
DIREITOS – A sua posse no dia 
13/04 contou com a presença da cú-
pula do PMDB da Bahia, com as vin-
das dos Ex-Ministros Gedel Vieira 
Lima e João Santana, do Deputado e 
Presidente do PMDB da Bahia Lúcio 
Vieira Lima, do Deputado Pedro Ta-
vares, pelos ex-prefeitos de Itabuna 
Fernando Gomes e Capitão Azeve-
do, pelo Vice-prefeito de Ilhéus Cacá 
Colchões, por vereadores de Itabuna 
e Ilhéus, além das presenças de  pre-
sidentes de diversos partidos de Ita-
buna e região. Podemos dizer então 
que o PMDB de Itabuna está unido, 
prestigiado e forte?

Renato Costa – Realmente o PMDB 
de Itabuna está vivendo um bom momen-
to. O Partido está unificado, organizado, e 
acima de tudo, os seus filiados estão moti-
vados para enfrentar os futuros embates 
partidários. O “fato novo”, é a organiza-
ção e crescimento do  PMDB MULHER. 
As mulheres do PMDB estão cheias de 
ideias e projetos, no sentido de que o Par-
tido esteja presente nos quatro cantos de 
Itabuna, com irradiação para todo o Sul 
da Bahia. 

DIREITOS - O PMDB de Itabuna, 

oposição ou situação ao  governo 
Vane do Renascer?

Renato Costa – O PMDB não está 
participando do Governo Vane. Mas es-
tamos torcendo para que Claudevane ve-
nha acertar e fazer uma boa gestão. Pois 
a população que confiou nele, e mesmo os 
que não votaram, querem o melhor para 
a cidade. Achamos ainda cedo julgar se a 
sua administração vai ser boa ou não. Va-
mos aguardar pelo menos um semestre. 
Aí, se não decolar, ficam fortes, os indí-
cios de que a sua gestão não será positiva.

DIREITOS - Existe acordo entre 
os partidos PMDB e o DEM na Bahia 
para as eleições 2014?

Renato Costa - O bom senso exige 
que os partidos de oposição ao Governo  
Jaques Wagner, estejam unidos em torno 
de um único nome para enfrentar a po-
derosa máquina de propaganda montada 
na Bahia para iludir a população incauta, 
camuflando o péssimo governo dos últi-
mos 07 anos.

Nesse enfrentamento, o PMDB, as-
sim como os Democratas, o PSDB e 
outros partidos menores deverão uni-
ficarem-se em torno de um nome que 
já tenha alguma densidade eleitoral, 
pontuando bem nas pesquisas etc. Aí 

Sobressaem se dois nomes: ACM Neto 
e Geddel Vieira Lima. O primeiro um 
jovem político que o povo de Salvador 
escolheu para ser o seu prefeito e não 
acredito que ele possa deixar essa mis-
são que lhe foi confiada. Além do mais, 
é um jovem  promissor, com um pouco 
mais de 30 anos com um belo futuro 
político em sua frente. O outro nome, 
o Geddel, com um histórico de um po-
lítico competente, de decisoes rapidas, 
deputado Federal de 05 mandatos, ex-
-ministro da Integraçao Nacional onde 
realizou um excelente trabalho, do qual 
a Bahia muito se beneficiou. Tambem é 
bom lembrar que nas eleições de 2010 
concorrendo ao governo obteve mais de 
um milhão de votos do povo baiano.

Nessa ótica, o PMDB de Itabuna abra-
çará o Projeto Geddel Governador em 
2014.

DIREITOS - Sendo seu compa-
nheiro de partido, Fernando Gomes, 
seria também seu provável candida-
to a Deputado Federal em 2014 ou a 
prefeito 2016, neste último conside-
rando seu pré-lançamento nos meios 
de comunicação?

Renato Costa - O PMDB de Itabu-
na além do projeto Geddel Governador, 
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O entrevistado dessa edição do jornal DIREITOS é o 
médico nefrologista Renato Borges da Costa. 

Renato Costa foi vice-prefeito de Itabuna (1989 – 1992) 
e duas vezes deputado estadual (1994/1997 e 1998/2002) e 
presidente reeleito do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB). 

“O PMDB não está 
participando do Governo, 
mas estamos torcendo para 
que Vane venha acertar 
e fazer uma boa gestão”

Entrevista com  REnAtO COStA 
Presidente reeleito do PMDB de Itabuna-BA

em 2014 pretentde apresentar nomes da 
cidade ou da região para concorrerem a 
Deputados: Estadual e Federal. Esta é 
uma discussão que já vai começar dentro 
do partido e ainda não tem nenhum nome 
definido.

DIREITOS - Ficaram mágoas do 
ex-prefeito Capitão Azevedo da cam-
panha de 2012?

Renato Costa - Nenhuma mágoa fi-
cou. Azevedo é uma pessoa boa e de bom 
convívio. Houve sim, muitos erros, não 
somente de sua administração, da qual 
não participamos, seja a falta de mudan-
ça de rumo imediato, com substituição de 
1º e 2º escalões, como também erros gra-
víssimos de campanha transformou uma 
eleição francamente vitoriosa em uma 
derrota, um quase empate. Isso foi o que 
aconteceu em Itabuna no último pleito.

DIREITOS - No último dia 26 de 
março, comemorou-se mais um ano 
de vida de Renato Costa, como é o 
olhar para trás e quais as perspec-
tivas do futuro sob o ponto de vista 
político?

Renato Costa - Fiquei muito como-
vido e sensibilizado pelo carinho a mim 
dispensados pelos meus amigos e correli-
gionários. Fiquei muito alegre e agrade-
cido a todos pelo gesto de amizade. Rece-
bi as felicitações com muita humildade. 
Foi muita generosidade. Coisa mesmo de 
amigos, e somente tenho é que agradecer 
dizendo que o meu melhor patrimônio 
são eles e minha família

DIREITOS - Como Renato Costa 
analisa a nova Executiva do PMDB 
de Itabuna?

Renato Costa - Comissão Executi-
va do PMDB itabunense é de alto nível 
e qualificada, ficou assim constituida: 
Fui reconduzido para a presidência. O 
1º vice-presidente é o jovem e promissor 
advogado Pedro Arnaldo Martins, Ricar-
do Xavier é o Secretário Geral, Fernando 
Vita é o tesoureiro O vereador Antônio 
Cavalcante tambem faz parte juntamen-
te com Erivanio Sobreira, o Babá cearen-
se, Dr. José Zacarias professora Cecília 
Cattai e Alberto Elmo. Também foram 
eleitos membros titulares e suplentes dos 
conselhos de ética, fiscal e os delegados à 
convenção estadual.



As vacinações representam um grande avanço 
da medicina assim como o advento dos antibióti-
cos e a descoberta da anestesia. Antes da era pré-
-vacinal, a varíola, a coqueluche, o sarampo etc. 
espalhavam o seu manto de dor e sofrimento. Tudo 
começou quando Edward Jenner, um médico, que 
clinicava no meio rural da Inglaterra, observou que 
as ordenhadoras de vacas apresentavam feridas 
nas mãos, mas nunca adoeciam de varíola. 

Continuando suas observações, Jenner esca-
rificou a porção anterior do braço de um garoto e 
inoculou na ferida um pouco da secreção de uma 
pústula obtida das mãos de uma ordenhadora.  No 
lugar da escarificação apareceu uma pústula igual 
àquelas que surgiam no paciente acometido de va-
ríola. Acrescente-se que no século XVlll os médicos 
não tinham conhecimento do sistema imunológico 
como hoje se tem.  Jenner, intuitivamente, pensou 
que o que transmitia a varíola (hoje, sabemos ser 
um vírus) para a vaca tinha o seu poder patógeno 
diminuído, arrefecido. Hoje, diríamos atenuado. 
Estava descoberta a vacinação, abrindo um amplo 
campo no capítulo da medicina preventiva.

 Louis Pasteur, tempos depois, após obter 
uma secreção do cérebro de cães raivosos, isolou 
o vírus da Raiva e o atenuou. Pasteur conseguiu 
obter uma vacina que até os dias modernos é 
usada na prevenção da Raiva.

No início do século XX, O governo de Rodri-
gues Alves, desejando sanear o Rio de Janeiro, 
escreveu ao Instituto Pasteur, solicitando-lhe o 
envio de um microbiologista. Aquele Instituto 
respondeu que entrasse em contato com o Dr. 
Oswaldo Cruz. O eminente brasileiro, além 
de iniciar o trabalho da captura de ratos, res-
ponsáveis pela transmissão da peste bubônica, 
implantou a vacinação obrigatória. Contudo, 
certos políticos e setores do Exército iniciaram 
uma revolta contra a vacinação. A revolta foi 
contida e a vacinação prosseguiu. Na década de 
1980 a varíola foi erradicada do planeta.

Toda criança brasileira tem sua carteira de 
vacinação, onde são anotada as vacinas que ela 
usa para evitar muitas doenças que no passado 
vitimaram milhões de crianças em todo mundo.

* Jairo Santiago novaes
Médico em Itabuna – Bahia.

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago novaes*
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A APPI-APLB-Sindicato, Dele-
gacia Sindical Costa do Cacau, re-
alizará no próximo dia 25 de abril, 
às 8h30min, no auditório do Centro 
Estadual de Educação Profissional 
(antigo Colégio Estadual de Ilhéus), 
a assembleia temática sobre Aposen-
tadoria e Saúde, com o objetivo de 
esclarecer a categoria sobre a ques-
tão da previdência. A atividade faz 
parte das ações de mobilização da 
14º Semana Nacional em Defesa e 
Promoção da Educação Pública, que 
será realizada entre 23 e 25 de abril, 
junto com a greve nacional da cate-
goria, onde o foco é a valorização dos 
profissionais em educação. 

A assembleia temática será aber-
ta com a exibição do vídeo “Vida 
Viva”. Em seguida acontecerá a pa-
lestra sobre “Aposentadoria por tem-
po de serviço e fator previdenciário”, 
tendo como facilitados o represen-
tante da Previdência Social de Ita-
buna, Murilo Franco. Ainda na parte 
da manhã será realizada a palestra 
sobre “Regime próprio da Previdên-
cia”, ministrada pelo advogado e as-
sessor jurídico da APPI-APLB-Sindi-
cato, Iruman Contreiras.

De acordo com a presidente da 
APPI, Enilda Mendonça (foto), a as-
sembleia temática será um momento 
importante para o esclarecimento de 
dúvidas, não somente para os traba-

lhadores em educação que estão em 
fase de aposentadoria, mas também 
aqueles interessados em conhecer 
mais os seus direitos. O encontro 
também pretende abordar outros 
assuntos ligados à questão da apo-
sentadoria, como o perfil sócio-econô-
mico, perfil funcional e participação 
sindical e social, além de questões 
motivacionais, como o envelhecimen-
to com prazer.

Dados do Dieese revelam que 
70% dos aposentados consideram 
o rendimento mensal insuficiente; 
80% precisam recorrer a crédito 
bancário nas modalidades de crédi-
to consignado, cheque especial e cré-

dito do consumidor, enquanto que 
entre 20 e 30% da renda vão para 
despesas com saúde, principalmen-
te remédios. Já com relação ao perfil 
sócio-econômico, funcional e parti-
cipação sindical e social, pesquisas 
da Confederação Nacional dos Tra-
balhadores em Educação (CNTE) 
apontam que 70% dos casos de apo-
sentadoria se deram por contribui-
ção. Os dados mostram ainda um 
alto grau de filiação de aposentados 
a sindicatos e entidades classistas e 
a participação em atividades é alta, 
especialmente assembleias, con-
gressos e atividades específicas dos 
aposentados.

Vacinações
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Eu sei que a Arena Fonte 
Nova, que também atende por 
um nome de cerveja, está linda, 
arranca suspiros: talvez o mais 
sensual estádio brasileiro desta 
ela Lula baseada no sábio pão e 
circo e voto. Daqui a séculos será 
o Coliseu baiano, uma ruína im-
perdivel em pacotes turísticos.

Aliás, a depredação começou 
no jogo inicila: cadeiras, sani-
tários, cafeteiras. Coisa de so-
menos, porque saiu barato, em 
comparação com outras arenas. 
Também, porque deixaram a nos-
sa presidente dar o chute inicial 
com a canhota, em vez o pé direi-
to? Questão, talvez, de coerência 
ideológica.

Você aí, que não se considera 
um democrata comunista, o que 
faria com tanto dinheiro? Talvez 

construisse centenas e centenas 
de hospitais, milhares de escolas 
públicas, linhas de metrô, e sa-
neasse bairros na Bahia inteira. 
Seria preferível, mas não lhe ga-
ranto um banho de urna.

Não é que o povão seja ingrato. 
Sua pobreza cultural é tão gran-
de que o espetáculo, qualquer um, 
lhe enche a barriga. A classe poli-
tica sabe que saneamento, educa-
ção, saúde, transporte de massa e 
cidadania dificultam o voto. Prefe-
re as obras visiveis: o circo distrai, 
o circo diverte, por enquanto.

Sertanejo esperto, coleciona-
dor de títulos universitários hono-
rificos, apesar de avesso à educa-
ção, o ex-presidente Lula ignorou 
riscos imensos ao trazer duas Co-
pas para o Brasil. Já está aberta 
a temporada de caça ao turista. O 

Rio de Janeiro largou na frente. E 
logo nas imediações do pedestal do 
Cristo Redentor. A estrada estrei-
ta do Corcorvado foi barricada por 
bandidos armados até os olhos.

Apesar de algumas seguran-
ça econômica, o Brasil apresenta 
alto risco de vida. Seria preciso 
uma unidade pacificadora em 
cada rua. Só mesmo os desespe-
rados haitianos e senelgaleses 
chegam para ficar. Aqui se mata 
para roubar um celular. Ao ex-
-presidente Lula, que menospre-
zou o grau de insegurança, as 
vítimas sempre poderão dizer: 
“Salve, companheiros, os que vão 
morrer te saúdam”.

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*

EXPRESSANDO

O Coliseu da Bahia

APPI realizará assembleia 
temática dias 25 sobre 
aposentadoria e saúde

Paulo Sérgio do S. Bomfim
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
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Os donos das cadeiras perpétuas no Maracanã vão 
à Justiça. Como serão impedidos de utilizá-las nos jogos 
da Copa das Confederações, da Copa do Mundo e até 
das Olimpíadas, querem tentar garantir o direito pre-
visto na Lei 335, de 1949, que instituiu as cadeiras ca-
tivas no estádio. O advogado Ricardo Amitay Kutwak, 
que representa 250 proprietários, lembra que nunca 
houve nenhuma restrição ao uso durante mais de 20 
anos. “O assento foi comprado, tem valor econômico, é 
um propriedade com direito de herança”, afirma. O ad-
vogado entrará com um pedido de liminar já que a Copa 
das Confederações ocorrerá em junho. 

Cadeiras perpétuas



“Precisamos ter segurança para ofe-
recer segurança à comunidade” é a jus-
tificativa do guarda civil municipal Jairo 
Nunes para a inclusão do treinamento 
especializado em “Armas e Tiros” na for-
mação da corporação. Jairo é um dos 19 
homens do efetivo da Guarda Civil Mu-
nicipal de Itabuna que participou de um 
curso de 476 horas, em Lauro de Freitas, 
dos dias 7 a 13 deste mês, com o objetivo 
de legalização do porte de arma da guar-
da municipal, liberado pela Lei 10.826, 
de 2003. 

As aulas foram ministradas por 12 
professores do Centro de Formação de 
Segurança e Vigilância autorizadas pelo 
Ministério da Justiça e organizadas em 
parceria com a Guarda Municipal de Sal-
vador, Polícia Federal e Academia de Po-
lícia Civil da Bahia. Os guardas aprende-
ram a manusear armamentos, receberam 
orientações de primeiros socorros, abor-
dagem correta e ação e reação.  

A formatura da primeira turma está 
prevista para o mês de maio, pois há a 
necessidade de organização da documen-
tação para encaminhar a Polícia Federal, 
que liberará o Certificado de Registro de 
Arma de Fogo - CRAF para portar pisto-

la 380, revólver calibre 38 e espingarda 
calibre 12, isso deve acontecer em até 30 
dias. Mais 200 guardas do efetivo devem 
fazer o curso ainda este ano, segundo a 
secretária de Administração Mariana 
Alcântara. Os professores serão contra-
tados para vir a Itabuna oferecer o trei-
namento e garantir que todos possam ser 
capacitados. 

O GCM Valdir Francisco, que tam-
bém participou do curso, elogiou o pre-
feito Claudevane Leite que deu um passo 
importante apoiando com investimento 
total do Município a segurança pública.  
Segundo o comandante da Guarda Civil 
Municipal, Roberto Góes, o uso das ar-
mas é para patrulhamento preventivo e 
segurança dos próprios guardas. “O com-
bate e a repressão ficam por conta da po-
lícia” disse. Itabuna é uma das primeiras 
cidades da Bahia que começa a organizar 
a capacitação da Guarda Civil. 

Nova capacitação será realizada 
para o efetivo, dos dias de 22 a 27 de 
maio, quando assistirão aulas de educa-
ção para o trânsito urbano, em curso da 
Diretoria Especializada para o Trânsito, 
da Secretaria de Transporte e Trânsito 
– Settran. 

ItABUnA

Prefeitura promove 
a capacitação para 

Guarda Civil Municipal
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Segundo a Wikipédia verdade é aqui-
lo que “estar de acordo com os fatos ou a 
realidade, ou ainda ser fiel às origens ou 
a um padrão”. Então, posso concluir que, 
tudo que tem um referencial teórico ou 
aconteceu é verdadeiro. Assim, será que 
posso afirmar que uma teoria se torna 
verdadeira quando justificada e acredi-
tada? Será que posso afirmar que um 
fato quando dito ou confirmado ele está 
fidedigno ao momento que aconteceu?

Se a verdade está associada a uma 
origem ou a um padrão, ela pode ser úni-
ca ou diversa. Se um fato é dito, por uma 
ou várias pessoas, ele, jamais, será fide-
digno a sua realidade, pois será contami-
nando pela individualidade de quem viu 
ou de quem reproduziu. Assim, se somos 
seres semelhantes e em sua totalidade 
diversos, jamais, viveremos com uma 
única realidade, com uma única crença 
ou com uma única escolha. Desta forma, 
não podemos nos direcionar, acreditando 
que determinados dogmas ou verdades 
são absolutas. 

Tenho como convicção que a única 
verdade absoluta, decorrente das rela-
ções humanas, é nascer de uma mulher 
ou morrer. Pois, nem a ciência com suas 
máquinas de fazer bebês, não descartou 
a necessidade da mulher na gestação e, 
essa mesma ciência, apesar, de ter cria-
do meios para prolongar a vida humana, 
não conseguiu transformar o homem em 
imortal. Por isso, que a natureza se faz 
dual e, muitas vezes complexa. 

Verdade absoluta é padrão de domi-
nação, é a vontade imperativa do homem 
em achar que ele com seus valores pode 
ditar comportamentos, estabelecer mi-
tos e certezas, as quais devem ser ditas, 
reditas e acreditadas como se normais 
fossem. Tenho dito: normal é a crença 
do dominador que impôs sua verdade e 
foi acreditada pelos dominados. Os do-
minados convencidos ou persuadidos re-
produziram a verdade que por força da 
dominação se tornou o padrão.  

Portanto, tem sido uma perda de 
tempo essa guerra de foice e de valores, 
nas redes sociais sobre quem tem razão 
se: Feliciano, Jean Willis, os evangélicos, 
os católicos, os budistas, os homoafetivos, 
os afro-descendentes, os índios, os rura-
listas, os nerds, o PT, o PSDB, o DEM, 
os rurais, as mulheres, os homens, os de-
fensores dos Direitos Humanos, a mídia, 

os urbanos, os roqueiros, os arrocheiros, 
os forrozeiros, os funkeiros, os punks, os 
emos, dentre outros.

Diferenças sempre existiram e exis-
tirão, o que precisamos é refletirmos 
sobre as conseqüências das verdades ab-
solutas, pois, lembrem-se: uma verdade 
absoluta matou diversos cristãos no coli-
seu; uma verdade absoluta provocou a 2ª 
guerra mundial; uma verdade absoluta 
tem matado mulheres, crianças, adoles-
centes – tem matado gente; uma verda-
de absoluta tem provocado a devastação 
do planeta; uma verdade absoluta tem 
transformado seres humanos em escra-
vos do corpo, das mãos, das mentes, da 
vida e uma verdade absoluta tem nos 
tornado reféns e prisioneiros do medo e 
da solidão e está afastando os humanos 
dos humanos e dos seres planetários.

Não precisamos ser fundamenta-
listas ou vorazes em nossas crenças, 
pois não somos os senhores de verdade 
nenhuma. O que acredito não é o que o 
outro acredita, o que sou não é o que o 
outro é. Seja autêntico, defenda sua ver-
dade, mas respeite a dos outros. Somos 
militantes das ideias e não de nossas 
verdades. 

Devemos sim, ser militantes da 
igualdade na medida das desigualdades, 
para que todos vivam em condição dig-
na de sobrevivência, para que os acessos 
sejam amplos e irrestritos e para que o 
único empecilho seja a escolha de cada 
um, conforme o seu livre-arbítrio. Quem 
não tem dúvida do que é ou no que acre-
dita, caminha para a agregação e não 
para a segregação ou hegemonia, enten-
de a complexidade da vida e se comporta 
de forma harmônica com as diferenças.

Concordo com Zé Celso quando ele 
diz: “... nós todos, mortais humanos, que 
assim se aceitam e que não temos versão 
única da vida, da “verdade”, nem somos 
proprietários dela, que amamos a liberda-
de temos de criar juntos meios para que 
esta regressão nefasta de aprisionamen-
to da vida aqui no Brasil não aconteça”...  
Seja ela decorrente de qualquer modelo 
ideológico de dominação, pois uma verda-
de tem sempre uma outra verdade... 

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

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

Quem é o 
dono da 
verdade?

CONTEXTO

                                      Por Valéria Ettinger*
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Quanta mentira cafajeste dizer que 
os relacionamentos terminam. Pelo me-
nos para mim continuam firmes como se 
ainda existissem, feito tentáculos vivos 
nos impulsionando em abstrações. Amo 
a todas que passaram por minha vida, 
mesmo sabendo-as longe, em outros 
braços, em outras rodas de diversão.

É incrível como me perco muitas 
vezes com o pensamento longe, rumi-
nando em sutilezas vividas, detalhes 
compartilhados a dois. Algumas até 
indignas de nota por serem tão bobas, 
quotidianas. Um sorriso ao longe. Uma 
palavra certa no momento oportuno. 
Um silêncio criteriosamente escolhido 
para a ocasião adequada.

Cada pessoa é um poema escrito 
com as tintas misteriosa da alma. Com 
sua singularidade marcante e que ja-
mais será esquecida. Não. Não serão ja-
mais esquecidas! Um poema cujo fluxo 
tem o seu ritmo, as suas rimas, as suas 
tônicas e, principalmente, seu querer 
poético.

As lembranças permanecem em 
mim como pequenos pacotes frágeis de 
souvenires que abrimos curiosos e re-
lembramos animados. Todos os pacotes 
juntos são o meu próprio ser. Cada qual 
com seu embrulho específico e cheiro ca-
racterizante. Cada qual tem seu som e 
gosto fluido. 

Somos a construção que fizemos de 
nós mesmos e a que fizeram de nós. Não 
me é permitido pensar diferente.

O coração na verdade é um poltro 
selvagem. Foco de inúmeras quedas. 
Quando pensamos que está domado so-
mos jogados sorrateiramente ao chão.

É aí que vêm as imagens galo-
pantes feito fantasmas e que povoam 
todas as existências. Vêm a poesia 
cintilante querendo forma e a sauda-
de-solidão me arrancando da alcova 
da serenidade.

Que mentira estúpida e pueril achar 
que tudo está perdido ou transformado 
em sombra esquecida. De uma hora 
para outra o vulcão adormecido que 
tenta se controlar, explode em chamas. 

Ninguém segura, nem mesmo o bom 
senso. Feito Oxóssi na selva em busca 
do seu monstro-dragão. Não tem corda 
certa...

Então corremos atrás, desespera-
mo-nos. Bate um instante de ilusão com 
frustração por não ter dado certo. Im-
potência. A maturidade que faltou em 
certos momentos que deveriam ser ir-
relevantes e não foram. A paciência e a 
tolerância que desabaram quando deve-
riam ficar eretas.

Enfim, agora, um relacionamento 
propício, especial, único: o contato con-
sigo mesmo. Além de toda a constelação 
do passado esculpida em nossa memó-
ria e em nosso espírito. Bandida consci-
ência... Santa consciência!

Se tivéssemos sabido que cada di-
gital iria ficar marcada para sempre 
talvez não tivesse sido tão especial. Te-
riam sido melindres e coisas que o va-
lham, já que o bom disso é a entrega, o 
improvável, o depositar no outro nossas 
próprias expectativas e felicidade. Que 
importa se ele vir a ser o meu inferno? 
Que seja também o meu limbo e o meu 
paraíso...

Apesar de tudo... irá amanhecer. Os 
pássaros irão cantar em algum lugar de 
África. Os rios farão sua rota em dire-
ção ao grande oceano e se fundirão em 
um só. Amanhecerá novas sortes, novos 
pesares, novos temores e novas tentati-
vas também.

Misterioso mundo íntimo que nos 
faz contentes e descontentes da nos-
sa jornada. Misteriosos sentimentos e 
emoções que nos guiam ao mesmo tem-
po que nos cegam. Misteriosa manei-
ra de se viver: sempre em contradição 
consigo mesmo e com o mundo, sempre 
insatisfeito com o que se tem e o que 
não se tem, com o que  é e o que não 
é. A clássica dúvida-questão-indecisão 
shakespeareana...

Poesia, nuvens 
& lembranças    

Aprendendo com a cruz

                   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

Em 2004 o ator, diretor Mel Gi-
bson produziu um filme conhecido 
como A paixão de Cristo, filme nota-
damente marcado pelas fortes cenas 
de violência, mostradas no proces-
so de crucificação. O filme foi dura-
mente criticado, mas gerou na épo-
ca várias reflexões. Nesta semana 
comemora-se a morte e ressurreição 
de Jesus. Oportuno se faz este arti-
go para os nossos amados leitores. O 
processo de crucificação não foi espe-
cífico para a morte de Jesus, era um 
martírio comum no Império Romano 
usado para punir de forma sumária 
diversos criminosos e opositores do 
governo. Além de o governo se livrar 
de ladrões e assassinos dava uma de-
monstração pública do que era possí-
vel acontecer àqueles que vivessem 
na delinquência. A crucificação era 
algo vergonhoso, uma punição desti-
nada aos piores criminosos. Aconte-
cia em lugares bem visíveis para que 
todos pudessem ver e tivessem aqui-
lo como exemplo do que acontecia a 
quem vivia à margem da lei.

O que a cruz tem a nos ensinar?  
Historicamente, a cruz é tão mar-
cante que a bandeira da Inglaterra 
(leia-se Reino Unido) é formada pe-
los vários tipos usados nas execuções 
romanas. Entretanto, as linhas que 
seguem vão se distanciar da histo-
ricidade deste fato e propor-nos um 
mergulho reflexivo em nosso ser. O 
ato de humilhação começou na pri-
são de Jesus, passou pelo julgamen-
to vergonhoso e ilegal e continuou na 
atitude escarnecedora dos soldados e 
culminou na cruz.

Os momentos que antecederam a 
cruz foram marcantes. Jesus estava 
escondido, caçado. Para ser captura-
do, alguém precisava informar onde 
ele estava e além disso identificá-lo. 
“Aquele que eu beijar, esse é; pren-
dei-o e levai-o com segurança”.Jesus 
foi traído. Muitas vezes vemos que 
as pessoas fazem isso com tamanha 
naturalidade que parece ser incons-
ciente. As relações sociais estão des-
cartáveis que trair e ser traído é algo 
normal.

Após a traição o que nos aconte-
ce é a solidão. “nisto, todos o deixa-
ram e fugiram.” Hoje, ficar só seria 
praticamente impossível, há con-
centração de pessoas em todos os 
lugares. A solidão que antecedeu a 
cruz foi integral. Mas quantas vezes 
deixamos de estar presentes na vida 
daqueles a quem amamos?  Nossos 

pais, nossos filhos. Estamos real-
mente juntos? 

“E alguns começaram a cuspir 
nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-
-lhe socos” Quantas vezes somos hu-
milhados física e emocionalmente. 
Somos obrigados a criar Estatuto 
para a Criança e o Adolescente, para 
impedir juridicamente o seu abando-
no, precisamos criar o Estatuto do 
Idoso para impedir o seu desamparo. 
Quando bastava que cada um de nós 
como membro integrante da socieda-
de evitasse ou pelo menos diminuís-
se o abandono de nossas crianças e o 
desamparo de nossos idosos. 

A cruz nos ensina o perdão. “Pai 
perdoa-lhes pois não sabem o que 
fazem”. E a ciência nos mostra hoje 
que o perdão tem o seu efeito tera-
pêutico. Muitas doenças podem ser 
evitadas ou até curadas quando 
deixamos nossos corações serem in-
vadidos pelo perdão. Por favor, não 
confundam perdão com esquecimen-
to. Com o perdão a lembrança existe, 
mas não há envolvimento emocional 
sobre ela.

E finalmente, a cruz nos ensina a 
ter um coração puro. Deus está pro-
curando pessoas puras de coração. 
O coração puro significa ter a verda-
de no íntimo que é quem realmente 
somos na profundidade. Ter um co-
ração puro começa em prestarmos 
atenção aos nossos pensamentos 
porque é dos nossos pensamentos 
que vêm nossas palavras, emoções, 
atitudes e motivações.

Cada um tem que responder à 
cruz de Cristo esta é uma verdade 
inescapável pois o destino de cada 
ser humano está associado a cruz 
de Cristo. O Papa Francisco em 
sua primeira missa pública decla-
rou: “Quando andamos sem a cruz, 
quando nós construímos sem a cruz 
e quando nós proclamamos Cristo 
sem a cruz, não somos discípulos do 
Senhor somos mundanos.” E con-
tinuou... “Nós podemos ser bispos, 
padres, cardeais, papas, mas não so-
mos discípulos do Senhor”

De sorte que a sua morte não foi 
um ato heróico em relação ao qual 
apenas precisamos ter admiração, 
mas foi sacrifical, vicária e substitu-
tiva. Ele nos confronta e nos cobra 
uma decisão.   

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia Grapiúna de Letras 

(AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: nildinh@hotmail.com 

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

Precisamos ser santos!
O Senhor pode enumerar tudo o que 

fez em nossas vidas, só o fato de exis-
tirmos já é uma graça. Também o fato 
de nos ter feito cristãos é uma prova das 
maravilhas do Senhor. Peçamos perdão 
a Deus por nosso relaxamento e medio-
cridade, não podemos ser assim, sim-
plesmente pensar que o fato de sermos 
honestos, trabalhadores e de uma boa 
família é o suficiente.

“Perdão, Senhor, por sermos consa-
grados, participarmos de grupos de ora-
ção, mas a nossa vida não corresponder 
a tudo isso. Eu me arrependo, diante 
do Senhor, da minha mediocridade e do 
meu relaxamento”. Este também é um 
ato de misericórdia.

Misericórdia não é só o Senhor nos 
pegar no colo, mas também falar firme 
conosco, colocar diante de nossos olhos 
as nossas fraquezas e mediocridades.

Precisamos saber que entre o céu e 
o inferno não há uma “coluna do meio”. 
Muitos dirão: “Senhor, Senhor!” e Ele 
dirá: “Eu não te reconheço”. Nós prega-
mos, fazemos milagres em nome de Je-
sus e temos os carismas, mas se a nossa 
vida não corresponder a tudo isso, ire-
mos para o fogo do inferno, onde sere-
mos queimados.

Peçamos que o Espírito Santo nos 
dê a graça de sermos verdadeiramente 
santos.

Deus o abençoe!

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)



A Gerência de Administração Tributária 
da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) 
informa que o equívoco nos carnês do Imposto 
Predial e Territorial Urbano (IPTU) de alguns 
moradores do Minha Casa Minha Vida, que 
contabilizava taxas de R$ 7 mil, já foi devida-
mente corrigido. 

Os cidadãos já foram informados sobre a 
revisão. Aqueles que não receberam os boletos 
em suas residências com valores atualizados, 
que variam entre R$ 90 e R$ 140, devem pro-
curar o Setor de Tributos, no Palácio Parana-
guá, no período das 8h30 às 18 horas, para pe-
gar os carnês corrigidos.

O erro ocorreu em novembro do ano passa-
do, quando a Gerência Tributária cadastrou a 
área total do conjunto Minha Casa Minha Vida 
para o cálculo do imposto de alguns imóveis, em 
vez de considerar apenas a área do imóvel.

A Sefaz reitera que o prazo para paga-
mento da cota única do IPTU com desconto 
de 20% termina nesta sexta-feira, 19, e não 
será prorrogado.

Os bairros do Pontal, Barra e Oli-
vença serão contemplados com o projeto 
São João dos Bairros, uma promoção da 
TV Santa Cruz, em parceria com a Pre-
feitura de Ilhéus. As festas vão ocorrer 
no dia 19/05 e nos dias 2 e 16 de junho, 
com o tema Paz e Tradição. O projeto 
foi apresentado aos representantes das 
respectivas localidades pela superviso-
ra de marketing da emissora, Lacivane 
Xavier, pelo vice-prefeito e secretário de 
Indústria e Comércio, Carlos Machado, 
e pelo secretário de Turismo, Alcides 
Kruschewsky (foto), na manhã desta 
sexta-feira, 19, em reunião na Casa de 
Cultura Jorge Amado. 

A realização dos festejos juninos nos 
bairros do Pontal e da Barra vai contem-
plar moradores de diferentes regiões da 
cidade. Olivença será beneficiada com 
mais uma edição do projeto, por ter rece-
bido o troféu São João dos Bairros 2012, 
como a localidade mais animada. Comi-
das típicas, brincadeiras, apresentações 
de quadrilhas, concurso da rainha do mi-
lho, música e muita dança fazem parte 
da programação do projeto. A organiza-
ção da festa entregará o troféu São João 
dos Bairros para a comunidade que se 
destacar nos quesitos participação e or-
ganização. 

De acordo com a supervisora de ma-
rketing da TV Santa Cruz, Lacivane Xa-
vier, além de resgatar e valorizar as tra-
dições juninas, o projeto deixa um legado 

que beneficia toda a comunidade. “Por 
exemplo, na sexta-feira, que antecede 
a realização da festa, serão promovidas 
palestras sobre combate a proliferação 
do Aedes aegypti, o mosquito transmis-
sor da dengue, prevenção a acidentes do-
mésticos e sobre os riscos de incêndios e 
queimaduras no período junino, além de 
conscientização sobre os riscos do uso de 
substâncias psicoativas”, comenta a su-
pervisora de marketing, informando que 
os festejos também vão ocorrer no muni-
cípio de Itabuna.

Durante a reunião, o secretário Car-
los Machado assegurou a promoção de 

serviços essenciais para a realização da 
festa, como limpeza, iluminação e estru-
tura dos palcos. Além disso, o vice-prefei-
to lembrou a importância da realização 
do cadastramento de ambulantes para 
atuar durante o evento e elogiou projeto 
da TV Santa Cruz. “O cadastramento dos 
ambulantes é necessário para melhor or-
ganizarmos a festa, possibilitando a de-
limitação de espaços e controle sobre a 
qualidade e condições de higiene dos pro-
dutos comercializados”, destacou. “Va-
mos fazer o possível para abrilhantarmos 
ainda mais essa fantástica iniciativa da 
TV Santa Cruz”, completou.  

Já o secretário de Turismo destacou 
a importância do evento para a região. 
“É uma maneira de manter a tradição 
junina e dá um esquenta para conse-
guirmos também o São João de Ilhéus”. 
O secretário ressaltou, ainda, a intera-
ção entre os bairros, lembrando que o 
projeto não beneficia apenas aos bairros 
selecionados, mas toda a cidade.

O projeto - O São João dos Bairros 
é um projeto da TV Santa Cruz, inicia-
do em 2011, com o objetivo de resgatar 
a força das festas populares, preservan-
do e fortalecendo a cultura nordestina. 
Homenageando o escritor Jorge Amado 
e o cantor Luiz Gonzaga, com o tema 
“100 anos de cantos e contos”, em 2012, 
Ilhéus ganhou a primeira edição do pro-
jeto que beneficiou os bairros Hernani 
Sá, Teotônio Vilela e Olivença.
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QUEm é 
ESSE hOmEm?
Quem é esse homem
Da cor de âmbar
Que me faz suspirar
Nas noites de luar?

Eu o amo profundamente
Como uma delicada flor
Que me faz relembrar
Os dias dourados
Em que nele pensava.

Na margens dos rios
Flores mil, tapetes formavam
Um amor ardente, sonhava
Meu coração palpitava
Quisera eu concretize-se
Antes que se desfaça.

Quem é esse Homem?
Que não gosta de amarras,
Ama silenciosamente,
Oculta emoções,
Disfarça sentimentos,
que em seu coração forte
habitam.

De corpo atlético,
Ofegante, valente,
Vitalizante como touro
Gladiador em suas lutas
Vencedor em suas batalhas,
Lobo em seus desejos,
Notável em suas conquistas.

Quem é esse homem?

ILHÉUS

Prefeitura explica erro no IPtU 
do Minha Casa Minha Vida

Projeto São João nos Bairros vai
ocorrer no Pontal, Barra e Olivença

Poesias

Por Lucrecia Rocha - Poetisa. 
Salvador- Bahia

E-mail: lucreciarocha@gmail.com

ACONChEgO

No abraço
apertado
da amiga,
tudo se dilui
em alegria,
aconchego
e esperança.
Não há mais
intriga
a estragar
o dia,
pois o homem
adulto em
seus braços
é só criança.

Por Wagner Albertsson.
Poeta Itabunense

                                           e-mail 
wagner-albertsson@hotmail.com
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Em Itabuna, no Sul da Bahia, a Sala 
Zélia Lessa ficou lotada de convidados, 
confrades e confreiras da Academia 

Grapiúna de Letras – AGRAL, reunidos no último 
dia 4 de abril, em comemoração aos dois anos de 
fundação desta Egrégia Casa. O evento foi festivo 
e cultural, com uma programação que contou com 
musicalidade, teatro, poesia e culminou com um 
jantar de confraternização para acadêmicos e 
convidados. Uma festa de aniversário que jamais 
será esquecida em nossa região.

Os convidados e os membros da Academia foram 
agraciados com a apresentação de um trecho da 
Rapsódia Grapiúna, trabalho da Confreira Zélia 
Lessa, que prestou homenagem Academia com 
os Cantores de Orfeu e o Coral da Agral com O 
Tropeiro. 

A Agral tem em seus quadros verdadeiros 
virtuoses das artes, letras e da poesia, valores 
que enchem toda a sociedade de orgulho, por seus 
mentores e diretores.

Fundada em 4 de abril de 2011, a AGRAL, 
que foi a primeira Academia do gênero a ser 
fundada em Itabuna, depois de cumprir todos 
os rituais protocolares, registros, etc, teve a sua 
primeira reunião, que empossou os seus primeiros 
27 membros, no dia 27 de março de 2012, 
coincidentemente, dia do Teatro. E nas reuniões 
posteriores foram empossados os demais membros. 

A reunião festiva e cultural, aconteceu 
brilhantemente com os aplausos e elogios dos 
convidados e membros da Academia. São dois anos 
que valem Ouro, com grandes felicitações. 

Academia 
grapiúna de 
Letras completa 
dois anos 
de fundação
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Déo Cabeleleira

Déo ladeada por suas duas afilhadas Angelica e Sancelisa

Quem aniversariou no úl-
timo dia 22/04, foi a minha 
querida madrinha-amiga 
Déo Cabeleleira, que mora 
na cidade de Ubaitaba.  
Continuamos pedindo ao 
Pai Celestial que a aben-
çoe cada vez mais, pois é 
merecedora. Déo é uma 

dessas pessoas agradavéis 
que Deus colocou no mun-
do para nos fazer sorrir e 
acreditarmos que realizar 
o bem é um compromisso 
cristão. Paz, harmonia e 
felicidades são os votos de 
suas afilhadas Angélica e 
Sancelisa.



O Teatro é para mim uma 
profissão. Um troço sério. Chego 
a afirmar no meu primeiro livro 
que ele é como um sacerdócio, 
uma vocação, uma religião. Sou 
um diretor – também – de ato-
res e atrizes. Gosto de construir, 
re-construir e destruir para que 
haja renascimento. Só que mi-
nha “destruição” é pacífica. Ela 
não é dita explicitamente no tex-
to dramático, mas “se salienta 
da maneira pela qual o texto é 
interpretado pelo ator.” E, quan-
do faço isso estou trabalhando o 
subtexto que é, exatamente, isso 
que acabei de afirmar. “O sub-
texto é uma espécie de comen-
tário efetuado pela encenação e 
pelo jogo do ator, dando ao es-
pectador a iluminação necessá-
ria à boa recepção do espetácu-
lo,” assinala Patrice Pavis.

Observem que esta ideia de 
subtexto surgiu com Stanisla-
vski. Ele, o subtexto, é um ins-
trumento psicológico que infor-
ma sobre o estado interior da 
personagem, cavando uma dis-
tância significante entre o que é 
dito no texto e o que é mostrado 
pela cena. O subtexto é o traço 
psicológico ou psicanalítico que o 
ator imprime a sua personagem 
durante a atuação.

Vocês precisam entender o 
seguinte: Todo e qualquer tex-

to é encenado a partir de uma 
compressão que é exercida sobre 
ele. O texto, por exemplo: “Não 
quero” ou “Não posso” pode até 
ter um significado oculto para 
o público, mas ele tem um sig-
nificado concreto para o ator 
ou para a atriz. Não quero “o 
quê?” Não posso, “por quê?” A 
pergunta está implícita. O sub-
texto nos remete ao discurso da 
encenação: “o subtexto começa e 
controla toda a produção cênica, 
impõe-se mais ou menos clara-
mente ao público e deixa entre-
ver toda uma perspectiva inex-
pressa do discurso, uma pressão 
por trás das palavras.”

O subtexto nos remete à na-
turalidade. Talvez até a criação 
de uma partitura cênica, embora 

os puristas do texto o considerem 
um fim em si. Entretanto, apesar 
de possuírem conceitos divergen-
tes, subtexto e partitura cênica 
nos remete a uma subpartitura 
do ator. Calma, não estou subs-
tituindo a palavra “subtexto” por 
“subpartitura”, limitada demais 
ao teatro psicológico e literário. 
Não sou um diretor cinestési-
co e emocional, articulado com 
base nos pontos de referência e 
de apoio do ator. O fato é que, a 
subpartitura pode se manifestar 
através do espírito e do corpo do 
espectador. Ou seria do ator?

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro,dramaturgo, 

escritor e membro da Academia de Letras 
de Ilhéus - Ilhéus-BA
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Por Rita Lírio *

Língua Portuguesa
&Reflexão 

Por Pawlo Cidade *

CULTURA

O papel do subtexto Linguagem 
e Ideologia

A formação e a manu-
tenção de uma variedade 
padrão, segundo a visão 
política de Gnerre (1998), 
podem ser relacionadas à 
noção de ideologia. Para o 
autor, “os cidadãos apesar 
de declarados iguais peran-
te a lei, são, na realidade, 
discriminados na base do 
mesmo código em que a lei 
é redigida”.

Nesse sentido, Chaui 
(2001), explica o processo 
de formação da ideologia, 
distinguindo a praxis (ação 
sociopolítica) da alienação 
(desconhecimento de sua 
origem e de suas causas). 
Para a autora, a alienação 
social forma o senso comum 
da sociedade, que assimila 
explicações e justificativas 
para a realidade, tal como é 
diretamente percebida e vi-
vida. Por meio da ideologia, 
as ideias da classe social 
dominante e dirigente tor-
nam-se opinião de todas as 
classes e de todas as socie-
dades. A ideologia funciona, 
então, como um mecanismo 
para ocultar e dissimular 
as divisões sociais e políti-
cas, dando-lhes a aparência 
de indivisão e diferenças 
naturais entre os seres hu-
manos.

Chaui explica essa indi-
visão como sendo a crença 
em que, apesar da divisão 
das classes sociais, somos 
todos iguais porque parti-
cipamos da ideia de “huma-
nidade”, “nação”, “pátria”, 
“raça”, etc. e diferenças na-
turais como o mito de que 
as desigualdades sociais, 
econômicas e políticas não 
são produzidas pela divisão 
social, mas por diferenças 
individuais e naturais.

Deste modo, do ponto 
de vista histórico e linguis-
tico, Gnerre acredita que a 
língua dos gramáticos foi 
um produto elaborado com 
a função de ser uma norma 
imposta sobre as demais 
variedades, utilizada como 

a língua do poder politico 
e cultural, que deveria ser 
poupada de influência ne-
gativa da plebe. Já para 
Bagno (2000), a doutrina 
da Gramática Tradicional 
desconsidera e distorce o 
vínculo da ideologia com a 
realidade, com o aparente 
propósito de “democratizar 
o acesso à norma culta”. 
Para o autor, o que a Gra-
mática Tradicional preten-
de, de fato, é “preservar a 
distância que separa os que 
já sabem essa norma culta, 
dos que a ignoram”.

Pode-se dizer, então, 
que a ideologia silencia o co-
nhecimento de que a impo-
sição de uma norma padrão 
foi historicamente constitu-
ída a partir de critérios de 
poder (imposição do latim) 
e não porque seja natural-
mente superior às demais 
variedades. Conhecer tal 
realidade, não implica dei-
xar de dominar ou de pre-
tender dominar a variedade 
padrão porque isso significa 
ignorar uma regra já insti-
tuída pela sociedade, acar-
retando uma das formas de 
alienação social apresenta-
das por Chaui, uma vez que 
a sociedade é regida por 
regras e ignorá-las torna a 
vida social insustentável. 
Pelo contrário, implicaria 
em levar o sujeito a conhe-
cer as diversas variedades 
linguísticas e dar-lhe a pos-
sibilidade de optar por usar 
a norma padrão, pois, do-
minar a variedade padrão 
é um direito do cidadão e 
amplia a sua capacidade 
de percepção da realidade, 
bem como de expressar sua 
inconformidade com ela.

Por Rita Lírio.
Professora de Língua Portuguesa 

e Teoria da Argumentação Jurídica da 
UNIME; Mestra em Letras - UESC; Mem-

bro do Grupo de Pesquisa Identidade 
Cultural e expressões Regionais – ICER 

(UESC); Professora de Língua Portugue-
sa das redes estadual e municipal de 

ensino. Itabuna – Bahia 
E-Mail: rita_lyrio@hotmail.com 

“Não acredito que o trabalho do ator seja mostrar o que 
ele (ou ela) é capaz de fazer, mas levar o público a um ou-
tro tempo e espaço; a um lugar que o público não encontra 
na vida diária. O ator é como o motorista de um carro que 
transporta o público para algum lugar além, algum lugar 
extraordinário. Esse é o meu interesse em servir ao público.”

Yoshi Oida

Cena do 
filme: “As 
Aventuras 
de Pi”
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O último sábado (20) foi movimentado 
nas 32 unidades de saúde espalhadas pelos 
quatro quantos de Itabuna, já que foi o dia 
escolhido pelo Ministério da Saúde para 
ser o dia “D” de vacinação contra a gripe. 
Somente na próxima semana o Departa-
mento de Vigilância à Saúde do município 
divulga o resultado parcial da campanha, 
mas diretora Larissa Pimentel adiantou 
que a procura pela vacina ficou dentro da 
expectativa.

Desde cedo que centenas de pessoas di-
rigiram-se as unidades de saúde para vaci-
nar-se contra os vírus da gripe A/H1N1, A/
H3N2 e influenza B, que foram os três sub-
tipos do vírus da gripe que mais circularam 
em todo o País no inverno passado. Entre os 
primeiros a garantir a dose estava o aposen-
tado Esmerando Fernandes Santos.

Fernandes contou que desde que a cam-
panha começou não perde a vacinação anual 
e falou dos benefícios que vem tendo. “An-
tes eu gripava com facilidade. Hoje não so-
fro com mais esse tipo de problema”, disse.  

Quem também aprovou a vacina foi a dona 
de casa Almerildes Marinho dos Santos, 
afirmando que o resultado tem sido muito 
bom e  até incentiva os vizinhos a imunizar-
-se contra a gripe. 

Prosseguimento
Grávida de seis meses, a dona de casa 

Gabriela Modesto não só correu para se vaci-
nar, como também levou o filho de um ano e 
três meses. “Estou garantido saúde para mi-
nhas crianças. Há estudos do Ministério da 
Saúde comprovando que a imunização traz 
benefícios. Então, temos que fazer a nossa 
parte”, afirmou.

   A campanha de vacinação contra 
a gripe em Itabuna prossegue até o dia 26 
nas unidades da saúde, das 8 às 17 horas. 
Devem ser imunizadas pessoas com idade 
a partir de 60 anos, crianças de seis meses 
a 1 ano, 11 meses e 29 dias, gestantes, mu-
lheres em período pós-parto de até 45 dias, 
portadores de doenças crônicas,  presidiários 
e profissionais da saúde.

Dia D contra gripe movimenta 
unidades de saúde em Itabuna

SAÚDE

A “grande depressão 
econômica de 1929” X “
A grande destruição da 
lavoura cacaueira de 1989”

A idéia central que norteia 
esse artigo é destacar as simili-
tudes entre a “Grande Depres-
são de 1929” (que encontra cor-
respondência também com essa 
“quebradeira” atual dos bancos 
estadunidenses) e a “Grande Des-
truição da Lavoura Cacaueira de 
1989” (respeitando-se, claro, suas 
proporcionalidades). Penso que 
ou enfrentamos a crise da lavou-
ra cacaueira com a diferenciação 
que ela exige ou continuaremos 
presos a ela, e pior, sujeitos à ex-
ploração política dos candidatos 
de plantão. 

O “crack” da Bolsa de Nova 
York pode ser entendido como um 
movimento acentuado de queda 
dos preços das ações numa sessão 
da Bolsa. Em Outubro de 1929, 
iniciou-se um período de vários 
anos de descida da Bolsa que cul-
minou em julho de 1932, quando 
o índice Dow-Jones apresentou 
uma perda de 90%, acompanha-
do por uma falência de bancos e 
de empresas, além de um eleva-
do nível de desemprego. Aliás, a 
taxa de desemprego alcançou um 
recorde de 29% em 1932, uma 
das mais altas do mundo até os 
dias atuais. Tais fatos desenca-
dearam uma série de efeitos ne-
gativos na economia mundial, a 
saber: as exportações de produtos 
agrários(café, trigo, cacau, etc.) 
e minérios (cobre, zinco, ferro, 
etc.) de países da América Lati-
na, caíram vertiginosamente; o 
desemprego atingiu milhões de 
trabalhadores e os agricultores 
chegaram a queimar a produção, 
pois, os preços dos produtos não 
compensavam o custo do trans-
porte; a falta de abastecimento 
levou a fome para cidades ame-
ricanas e as filas para conseguir 
comida (distribuída gratuitamen-
te pelo Governo) tornaram-se 
comuns nos grandes centros. Ou 
seja, a economia americana mer-
gulhara numa recessão brutal, 
arrastando com ela grande parte 
dos países capitalistas.

Franklin Delano Roosevelt, 
presidente dos Estados Unidos de 

então tomou medidas ‘drásticas’ 
para reverter aquele quadro de-
solador. O “New Deal”, ou “Novo 
Acordo”, Programa de Ações Eco-
nômicas, propunha: 1. Na indús-
tria, limites à produção e tabela-
mento dos preços dos produtos; 
2. No setor financeiro, criou-se 
uma legislação para controlar a 
atividade da Bolsa e dos Bancos; 
3. No campo social, foi estabele-
cido o salário mínimo, reduziu-se 
o horário de trabalho de 40 horas 
semanais e foram introduzidas 
medidas de proteção aos traba-
lhadores; 4. Para combater o de-
semprego, o governo promoveu 
grandes obras públicas – cons-
trução de barragens, estradas, 
pontes, etc.; 5. Na agricultura, 
o estado indenizou os produto-
res, concedeu créditos para pa-
gamento de dívidas, esticou em 
mais de uma década o pagamento 
dos novos empréstimos e garan-
tiu preços mínimos. E assim, em 
1936, os indicadores econômicos 
mostravam que a recessão tinha 
passado. Há controvérsias sobre 
algumas das medidas adotadas 
pelo Governo norte-americano, 
contudo, destaca-se a singulari-
dade com que os Estados Unidos 
trataram aquela crise. 

Na perspectiva do profundo co-
lapso vivido pela lavoura cacauei-
ra, que se arrasta há quase duas 
décadas, vejo semelhanças (pro-
porcionais, como já disse) entre 
a “Grande Depressão Econômica 
de 1929” e a “Grande Destruição 
do Cacau de 1989” (especialmen-
te quanto às suas maléficas con-
seqüências). Refiro-me, portanto, 
à chegada da vassoura-de-bruxa 
(Crinipellis perniciosa) aqui na 
Região Cacaueira da Bahia que 
até a presente data tem causado 
estragos tão graves quanto aque-
les gerados pelo “crack” de ‘29. 
Isto veremos no próximo artigo.

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/

UCSAL. Especialista em História do Brasil e 
Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (AGRAL). 
Itabuna – Bahia.

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Por Claúdio Zumaeta*

OPINIÃO

Parte 1



Palavras
Quando me sentei para fazer este 

artigo a idéia era escrever algo bem 
bonito, pois a dureza dos noticiários e 
situações cotidianas muitas vezes nos 
deixam entristecidos e melancólicos. 
Necessitamos de palavras esperanço-
sas e belas. Promessas de um futuro 
melhor, incentivos, palavras doces, me-
lodiosas, reconfortantes. Com certeza 
não é o que muitos de nós temos ouvi-
do. Esta minha semana de trabalho foi 
pesada, confesso. Não tanto pela feiúra 
dos casos atendidos, mas pela obser-
vação da forma como as pessoas estão 
escolhendo se relacionar. Uma forma 
raivosa, colérica, intempestiva. Poucos 
assumem a responsabilidade por seus 
erros, preferindo culpar os demais. Pa-
lavras agressivas, ríspidas, desrespei-
tosas, como se os outros fossem nossos 
inimigos enquanto que, na maioria das 
vezes, tratam-se de nossos pais, filhos, 
cônjuge, colegas de trabalho. Algo está 
errado e precisamos consertar urgente.

 Por que tratamos assim as pessoas 
que amamos? Por que nós simplesmen-
te as esmagamos com o peso de nossas 
palavras ofensivas? É lamentável que 
dentro de uma mesma casa as pessoas 
não consigam conviver com um mínimo 
de civilidade. É uma estupidez pisar 
naquele que divide com a gente tudo o 
que possui de bom e ruim, pois fazemos 
o mesmo. Ou será que existe alguém 
nesta Terra que possua apenas quali-
dades? Precisamos dar o direito do ou-
tro também se manifestar e, de repente, 
pensar de modo diverso do nosso. Isso 
pode ser fonte de crescimento e ama-
durecimento. O que ganhamos podan-
do a livre expressão do outro? Pessoas 
encolhidas, ensimesmadas, tristonhas 
ou ainda inseguras, defensivas, rudes. 

Por que fazemos assim? Será que isso é 
mesmo necessário?

Penso que cursos de boas manei-
ras deveriam proliferar. Cursos que 
ensinem as pessoas a se comunicarem 
educadamente, sem a intenção de ferir 
ou magoar. Existem palavras tão lin-
das, construtivas, edificantes. Palavras 
que promovem a vida e o bem estar. 
Palavras que elevam e não diminuem. 
Palavras que exaltam e não estigmati-
zam. Quando foi que perdemos o conta-
to com elas? Onde elas estão? Será que 
as escondemos dentro de nossos egos 
inflados, porventura acreditando que 
somente nós mesmos seríamos delas 
merecedores? Ah, que triste! Que triste 
ver alguém humilhado, desvalorizado, 
diminuído pelo poder de palavras profe-
ridas na hora da raiva, da insatisfação, 
da contrariedade. 

Precisamos ter consciência de que o 
outro não é o nosso saco de pancadas. 
Animais agem instintivamente, mas 
nós somos seres dotados de inteligên-
cia e devemos pensar antes de proferir 
palavras ferinas, caluniosas, ofensivas, 
cruéis. Podemos mudar muito o pano-
rama atual simplesmente modificando 
nossa forma de interagir com as pesso-
as. Todos desejam ser estimados e tra-
tados com cortesia e urbanidade. Faz 
parte da boa educação e dos bons mo-
dos. Será que é tão difícil assim? Faça-
mos o teste. Procuremos ser mais aten-
ciosos e gentis, controlando o volume de 
nossa voz e as palavras que proferimos. 
Temos condições de fazer isso. E tudo ao 
nosso redor ficará mais bonito!

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 
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Desde o advento da máquina a vapor, 
a necessidade da gestão de pessoas tem 
se tornado questão de sobrevivência e ex-
pansão para as empresas. A habilidade 
de lidar com gente exerce sobre nós um 
efeito impactante em nossas carreiras. 
Os erros passados nos fornecem bases ex-
perimentais valiosas, mas quase sempre 
com alguns prejuízos e uma boa dose de 
sinergia desperdiçada. A ruptura entre 
o comportamento amador e um modelo 
científico nos faz evoluir de um estágio 
empírico para um estágio contingencial 
e, inevitavelmente, isso só acontece com 
a profissionalização do RH.

Entenda profissionalização do RH 
como ato de reconhecer que é preciso 
mudar a visão na hora de recrutar uma 
pessoa e não abrir mão da gestão para 
diminuir a margem de erro na hora da 
contratação. Para isso, se faz necessário 
um aprofundamento na questão e boas 
doses de bom senso. Só para ilustrar, 
o início do movimento da administra-
ção científica remonta aos anos de 1890 
através de grandes ícones como Taylor, 
Fayol e Ford. Já naquela época, esses 
grandes nomes da administração mo-
derna sabiam que a produção dos cola-
boradores seria muito mais eficaz com 
a racionalização das atividades. E o 
fayolismo estabeleceu que a capacidade 
técnica é estabelecida pela doutrina dos 
princípios: conhecer, prever, organizar, 
comandar, coordenar e controlar. Além 
disso, propunha boa remuneração e jor-
nada de trabalho menor para aumentar 
a produtividade dos operários.

Tudo isso influencia no clima e na cul-
tura organizacionais e se torna o reflexo do 
bem-estar da organização. É importante 
passar aos colaboradores as nossas cren-
ças para que se crie um ambiente organi-

zacional pautado no controle, produzindo, 
assim, comportamentos organizacionais 
alinhados com a estratégia 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 empresa 
em que trabalha e embarcar nos sonhos 
do empreendedor. Para isso, o curso de 
atendimento para a equipe de vendas é 
fundamental, é o 1º passo para se criar 
um clima e cultura organizacional favo-
ráveis. Aliado a isso temos a gestão da 
marca (branding), palavra que já ficou 
corriqueira nos nossos artigos, mas ain-
da muito nova no entendimento geral 
dos empreendedores. Antes, a marca era 
vista como uma maneira que as empre-
sas tinham de ver o trabalho feito. Hoje, 
é muito mais do que tê-la como domínio. 
Transcende o espaço físico da loja ou do 
parque fabril, passa a ser tudo aquilo 
que o cliente possui de informação para 
formar uma boa ou uma má imagem da 
marca ou da empresa em questão. Cada 
ato, ação ou sinergia usados causa uma 
impressão de “duração” que influencia na 
escolha diária do cliente em adquirir nos-
sos produtos ou serviços. 

A marca é o produto, é o serviço, é a 
equipe, é a experiência adquirida e pos-
ta em prática todos os dias para nossa 
sobrevivência e expansão. É um contrato 
não falado que a empresa firma com seus 
clientes e é uma forma de fazê-lo saber que 
o processo de criar este contrato não fala-
do faz uma promessa chamada branding.

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Atendimento, 
um ponto 
de branding 
importante – IV

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

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

Cara Sra. Marta, A licença ma-
ternidade constitui previsão constitu-
cional - at. 7º, VIII - da Constituição 
Federal e, quando de sua criação o 
prazo era de cento e vinte dias  con-
tados asssim: a partir  da confirmação 

da gravidez (confirmação por atestado 
médico) até cinco meses após o parto. 
Também Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias - ADCT- no 
art. 10º, II, confirma esse direito: li-
cença gestante de cinco meses desde 
a confirmação da gravidez até cinco 
meses após o parto. 

2- Fui contratado para traba-
lhar em experiência por 60 dias. 

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

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.

Passado esse tempo, a empresa 
quis me manter em experiência 
por mais 60 dias. No final, disse 
que eu não fui aprovada e me des-
pediu sem pagar nada. Isto é cer-
to. Washington Silva. 

Caro Washington, tudo vai de-
pender da atividade, ou seja, do 
conteúdo, ocupacional da  sua  fun-
ção. Para  cozinheiro, por exemplo, 
a experiência é válida. O emprega-
do contratado por experiência pode 
não se mostrar um bom cozinheiro, 

ou um bom mecânico se for o caso. 
A renovação por prazo igual ao an-
terior pode ser aceito, porque o em-
pregado pode alegar sua observação 
quanto ao trabalho do empregado 
provisório.

Á questão é que o empregador 
deve provar que realmente o empre-
gado não exerce com perfeição suas 
funções, quando estas, como ditas, são 
específicas, exigem conhecimentos es-
pecíficos, não para um simples auxi-
liar de pedreiro, por exemplo.
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Parabéns. Mas, 
continuem!

Mais como um observador, pois 
não sou jornalista político, tenho tido 
a alegria de ver, cotidianamente, uma 
preocupação geral em todas as cama-
das sociais com relação às medidas to-
madas pelos políticos da cidade, mais 
precisamente o prefeito Vane e, segui-
damente, seu vice e secretários.

Essa preocupação que, em muitos 
casos, representa o desejo de ver as 
coisas em seus devidos e corretos luga-
res e, em outras oportunidades, para 
apontar erros ou possíveis erros, com-
batendo opostamente e politicamente 
seus adversários, desejando mostrar a 
não competência e qualificação daque-
les que o povo confiou nas urnas. Es-
tes não são nocivos, mas, deveriam ser 
menos radicais e tendenciosos reconhe-
cendo suas derrotas esperando novas 
oportunidades para mostrar suas qua-
lificações, se é que na verdade existem!

Tenho percebido uma centena de 
reivindicações (de pequenos buracos 
nas ruas até esgotos ao céu aberto), 
algumas intervenções da EMASA, 
através do seu competente presidente 
Ricardo Pereira, estive visitando por 
duas vezes o HBLEM, tendo contato 
com o presidente da FASI, Paulo Bi-
calho, e pude comprovar “in loco” as 
obras que estão sendo já realizadas 
em diversos setores, contando com a 
colaboração de empresas regionais, 
prefeitura e Estado, no sentido de 
reabrir completamente suas portas 
dando um atendimento de primeira 

qualidade ao povo que, infelizmente, 
vem sofrendo por diversos anos, uma 
assistência inadequada e humilhante.

Parabenizo a mídia (jornais, blogs, 
rádios e TVs) por esse trabalho bas-
tante importante de orientar, cobrar, 
exigir e apontar todas as necessida-
des do nosso município, fiscalizando a 
administração e os legisladores, para 
que não aconteça como no passado 
que sofremos as agruras do inferno, 
sem nem ter a certeza de quem era, 
verdadeiramente, o prefeito da cida-
de. Mas, não é hora de condenações. 
A hora agora é de colaborações, coope-
rações, parcerias e demonstração de 
cidadania e amor a nossa terra. Com 
esses comportamentos podemos ter a 
certeza que as coisas andarão melho-
res, seremos mais respeitados e, con-
seqüentemente, bem servidos.

Mas, por favor, continuem ques-
tionando, sugerindo, apontando as 
traíras, piranhas e tubarões que es-
tão ficando ou aportando, sorrateira-
mente, nas entranhas políticas atra-
vés de padrinhos nefastos, e vamos, 
realmente, demonstrar nosso amor e 
cidadania.

Espero que esse comportamento 
jamais se restrinja aos primeiros me-
ses de gestão. Que seja uma constante 
preocupação!

Por Antonio nunes de Souza.
Escritor (antoniomanteiga.blogspot.com) e Membro da 

Academia Grapiúna de Letras. Itabuna-Bahia
E–mail  antoniodaagral26@hotmail.com

Por Antonio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA

FLP

Por Brenda Valentina *

CULTURA

Por Brenda Valentina.
Economista e poetisa. Belo Horizonte – Minas Gerais

E-mail: nunesbvta@gmail.com

Desde o dia 07 de março, quando o 
deputado federal e pastor Marco Feli-
ciano foi eleito para assumir a presidên-
cia da Comissão de Direitos Humanos e 
Minorias da Câmara Federal, inúmeras 
manifestações contrárias à sua eleição 
têm ocorrido diariamente, envolvendo 
ativistas, ONGs, políticos e inclusive 
artistas. A polêmica sobre sua presença 
segue fortemente nesta semana, justa-
mente quando se celebra a “Semana Na-
cional de Memória e Direitos Humanos”, 
convocada pelo Núcleo de Preservação 
de Memória Política.

Os registros públicos de declarações 
ofensivas aos homossexuais e aos negros, 
por meio de redes sociais, além do fato 
de o parlamentar ser réu em uma ação 
penal por estelionato, colocam importan-
tes questionamentos à sua escolha para 
o cargo. Como cidadão brasileiro, ele tem 
todo o direito e a responsabilidade de 
ter opiniões e expressá-las, assim como 
todo e qualquer cidadão de nosso país. 
No entanto, ocupando um cargo público 
e agindo como pastor de seu rebanho, o 
deputado Marco Feliciano não deveria 
incitar o ódio e desrespeitar as diferen-
ças, promovendo a discriminação 

O que nos perguntamos, com grande 
preocupação, é o fato de, neste episódio, 
interesses políticos terem prevalecido 
acima do próprio propósito da criação 
dessa Comissão. Há grande responsa-
bilidade do fato nos ombros dos parla-
mentares que indicaram e votaram na 
indicaçãonomeação do deputado Marco 
Feliciano.

Mesmo sendo a situação considerada 
insustentável, estando na contramão de 
um pedido feito pela ministra-chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República, Maria do Rosário, 
para que o parlamentar ouvisse a socie-
dade e renunciasse, o deputado Marco 
Feliciano afirmou sua intenção de seguir 
no cargo, uma vez que sua escolha frente 
à comissão ter sido colegiada e acertada 
por meio de um acordo partidário.

Criada em 1995, a comissão de Di-
reitos Humanos da Câmara exerce papel 
fundamental para a garantia da cidada-

nia no Brasil. Com a função de receber 
e encaminhar denúncias e de fiscalizar 
os órgãos de Estado, além de trabalhar 
como autora de proposições legislativas 
(projetos de lei, emendas, indicações, re-
querimentos) e subsidiar outros órgãos 
parlamentares, a comissão é um canal 
de extrema importância para propiciar 
aos cidadãos um ambiente em que se 
cultive, acima de tudo, o respeito e a cul-
tura de paz.

Pela missão que traz, a condução 
dessa relevante comissão bem como a 
participação dos membros que a inte-
gram devem (ou deveriam) ficar a cargo 
somente de reconhecidos respeitadores 
e praticantes dos Direitos Humanos, sa-
bendo que esse tema envolve muito mais 
aspectos de atitudes do que aspectos me-
ramente legais. Num país onde, apesar 
do histórico positivo de tolerância e har-
monia na diversidade, a desigualdade 
racial ainda é bem presente, a comissão 
de Direitos Humanos deve atuar como a 
balança da Justiça. A escolha de Felicia-
no e, ainda mais grave, a sua permanên-
cia no cargo mesmo com toda a pressão 
exercida por grande parte da sociedade, 
traz consigo o dilema: igualdade e jus-
tiça serão valores realmente colocados 
em prática pela comissão com essa atual 
liderança?

Está aberta a discussão pela anula-
ção da escolha do deputado Marco Feli-
ciano como Presidente da Comissão de 
Direitos Humanos. Ficam os votos de 
que a esperança para que a voz da so-
ciedade ecoe e seja ouvida, encerrando 
esse triste capítulo. Que a Comissão vol-
te atenção total aos temas que tragam 
como resultado o que verdadeiramente 
se espera dela : a garantia dos direitos 
e liberdades básicas de todos os seres 
humanos. Direitos Humanos é tema pro-
fundo e complexo. Não deveria ser pau-
tado apenas como mais um instrumento 
de artimanhas políticas. Aproveitemos a 
Semana especial para tal reflexão.

Por Abraham Goldstein.
Presidente da B’nai B’rith no Brasil. 

São Paulo – São Paulo
E-mail: denis@libris.com.br 

A Prefeitura de Itabuna entregou ofi-
cialmente à comunidade do bairro Nova 
Califórnia, No último sábado, a quadra 
poliesportiva. A solenidade contou com as 
presenças do prefeito Claudevane Leite e 
do diretor da Superintendência dos Despor-
tos do Estado da Bahia - Sudesb, Raimundo 
Nonato Tavares, Bobô, ex-craque de diver-
sos clubes de futebol do País, secretários 
municipais e desportistas. O equipamento 
foi construído com recursos do governo fe-
deral, graças a uma emenda da deputada 
federal Alice Portugal (PCdoB).   

Antes da inauguração oficial da quadra, 
o ex-craque Bobô acompanhou o prefeito 
Vane, os secretários Evans Maxwel Silva 
e Wenceslau Augusto Junior e assessores 
em visita a algumas praças esportivas para 
conhecer a situação de cada espaço. Entre 
os locais visitados, incluiu-se o Estádio Luiz 
Viana Filho. Ao pisar no gramado do Itabu-
não, Bobô rememorou grandes jogos contra 
o Itabuna, quando defendia as cores do Es-

porte Clube Bahia, pelo Campeonato Baia-
no de Futebol profissional.

Bobô lamentou as condições em que o 
estádio foi deixado. “Nessa visita pude com-
provar que o Itabunão precisa de interven-
ções. Agora vamos esperar que a Secretaria 
de Esportes nos envie os projetos para que 
possamos avaliar o apoio que podemos ofe-
recer para recuperar esta importante praça 
esportiva”, explicou. 

O prefeito Vane considerou muito im-
portante a visita de Bobô e assegurou que a 
Prefeitura vai buscar consolidar a parceria 
para a melhoria das praças esportivas de 
Itabuna. De acordo com o prefeito, outros 
setores do governo estadual estão sendo 
procurados pela administração em busca de 
apoio. Vane lembrou que a Prefeitura vem 
incentivando o esporte amador e tem proje-
tos esportivos, como o Bom de Bola, Melhor 
na Escola, tendo feito a entrega de uma có-
pia ao superintendente da Sudesb para que 
avalie. 

Mudança 
urgente 
nos Direitos 
Humanos

Prefeitura inaugura quadra do nova 
Califórnia e fecha parceria com a Sudesb

Por Abraham Goldstein*

DIREITOS 
hUmANOS

ESPORtES



2º Caderno
12 www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 51 - SUL DA BAHIA - 

de 25 de abril a maio de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Leia na página 6

Leia na página 12

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 51 - SUL DA BAHIA - De 25 de abril a 25 de maio de 2013 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br  - R$ 1,00

EDITORA

REGULAmEntAçãO DOS DIREItOS DOS DOméStICOS 
Votação deve acontecer 

no dia 25 de abril
A regulamentação da Emenda 

Constitucional 72, que amplia os 
direitos de empregados domésti-
cos no país, deverá ser votada dia 
25. A data foi definida  quinta-fei-
ra (18/4) pelo deputado Cândido 
Vaccarezza, PT-SP (foto), presi-
dente da Comissão Mista de Con-
solidação das Leis e Regulamen-
tação da Constituição, por onde o 
texto começará a ser apreciado no 
Congresso Nacional.

Leia na página 5

Leia na página 8

DIREITOS – A sua posse no dia 
13/04 contou com a presença da cú-
pula do PMDB da Bahia, com as vin-
das dos Ex-Ministros Gedel Vieira 
Lima e João Santana, do Deputado 
e Presidente do PMDB da Bahia Lú-
cio Vieira Lima, do Deputado Pedro 
Tavares, pelos ex-prefeitos de Itabu-
na Fernando Gomes e Capitão Aze-
vedo, pelo Vice-prefeito de Ilhéus 
Cacá Colchões,  por vereadores de 
Itabuna e Ilhéus, além das presenças 
de  presidentes de diversos partidos 
de Itabuna e região. Podemos dizer 
então que o PMDB de Itabuna está 
unido, prestigiado e forte?

Renato Costa – Realmente o PMDB 
de Itabuna está vivendo um bom momen-
to. O Partido está unificado, organizado, e 
acima de tudo, os seus filiados estão moti-
vados para enfrentar os futuros embates 
partidários. O “fato novo”, é a organiza-
ção e crescimento do  PMDB MULHER. 
As mulheres do PMDB estão cheias de 
ideias e projetos, no sentido de que o Par-
tido esteja presente nos quatro cantos de 
Itabuna, com irradiação para todo o Sul 
da Bahia. 

DIREITOS - O PMDB de Itabuna, 

oposição ou situação ao  governo 
Vane do Renascer?

Renato Costa – O PMDB não está 
participando do Governo Vane. Mas es-
tamos torcendo para que Claudevane ve-
nha acertar e fazer uma boa gestão. Pois 
a população que confiou nele, e mesmo os 
que não votaram, querem o melhor para 
a cidade. Achamos ainda cedo julgar se a 
sua administração vai ser boa ou não. Va-
mos aguardar pelo menos um semestre. 
Aí, se não decolar, ficam fortes, os indí-
cios de que a sua gestão não será positiva.

DIREITOS - Existe acordo entre 
os partidos PMDB e o DEM na Bahia 
para as eleições 2014?

Renato Costa - O bom senso exige 
que os partidos de oposição ao Governo  
Jaques Wagner, estejam unidos em tôrno 
de um único nome para

enfrentar a poderosa máquina de pro-
paganda montada na Bahia para iludir a 
populaçao incauta, camuflando o péssimo 
governo dos últimos 07 anos.

Nêsse eenfrentamento, o PMDB,assim 
como os Democratas, o PSDB e outros 
partidos menores deverão unificarem-se 
em torno de um nome que já tenha 

alguma densidade eleitoral,pontuando 
bem nas pesquisas etc. Aí Sobressaem se 

dois nomes: ACM Neto e Geddel Vieira 
Lima. O primeiro um jovem politico que 
o povo de Salvador escolheu para ser o 
seu prefeito e não acredito que êle possa 
deixar essa missão que lhe foi confiada. 
Além do mais, é um jovem  promissor, 
com um pouco mais de 30 anos com um 
belo futuro político em sua frente. O ou-
tro nome, o Geddel, com um histórico de 
um politico competente, de decisoes rapi-
das, deputado Federal de 05 mandatos, 
ex ministro da Integraçao Nacional onde 
realizou um excelente trabalho,do qual 
a  Bahia muito se beneficiou. Tambem 
é bom lembrar que nas eleiçoes de 2010 
concorrendo ao governo obteve mais de 
um milhão de votos do povo baiano.

Nessa ótica, o PMDB de Itabuna abra-
çará o Projeto Geddel Governador em 
2014.

DIREITOS - Sendo seu compa-
nheiro de partido, Fernando Gomes, 
seria também seu provável candida-
to a Deputado Federal em 2014 ou a 
prefeito 2016, neste último conside-
rando seu pré-lançamento nos meios 
de comunicação?

Renato Costa - O pmdb de itabuna 
alem do projeto Geddel Governador, em 
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O entrevistado dessa edição do jornal DIREITOS é o 
médico nefrologista Renato Borges da Costa. 

Renato Costa foi vice-prefeito de Itabuna (1989 – 1992) 
e duas vezes deputado estadual (1994/1997 e 1998/2012) e 
presidente reeleito do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB). 

“O PmDB não está 
participando do Governo, 
mas estamos torcendo para 
que Vane venha acertar 
e fazer uma boa gestão”

Entrevista com  REnAtO COStA 
Presidente reeleito do PMDB de Itabuna-BA

2014 pretentde apresentar nomes da ci-
dade ou da regiao para concorrerem

a Deputados : Estadual e Federal.Esta 
é uma discussao que já vai começar den-
tro do partido e ainda não tem nenhum 
nome definido.

DIREITOS -  Ficaram mágoas do 
ex-prefeito Capitão Azevedo da cam-
panha de 2012?

Renato Costa - Nenhuma mágoa fi-
cou. Azevedo é uma pessoa boa e de bom 
convívio. Houve sim, muitos erros, não 
somente de sua administração, da qual 
não participamos, seja a falta de mudan-
ça de rumo imediato, com substituiçao de 
1º e 2º escalões, como também erros gra-
vissimos de campanha transformou uma 
eleição francamente vitoriosa em uma 
derrota, um quase empate. Isso foi o que 
aconteceu em Itabuna no último pleito.

DIREITOS - No último dia 26 de 
março, comemorou-se mais um ano 
de vida de Renato Costa, como é o 
olhar para trás e quais as perspec-
tivas do futuro sob o ponto de vista 
político?

Renato Costa - Fiquei muito comovi-
do e sensibilizado pelo carinho a mim dis-
pensados pelos meus amigos e correligio-
nários. Fiquei muito alegre e agradecido 

a todos pelo gesto de amizade. Rece-
bí as felicitações com muita humildade. 
Foi muita generosidade. Coisa mesmo de 
amigos, e somente tenho é que agradecer

dizendo que o meu melhor patrimonio 
sao eles e minha familia

DIREITOS - Como Renato Costa 
analisa a nova Executiva do PMDB 
de Itabuna?

Renato Costa - Comissão Executi-
va do PMDB itabunense é de alto nível 
e qualificada, ficou assim constituida: 
Fui reconduzido para a presidência. O 
1º vice-presidente é o jovem e promissor 
advogado Pedro Arnaldo Martins, Ricar-
do Xavier é o Secretário Geral, Fernando 
Vita é o tesoureiro O vereador Antonio 
Cavalcante tambem faz parte juntamen-
te com Erivanio Sobreira, o Babá cearen-
se, dr José Zacarias profa Cecilia Cattai 
e Alberto Elmo. Também foram eleitos 
memobros titulares e suplentes dos con-
selhos de ética, fiscal e os delegados à 
convenção estadual.

novo presidente quer uma OAB 
atuante em causas tributárias

Leia na página 03

TJ-BA afasta juiz 
por problemas de 
relacionamento

DECISÕES

OAB debate com 
parlamentar projeto que 

antecipa estágio em Direito

Prestação de 
Contas OAB Seccional 

Bahia – 2012

PREStAçãO DE COntAS

DIREITOS – A sua posse no dia 
13/04 contou com a presença da cú-
pula do PMDB da Bahia, com as vin-
das dos Ex-Ministros Gedel Vieira 
Lima e João Santana, do Deputado 
e Presidente do PMDB da Bahia Lú-
cio Vieira Lima, do Deputado Pedro 
Tavares, pelos ex-prefeitos de Itabu-
na Fernando Gomes e Capitão Aze-
vedo, pelo Vice-prefeito de Ilhéus 
Cacá Colchões,  por vereadores de 
Itabuna e Ilhéus, além das presenças 
de  presidentes de diversos partidos 
de Itabuna e região. Podemos dizer 
então que o PMDB de Itabuna está 
unido, prestigiado e forte?

Renato Costa – Realmente o PMDB 
de Itabuna está vivendo um bom momen-
to. O Partido está unificado, organizado, e 
acima de tudo, os seus filiados estão moti-
vados para enfrentar os futuros embates 
partidários. O “fato novo”, é a organiza-
ção e crescimento do  PMDB MULHER. 
As mulheres do PMDB estão cheias de 
ideias e projetos, no sentido de que o Par-
tido esteja presente nos quatro cantos de 
Itabuna, com irradiação para todo o Sul 
da Bahia. 

DIREITOS - O PMDB de Itabuna, 

oposição ou situação ao  governo 
Vane do Renascer?

Renato Costa – O PMDB não está 
participando do Governo Vane. Mas es-
tamos torcendo para que Claudevane ve-
nha acertar e fazer uma boa gestão. Pois 
a população que confiou nele, e mesmo os 
que não votaram, querem o melhor para 
a cidade. Achamos ainda cedo julgar se a 
sua administração vai ser boa ou não. Va-
mos aguardar pelo menos um semestre. 
Aí, se não decolar, ficam fortes, os indí-
cios de que a sua gestão não será positiva.

DIREITOS - Existe acordo entre 
os partidos PMDB e o DEM na Bahia 
para as eleições 2014?

Renato Costa - O bom senso exige 
que os partidos de oposição ao Governo  
Jaques Wagner, estejam unidos em tôrno 
de um único nome para

enfrentar a poderosa máquina de pro-
paganda montada na Bahia para iludir a 
populaçao incauta, camuflando o péssimo 
governo dos últimos 07 anos.

Nêsse eenfrentamento, o PMDB,assim 
como os Democratas, o PSDB e outros 
partidos menores deverão unificarem-se 
em torno de um nome que já tenha 

alguma densidade eleitoral,pontuando 
bem nas pesquisas etc. Aí Sobressaem se 

dois nomes: ACM Neto e Geddel Vieira 
Lima. O primeiro um jovem politico que 
o povo de Salvador escolheu para ser o 
seu prefeito e não acredito que êle possa 
deixar essa missão que lhe foi confiada. 
Além do mais, é um jovem  promissor, 
com um pouco mais de 30 anos com um 
belo futuro político em sua frente. O ou-
tro nome, o Geddel, com um histórico de 
um politico competente, de decisoes rapi-
das, deputado Federal de 05 mandatos, 
ex ministro da Integraçao Nacional onde 
realizou um excelente trabalho,do qual 
a  Bahia muito se beneficiou. Tambem 
é bom lembrar que nas eleiçoes de 2010 
concorrendo ao governo obteve mais de 
um milhão de votos do povo baiano.

Nessa ótica, o PMDB de Itabuna abra-
çará o Projeto Geddel Governador em 
2014.

DIREITOS - Sendo seu compa-
nheiro de partido, Fernando Gomes, 
seria também seu provável candida-
to a Deputado Federal em 2014 ou a 
prefeito 2016, neste último conside-
rando seu pré-lançamento nos meios 
de comunicação?

Renato Costa - O pmdb de itabuna 
alem do projeto Geddel Governador, em 
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2014 pretentde apresentar nomes da ci-
dade ou da regiao para concorrerem
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é uma discussao que já vai começar den-
tro do partido e ainda não tem nenhum 
nome definido.

DIREITOS -  Ficaram mágoas do 
ex-prefeito Capitão Azevedo da cam-
panha de 2012?

Renato Costa - Nenhuma mágoa fi-
cou. Azevedo é uma pessoa boa e de bom 
convívio. Houve sim, muitos erros, não 
somente de sua administração, da qual 
não participamos, seja a falta de mudan-
ça de rumo imediato, com substituiçao de 
1º e 2º escalões, como também erros gra-
vissimos de campanha transformou uma 
eleição francamente vitoriosa em uma 
derrota, um quase empate. Isso foi o que 
aconteceu em Itabuna no último pleito.

DIREITOS - No último dia 26 de 
março, comemorou-se mais um ano 
de vida de Renato Costa, como é o 
olhar para trás e quais as perspec-
tivas do futuro sob o ponto de vista 
político?

Renato Costa - Fiquei muito comovi-
do e sensibilizado pelo carinho a mim dis-
pensados pelos meus amigos e correligio-
nários. Fiquei muito alegre e agradecido 

a todos pelo gesto de amizade. Rece-
bí as felicitações com muita humildade. 
Foi muita generosidade. Coisa mesmo de 
amigos, e somente tenho é que agradecer

dizendo que o meu melhor patrimonio 
sao eles e minha familia

DIREITOS - Como Renato Costa 
analisa a nova Executiva do PMDB 
de Itabuna?

Renato Costa - Comissão Executi-
va do PMDB itabunense é de alto nível 
e qualificada, ficou assim constituida: 
Fui reconduzido para a presidência. O 
1º vice-presidente é o jovem e promissor 
advogado Pedro Arnaldo Martins, Ricar-
do Xavier é o Secretário Geral, Fernando 
Vita é o tesoureiro O vereador Antonio 
Cavalcante tambem faz parte juntamen-
te com Erivanio Sobreira, o Babá cearen-
se, dr José Zacarias profa Cecilia Cattai 
e Alberto Elmo. Também foram eleitos 
memobros titulares e suplentes dos con-
selhos de ética, fiscal e os delegados à 
convenção estadual.

O advogado criminalista Fabiano 
Pimentel lançou o livro “As Novas”. O 
lançamento aconteceu na Escola Su-
perior de Advocacia da Bahia (ESA/
BA), no Campo da Pólvora, em Sal-
vador, e contou com a presença de 
dezenas de advogados da capital e do 
interior do estado. 

Segundo o autor, o livro é fruto 
de uma análise da legislação penal e 
processual penal desde 1995, com a 
lei dos juizados especiais criminais, 
até 2013, passando por várias refor-
mas, como a lei de tóxicos, tribunal 
do juri, rito dos processos, lei de in-
júria e processo penal de injúria. “O 
livro é um compêndio destas normas 
tentando dar aos estudantes, aos ad-
vogados, aos promotores e aos juízes, 
um resumo simples das principais al-
terações que ocorreram na legislação 
penal brasileira de 1995 até a presen-
te data”, declarou.

Ainda de acordo com Pimentel, 

Em uma noite chuvosa, dois carros se 
chocam em uma estrada. Um pertencia a 
um advogado, outro a um médico. Ao sair 
de seu automóvel, o médico, preocupado, 
se dirige ao carro do advogado e pergunta 
se ele está ferido, examina-o brevemente e 
constata não haver nada de grave.

Só então os dois passam a verificar 
o estado dos carros e como se deu a ba-
tida. Chegam à conclusão de que não ha-
via como escapar do acidente na situação 
em que tinha acontecido: a estrada estava 
molhada, escura e mal sinalizada.

Como, todavia, o advogado já tinha 

ligado para a polícia rodoviária, resolve-
ram ficar esperando enquanto a viatura 
não chegava, para avisar aos policiais que 
cada um ia assumir seus prejuízos.

Conversa vai, conversa vem, o advo-
gado vai ficando íntimo do médico e até 
lhe oferece uísque.

O médico aceita, bebe três goles lon-
gos e pergunta:

- E você, amigo, não vai beber? 
O advogado responde:
- Só depois que a polícia chegar.
Moral da história: fazer o bem sem 

olhar a quem.

O criminalista Fabiano
Pimentel lança “As novas”

o Brasil não tem critério de política 
criminal definido. “Surgem normas 
despenalizadoras, descriminalizan-
tes, e outras normas que enrijecem 
o sistema, como a lei dos crimes he-
diondos”, afirmou, ressaltando que 
vê o cenário legislativo brasileiro 
numa grande crise, “como aquele 
sujeito que acorda no meio da noite 
e não sabe se é noite porque acabou 
de anoitecer ou se é noite porque 
está amanhecendo. Não há um cri-
tério de política criminal no Brasil”.
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PÁGINA 02

Grão-Mestre do Grande Oriente da Bahia 
(GOBA), filiado a Confederação Maçônica 
do Brasil – COMAB, soberano Irmão 

GILbErto LIMA dA SILvA.

“O que precisamOs, 
hOje, é trabalharmOs 
em uníssOnO: GOba, 
Gleb e GOeb, pOrque há 
muitO que ser feitO”

entreVista

filhas De jÓ

filhas De jÓ De itabuna 
empOssa nOVa DiretOria 
e inicia nOVe parentes 

De maçOns

As Lojas maçônicas de Itabuna Are-
ópago Itabunense, que tem como Ve-
nerável Mestre Cleber Moreira Lima, e, 
Acácia Grapíúna, Pedro Jatobá, ambas 
filiadas a Grande Loja do Estado da 
Bahia (GLEB), praticantes do R.•. E.•. 
A.•.  A.•., encerraram o ano de 2012 
com uma festa de confraternização de-
nominada “Confraria do Bode”, no dia 
15 de dezembro, no espaço  “Espora 
de Ouro” no Or.•. de Itabuna.

cOnfraria 
DO bODe

PÁGINAS 8 e 9

iniciaçÕes

28 De julhO retOrna aOs trabalhOs
sOleniDaDes & eVentOs

Excelsa Loja de Perfeição Alberto Coelho Mésseder, Clima 
de Itabuna, presidida pelo Ir.•. Hélder Pereira Dantas, 33º, ini-
ciou no dia 13 de novembro 10 Irmãos no Grau 9 – Cavaleiro 
Eleito dos 9: 1 – Alberto Gomes de Araújo Júnior; 2 – Ale-
xandre Santana Cerqueira; 3 – André Fernando Wermann; 4 
– Antenor Cerqueira da Silva Sobrinho; 5 – Antonio Profeta de 
Oliveira Filho; 6 – Edson Paiva Pedreira; 7 – Gutemberg Reis 
Santos; 8 – João Luiz Barbosa Costa; 9 – Khalil Augusto Bote-
lho Nogueira e 10 – Milton Benedito Ribeiro Marques.  
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