
DIREITOS - O Senhor após um in-
terstício de oito anos retorna a Câma-
ra Municipal com uma expressiva vo-
tação. A quem o Senhor credita o seu 
retorno ao Legislativo Itabunense?

CARLITO DO SARINHA (CS) - Aos 
serviços prestados por mim a comunidade. 
A seriedade e o respeito com que sempre 
tratei o meu eleitor e o povo de Itabuna.

DIREITOS – O Senhor afirmou a al-
guns meses atrás em uma entrevista 
que o seu desejo de retornar a Câmara 
era para dar continuidade as ações e 
projetos que foram interrompidos em 
2004. Quais eram esses projetos e quais 
são os novos?

CS - Legalização fundiária urbana, ou 
seja, acabar com o aforamento de terrenos 
em diversos bairros da cidade, inclusive o 
Bairro Pedro Jerônimo; Abertura da Aveni-
da Princesa Isabel, no Bairro São Caetano, 
até a BR 101, para torná-la numa grande 
Avenida comercial; Revitalização das feiras 
livres de Itabuna e construção da feira li-
vre do Bairro da Mangabinha; Transformar 

o Loteamento Emanoel Leão em Bairro e 
ajudar na melhoria de sua infra-estrutura; 
Ajudar na aprovação do Plano de Cargos 
e Salários do Servidor Público Municipal; 
Ajudar na regularização das cotas de FGTS 
do Servidor Público; Lutar por melhorias no 
atendimento da saúde pública e pelo proje-
to de regulamentação dos mototaxistas e 
motoboy, bem como lutar por melhorias na 
pavimentação asfáltica das ruas e bairros 
de nossa cidade.

DIREITOS – Podemos afirmar então 
que o 5º mandato de Carlito do Sari-
nha será também dedicado aos menos 
favorecidos economicamente?

 CS - Sim, com certeza, mas também a 
toda comunidade de Itabuna, pois entendo 
que o Vereador após eleito deverá represen-
tar toda cidade e buscar contribuir, sem-
pre, para a melhoria da qualidade de vida 
do nosso povo, seja na saúde; saneamento 
básico; educação; segurança e geração de 
emprego e renda.

DIREITOS – O Partido Trabalhista 

Nacional (PTN) elegeu dois vereadores 
em Itabuna, o Senhor e Valter Oliveira 
de Matos (Valter Socorrinho). Vocês 
irão trabalhar juntos?

CS - Acredito que sim, pois creio que os 
nossos pensamentos e ações são parecidos, 
que é ajudar aos que mais precisam.

DIREITOS – O líder maior do Par-
tido Trabalhista Nacional (PTN) na ci-
dade de Itabuna é o deputado estadual 
Coronel Gilberto Santana. Qual foi a 
participação dele em sua campanha?

CS - O Deputado Coronel Gilberto San-
tana colocou uma estrutura administrativa 
para auxiliar a todos os candidatos do PTN, 
dando suporte com orientação técnica de 
Advogados, Contadores, Psicóloga dentre 
outros servidores, para que todos pudessem 
ser orientados da melhor maneira possível, 
inclusive, colocando a sede do partido e sua 
estrutura administrativa à disposição da 
campanha, mantendo contato direto com os 
candidatos e a justiça eleitoral.

DIREITOS – O Senhor foi eleito 

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - Ano IV - n° 45 - SUL DA BAHIA
De 20 de outubro a 20 de novembro de 2012 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

O entrevistado dessa edição do Jornal Direitos é Carlos Alves de Oliveira, o 
popular Carlito do Sarinha.

 Ele nasceu na cidade de Itabuna no dia 25 de outubro de 1952, portanto está 
prestes a completar 60 anos. É Mestre de Obras da Construção Civil. Trabalhou como 
mestre de obras do Colégio IMEAM na época de sua construção, na prefeitura Muni-
cipal de Itabuna, como Fiscal de Bairros, na Prefeitura Municipal de Buerarema, na 
função de Fiscal de Obras, na Companhia Viação Sulbaiana (Sulba), como Auxiliar de 
Escritório e foi Presidente da Associação de Moradores do Bairro Sarinha Alcântara.

 Carlito do Sarinha exerceu a vereança por quatro mandatos consecutivos (1989 
a 1992; 1993 a 1996; 1997 a 2000 e 2001 a 2004). Como vereador participou no seu 
1º ano de mandato em 1989 da elaboração da Lei Orgânica do Município de Itabuna, 
quando foi denominado Constituinte Municipal. E agora acaba de ser eleito para o 
5º mandato com uma expressiva votação de 1.327 votos.

“Serei um vereador a 
favor do povo de Itabuna”

Entrevista especial com  CARLITO DO SARINHA 
- Vereador eleito no último dia 07/10 pelo Partido Trabalhista 
Nacional (PTN) na cidade de Itabuna para o 5º mandato. 

por um partido de oposição ao pre-
feito eleito Claudevane Moreira Leite 
(PRB). Carlito do Sarinha será um ve-
reador de oposição ao prefeito?

CS - Serei um vereador a favor do povo 
de Itabuna. Sempre coloquei meu mandato 
a serviço do povo, agora não será diferente. 
Todo projeto que for para beneficiar o povo 
eu apoiarei. Com certeza o povo terá em 
mim um defensor.

DIREITOS – Nos seus 16 anos como 
vereador, o Senhor foi relator das co-
missões Técnicas de Agricultura; de 
Finanças, Orçamento, Tributos e Con-
tas; de Legislação, Justiça e Redação de 
Leis; e de Educação. Além de Vice-pre-
sidente e Presidente da Comissão de Fi-
nanças, Orçamentos, Tributos e Contas. 
Ocupou também a Vice-presidência da 
Câmara, bem como participou de diver-
sas Comissões Especiais de Inquérito 
(CPIs) e Comissões Processantes. Dian-
te dessa vasta experiência podemos di-
zer que Carlito do Sarinha é candidato 
a presidente da Câmara?

CS - Sim. Estou colocando meu nome 
para ser avaliado pelos demais Edis e es-
pero contar com o apoio dos mesmos, pois 
como já foi dito tenho uma larga experiên-
cia no Legislativo e sempre demonstrei a 
minha seriedade na condução dos trabalhos 
naquela Casa. As eleições para a nova Mesa 
Diretora da Câmara só ocorrerá no dia da 
posse dos eleitos, em 1º de janeiro de 2013, 
mas já iniciamos os diálogos, inclusive com 
a possibilidade de fazer uma chapa de con-
senso, com a representação de todos os par-
tidos que irão compor a nova Legislatura.

DIREITOS – Qual a mensagem final 
aos seus eleitores e o que eles podem 
esperar do vereador Carlito do Sari-
nha nos próximos quatro anos?

CS - Em primeiro lugar agradecer a 
Deus e depois ao meu povo pelo incentivo 
e apoio que recebi durante toda a campa-
nha. E que sempre estarei à disposição do 
povo, honrando com respeito e seriedade 
o voto de cada um. Mas que continuem 
orando por mim, para que DEUS nos dê 
força, saúde e paz para trabalhar por nos-
sa cidade.



É comum no inverno aparecerem  certas do-
enças ligadas ao aparelho respiratório. Isto ocor-
re por diversas causas tais como pólen de flores 
na atmosfera; as pessoas, para se protegerem do 
frio, fecham portas e janelas, se confinando nos 
aposentos onde praticamente não há circulação 
do ar. As pessoas fortemente atópicas ou alérgi-
cas, para evitar inalação de alérgenos  poderiam 
usar máscaras ao sair à rua. Independente de 
ser alérgicas ou não deveriam usar agasalhos 
e de vez em quando abrir janelas e portas para 
facilitar a circulação de ar em suas residências.

Espirros constantes, lacrimejamento,  nariz 
entupido devido ao edema nasal e conseqüen-
te produção de secreção, falta de ar são alguns 
sintomas ligados às alergias tais como asma, ri-
nite, sinusite alérgica etc. Já a tosse produtiva, 
aquela onde há secreção de muco amarelado ou 
esverdeado, falta de ar, dor no peito, febre , do-
res musculares são sintomas que nos conduzem 
às doenças do aparelho respiratório inferior com 
comprometimento da traqueia, brônquios, bron-
quíolos e pulmões.

O comprometimento dos brônquios causa seu 
edemaciamento ou inchação, com secreção, difi-
cultando as trocas gasosas. Igualmente, os alvé-
olos pulmonares afetados vão conduzir à dificul-
dade nas trocas gasosas ou seja na inspiração do 
oxigênio e na expiração do gás carbônico.

Com o cansaço, as dores musculares forçam 
o paciente a procurar o leito a fim  de diminuir o 
gasto de energia. Como existe perda de água, o 
paciente deve ser hidratado. Se a doença for de 
fundo alérgico, o médico deverá receitar medi-
camentos sintomáticos tais como broncodilata-
dores que vão diminuir o edema dos brônquios, 
anti-histamínicos, corticoides etc. para ameni-
zar o desconto do doente. Se a enfermidade tiver 
fundo infeccioso, além de analgésicos, broncodi-
latadores, se usará antibióticos estes represen-
tando  os remédios principais no tratamento 
nas doenças infecto-contagiosas do aparelho 
respiratório.

Doenças graves que ameaçam à vida como 
as pneumonias serão melhor tratadas em regi-
me de internação hospitalar bem como os casos 
graves de asma.

Algumas pessoas pensam que as bronquites 
evoluem para a tuberculose. É falso. As enfer-
midades têm muito a ver com o sistema imu-
nológico do doente. Quando o sistema imuno-
lógico está deprimido a pessoa adoecerá desta 
ou daquela doença. E não há medicamento para 
aumentar-lhe as defesas. Por conseqüência, 
contraírá tuberculose quem estiver predisposto, 
quem estiver com seu sistema imunológico fa-
lho. Felizmente, para as grandes doenças há os 
grandes remédios.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.

Email: jairo.novaes@hotmail.com 
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O Banco de Sangue da Santa Casa de 
Misericórdia está solicitando a ampla con-
vocação de doadores de sangue para com-
parecerem à unidade para realizar doação 
de sangue. Os estoques de segurança do 
Banco de Sangue estão em níveis críticos e 
a coordenação de captação de doadores da 
unidade solicita comparecimento imediato 
dos doadores habituais e novos candidatos 
a doação de sangue. 

Com a média mensal necessária de 
1.400 bolsas de sangue, até o último fim de 
semana, somente 600 bolsas foram coleta-
das. É importante lembrar que o Banco de 
Sangue da Santa Casa de Misericórdia de 
Itabuna fornece bolsas de sangue para do-
ação para os hospitais Calixto Midlej Filho, 
Manoel Novaes, São Lucas, além do Hospi-
tal de Base Luis Eduardo Magalhães e ou-
tras unidades de menor porte na região. 

Resfriados, bronquites, 
pneumonias etc.

Por Jairo Santiago Novaes*

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

SCMI - Banco de Sangue convoca
doadores com urgência
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Em 2009, o subtipo do vírus de 
influenza denominado A (H1N1), foi 
responsável pela pandemia de in-
fluenza. Conhecida como gripe A, a 
doença teve em sua grande maioria 
casos que foram considerados leves, 
mas também foram constatados ca-
sos graves, principalmente em ges-
tantes, idosos, crianças, portadores 
de doenças crônicas e pessoas obesas 
e o elevado número de óbitos colocou 
o Brasil em estado de alerta.

Em 2010 a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), decretou o fim da 
pandemia da gripe A (H1N1), porém, 
surtos localizados continuam apare-
cendo em vários lugares do mundo, 
mesmo com  grande parcela da popu-
lação imunizada pela vacina ou pela 
infecção natural.

As baixas temperaturas do inver-
no favorecem a proliferação de vários 
subtipos do vírus de influenza, pos-
sibilitando a proliferação da gripe A, 
bem como de outras síndromes res-
piratórias, e este ano, o Brasil está 
novamente em alerta, uma vez que 
estão sendo constatados muitos casos 
de pessoas infectadas pelo vírus da 
gripe A, principalmente nos estados 
da Região Sul (Paraná, Santa Cata-
rina e Rio Grande do Sul), inclusive 
com casos de óbitos.

Quando é constatada a gripe A 
(H1N1), os médicos são orientados a 
prescreverem o antiviral oseltamivir, 
conhecido pela marca Tamiflu, o mais 

precocemente possível, sem aguardar 
resultados de laboratório ou sinais de 
agravamento, em todas as pessoas 
que apresentarem a síndrome gripal, 
particularmente nos grupos vulne-
ráveis para complicações, como as 
gestantes, crianças pequenas, idosos, 
obesos e portadores de doenças crôni-
cas. O Sistema Único de Saúde (SUS) 
disponibiliza o medicamento para as 
redes pública e privada.

Muitos dos sintomas da gripe A 
são parecidos com os da gripe comum: 
febre (39º), tosse, dores musculares e 
nas articulações, dificuldade respira-
tória, dores de cabeça, cansaço, cori-
za, vômito e diarréia em alguns casos. 
O período de incubação varia entre 
24 horas a duas semanas. Segundo a 
OMS e o Ministério da Saúde, não é 
preciso apresentar todos esses sinto-
mas para ter a doença.

      Em casos de suspeita de con-
taminação, a orientação é que você 
procure seu médico de confiança ou o 
serviço de saúde mais próximo para 
receber o tratamento adequado, o 
mais rápido possível, pois, a medica-
ção é mais efetiva nas primeiras 48 
horas após o aparecimento dos sinto-
mas, e o porcentual de cura é de qua-
se 100%.

      Cuidados básicos que ajudam 
na prevenção da contaminação pelo 
vírus da gripa A:    

─ Lave as mãos frequentemen-
te com água e sabão, especialmen-

te após tossir, espirrar ou tocar em 
superfícies como mesas, maçanetas, 
computadores de uso comum, os bo-
tões de elevadores e etc. 

─ Não compartilhe alimentos, 
toalhas, talheres, copos e objetos de 
uso pessoal.

─ Evite ficar em ambientes fe-
chados e com grande aglomeração de 
pessoas.

─ Procure cobrir a mão e o na-
riz com lenço descartável sempre que 
tossir ou espirrar.

─ Mantenha os ambientes bem 
ventilados, abra janelas e portas para 
melhorar a circulação do ar. 

─ Sempre que possível utilize o 
álcool gel para higienizar as mãos.

─ Se estiver com febre acima de 
38ºC, tosse, acompanhada ou não de 
dor de garganta, procure o seu médico 
ou a unidade de saúde mais próxima.

Como a Influenza A (H1N1) é 
uma doença respiratória aguda e a 
transmissão ocorre de pessoa a pes-
soa, principalmente através de tosse, 
espirro ou contato com secreções de 
vias aéreas de pessoas infectadas, 
vale lembrar que a prevenção ainda 
é o melhor remédio e cada um deve 
fazer a sua parte!

Por Rosemary de Ross.
Formada em Letras e em Teologia para Leigos. 
Autora dos livros “Uma mensagem por dia, o 

ano todo” e “Mensagens e orações para diversas 
situações do dia a dia” (Paulinas Editora). Pato 

Branco – Paraná. 
E-mail: rose.ross@brturbo.com.br  

Por Rosemary de Ross*

SAÚDEGripe A (H1N1) – prevenção 
ainda é o melhor remédio

OAB | BA 7968

Av. Francisco Ribeiro Jr. 198, 
Edf. Atlanta Center - Loja 05 - Centro - Itabuna-BA

Emai l : pau lo se rg iobomf im@bol . com.b r

ADVOGADOS ASSOCIADOS

73

73



Na sexta-feira (19/10) o 
prefeito eleito de Ilhéus, Jabes 
Ribeiro (PP), teve sua agenda 
pautada na Transição de go-
verno. No final da tarde ele foi 
até a prefeitura se encontrar 
o prefeito Newton Lima (PT) 
e começar os acertos iniciais 
para o processo de Transição, 
que hoje é uma determinação 
do Tribunal de Contas confor-
me a Resollução Nº 1311/2012.

Já às 19 horas ele parti-
cipou de uma reunião no ho-
tel Opaba com dirigentes dos 
partidos da aliança. A pauta 
foi o programa de governo, 
a formatação do governo e a 
transição.

Quem estará aniversa-
riando essa semana (25/10) é 
o vereador eleito pelo Partido 
Trabalhista Nacional (PTN) 
no último dia 07/10 para o 
quinto mandato, Carlos Alves 
Oliveira mais conhecido como 
Carlito do Sarinha.

Carlito do Sarinha sem-
pre foi um defensor do povo 
durante os dezesseis anos que 
esteve na Câmara de Vere-
adores de Itabuna propondo 
projetos que beneficiavam di-
retamente a coletividade.

Após um período afastado 
da edilidade, mas não política, 
pois contribuiu para que sua 
esposa Neide de Carlito tor-
nasse suplente de vereador e 
no último dia 11/10 vereadora, 
retorna à Câmara de Itabuna 

a partir do dia 1º/01/2013 com 
uma surpreendente votação.

Os amigos de Carlito do 
Sarinha representado pelos 
seus mais de 1300 eleitores, 

parabeniza-o pelos seus ses-
senta anos de idade na certeza 
de que ele sempre estará com 
Deus e o Povo, principalmen-
te nos próximos quatro anos.

ILHÉUS

ANIVERSÁRIO

Jabes e Newton acertam detalhes 
para a transição de governo

Carlito do Sarinha 
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Rigor, fluência e lógica 
de raciocínio são contamina-
dos por enxertias estranhas. 
As idéias se embaralham e 
se golpeiam, o pensamento 
se turva. Vive-se um tempo 
em que palavras fraudulen-
tamente utilizadas alicerçam 
o discurso, qualquer discurso 
feito no interesse de iludir. A 
época do despudor mais des-
lavado.

Certas expressões estão 
em moda. Um exemplo: so-
cialismo democrático. É pre-
ciso adjetivar o socialismo. O 
“companheiro” Chávez, eleito 
pela enésima vez à custa de 
programas sociais (a lição do 
vizinho lhe tem sido útil), ain-
da assentava tijolos em con-
juntos habitacionais quando a 
eleição começava.

No Brasil não está oficiali-
zada a ditadura democrática, 
mas na prática já foi chance-

lada. Com ela tentou-se um 
terceiro mandato, e talvez o 
quarto, obtidos afinal com a 
troca de protagonista e a cô-
moda permanência à sombra, 
do verdadeiro titular. Sobram 
casos na América Latina. 
Cuba dos irmãos Castro ain-
da faz escola.

Em voto recente o Supre-
mo Tribunal Federal contra os 
artífices do mensalão, o minis-
tro Ayres Britto falou em cons-
piração para manter o projeto 
de poder por tempo indefinido. 
Um “continuísmo seco, raso”. 
Nada mais se fez, nesse senti-
do, do que concretizar ensina-
mento de Gramsci.

Este pensador italiano, da 
esquerda revolucionária, con-
cebeu na prisão meios mais 
rápidos e eficazes de chegar ao 
poder sem recorrer à luta ar-
mada. Bastaria usar as fran-
quias do sistema democrático, 

manipular suas instituições 
livres. Em outras palavras, o 
aparelhamento do Estado.

A Cartilha de Gramsci 
inspirou a fundação no Brasil 
do partido hoje malsinado na 
Ação Penal 470. Empunhou a 
bandeira da ética mais severa, 
vicejou na oposição, contrariou 
projetos que agora abraça e, 
alçado ao poder pelos sonhos 
de mudança da sociedade, po-
tencializou a corrupção.

Assim que o novo parti-
do mostrou a cara, alguns de 
seus fundadores, intelectuais 
honesto jogaram a toalha. Não 
iriam edulcorar a reincidência 
de sistemas ditatoriais cadu-
cos com expressões novas de 
ilusório teor democrático.

Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras 

de Ilhéus (ALI) e da Bahia (ALB). 
Salvador – Bahia. 

E-mail: hpolvora@gmail.com

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDOA semântica 
da ilusão

Os benefícios são muitos como:

- Você se sente melhor;
- Proporcionam mais energia; 
- Ajudam no controle do estresse;
- Melhoram sua auto-imagem;
- Aumentam sua resistência ao cansaço;
- Ajudam você a relaxar e sentir-se menos tenso;
- Melhoram a capacidade de dormir mais rapidamente e melhor;
- Proporcionam uma maneira fácil de compartilhar seus momen-
tos com amigos ou familiares e fazer novas amizades;

Melhoram sua aparência:

- Tonificam seus músculos;
- Queimam calorias, ajudando a perder peso ou a manter o peso 
desejado;
- Ajudam a controlar seu apetite.

Você trabalha melhor:

- Ajudam você a ser mais produtivo no seu trabalho;
- Aumentam sua capacidade para trabalhos físicos ou qualquer 
outro tipo de movimentação;
- Aumentam sua força muscular;
- Ajudam seu coração e seus pulmões a trabalhar mais eficiente-
mente.

Assim, sentir-se bem, melhorar sua aparência e trabalhar mais 
disposto são benefícios proporcionados pelas atividades físicas re-
gulares, as quais podem ajudá-lo a aproveitar melhor sua vida de 
forma mais plena.

Por Miguel Lima.
Professor de Educação Física – Cref: 000451-G/BA, Pós-graduado em Biomecânica Aplicada à 

Saúde e Docência do Ensino Superior. 
Visite nosso site: www.academiamiguellima.confypage.com 

Nosso blog: www.clínicadecorrida.blogspot.com
          E-mail: miguellimaf@hotmail.com

Atitudes
saudáveis

 Jabes Ribeiro e Newton Lima

O aniversariante e vereador eleito Carlito do Sarinha 
e sua esposa e vereadora Neide de Carlito
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Muitos de nós praticamos 
pouca ou nenhuma atividade 
física regularmente, já que uti-
lizamos meios de transporte, 
como automóveis ou ônibus e, 
nas nossas horas livres ou perío-
dos de lazer assistimos a progra-
mas de TV. As evidências suge-
rem que mesmo exercícios leves, 
se praticados regularmente, tra-
zem benefícios a curto, médio e 
longo prazo.

Atualmente, muitas pesso-
as estão redescobrindo os be-
nefícios da pratica regular de 
exercícios, como subir escadas, 
nadar ou caminhar. Este tipo de 
exercícios também é denominado 
“aeróbico”-significando que o cor-
po utiliza oxigênio para produzir 
a energia necessária para  a rea-

lização da atividade. São exercí-
cios que podem proporcionar um 
bom condicionamento de coração 
e pulmões, praticados adequada-
mente em termos de intensidade 
e por um tempo de 30 minutos, 3 
a 4 vezes por semana. 

Mas você não tem que trei-
nar como um corredor de mara-
tona para adquirir o condicio-
namento físico necessário. 

Qualquer atividade que faça 
você movimentar-se, mesmo 
que seja por meia hora todos os 
dias, é melhor do que ficar pa-
rado assistindo à TV.

Para pessoas inativas, a 
dica é: Comece! Um bom início é 
utilizar 10 a 15 minutos do seu 
horário de almoço para uma boa 
caminhada. 
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À Carolina Amorim

As suas mãos são as mais poderosas 
forças que conheço. Elas me dominam 
por completo. É o mais traiçoeiro e im-
placável ditador que tive conhecimento, 
fazem de mim um cativo ao léu.

Adoro, por exemplo, quando no meio 
da noite você me coça a barriga. Eu me 
esparramo na cama, como um cãozinho 
feliz se deita de pernas para o ar, quan-
do o seu dono faz carinho. Ofereço-me 
ainda mais, despa- chado 
como um cachorro fiel 
e carente de afagos.

E da mesma for-
ma quando você alisa 
as minhas costas eu 
me derreto, queren-
do sempre mais. Quase 
chego a dormir. Arrasto 
a voz. Dá moleza no cor-
po. Não desejo outra coi-
sa no mundo, a não ser 
aquelas pontas de dedos 
ou leves unhas se arras-
tando pela minha coluna e 
espáduas e dorso e lombadas 
da pele carente de afagos. 

Mas adoro também quando 
você vem com um jeito mole, 
uma voz mansa, e começa a ca-
voucar as minhas dobras, limpar as mi-
nhas orelhas, arrancar cabelos imper-
tinentes da sobrancelha, dos ouvidos, 
tirar casquinhas que só você enxerga. É 
como se fosse um ritual sagrado, e eu o 
cordeiro quieto esperando pela deliciosa 
imolação. 

Aquelas duas mãos deslizando pela 
minha nuca até chegar aos meus cabe-
los, iniciando uma massagem capilar 
que consiste em puxar de leve um mon-

te de fios, e passando por toda a cabe-
ça, ativa a circulação e a minha insigne 
preguiça. 

Nessas horas posso ser ameaçado 
de morte e morrerei, pois não levanta-
rei uma palha para revidar: a felicidade 
se apoderou de mim, quero a paz e uma 
ilha deserta com suas mãos suavizando 
os meus caminhos.

Quero, como sempre quis, deitar-me 
no seu colo e, sorrateiro, esperar os 
seus toques. Anseio-os quando não 
os sinto. Imagino-os quando não 

os tenho.
E assim são completados 

os meus dias: na espera ou 
na entrega total e insana 
dos seus meneios digitais, 

percorrendo com sofreguidão 
os meus sonhos, entorpecen-

do os meus sentidos, viciando 
a minha espiritualidade, exta-

siando o meu viver.
É uma dádiva dos céus saber 

que você ignora tudo isso, que aliás 
todas as mulheres ignoram tamanho 

poder ditatorial. 
Graças a Deus o ser femi-
nino ainda não se tocou 

de que pode dominar o 
mundo! Não se tocou 

que pode amansar a fera 
mais bravia, o ser mais bruto, a alma 
do maior carrasco, com apenas as pal-
mas e as pontas dos dedos, esses toques 
que passeiam pelo corpo surrupiando o 
nosso espírito infeliz ao sabor da galé e 
do mar das nossas imperfeições mascu-
linas.

Ah, suas 
mãos...                    Por Gustavo Atallah Haun*    

BALAIO 
CULTURAL
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Por Gustavo Atallah Haun.
Professor, formado em Letras, UESC, 
e ministra aula em Itabuna e região. 

Escreve para oblogderedacao.blogspot.com 
E-mail: g_a_haun@hotmail.com

A crescente onda de violência que asso-
la todos os lugares tem sido motivo de preo-
cupação para todos.

Paz não é utopia!
O objeto da esperança é um mundo novo 

onde reine a justiça e o direito que geram 
paz e prosperidade. Sempre que existir uma 
relação desigual mantendo e multiplicando 
a exploração e a opressão entre as pessoas 
estará presente a injustiça e toda injustiça 
é fonte de violência.

O Livro do Profeta Isaias, filho de Amós, 
em seu Capítulo 32, versículo 17 afirma: “O 
fruto da justiça será a paz. De fato, o traba-
lho da justiça resultará em tranqüilidade e 
segurança permanentes”.

Destarte, não temos dúvidas em fazer 
três afirmativas:

1. A forma mais civilizada e aprazível 
para combater a violência é promo-
vendo a paz;

2. a construção da paz, em nosso meio, 
assume caráter de urgência e de 
grande necessidade; e

3. para que a paz aconteça precisamos 
abrir as portas da consciência, ter co-
ragem e vontade de transformar com 
o tempo as velhas formas de viver e 
buscar novas formas de convivência 
com nós mesmo, com o próximo e com 
o planeta.

Mas, o que é violência? De que violência 
estamos falando?

Na Comunidade Internacional de Di-
reitos Humanos, violência é compreendida 
como todas as violações dos direitos civis 
(vida, propriedade, liberdade de ir e vir, de 
consciência e de culto); políticos (direito a 
votar e ser votado, ter participação políti-
ca); sociais (habitação, saúde, educação, 
segurança); econômicos (emprego, salário) 
e culturais (direito de manter e manifestar 
sua própria cultura).

A violência é como um iceberg, a par-
te mais visível apesar de menor do que a 
invisível, corresponde a atos de violência. 
Observem que na maioria das vezes é esta, 
- a violência física de um indivíduo contra 
o outro, - que as manchetes jornalísticas 
externam freqüentemente, o que induz aos 
menos avisados a passarem a entender a 
violência apenas por este prisma.  Quando 
isto acontece, de forma míope, passa-se a 
acreditar que somente uma ação policial, 
mais polícia na rua, mais viaturas e mais 
armamento, poderá conter o avanço da vio-
lência.

Ledo engano, a violência contra a pes-
soa humana é realmente tudo aquilo que 
atenta contra a integridade física ou psí-
quica da pessoa ou contra a sua dignidade, 
contudo, a causa principal da violência não 
é a falta de ação da polícia, não é ela a prin-
cipal responsável pelo recrudescimento da 
criminalidade, se assim fosse as cadeias, 
os presídios de Itabuna não estariam su-

perlotados. A causa é outra, a violência é 
efeito.

A Polícia e encarregada de manter a 
ordem pública para a conseqüente presta-
ção da paz social. O artigo 144 da Consti-
tuição da República Federativa do Brasil 
deixa bem claro: “A segurança pública, 
dever do Estado, direito e responsabilida-
de de todos, é exercida para a preservação 
da ordem pública e da incomunicabilidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos.

I – Polícia Federal
II – Polícia Rodoviária Federal
III – Polícia Ferroviária Federal
IV – Polícia Civil
V – Polícias Militares e corpos de bom-

beiros militares.

Polícias Militares cabem a polícia os-
tensiva e a preservação da ordem pública. 
Subordina-se ao Governador do Estado.

Os Municípios poderão constituir guar-
das municipais destinadas à proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei”.

De uma coisa precisamos estar conven-
cidos: a violência estrutural – a pior – inci-
de sobre o conjunto de estruturas que não 
permitem a satisfação das necessidades e 
baseia-se precisamente na negação das ne-
cessidades.

Como manter a ordem pública para as-
segurar a prestação da paz social onde exis-
te um sistema injusto exercendo contínua 
violência institucionalizada sobre o povo, 
reduzindo suas forças? Por que imputar a 
responsabilidade do aumento ou recrudes-
cimento da criminalidade, da violência ape-
nas à Polícia?

Não tenho procuração para defendê-la, 
também não queremos aqui dizer que seu 
desempenho está perfeito, contudo, a olhar 
pelo que está acontecendo em Itabuna, na 
nossa visão, a Polícia Civil e a Militar den-
tro das suas limitações estão cumprindo o 
seu papel. Presídio e cadeias de Itabuna es-
tão superlotados. O que fazer?

A paz é fruto da Justiça. Não há paz 
sem justiça social. O vazio da falta de po-
líticas públicas ou a insuficiência das ações 
comunitárias na prevenção da criminalida-
de favorecem o caminho da transgressão. 
O efeito sinérgico somente acontecerá caso 
haja condições de uma ação integrada com 
outros órgãos.

O corpo social da humanidade está em 
decomposição. A sociedade precisa começar 
a influenciar, exigir ações e acompanhar a 
atuação do Poder Público.

Paz não é utopia, é uma aprendizagem 
possível de ser realizada por todos nós.

Você também é responsável.

Por Antonio da Silva Costa.
Coordenador do Grupo de Ação Comunitária

de Itabuna (GAC) e Membro da Academia 
Grapiuna de Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia

E-mail: ansico@uol.com.br 

Violência: 
Quem é o 
responsável?

PONTO
DE VISTA

                            Por Antonio da Silva Costa*
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Com a solenidade de entrega do Mé-
rito Educacional 2012, a FTC Itabuna 
escreveu mais uma memorável página 
na história da educação grapiúna. Rea-
lizada no último 15 de outubro - Dia do 
Professor, a solenidade reuniu 36 educa-
dores homenageados, além de seus fami-
liares, ex-alunos e autoridades locais.

Ao justificar a realização da 2ª edi-
ção do Mérito Educacional, o diretor da 
FTC Itabuna, Cristiano Lôbo enfatizou 
a iniciativa visa registrar a importância 
dos professores grapiúnas e agradecê-los 
pelas valiosas contribuições à educação 
regional. 

“Muitos já escreveram e continuam 
escrevendo suas histórias, ajudando a 
compor a matiz deste cenário que hoje 
temos orgulho de resgatar. Várias des-
sas histórias estão grafadas, outras per-
manecem nas memórias dos cidadãos 
desta região”.

“Com efeito, a trajetória da Educação 
nas cidades de Itabuna e Ilhéus perpassa 
por muitas contribuições de professores 
que imprimiram, ao fazer docente, mais 
do que um exercício profissional, e sim, 
um projeto de vida e de amor às terras 
grapiúnas”, contextualizou Lôbo.

Presente na solenidade, o secretário 
da Educação de Itabuna, Gustavo Lis-
boa parabenizou a iniciativa da FTC em 
institui o Mérito Educacional que, para 
ele, é algo inédito no estado da Bahia e, 
talvez, no Norte/Nordeste do País. “Hoje, 
este reconhecimento que é feito aos pro-
fessores deixa de ser somente da Facul-
dade e passa a ser de toda a sociedade 
itabunense”, frisou.

Homenageados - Falando em nome 
dos homenageados, a ex-reitora da Uesc, 
Renê Albagli Nogueira, destacou paridade 
com a qual a FTC reverencia os educado-
res, colocando todos no mesmo patamar, 
independente do nível de atuação ou de 
títulos conquistados ao longo da carreira. 

“Mas que valorização financeiro-
monetária, o professor precisa ter re-
conhecida sua importância social, pois 
a ele compete à formação dos cidadãos, 
seja no contexto intelectual, cultural e, 
sobretudo, ético. É esse o testemunho e 
o reconhecimento que a FTC e a socie-

dade itabunense faz neste momento nos 
concedendo o Mérito Educacional”, res-
saltou Renê Albagli. 

Na opinião da professora Maria de 
Lourdes Fontes Magalhães, o Mérito 
Educacional FTC inicia um novo tem-
po, derrubando tabus, resgatando e 
reconhecendo o papel do professor na 
formação dos cidadãos. “É uma luz que 
sinaliza às autoridades, entidades e a 
sociedade o quanto significativo é va-
lorizar o educador, no exercício desta 
nobre missão”, disse a professora ho-
menageada.

FTC Itabuna entregou Mérito 
Educacional a 36 professores
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ImAgEm

Sim, sou assim,
Assim comigo,
Assim contigo.
Sou brilho
Somos força.
Mulher-coragem me fizeste
Mulher amada me tornaste,
E quando contigo ao luar
Atendendo aos meus apelos,
Descanso o corpo em melodia,
Em campos de alfazema.
Sorrio para mim
Com lábios de satisfação.
Seduzo-me com a maturidade
Dos anos que me tornaram
A mulher hoje madura,
Outrora, ingênua
Bela menina,
Vagava  feliz e inocente
Em ruas que pensava serem minhas,
floreando os caminhos
bailando no ritmo
de Sonata ao Luar.
Hoje, mulher vibrante,
Galopante, puro-sangue.
Livre de seus temores
Rica em seus arroubos,
Livre para amar...
sim.... sinto-me assim
Assim comigo,
Assim contigo.

E O E O VENTO LEVOU...

E o vento levou pro passado
Seus beijos, meu doce amado.
Com o vento foi as carícias,
Seus carinhos, as delícias...

Do doce amor que me foi,
E o destino transformou,
E o tempo calado ficou,
Só ficou o seu semblante.

Saudade de um doce amante,
Ficou no tempo de outrora,
Sinto-me infeliz agora,
Recordo-o a todo instante.

Tempo e vento não tem culpa
Pelos meus dias sofridos,
É somente uma desculpa
Pra acalmar os meus gemidos.

Então passo pro papel,
E rogo ao Deus do céu,
Que passe minha saudade,
Mistura de amor e fel.

Um doce amor de verdade,
Que afaste esta dor,
Saudade, quanta saudade,
Saudade do meu amor.

Poesias

Por Maria da Trindade Almeida.
Compositora e Poetisa. 

Belo Horizonte – Minas Gerais.

Por Lucrecia Rocha - Poetisa. 
Salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com

MÉRITO EDUCACIONAL

Professor Cristiano Lôbo, diretor-geral da FTC, professor Antônio Costa, ex-diretor geral da 
FTC e homenageado e Wellington Ferraz, contabilista e ex-aluno de professor Antônio Costa
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Por Angelica Rodrigues
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Dr. Eurípedes 
Brito Cunha 
lança Advocacia 
Trabalhista 

No último dia 03/10, às 19h, 
no Auditório da ESAD - Escola 
Superior de Advocacia Orlando 
Gomes da OAB/Bahia, em Sal-
vador, aconteceu o lançamento 
do livro “Advocacia Trabalhista 
– Experiências Profissionais”, 
do advogado, professor, pales-
trante e acadêmico Eurípedes 
Brito Cunha. 

A noite de autógrafos contou 
com a participação de colegas de 
trabalhos, amigos, familiares, 
advogados, professores de diver-
sos cursos de Direito de Salva-
dor e de juristas baianos, que 
foram lá prestigiar o autor.

A obra - O livro que foi lança-
do pela Editora Ciência Jurídica 
de Belo Horizonte/Minas Gerais 
é uma seleção de artigos escritos 
e publicados nos órgãos de im-
prensa (jornais, revista, blogs e 
sites) do Brasil, especialmente 
da Bahia pelo autor. 

O autor – É graduado em Di-
reito pela Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e pós-gradu-
ado em Direito Imobiliário pela 
Universidade Católica do Porto, 
Portugal. É o atual presidente 
do Instituto Baiano de Direito 
do Trabalho e membro do Insti-

tuto dos Advogados da Bahia e 
do Instituto dos Advogados Bra-
sileiros, pertence à Academia de 
Letras de São Bento, Estado do 
Maranhão (sua terra natal), é 
membro honorário Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA), foi presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
Secção da Bahia e atual Conse-
lheiro Vitalício, ex-integrante do 
Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). Co-
laborador dos jornais “A Tarde” 
e “Tribuna da Bahia” e do jornal 
e revista Direitos (os primeiros e 
únicos veículos de comunicação 
jurídicos do Norte-Nordeste). 
Colabora também com as re-
vistas de Direito do Trabalho e 
Direito Processual do Trabalho, 
editora Síntese/IOB.

O autor ministrou cursos 
de Direito do Trabalho e Pro-
cessual do Trabalho na ESAD 
– Escola Superior de Advocacia 
Orlando Gomes da OAB/Bahia. 
E é também advogado militante 
do escritório Brito Cunha Advo-
gados, sediando em Salvador e 
com filiais nas cidades de Lauro 
de Freitas e Camaçari, na região 
metropolitana de Salvador.
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Formatura
Tiago Choairy Cunha 

de Lima cola grau

No último dia 11/10, quem co-
lou grau como bacharel em Direi-
to – Turma Professor José Orlan-
do de Carvalho, em Salvador, foi 
Tiago Choairy Cunha de Lima.   

A colação de grau aconteceu 
no Teatro da UNEB - Universida-
de do Estado da Bahia – Campus 
I, no Cabula e o baile na Vila Tos-
cana no bairro Itapuã no dia se-
guinte (12/10) na capital baiana.

No convite para a cerimônia, 
destaque para a bela mensagem 
de agradecimentos especiais aos 
pais Edson Lima e Eliane Cho-
airy Cunha de Lima e ao avô 
Eurípedes Brito Cunha: “Pre-
ciso agradecer profundamente 
ao meu avô Eurípedes que con-
tribuiu para a minha formação 
jurídica e pessoal, com ensina-
mentos na profissão e na vida”.

Quem 
aniversariou no 

último dia 15/10, 
foi a competente e 

atenciosa secretária 
do Escritório Brito 
Cunha Advogados 
- Salvador, Tereza 

Sampaio. Quem 
tem competência 

se estabelece. 
Desejamos a 

Terezinha que o Pai 
Celestial a cubra de 

bênçãos. Parabéns 
minha amiga.

Quem estará 
aniversariando no 
próximo dia 1º/11, é a 
bela jovem Amanda 
Cunha (a 3ª a partir 
da esquerda). Ela é 
filha do professor e 
advogado Eurípedes 
Brito Cunha Júnior, 
sócio-fundador do 
escritório Brito 
Cunha Advogados. 
Ainda nesse mês (dia 
06/11), quem também 
estará aniversariando 
será a sua mãe Ana 
Braga Cunha (a do 
meio). Desejamos 
as duas amigas 
soteropolitanas toda 
felicidade do mundo.

O agora bacharel em Direito Tiago Choairy Cunha de Lima ladeado 
por uma amiga e por sua mãe Eliane Choairy Cunha de Lima
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Uma grande confraternização da advo-
cacia baiana marcou quinta-feira (18/10) a 
inauguração do comitê político da chapa Mais 
OAB, localizado no Rio Vermelho, em frente, 
em frente à Praia da Paciência. No novo pon-
to de encontro, estiveram presentes advoga-
dos de Salvador e do interior da Bahia, como 
Carlos Medauar Reis Araújo e Gabriel Bitten-
court, que vieram de Ilhéus exclusivamente 
para o evento, assim como Batista Júnior, de 
Santo Antônio de Jesus e Pedro Figueiredo, de 
Eunapólis. “Queremos uma OAB mais atuan-
te, mais presente nas seccionais do interior e 
por isso estamos aqui e apoiamos Luiz Viana”, 
declarou Batista Júnior.

O candidato a presidente da Mais OAB, 
Luiz Viana Queiroz (foto), o vice-presidente, 
Fabrício de Castro Oliveira, e os companhei-
ros de chapa recepcionaram a todos. Uma 
das presentes foi Dinailton Oliveira, ex-

presidente da OAB Bahia, que prestigiou a 
abertura do comitê. A força feminina e dos 
jovens da advocacia baiana também estava 
presente com Luiz Gabriel Batista Neves, 
Hermes Hilarião, Marco Lourenço, Clau-
diane Gil e Cyntia Possídio, dentre outros. 
O “comitê é mais um espaço de reunião, de 
confraternização e de discussões sobre a 
campanha e a advocacia”, disse André Godi-
nho, candidato a conselheiro federal.

A Mais OAB, chapa de oposição à atual 
gestão da OAB Bahia, conta com o apoio de 
profissionais expressivos, como Fred Didier, 
João Glicério, José Aras, Antônio Adonias, 
Pinho Pedreira, Fernando Santana, Edson 
Odweir, Maurício Vasconcelos, dentre ou-
tros, e defende mais juventude, mais traba-
lho e mais honorários, mais prerrogativas, 
mais comunicação, mais transparência, 
mais interior e mais democracia.

Comitê de 
‘Mais OAB’ recebe 
advogados de 
Salvador e do 
interior da Bahia

CANDIDATURAS II

Há muito tempo que o PDV (ponto 
de venda) deixou de ser apenas o local 
de exposição de produtos e vendas ao 
cliente. O e-commerce cresce a cada 
dia. Com isso, cresce ainda mais a res-
ponsabilidade do PDV em materializar 
as marcas, onde o produto é disponi-
bilizado para comercialização e o ato 
de comprar está relacionado a fatores 
sensoriais e emocionais: visão, tato, 
audição, paladar, olfato. Os sentidos 
devem ser aguçados, explorados para 
influenciar e induzir o comportamento 
do consumidor. O shopper (ato de ir ao 
comércio ver as vitrines e fazer com-
pras) tornou-se mais exigente e mais 
inteligente. 

Esse cenário obrigou o varejo a bus-
car alternativas que aproximem ainda 
mais o PDV do target (público-alvo). 
Nesse contexto, são várias estratégias 
utilizadas, com destaque para os es-
paços exclusivos e diferenciados. Com 
o ambiente preparado para encantar, 
envolver e seduzir, o shopper mescla 
experiência de marcas e produtos com 
o mais importante: o ATENDIMENTO. 
É ele que faz o consumidor se aproxi-
mar do universo das marcas, influen-
ciado por abordagens perfeitas. A com-
pra torna-se motivada pela relação do 
comprador com a empresa. 

O velho e bom atendimento é dos 
principais pontos de branding (gestão 
da marca) e não tem outra forma de 
aplicação dessa técnica que não seja 
pelo treinamento e aperfeiçoamento da 
sua equipe de vendas. O clima e a cul-
tura organizacional são os reflexos dos 
anseios e do comportamento dos donos 

e diretores das empresas. É importan-
te passar aos colaboradores as nossas 
crenças para que se crie um ambiente 
organizacional pautado no controle, 
produzindo assim comportamentos or-
ganizacionais alinhados com a estraté-
gia da empresa.

É importante salientar que apenas 
a capacitação profissional não adianta. 
O colaborador tem que se autoperceber 
no ambiente, se sentir seguro, presti-
giado. Assim, ele passa a querer fazer 
parte da história de sucesso da empre-
sa em que trabalha. Para isso, a empre-
sa tem que colaborar muito, definindo 
as regras, objetivando as metas, enfati-
zando a importância do colaborador na 
organização e, com frequência de três a 
quatro vezes por ano, proporcionar um 
bom curso de atendimento para a equi-
pe de vendas. Aliás, esse é o 1º passo 
para se criar um clima e cultura orga-
nizacional favoráveis. É um momento 
em que o colaborador se sente presti-
giado pelo empregador, criando-se aí 
uma relação profissional aprazível com 
visão para o futuro. Assim, o patrão po-
derá exercer o seu papel de liderança 
sem atritos e cobrar as metas.

Com tudo isso, cresce o ambiente 
de trabalho, a evolução profissional 
se torna latente e o colaborador - até 
então vendedor - torna-se consultor de 
vendas, crescendo profissionalmente 
e influenciando positivamente em sua 
vida pessoal.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.
E-mail: adm@costhafera.com 

Atendimento, 
um ponto de 
branding 
importante
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A aquisição de veículo para utili-
zação como táxi, por si só, não impede 
a aplicação das normas do Código de 
Defesa do Consumidor. A constatação 
de defeito em carro novo configura hi-
pótese de vício do produto, responden-
do solidariamente a concessionária e 
o fabricante, conforme dispõe o arti-
go 18, caput, do CDC. Esse foi o en-
tendimento da 4ª Turma do Superior 
Tribunal de Justiça ao julgar Recurso 
Especial interposto pela Ford Motor 
Company Brasil.

O ministro Antonio Carlos Ferrei-
ra, relator do caso, citou precedente 
segundo o qual o fato de o comprador 
adquirir o veículo para uso comercial, 
como táxi, “não afasta a sua condição 
de hipossuficiente na relação com a 
empresa, ensejando a aplicação das 
normas protetivas do CDC” (REsp 
575.469).

O ministro Antonio Carlos lem-
brou que o STJ já decidiu, na interpre-
tação dos artigos 14 e 18 do CDC, que 
todos os que participam da introdução 
do produto ou serviço no mercado res-
pondem solidariamente por eventu-
al vício do produto ou de adequação, 
isto é, “imputa-se a toda a cadeia de 
fornecimento a responsabilidade pela 

garantia de qualidade e adequação” 
(REsp 1.077.911).

Na origem, um casal ajuizou ação 
indenizatória contra Ford Motor Com-
pany Brasil, Companhia Santo Amaro 
de Automóvel, Realce Distribuidora de 
Veículos e Banco Ford, alegando danos 
morais e materiais decorrentes da im-
possibilidade de utilização de automó-
vel adquirido por eles para uso como 
táxi. Segundo o processo, o carro teve 
problemas mecânicos e passou por di-
versos reparos em oficina autorizada, 
levando à interrupção do pagamento 
das parcelas de financiamento.

O carro, um Ford Verona, foi objeto 

de ação de busca e apreensão movida 
pelo Banco Ford. Os compradores do 
veículo tiveram seus nomes inscritos 
nos órgãos de proteção ao crédito.

Na sentença de primeiro grau, o 
juiz decidiu extinguir o processo con-
tra o Banco Ford e condenou as demais 
rés ao pagamento de 200 salários mí-
nimos (R$ 124,4 mil) para cada autor 
por danos morais. Na Apelação, o TJ-
RJ manteve o valor da indenização e 
incluiu o Banco Ford na condenação.

A Ford então interpôs Recurso 
Especial no STJ, no qual alegou vio-
lação ao artigo 2º do CDC, pois, em 
seu entendimento, a norma não pode-
ria ser aplicada no caso, em razão de 
o veículo ter sido adquirido para fins 
comerciais. Alegou ainda violação aos 
artigos 12 e 18 do CDC, “posto não se 
tratar de fato do produto, mas de vício 
do produto”.

Em decisão unânime, a 4ª  Tur-
ma deu parcial provimento ao Recur-
so Especial. Rejeitou as alegações da 
empresa quanto à aplicação do CDC e 
reduziu a indenização para 100 salá-
rios mínimos (R$ 62,2 mil) em favor de 
cada um dos autores, com juros desde 
o evento danoso. 

(ASCOM STJ)

CDC pode ser aplicado em
compra de carro profissional

DECISÕES

Na calada, anunciada com pouquís-
sima ênfase em seu portal na internet, a 
Câmara dos Deputados aprovou, na úl-
tima quarta feira, a alteração de seu Re-
gimento Interno, mais precisamente do 
art. 65, II, a fim de tornar oficial antiga 
prática dos Parlamentares: o trabalho 
ordinário de terças a quintas-feiras.

A disposição segundo a qual as ses-
sões deliberativas ocorreriam “todos os 
dias úteis, de segunda a sexta-feira” 
não se coadunava, de fato, com o que 
ocorria dentro da Câmara. A grosso 
modo, era preciso fazer algo, que ten-
tasse legitimar tamanho descalabro 
quando comparado com a realidade 
da esmagadora maioria dos brasileiros 
que tem em 44 horas semanais a ne-
cessidade de garantia do sustento. Ora, 
nada mais casuístico o trabalho dos 
Srs. Deputados ser restrito de “terça a 
quinta-feira, iniciando-se as quatorze 
horas”, a exata alteração do inciso do II 
do Art. 65 do Regimento Interno.

Aquela velha máxima segundo a 
qual os trabalhadores brasileiros não 
desistimos nunca, por certo, passa 
ao largo daqueles que exercem, nos 
termos do art. 45 da Constituição Fe-
deral, a representação do povo, este 

última quem deve deter o poder (Pará-
grafo Único do art. 1º da Lei Maior).

Com luva de pelica, aquilo que já 
era incompatível com o sistema consti-
tucional e, mais especificamente, com 
o próprio modus operandi da Câmara, 
eis que existem prazos disciplinados 
no Regimento que devem ser cumpri-
dos em horas, dias e dias úteis ime-
diatamente posteriores, a Câmara dos 
Deputados, infelizmente, dá mais um 
exemplo de como não deve ser tratada 
a coisa pública.

Despiciendo alertar para o fato de 
que a medida adotada pela Câmara, a 
despeito de lhe ser própria a criação do 
próprio Regimento (art. 51, III da CF), 
é inconstitucional, em decorrência da 
expressa disposição do art. 57 da CF, 
com a redação que lhe foi empresta-
da pela Emenda 50/2006, pela qual o 
Congresso Nacional reunir-se-á, anu-
almente, na Capital Federal, de 2 de 
fevereiro a 17 de julho e de 1º de agos-
to a 22 de dezembro, de modo que as 
reuniões marcadas para essas datas 
serão transferidas para o primeiro dia 
útil subsequente, quando recaírem em 
sábados, domingos ou feriados, e, com 
ainda mais razão, por violação aos 

Princípios da Moralidade, Impessoali-
dade e Eficiência, diante da paradoxal 
comparação entre o trabalho do povo, 
que detém o poder e paga os subsídios, 
com o trabalho do Parlamentar, que 
apenas representa e deveria fazer boa 
a gestão da coisa pública. Realmente, 
seria desnecessário.

O que não se concebe é a justifica-
tiva dada pelo Presidente da Câmara, 
que criticou os poucos Deputados que 
se voltaram contra a medida, para ofi-
cializar o calote ao trabalho ordinário. 
Afirmou que o Deputado não pode ficar 
adstrito às atividades dentro do Con-
gresso Nacional: há, na sua peculiar 
dicção, que haver tempo para que o 
homem do povo vá até suas bases elei-
torais para verificação in loco do que 
o brasileiro necessita. A grande ques-
tão, entretanto, é saber se alguém já 
viu seu Deputado, as segundas e sexta 
feiras, somente, perambulando pelas 
ruas para perguntar a cada um do povo 
quais são as mazelas da República!

Por Fabio Martins Di Jorge.
Advogado, especialista em Direito Adminis-
trativo, integrante da área de Infraestrutura 
do escritório Peixoto e Cury Advogados. São 

Paulo – São Paulo

O contrato de locações é regulado pela Lei do In-
quilinato (8245/91) e menciona no seu artigo 1° que 
continuam regulados pelo Código Civil e leis especiais 
as relações jurídicas em apart hotel, flats, hotéis-resi-
dência e equiparados. 

A palavra hospedagem é derivada de hospedar, 
do latim hospitari, que significa residir temporaria-
mente. Porém, para caracterização de hospedagem 
é necessário que o estabelecimento preste serviços 
regulares aos seus hóspedes, tais como: lavanderia, 
arrumadeira, recepção, entre outros. Além disso, o 
estabelecimento deve estar devidamente autorizado 
a funcionar.

Assim, contratos de hospedagem de longo prazo, 
mesmo em flats ou apart hotel, caracterizam a rela-
ção locatícia e assim passam a ser regulados pela Lei 
de Locações. Na prática, o contrato de hospedagem 
exige poucos documentos do ocupante, algumas vezes 
somente o documento de identidade e o preenchimen-
to de uma ficha cadastral, como se vê em um hotel, 
e, assim, permite que a ocupação seja cobrada ante-
cipada, por diária, semanalmente, quinzenalmente, 
ou pelo prazo total de permanência. E no caso de 
inadimplemento consta em todo contrato de hospe-
dagem que o apartamento será lacrado a partir do 
primeiro dia de inadimplemento. Situação razoável, 
desde que seja para uma hospedagem e não para um 
contrato de locações disfarçado de hospedagem.

Já o contrato de locações tem prazo maior. O mer-
cado utiliza o prazo de 30 meses para que tenha direi-
to a denúncia imotivada no vencimento do prazo.

Neste caso o aluguel não pode ser recebido anteci-
padamente, salvo se o contrato estiver sem garantia. 
São garantias na locação àquelas estabelecidas no ar-
tigo 37, da Lei do Inquilinato, quais sejam: I - caução; 
II - fiança; III - seguro de fiança locatícia e; IV - ces-
são fiduciária de quotas de fundo de investimento.

O contrato de hospedagem não requer garantia, 
apesar de na prática tem sido solicitado nota promis-
sória para garantir eventuais danos ao imóvel.

Quando verificada que a moradia tem animo de 
continuidade, ou seja, a ocupação ocorre pela mes-
ma pessoa por vários meses, incide a Lei do Inqui-
linato, independente da denominação. O que carac-
teriza o negócio jurídico é a destinação da locação 
e não a mera denominação do local. Em decisão re-
cente a 26ª Câmara de Direito Privado decidiu que 
a denominação de apart hotel do condomínio, sem 
qualquer demonstração da hospedagem, não ilide 
a aplicação da lei do inquilinato, não sendo capaz 
de invalidar o contrato de locação entabulado entre 
as partes.

Em respeito ao direito de habitação, quando a ocu-
pação for rápida e o local oferecer serviços, existe a 
possibilidade da realização do contrato de hospeda-
gem, que terá como característica a agilidade, a não 
necessidade um garantidor e, por outro lado, a lacra-
ção do imóvel na falta do pagamento. Como ocorre em 
hotéis, apart hotel e flat.

Porém, se a moradia for de longo prazo, o contra-
to de hospedagem é descaracterizado e opera Lei de 
Locações. Neste caso o proprietário deve fazer um 
novo contrato, exigir garantia e se houver inadim-
plência a ação cabível será a de despejo por falta de 
pagamento.

Por Rodrigo Karpat.
Advogado especialista em Direito Imobiliário e sócio do escritó-

rio Karpat Sociedade de Advogados. São Paulo – São Paulo.

Jeitinho Parlamentar: oficializado trabalho de 
terça a quinta-feira na Câmara dos Deputados

Hospedagem 
ou Locação

OPINANDO

E-mail: rodrigo@karpat.adv.br

PONTO DE VISTA
E-mail: fabio.martins@peixotoecury.com.br



1- Minha funcionária tem dois 
filhos. A empresa paga salário-
família para ela. Acontece que o 
esposo dela trabalha e também re-
cebe salário-família pelos mesmos 
filhos. É correto duas fontes paga-
rem salário-família dos mesmos fi-
lhos. Rita Maria. 

D. Rita Maria, o salário família é 
pago pelo empregador, mas descon-
tado das contribuições previdenciá-
rias devidas ao INSS. Cuida-se, pois 
de Direito Previdenciário. Se fossem 
dois empregadores diferentes,  opino 
no sentido do cabimento dos paga-
mentos pelas duas empresas, sendo 
a mesma empresa, não acredito que 
o INSS concorde, até porque o salá-
rio-família é pago, em verdade, pela 
Previdência. Aconselho, enfim, fazer 
uma consulta ao INSS, pois, como 
isso, o desconto do valor pago, é feito 
do que for devido da contribuição ao 
INSS.

2- Tenho muitas dúvidas com 
relação à estabilidade do dirigen-
te sindical. Na verdade, quantos 
membros a diretoria têm direito a 
essa garantia? Fernando Bristol.

De acordo com Súmula atual 369 
do TST, a estabilidade fica limitada a 
sete dirigentes sindicais e igual núme-
ro de suplentes.

Súmula 369 - DIRIGENTE SINDI-
CAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA

(Nova redação do item II)

[...] II - O art. 522 da CLT foi recep-
cionado pela Constituição Federal de 
1988. Fica limitada, assim, a estabili-
dade a que alude o artigo 543, § 3º, da 
CLT, a sete dirigentes sindicais e igual 
número de suplentes”.

3 - Trabalho a quase dois anos 
para a Secretaria Municipal de 
Saúde através de Reda. Gostaria 
de saber quase são direitos dos 
profissionais nesse caso e qual é a 
lei que é adotada para esse tipo de 
servidor. A quem devo recorrer se 
meus direitos não forem respeita-
dos. Josele Santos.

No REDA - Regime Especial de Di-
reito Administrativo, na rescisão con-
tratual, as pessoas contratadas atra-
vés do REDA tem direito a férias e 13° 
salário proporcional.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

Os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito 

do Trabalho ao Dr. Eurípedes 
Brito Cunha, encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com.br
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Vida heróica é a 
vida do amor

Neste mundo de morte, cuja mentalida-
de e cultura são de morte, Cristo é o Cami-
nho, a Verdade e a Vida. 

A Palavra de Deus diz que aqueles que 
odeiam o irmão estão nas trevas, mas aque-
les que o amam estão na luz. A psicologia 
prova que existem pessoas que amam e 
odeiam simultaneamente. Dessa forma, as 
pessoas quando saem do amor e vão para 
a mágoa, na realidade, vão para o caminho 
do ódio. Quanto mais nós amamos, tanto 
mais crescemos, indo para o “positivo”; mas 
quando odiamos, descemos e vamos para o 
“negativo”. 

Por isso, amemos! Não basta não fa-

lar mal de ninguém; você precisa falar 
bem! Você precisa pensar e desejar o 
bem dele! Assim, pensando, querendo 
e falando bem do outro, você tem uma 
vida heróica que é a vida do amor. Isso é 
muito difícil, porque o inimigo depositou 
em nós o rancor, o ódio, a raiva; mas é 
possível com a graça de Deus e com a 
nossa decisão de amar. 

Deus o abençoe!

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

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.

A Companhia Baiana de Patifaria volta a nossa região, mas precisamente a 
cidade de Ilhéus com uma nova montagem, “Siricotico, uma comédia de balaco-
baco”, no sábado dia 27/10, às 21h, no Centro de Convenções.

Siricotico

LEGISLATIVO ITABUNA

Recebi a seguinte citação no meu 
post no facebook “Dia do orgulho disso, 
dia do orgulho daquilo... PQP, anseio 
pelo dia em que héteros, gays, bis, tris, 
tetras, trans, pans, negros, brancos, 
amarelos, vermelhos, cristãos, mulçu-
manos, judeus, ateus, nortistas, sulis-
tas, orientais e ocidentais possam jun-
tos ir às ruas comemorar o ORGULHO 
DE SER GENTE!

Mas, será que estamos preparados 
para viver com as diferenças? E por-
que não conseguimos viver com elas? 
O que nos impede de enxergar o ou-
tro ou o comportamento do outro com 
aceitação?

Partindo do pressuposto que o ho-
mem é um ser gregário e necessita de 
outro homem para satisfazer suas ne-
cessidades, então razoável seria uma 
tendência harmônica no quesito con-
vivência. Mas, esqueceram de dizer a 
esse homem que para tanto ele preci-
saria desfazer de parcela do seu inte-
resse individual, para unido a fração 
do outro homem, formatar um consen-
so. Isso não acontece! porque o homem 
pensa como um ser individual, mesmo 
quando está vivendo coletivamente.

Spinoza disse que o bem maior de 
um homem é o outro homem, no entan-
to, ele enxerga o outro, como um meio 
de satisfazer os seus instintos e, quando 
esse não o faz, o conflito está instaura-
do. O homem individual é um homem 

que está sempre em busca de satisfazer 
os seus desejos e é munido pela paixão.

Somos seres coletivos, que agimos 
individualmente e jamais aceitaremos 
aquilo que não corresponde a nossa ver-
dade ou vontade. Por isso que Montes-
quieu dizia que o homem é capaz de vio-
lar a própria lei que ele cria, visto que 
está por ter um caráter geral pode não 
corresponder aos anseios desse homem.

No entanto, o Estado não pode 
agir assim, ele tem que responder as 
demandas sociais. Mas, nem sempre 
responder as demandas sociais é sa-
tisfazer aos nossos interesses. Por isso 
que não aceitamos aquilo que não cor-
responde aos nossos desejos ou valores 
e, rejeitamos quando o Estado no exer-
cício de sua função age no tocante aos 
interesses coletivos, principalmente 
quando se referem aos interesses das  
“minorias”(qualitativas).

Não sabemos viver com as diferen-
ças, porque ser diferente é não corres-
ponder a um padrão, que um dia foi 
declarado como normal. Mas, para que 
eu possa viver em sociedade e de forma 
harmônica terei que compreender que o 
diferente também pode ser igual, ainda 
mais que ele é GENTE como a GENTE.

Por Valéria Ettinger.
Professora do Curso de Direito da Faculdade de Tecnologia 
e Ciências – FTC e Mestranda em Desenvolvimento e Gestão 

Social CIAGS/UFBA. Itabuna – Bahia.
E-mail: lelaettinger@hotmail.com

Será que sabemos viver 
com as diferenças?

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*

Nova mesa diretora da Câmara 
de Itabuna define linhas de ação

Os integrantes da mesa diretora da 
Câmara de Itabuna, empossada por deci-
são judicial há uma semana, realizaram 
nesta sexta-feira (19) a primeira coletiva 
de imprensa para explanar à comunidade 
as ações da Casa, nesse período de pouco 
mais de dois meses que faltam para en-
cerramento do período legislativo. 

Comandada pelo atual presidente da 
Casa, Wellington Rodrigues (DEM), e 
pelo primeiro secretário, Rosivaldo Pi-
nheiro (PCdoB), a coletiva tratou de as-
suntos administrativos, preservando os 
vereadores de falarem sobre o processo do 
afastamento dos titulares, pelo Ministério 
Público, uma questão que está no âmbito 
do Judiciário.

Rodrigues informou que deverá haver 
mudanças no quadro de profissionais, vis-
to que a Justiça também afastou os asses-
sores parlamentares, mas os novos nomes 
só serão divulgados na próxima semana. 
“Não podemos inviabilizar o funcionamen-
to desta Casa. Precisamos dar continui-
dade aos trabalhos. Hoje, começaremos o 
processo e a definição será concluída na 
próxima semana”, declarou.

Contas
Outro ponto questionado foi a votação 

das contas do prefeito Capitão Azevedo, 
que foram rejeitadas pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios (TCM). O primeiro 
secretário, Rosivaldo Pinheiro, reafirmou 
o cumprimento de prazos. 

“Nós temos muitas matérias para vo-
tar, inclusive o orçamento, e vamos tra-
balhar cumprindo todos os prazos legais. 
Para isso, desde o dia 10 não paramos as 
atividades antes das 21 horas”, declarou.

Pinheiro informou ainda que protoco-
lará nesta segunda-feira (22) ofício solici-
tando à administração municipal o envio 
de informações sobre a atual situação das 
obras iniciadas em Itabuna e as  que estão 
para terminar.

Novos gabinetes
Os vereadores falaram também sobre 

a instalação dos gabinetes para recebe-
rem os 21 novos vereadores do próximo 
mandato. De acordo com Wellington Ro-
drigues, “já existem estudos de viabili-
dade para as acomodações e estamos en-
trando em entendimento com a Secretaria 
da Desenvolvimento Urbano para que as 
obras se iniciem no final deste mês ou no 
início do próximo”.

A coletiva foi encerrada com uma notí-
cia que contempla diretamente a socieda-
de em geral: os membros da mesa diretora 
informaram que está em pauta a criação 
de um canal de comunicação direta da 
Câmara para a comunidade, que deverá 
ser uma rádio Câmara ou uma página na 
internet, para transmissões das sessões 
parlamentares. A acessibilidade às ses-
sões também será priorizada nesse perí-
odo, tendo como possibilidade a mudança 
no horário de suas realizações.

Vereadores empossados no dia 10 já iniciaram os trabalhos e apontaram mudanças no Legislativo
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O bebê 
nasceu!

O papel 
da escola na 
construção social e inclusão escolar 

Que bom, o bebê nasceu!  Agora uma 
nova etapa se inicia na vida de vocês. Pode 
ser que não seja o primeiro, mas mesmo 
não sendo, ele é uma pessoa singular e, 
dessa forma, terá reações completamente 
diversas da primeira experiência. Se for o 
primeiro então, tudo é novidade. Desde o 
chorinho até as noites em claro, o cansaço, 
a preocupação, os denguinhos e cuidados, 
os mimos excessivos e o desejo de mostrar 
pra todo mundo que vocês acabam de ter 
um bebê. Aproveitem pra curtir essa fase 
ao máximo, pois ela passa rápido demais. 
Quando vocês se “ligarem” de fato, o bebê 
já estará grandinho e não será mais pos-
sível vivenciar a amamentação, o colinho, 
as primeiras palavras e passinhos. Tudo 
isso já estará fazendo parte do passado e 
não voltará mais, a menos que vocês rea-
lizem nova “encomenda” e reiniciem tudo 
com outro bebê.

Não se sintam excessivamente pre-
ocupados. No fundo no fundo, seu bebê 
precisa inicialmente apenas comer, dor-
mir, ser devidamente higienizado e aco-
lhido com amor. Isso não é tão difícil 
assim visto que, muito provavelmente, 
vocês o amam tanto que se desincumbi-
rão de tais tarefas com facilidade, além 
de poder dividi-las com terceiros: avós, 
tios, vizinhos... Sempre encontramos al-
guém para dar uma mãozinha quando 
realmente necessitamos. O que cansa 
mais é a preocupação, a noção errada de 
que nosso bebê não irá sobreviver se não 
estivermos vinte e quatro horas olhan-
do para ele e verificando sua respiração. 
Isso sim é estressante e efetivamente dei-
xa os pais em frangalhos. Aceitem meu 
conselho: não se preocupem demasiada-
mente com seu bebê. Quando ele estiver 
descansando, aproveitem para descansar 
também. Vocês irão precisar estar des-
cansados para quando o bebê acordar e 
solicitar atenção. 

Às vezes, pode acontecer de vocês pas-
sarem por momentos em que acreditem 
não amar o suficiente seu pequeno bebê. 
Isso porque o cansaço embaça um pouco 
os sentimentos e traz a sensação de que 
não queremos tanto trabalho e amolação, 
como acontece quando passamos algu-
mas noites em claro.  Não deem atenção 
a isso. É natural que sintam desconforto 
diante do cansaço dos primeiros meses. 

Vocês enfrentam uma fase de adaptação. 
Vai levar algum tempo até que se fami-
liarizem com o seu novo bebê e passem 
a conhecer seus hábitos e preferências. 
Embora ele tenha sido esperado com an-
siedade e expectativa, ainda é um estra-
nho para vocês. Somente com o correr dos 
dias irão se ambientando com esse novo 
ser que passou a integrar a família e suas 
vidas. Tenham paciência consigo mesmos 
e com o bebê. Deem-lhe a oportunidade de 
chorar e conhecer o mundo. Inicialmente, 
é através do choro que ele irá interagir 
com as pessoas. É a forma como dirá que 
está com fome, sujo, cansado ou doente. 
Procurem aceitar essa fase inicial e não 
se afobem para descobrir quando o choro 
quer dizer uma coisa ou outra. Isso só se 
consegue com o tempo e variadas tenta-
tivas, pois o bebê não vem com “manual 
de instruções” e, logo de cara, vocês irão 
descobrir isso por si mesmos.

Talvez, tenham que se desfazer de al-
guns planos e passeios por um tempo. Isso 
também é natural diante da nova situa-
ção. Saibam esperar o momento certo, em 
que se sentirão mais seguros e à vontade. 
Aproveitem para fazer passeios curtos, 
que possam ser implementados com a pre-
sença do bebê. Visitas a amigos, parentes 
ou uma volta na praça. Nada muito estres-
sante para vocês ou para ele. Nessa fase, 
quando nos deslocamos para algum lugar, 
é comum ter que arrumar uma “mala” só 
com as coisas do bebê, pois nunca sabemos 
o que poderá ser necessário. Às vezes, só 
de pensar no que se tem que providenciar 
para o passeio, o mesmo passa a ser fonte 
de insatisfação. Se isso ocorrer, simples-
mente deixe para outro dia. Vocês terão 
muitas oportunidades pela frente. Apro-
veitem para curtir o seu bebê! Aprendam 
com ele. Descubram que a tolerância e 
a paciência são virtudes que podem ser 
grandemente aprimoradas através do dia 
a dia com o seu pequenino. Valorizem seus 
progressos e expressem sua ternura atra-
vés de palavras e gestos. Tenham consci-
ência de que a vida de vocês nunca mais 
será a mesma. Ela será muito melhor!

A escola como um centro acadêmico e 
lembrado por Paulo Freire, como um lugar 
da educação formal; onde a construção de 
tomada de decisões pode ser de dois ângu-
los: a inclusão social ocasionada de ordem 
educacional ou a construção de uma socie-
dade tola e sem um panorama de melhora.

A inclusão de ordem educacional dar-
se-á a partir da amostra de uma suposta 
melhora na vida dos discentes, ou mesmo 
uma permanência na esfera social que o 
mesmo se encontra, em determinados ca-
sos. A autoestima pela absorção do con-
teúdo ou a necessidade pela busca do co-
nhecimento, notório em alguns celebres 
estudiosos, também é algo pertinente por 
essa inclusão social.

Contudo, se a instituição educacio-
nal não atenta ou não consegue construir 
através do raciocínio crítico a fim de ins-
trumentalizar os indivíduos para que 
alcancem a autonomia e respondam aos 
desafios do ambiente e se estes não en-
xergam uma possível mudança de vida, 
o jovem entra no estado de estagnação e 
sem nenhuma perspectiva de vida.

Ante o exposto, o desenvolvimento crí-
tico de mudança é resultado da escola, mas 
também da família e do seu contexto social; 
dependendo, portanto, da conjuntura desses 
pilares e a vivencia desses ciclos sociais.

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

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

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

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

Por Tales Almeida Andrade.
Presidente Adjunto da Comissão de Filantropia da Ordem 

Demolay em Itabuna – Bahia. 
E-Mail: talesfutebolarte@hotmail.com   
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 O Grupo de Toque está levantando com a população de Itabuna as difi-
culdades para tratamento de doenças das mamas. A ação que começou semana 
passada se estenderá até dia 27/10, na Praça Olinto Leoni, no centro da cidade.

grupo 
Se Toque – 
Câncer de mama

INFORME UNIVERSITÁRIO

EDUCAÇÃO

                       Por Tales Almeida Andrade*

Bacharelado em Engenharia 
Agronômica da Uesc tem

Renovação do Reconhecimento 
aprovada por cinco anos

O Pleno do Conselho Estadual de 
Educação da Bahia (CEE-BA) divulgou a 
Renovação do Reconhecimento do Curso 
de Bacharelado em Engenharia Agronô-
mica, oferecido pela Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (Uesc-Ilhéus). A re-
novação é válida por cinco anos e legaliza 
as atividades do referido curso para suas 
atividades educacionais, inclusive emis-
são de diplomas e afins.

Para trazer subsídios técnicos à deci-
são, o CEE-BA constituiu uma Comissão 
de Verificação formada por dois professo-
res com grande experiência no tangen-
te a cursos de Agronomia. Esta Comis-
são foi conferir in loco as atividades, as 
acomodações e as referências dos corpos 
técnico e docente do Bacharelado em En-
genharia Agronômica. A Comissão pro-
moveu reuniões com a Coordenação, com 
a Direção do Departamento, com o Corpo 
Administrativo, o Corpo Docente e com o 
Corpo Discente e, ainda, consultou o Pro-
jeto Pedagógico e documentos institucio-
nais referentes ao Curso e à Instituição. 
De posse de todo esse conteúdo, elaborou 
detalhado relatório que foi analisado pelo 
Pleno do Conselho, culminando na apro-
vação do Pedido de Renovação.

Tendo iniciado suas turmas em 1995, 
o Bacharelado em Engenharia Agronômi-
ca da Uesc foi considerado pela Comissão 
de Verificação “um Curso já consolidado” 
que “funciona com padrões satisfatórios 
de qualidade, atendendo a todas as exi-
gências legais e recomendações dos Con-
selhos Nacional e Estadual de Educação”. 
Atualmente, o Bacharelado apresenta um 

Corpo Docente com 96,9% de Professores 
Mestres e Professores Doutores, o que 
representa uma taxa muito satisfatória 
e que aponta, como salienta a Comissão 
de Verificação, para um forte desenvol-
vimento das atividades de pesquisa e de 
extensão. Também mereceu destaque po-
sitivo o acervo e serviços prestados pela 
Biblioteca Central da Uesc, no referente 
ao Bacharelado em Agronomia. 

Em sua análise, a Comissão de Veri-
ficação também destacou a “significativa 
ampliação dos laboratórios da Universi-
dade, que atendem o curso de Agrono-
mia”, mas fez a ressalva de que muitos 
destes laboratórios “ainda necessitam de 
equipamentos e principalmente de técni-
cos de laboratório”. 

Outra observação foi com relação às 
chamadas Áreas Experimentais, onde 
são desenvolvidos os trabalhos práticos 
relacionados ao Curso. Estas áreas en-
contram-se em locais afastados do cam-
pus, dificultando o seu uso. A fazenda 
mais próxima (Fazenda Almada), rela-
ta a Comissão, fica localizada a aproxi-
madamente 58 km do campus da Uesc, 
distância que se constitui em obstáculo 
para a realização de aulas práticas e 
projetos de pesquisa e extensão no cam-
po. O Conselho também recomendou à 
Uesc a adoção de iniciativas voltadas 
ao acompanhamento dos estudantes do 
curso, incentivando a participação dis-
cente em projetos de pesquisa e de ex-
tensão e adotando medidas que ajudem 
na diminuição dos índices de evasão dos 
alunos do curso.
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Helvécio giudice de 
Argolo – Cadeira 26

Soane Nazaré de Andrade – Cadeira 27

manoel Carlos de Almeida Neto – Cadeira 28

ACADEmIA DE LETRAS 
JURÍDICAS DO SUL DA 

BAHIA (ALJUSBA)

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

Espaço das
ACADEmIAS

*Vercil Rodrigues

*Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros 
Breves “Análises Jurídicas” e “Análises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro-fundador e Vice-presidente 
da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), Membro-
Idealizador-fundador e Vice-Presidente da Academia de 
Letras Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA) e Membro 
da Academia de Letras de Ilhéus (ALI)

Continuamos a apresentar os acadêmicos 
que compõem a Academia de Letras 

Jurídicas do Sul da Bahia (ALJUSBA).  

Helvécio Giudice de Argolo, Advogado. 
Juiz de Direito no Estado da Bahia. Pro-
fessor Universitário de curso de Direito. 
Pós-graduado em Processo Civil pela Uni-
versidade estadual de Santa Cruz (UESC); 
Mestrado e Doutorado pela Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) – Linha 
de pesquisa: Filosofia, Sociologia, Teoria 
Geral do Direito. A Cadeira nº 26 tem como 
patrono Francisco Marques de Góes Calmon.

Soane Nazaré de Andrade, formado em Di-
reito pela Faculdade de Direito da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA) em 1953. Professor de 
Sociologia da Educação e de Direito Constitucio-
nal da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC), cujo campus leva o seu nome.

Presidente do Conselho Diretor da FESPI, 
atual UESC em três mandatos consecutivos. 
Ex-presidente do Conselho. Ex-presidente da 
Maramata (Universidade Livre do Mar e da 
Mata). Ex-chefe de Gabinete do Ministro das 
Comunicações em Brasília. Membro da Aca-

demia de Letras de Ilhéus (ALI). A Cadeira nº 27 tem como patrono 
Boaventura Moreira Caldas.

Manoel Carlos de Almeida Neto – é douto-
rando em Direito do Estado pela USP, mestre 
em Direito Público pela UFBA em intercâm-
bio com a UnB, Professor de Direito Consti-
tucional e Eleitoral. Advogado desde 2003, foi 
Procurador Jurídico Municipal (2004-2006), 
Assessor de Ministro no STF (2006-2010), 
Assessor-Chefe da Vice-Presidência do TSE 
e, em abril de 2010, tomou posse no cargo de 
Secretário-Geral do TSE (atual). É Sócio Efe-
tivo do Instituto Brasileiro de Direito Eleito-
ral – IBRADE, Coordenador do Curso de Pós-
Graduação em Direito Eleitoral promovido 
pela OAB/DF-UniCEUB e autor do livro “O Novo Controle de Consti-
tucionalidade Municipal”, publicado pela editora Forense. http://lattes.
cnpq.br/7446450401090730. A Cadeira nº 27 tem como patrono Orlando 
Gomes.

ACADEmIA gRAPIÚNA 
DE LETRAS (AgRAL)

AgRAL: Promove 
Concurso: Jorge, amado 

filho de Itabuna!
Para homenagear o nascimento do escritor Jorge Ama-

do, a Academia Grapiúna de Letras – AGRAL – presidida 
pelo acadêmico Ivan Krebs Montenegro, tendo como vice-
presidente o também acadêmico Vercil Rodrigues, promove 
um Concurso de Poesias destinado aos alunos do 9º ano do 
Ensino Fundamental voltado para algumas escolas públi-
cas de Itabuna. 

As escolas foram selecionadas pela Secretaria de Edu-
cação do Município, hoje sob a direção do professor Gusta-
vo Lisboa, mais um acadêmico da AGRAL. Entre as escolas 
selecionadas estão: Imeam; Ciso; Flávio Simões; Frederico 
Smith; Lourival Oliveira e Josué Brandão.  

A AGRAL escolheu como tema para o Concurso a vida 
e a obra de Jorge Amado. Os estudantes do 9º ano daque-
las escolas devem produzir um poema autoral, inspirado na 
vida e/ou obra do escritor. A produção artística dos alunos 
(os três melhores poemas) será pré-selecionada nas pró-
prias escolas e, posteriormente, a AGRAL fará a seleção 
final escolhendo entre aqueles poemas, pré-selecionados, os 
três melhores.

A ideia da AGRAL é levar os estudantes a vivenciarem 
o universo espetacular de Jorge Amado e deixar solta a cria-
tividade em forma de versos. É também apresentar a Acade-
mia Grapiúna de Letras como um agente ativo, promotor da 
cultura e do saber, sem a pretensão de querer ser doutrinária 
ou tampouco ser a “detentora do conhecimento”: a cultura é 
produzida pelo povo e a AGRAL reconhece tal fato, além de 
reverenciar todos aqueles que se mobilizam para estimulá-la, 
sem distinções ou rivalidades de qualquer natureza. 

Os melhores autores (as) serão premiados com TV’s 
LED de 42’ (1º lugar), 32’ (2º lugar) e 29’ (3º lugar) além de 
livros. As Escolas participantes receberão Certificados e li-
vros também. A receptividade das Diretoras, coordenadoras 
e professoras ao Projeto da AGRAL, “Jorge, amado filho de 
Itabuna”, foi de grande entusiasmo. 

A Coordenação deste Concurso ficou sob a incumbência 
da acadêmica, poetisa e professora Zélia Possidônio e também 
do acadêmico e professor Claudio Zumaeta. Em cada escola 
visitada, por Zélia Possidônio e Zumaeta, houve sempre uma 
alegria e uma receptividade imensa por parte das Diretoras, 
coordenadoras e professoras: Imeam (Professora Lídia); Ciso 
(Professora Rilda); Flávio Simões (Professora Cileudy); Fre-
derico Smith (Professora Glória); Lourival Oliveira (Professo-
ra Luciane); Josué Brandão (Professora Jocélia).

 Conforme o Padre Antonio Vieira disse um dia: “Quem 
não lê não quer saber, e quem não quer saber, quer errar”. 
Portanto, a AGRAL conclama a todos: leia, aprenda, divirta-
se e descubra um novo mundo. A leitura realiza amizades 
duradouras, e neste rol de amigos, inclui-se, também, Jorge 
Amado! Mas, é preciso muita atenção, pois, Jorge Amado é 
muito maior que o ôba-ôba do seu Centenário de nascimen-
to e tem ainda muito a nos ensinar sobre, por exemplo, a 
“identidade do povo brasileiro” e especialmente do povo da 
região cacaueira. Declarou o professor Zumaeta. 

A AGRAL realizará a solenidade de entrega dos prê-
mios, em Itabuna, na Sala Zélia Lessa.


