidade e tristezas que costu-
mamos compartilhar com nossos entes 
e amigos queridos.

Gostaria de aproveitar o momento e 
alertá-los que nas FESTAS geralmente 
exageramos no consumo de bebidas e co-
midas, e que o excesso nunca faz bem.

É importante refletirmos sobre o 
que passou, e na hora do brinde, lem-
brarmos das regras básicas para o me-
lhor aproveitamento dos vinhos:

primeiramente, a temperatura, de-
pois a taça certa para cada tipo de vinho 
e o consumo de vinhos tintos com carnes 
vermelhas , sendo os mais leves acom-
panhando carnes mais leves e os mais 
encorpados, carnes mais gordurosas 
e condimentadas. Espumantes casam 
perfeitamente com peixes e frutos-do-
mar, assim como os brancos, lembran-
do que os brancos mais encorpados são 
indicados também para carnes brancas 
como aves e outras.

Os vinhos foram escolhidos pela 
humanidade pra vivenciar momentos 
de grande confraternização. A fartura 
gastronômica exige o acompanhamento 
desta bebida que tem a capacidade de 
harmonização com qualquer prato, tra-
zendo assim maior prazer e satisfação. 
Devemos nos lembrar que os espuman-
tes brasileiros estão com excelente qua-
lidade e esta é a hora certa para valo-

rizar o que temos produzido com tanta 
eficiência.

Preparei um vocabulário básico para 
ajudar na escolha do vinho:

ACIDEZ - é sentida nas laterais 
da língua. os ácidos são fundamentais 
componentes dos vinhos, pois propor-
cionam frescor e sabor protegendo-os de 
bactérias;

AFINADO - vinho envelhecido em 
carvalho e bem equilibrado;

BOUQUET - presença de aromas 
complexos, intensos e diversificados ad-
quiridos em envelhecimento em madei-
ra fina ou garrafa;

COMPLEXO - aromas dentro de 
aromas que abrangem diferentes analo-
gias de frutas, flores, madeira, etc.;

CURTO - se m persistência gustativa;
DURO - tânico,  característica de 

certos vinhos jovens;
MOSTO - suco de uva fresca, ainda 

não fermentado, em que podem perma-
necer as partes sólidas da fruta;

NERVOSO - rico em acidez, vivaz. 
qualidade dos vinhos jovens, principal-
mente os brancos.

Meu  desejo é que todos tenham um 
ótimo natal e um ano novo cheio de re-
alizações e muita saúde e que uma boa 
taça sempre faça parte de sua mesa. 
Saúde.

*Experiência de mais de 20 anos no ramo gastronômi-
co. Representante exclusivo na Bahia da Casa Valduga e Mis-
tral Importadora. Tem curso de Vinho e Degustações, com 
produtores de várias partes do mundo. Diretor-Proprietário 
do Empório Bahia em Itabuna e Itacaré.

E - m a i l :  e m p o r i o b a h i a @ h o t m a i l . c o m

Prepare-se para 
uma nova safra

Fone: (73) 3613-5565
Cel:    (73) 9137-3577
          (73) 9142-3071
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AO projeto de ensino a distância do 
governo federal para formar professores 
tem falhas e causam “risco de sustenta-
bilidade”, aponta auditoria aprovada pelo 
Tribunal de Contas da União (TCU). A au-
ditoria constatou, por exemplo, problema 
na conexão de internet nos cursos, princi-
pal ferramenta utilizada pelos estudan-
tes. A crítica foi feita por 42% dos tutores, 

espécies de docentes que acompanham os 
futuros professores. O governo admite 
a existência de problemas, mas diz que 
eles são esperados em um programa de 
grande dimensão e relativamente recente 
(iniciado em 2005). Em São Sebastião do 
Passé no Estado da Bahia, os futuros pro-
fessores enfrentam internet lenta, queda 
de energia e goteiras na sala de aula.

O número de pessoas com pelo menos 
11 anos de estudos, equivalente à conclu-
são do ensino médio, passou de 22,52% da 
população baiana, em 2007, para 24,31%, 
em 2008, de acordo com o Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). A 
taxa aumentou 1,8%, o que representou a 
maior ampliação dos últimos cinco anos.

Ainda assim, o tempo médio de 
estudos dos baianos – em média 5,6 
anos – está entre os mais baixos do 
País, o que ajuda a explicar outro dado 
que emerge da Pesquisa Nacional por 
Amostras de Domicílios (Pnad): os tra-

balhadores daqui receberam em 2008 
R$ 700 por mês, a quarta pior renda 
do País.

“Essa situação de estar entre as pio-
res rendas infelizmente não me surpre-
ende”, lamenta o presidente do Conselho 
Regional de Economia, Paulo Dantas da 
Costa. Há mais de 20 anos ele trabalhou 
no cálculo do Fundo de Participação dos 
Estados. “Uma das variáveis para definir 
a maior participação é justamente a me-
nor renda e a Bahia sempre esteve entre 
os maiores beneficiados”, lembra o econo-
mista. A Tarde.

Numa comarca do interior de Minas 
Gerais, um certo Juiz, muito rigoroso 
e exigente, principalmente, quanto à 
correção do português, mandou chamar 
duas mulheres da zona boêmia para 
lhes aplicar uma reprimenda, em razão 
das brigas constantes que estavam cau-
sando. 

Ao chegarem, muito constrangidas, 
sentaram-se em frente ao juiz, que pas-
sou a interrogá-las: 

- Nome, endereço e profissão? 
- Fulana e Cliclana; Rua do Brejo. 

- Profissão? 
- (Risadinhas) 
- Profissão? 
- Ah, doutor, o senhor sabe... 
- Profissão?? - gritou o Juiz. 
- Nóis é da vida, né doutor. 
- Nóis é não; Nós somos! 
As duas, então, não se contiveram e 

caíram na gargalhada. O juiz, já irritado, 
perguntou-lhes: 

- Do que estão rindo? 
- É que nóis não sabia que o senhor 

também era... 

Projeto de formação de 
professores é falho, diz TCU

Só 24% dos baianos têm 
2º Ensino Médio completo

A maior mina de níquel descoberta nos 
últimos dez anos na América Latina será foi 
inaugurada. Trata-se da Mirabela Mineração do 
Brasil Ltda., que investiu US$ 450 milhões para 
explorar o minério no município de Itagibá, a 8 
km de Ipiaú e 204 km de Salvador. Para a im-
plantação do projeto foram gerados mais de 3 
mil empregos e agora, na fase final, pelo menos 
250 pessoas da região serão contratadas. A esti-
mativa é de que sejam produzidas 4,6 milhões de 
toneladas de minério por ano, o que representa, 
inicialmente, a produção de cerca de 150 mil to-

neladas de concentrado/ano, com 13% de níquel. 
Metade da produção anual de concentrado será 
exportada para a Finlândia pelo porto de Ilhéus e 
a outra metade servirá às unidades da Votorantin 
em Minas Gerais e Ceará, que se responsabiliza-
rá pela logística de retirada e envio do produto. A 
chegada da unidade da Mirabela vai transformar 
a economia da região que compreende os muni-
cípios de Itagiba, Ipiaú, Ubatã, Gongogi, Jitaúna, 
Barra do Rocha e Ibirataia. São esperados novos 
hotéis, restaurantes, bares e um incremento nas 
atividades sócio-culturais nestas cidades.

Representantes da bancada do Nordeste na 
Câmara dos Deputados ficaram contrariados 
com a proposta de acordo sobre o pré-sal acer-
tada entre os governadores da região e o Palá-
cio do Planalto. “Há uma dificuldade porque as 
pessoas querem mais”, afirmou o líder do PSB, 
Rodrigo Rollemberg (DF), que apresentou, esta 
tarde, a proposta firmada pelo governador de 
Pernambuco, Eduardo Campos (PSB), com o 
Planalto para tentar destravar a votação do pro-
jeto de lei que estabelece o modelo de partilha 
para a exploração do pré-sal.

Rollemberg terá uma reunião ainda hoje 
com o ministro das Relações Institucionais, 

Alexandre Padilha, e com o relator do projeto 
da partilha, deputado Henrique Eduardo Alves 
(PMDB-RN), para explicar a reação da bancada 
do Nordeste e discutir quais são as reais possi-
bilidades de se ampliar a fatia de recursos que 
serão destinados aos Estados e municípios não 
produtores de petróleo. O deputado Marcelo 
Castro (PMDB-PI) classificou como “fraquís-
sima” a proposta apresentada por Rollemberg. 
“Ou evoluíamos para uma coisa mais racional 
ou vamos para o plenário, vamos para a luta”, 
acrescentou. A reunião da bancada nordestina 
só deve ser encerrada depois que Rollemberg 
voltar do encontro com o ministro Padilha.  

Câmara recebe 
prêmio do Ministério 
do Meio Ambiente

Câmara recebe prêmio do Ministé-
rio do Meio Ambiente

A Câmara dos Deputados recebeu, 
nesta terça-feira, o prêmio Uso Sus-
tentável dos Recursos Naturais, cate-
goria Gestão de Energia. A premiação 
reconhece o desenvolvimento de ações 
na área administrativa, comanda-

das pelo Núcleo de Gestão Ambiental 
(Ecocâmara), que economizam ener-
gia. Ao concorrer com mais de 200 ins-
tituições que participam da Agenda 
Ambiental da Administração Pública 
– A3P, a Câmara dos Deputados ficou 
em 2º lugar. O primeiro lugar coube à 
Caixa Econômica Federal.

Acordo sobre 
pré-sal contraria 
deputados do Nordeste

Bahia terá maior 
mina de níquel da 
América Latina

Por Leandro Alves Coelho 

O sigilo maçônico
A definição de Maçonaria é bastan-

te clara, tanto quanto o é seu sistema 
administrativo e a respeito disso nunca 
houve sigilo algum. Além do mais a lo-
calização das sedes dos grandes orien-
tes e das grandes lojas, bem como dos 
templos e das sedes das lojas, sempre 
foram publicamente conhecidos e inclu-
sive identificados por símbolos em suas 
fachadas. A maioria tem na atualidade 
seus nomes e endereços nas listas tele-
fônicas oficiais, que são também repro-
duzidos nos envelopes e nos papéis de 
correspondência. Os estatutos das lojas 
e as constituições dos grão-mestrados 
são publicados nos diários oficiais e 
constam dos registros públicos.

Em época alguma, mesmo nos tem-
pos dos maçons operativos, foi a reali-
zação de reuniões maçônicas ocultada 
ao público, pois a todos os interessados 
sempre foi fácil saber onde e quando os 
maçons se reuniam e, na maior parte 
das vezes, saber quem eram os que se 
reuniam. Sob este aspecto ficaria me-
lhor se a chamássemos de sociedade 
discreta, e não sociedade secreta.

Vemos que o “segredo maçônico” 
em época alguma teve a intenção de 
encobrir tramas cavilosas ou ativida-
des ilegais. O segredo é mantido na 
Maçonaria Moderna como elemento 
de união entre os irmãos, pois sabe-se 
quando pessoas compartilham um se-
gredo, qualquer que seja a sua nature-
za, cria-se entre elas um forte vínculo.

Manter sigilo a respeito de ativida-
des institucionais não parece ser algo 
abominável. A eleição do papa da Igre-
ja Católica, por exemplo, é feita sob o 
sigilo tão rigoroso que as próprias por-
tas do recinto eleitoral são lacradas 
pela parte externa, para que nenhum 
participante possa comunicar-se com 
alguém do exterior, e vice-versa. Há 
também o inviolável sigilo da confis-
são. A opção pelo sigilo, desde que não 
se preste à ocultação de ilegalidades, é 
um direito de cada instituição.

Criticar os segredos de outras insti-
tuições sem demonstrar que eles ocul-
tam ilegalidades é, de qualquer forma, 
uma intromissão indevida e antiética.

O Sigilo é, senão o mais importante, 
pelo menos um dos conceitos mais ata-
cados pelos opositores da Maçonaria. 

Assim é que a adjetivação usada 
pelos inimigos da Maçonaria, rotulan-
do-a de religião ou organização secre-
ta, objetiva impactar os sentimentos, 
as emoções do grande público incauto, 

transmitindo-lhe sempre o sentido 
“negro” do ocultismo.

Ao contrario de nossa Sublime Or-
dem, as organizações secretas operam 
na clandestinidade, na ilegalidade, 
sem paradeiros, sem endereços, em 
locais “subterrâneos”, desconhecidos 
e não sabidos. E mais, reúnem-se com 
fins escusos.

Dizer-se que a Maçonaria é uma 
organização secreta, dentro desse con-
ceito ocultista usado pelos seus detra-
tores que sofismam na sua argumen-
tação é realmente mera especulação.

Como pode ser secreta uma organi-
zação que promove solenidades “bran-
cas”, trazendo para os seus templos au-
toridades dos três poderes do governo, 
como convidados ou como palestrantes 
e, até mesmo, como homenageados?

Como pode ser secreta uma orga-
nização que não tem um poder central, 
como as praticadas por àquelas margi-
nais e herméticas e por muitas orga-
nizações religiosas, inclusive as suas 
inimigas?

A Maçonaria tem sim os seus se-
gredos, não há o que negar. Mas longe 
está de ser uma organização secreta.

Não seria demais citarmos que o 
próprio Jesus Cristo, o nosso aman-
tíssimo Redentor, no seu ministério 
aqui na terra usava nos seus ensina-
mentos ao povo e aos discípulos, res-
pectivamente. Quando falava aos dis-
cípulos, pedia-lhes sigilo daquilo que 
ensinava. Entre tantas citações que se 
encontram na Bíblia a esse respeito, 
vale mencionar pelo menos a que se 
encontra em Mt. 17: 9, a qual registra 
as palavras de Jesus a Pedro, Tiago e 
João, depois da transfiguração: 9 En-
quanto desciam do monte, Jesus lhes 
ordenou: A ninguém conteis a visão, 
até que o Filho do homem seja ressus-
citado dentre os mortos.

O cuidado de preservar os nossos 
segredos, o nosso sigilo, é muito impor-
tante e deve merecer de todos Irmãos 
uma grande e firme atenção, para as-
segurar à nossa Sublime Ordem uma 
eficiente, tranqüilizadora e cada vez 
maior segurança. Isso é parte indis-
pensável do comportamento maçôni-
co. Como no caso da oração, devemos 
estar sempre alertas, para preservar o 
“sigilo maçônico”.

Por Leandro Alves Coelho 
Companheiro Maçon

Advogado e Membro da Loja Maçônica 
Areópago Itabunense.



- O diretor de um circo de pulgas dei-
xa que seus artistas lhe chupem o san-
gue.

- Eu não gosto de pulgas.
- Nem eu.
- E por que você disse isso?
- Não fui eu, foi Bergman.
- E por que ele disse isso?
- Não sei. Quando tentei falar com 

ele, o celular tava desligado.
- Mas e o que ele quis dizer com 

isso?
- Ele quis dizer o que ele disse, ora – 

e se não quis, dá no mesmo, porque leio 
o que ele disse, não o que ele quis dizer.

- Não precisava ser indelicado.
- Você pediu... Mas, pra falar a ver-

dade eu tô retado também...
- Why?
- Ontem, eu disse ontem, meu editor 

falou que queria o texto pra anteontem. 
Isso não é legal.

- Isso, na verdade, é um sinal...
- De quê?
- De que seu editor não quer publicar 

seu texto.
- Desconfio disso.
- Desconfia? A ingenuidade é uma 

bênção...
- Benção é ele ter um colunista 

como eu.
- Que, numa coluna de cinema, fala 

mais dele do que de filmes?
- Não, hoje tô falando de Bergman, 

por exemplo. Até porque ele, meu edi-
tor, deve achar que, nos textos, sou a 
soma das velocidades de Bergman e 
Fassbinder.

- Já seria ótimo se você fosse a meta-
de da substração do talento de um pelo 
outro.

- Quem sobre quem?
- Eles podem co-existir tranquila-

mente. Graças a Deus, aos Lumière, ou, 
sei lá, aos golfinhos do Parque Costa 
Azul, o cinema não é uma competição.

- Pois é, mas o assunto hoje é Berg-
man, porque não me lembro de já ter fa-
lado dele por aqui. E porque já escolhi a 
citação das pulgas pra poder tentar dar 
início ao texto menos elaborado que já 
escrevi.

- Nossa, você nem terminou e já acha 
que ele é o pior.

- Não necessariamente o pior, mas o 
menos pensado. Isso me entristece.

- Você tá como Elizabeth Vogler em 
Persona?

- Eu tô com a complexidade dos sen-
timentos de quase todo personagem de 
Bergman. Com a diferença de que ainda 
tenho a preocupação de ter que pagar 
minhas contas.

- É impressão minha ou você quis di-
minuir os personagens de Bergman?

- Eu não disse isso.
- Mas deu pra interpretar assim.
- O problema não é meu, nem de 

Bergman. Muito menos de Alma. Falan-
do nisso, quero rever Persona.

- Vá lá.
- Ainda não. O texto tá curto.
- Não se esqueça, seu editor pediu o 

texto pra anteontem.
- É verdade...
- Pois é, sua desculpa é aceitável e 

sua vontade é admirável, porque Perso-
na é um filmaço.

- Obrigado...
- Vá logo, vá.
- É, vou partir mesmo.
- Beijo...
- Beijo...
Ele deixa o computador.
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Saudade sueca
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Goleiro ao Ponta-esquerda”, documentário sobre a sele-

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

Rigor
Não estou entre os maiores entusiastas 

de Ingmar Bergman, mas Persona (1966) – 
assim como Elizaberth Vogler e Alma, inter-
pretadas por Liv Ullmann e Bibi Andersson 
– é um filme absurdo. Que fica ainda mais 
absurdo quando vemos Bergman dizer que a 
improvisação, ali, é praticamente nula, que 
o texto “foi rigorosamente concebido”. Um 
monstro esse Ingmar.

Ah, Suécia...
Falando em Suécia, bom lembrar de ou-

tra maravilha escandinava, o Deixa Ela En-
trar (2008), de Tomas Alfredson. Uma coisa 
dessas que faz você acreditar como os filmes 
de gênero precisam continuar a existir – e a 
serem reinventados. Vampiros, terror, morte 
e sangue, tudo bem protocolar, transformado 
em um filme de amor – mas não só – bem 
pessoal.

Av. Cinquentenário, 625, 1º Andar, Centro, 
Itabuna, Telefone (73) 3613 5191


