
Quantos e quais os prêmios para 
este ano?

Serão sorteados 50 vales compras de R$ 
500 cada, duas motocicletas CG 150 Honda e 
um automóvel Peugeot 208 0 km. Para par-
ticipar da campanha e ganhar um cupom, o 
consumidor precisa comprar em qualquer 
loja do comercio itabunense identificada com 
o símbolo ou banner da campanha com o mí-
nimo de R$ 30.

É bom lembrar para preencher correta-
mente o cupom e responder à pergunta. Os 
comerciantes também devem ficar atentos 
para colocar no cupom o carimbo da loja.

Como foram as datas comemorati-
vas no comercio itabunense?

O dia das Mães, Namorados e São João 
são datas especificas que vendem bem. E 
mesmo sem ter o São João em Itabuna, o 
comercio também é movimentado, pela tra-
dição que já existe.

Devemos resgatar, entretanto, a festa 
junina, porque atrai consumidores da re-
gião. Nas festas promocionais há um au-
mento natural nas vendas e as campanhas 
são justamente para atrair mais ainda 
pessoas de todas as cidades da região, que 
encontram em Itabuna um comercio forte e 
diversificado.

Há cerca de 10 a 15 anos só funcionava 
um comércio de carro, a Fiat. Mas na vira-
da de 1999 para 2000, um fato me chamou a 
atenção: houve uma expansão de concessio-
narias. Com a chegada do Shopping houve 
um aumento maior ainda. Antes o comer-
ciante achava que traria prejuízo, mas ao 
contrario.

A concorrência ajudou na melhoria de 
suas lojas, vieram os atacadões e todo o co-
mércio melhorou. 

O dia das crianças teve um movi-
mento bom?

Foi muito bom, apesar de ter havido um 
pequeno impasse por causa do horário de 
abertura, mas foi um fato que se resolveu 
junto ao sindicato dos comerciários e Sin-

dicom. Demos todo o apoio e foi negociado 
para se criar um horário bom para todos.

Não há como divulgar o horário de 
abertura mais cedo?

Pretendemos anunciar a abertura mais 
cedo, mas depende dos dois sindicatos, nós 
apenas intermediamos as negociações. Mas 
vejo o seguinte. Nosso comercio é diversi-
ficado e tem lojas que não tem nada a ver 
abrir em dias comemorativos. As conces-
sionarias no dia das crianças, por exemplo, 
não tem nada a ver.

Você é a favor de um horário dife-
renciado para o comercio de Itabuna?

Acredito que o comercio itabunense de-
veria abrir mais tarde e fechar mais tarde, 
mas tem que ter bom senso dos dois sin-
dicatos. Quando fui presidente do Lions, 
fiz cumprir o horário das sessões em uma 
hora. Acabou que todos se adaptaram com 
a rigorosidade do horário e até aumentou o 
número de participantes. 

É possível adotar horários diferen-
tes para os diferentes segmentos?

Já existe praticamente isso, pois umas 
lojas abrem mais cedo, entre 8 e 9 da ma-
nhã, mas acho que deveria se estender um 
pouco mais à noite em épocas comemorati-
vas. Mas cada caso é um caso.

Temos muitos feriados e muitos encar-
gos também. Então, se alguém abriu sua 
loja mais cedo e fechou mais tarde é porque 
precisa pagar seus compromissos. Eu não 
sei até que ponto ajuda essa marcação tão 
severa aos comerciantes e esse exagero de 
feriados.

Tem comerciante da Avenida do Cin-
quentenário que resolveu reformar o imó-
vel e alugar. E estão vivendo melhor do que 
como comerciantes. 

E com relação às greves?
Normalmente as greves começam a par-

tir de quarta ou quinta-feira, já percebeu 
isso? Trabalhei na GM do Brasil e houve 

uma greve séria. Nosso vice-presidente na 
época se preocupou tanto que recorreu à 
matriz nos Estados Unidos.

A resposta foi de que fechasse, mas não 
pagasse. Nunca mais houve greve lá den-
tro. Temos que ter uma mudança na nossa 
legislação em tudo.

E sobre a lei nova para as empre-
gadas domésticas, você acha que o de-
semprego aumenta?

Com certeza. Inclusive temos alguns 
amigos com agencias de empregados do-
mésticos reclamando muito. O numero su-
biu tanto que não tem mais onde encaixá-
-las e a procura caiu muito. Antes era só o 
perfil exigido, agora é a demanda. E hoje 
quase toda dona de casa trabalha fora.

Na Europa existe uma parcela que ou o 
marido ou a mulher trabalha fora e um fica 
em casa. Está mais fácil hoje manter uma 
ou duas diaristas que uma empregada do-
mestica permanente. Ela ficou cara demais. 
Aprendemos na faculdade que a lei emana 
do povo para o povo em beneficio do povo.

A teoria é linda, mas na pratica funcio-
na pouco. Em uma reunião recente do GAC 
comentei que prefeitura, governo estadual 
e federal deveriam ter uma empresa de vá-
rios segmentos que eles gerissem para sen-
tir na pele o que é viver cada situação.

Voltando ao comercio, o que mais 
prejudica o comercio itabunense?

O maior problema é a falta de estacio-
namento, um problema crônico que poderia 
ser resolvido em parte com a Zona Azul, 
que é mais uma necessidade e o mais breve 
possível, sob o risco de o nosso comercio cair 
ainda mais.

É preciso, entretanto, conscientizar e 
não dar ousadia demais aos agentes, mas 
também dar proteção a eles, porque tem 
gente que diz que é amigo de fulano, se pri-
vilegiando de sua posição, se achando pode-
roso e que pode permanecer no local até o 
dia inteiro ou não pagar.

O secretário de Transporte e Transi-
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“O maior problema do comércio de 
Itabuna é a falta de estacionamento”

Entrevista com JorgE Antônio  BrAgA, presidente
da Câmara de Dirigentes Lojistas de itabuna (CDL/itabuna)

to de Itabuna, Clodovil Soares, tem uma 
atuação correta e não tira a autonomia de 
seus subordinados. É preciso também que 
não aconteça o que aconteceu anterior-
mente.

Queríamos pagar o tempo no estaciona-
mento da Zona Azul, mas não achávamos 
o agente. A sugestão seria vender o carnê 
em algum ponto de venda, numa banca de 
revista ou loteria.

Itabuna precisa de muitas coisas?
E muito urgente. Mais transporte, VLT 

e estacionamento. Temos um número bom 
de deputados estaduais e federais, mas 
é preciso que eles tragam mais benefícios 
para nossa cidade.

Eu confesso que fiquei empolgado e fe-
liz com as promessas para o sul da Bahia, 
como a barragem, o porto sul, o aeroporto e 
nada disso foi consumado. Só se for daqui a 
15 a 20 anos.

Qual a expectativa do Natal desse 
ano com relação ao do ano passado?

Nossa vontade é que haja um acrésci-
mo no movimento, embora acredite que 
não será tanto quanto gostaríamos, mas 
estamos empenhados com toda a diretoria 
e parceiros em divulgar e fazer o melhor 
possível, para que seja a melhor campanha.

Estamos buscando parceiros importan-
tes, como Sebrae, Ville Peugeot, Jupará 
Motos, Mercado Meira, Velanes, Conlar, 
Bahiagás, Viação São Miguel/Rio Cachoei-
ra, Digicel e Shopping Jequitibá. Entrevis-
ta concedida a Morena FM.



Há algum tempo, apareceu-me um pacien-
te apresentando a parte superior do braço di-
reito edemaciada e avermelhada, fruto de uma 
injeção. Outrora, eram muito comuns os abs-
cessos causados por aplicações de injeções de-
vido principalmente à má esterilização. Quem 
tem mais de cinquenta anos deve lembrar-se 
que até a década de sessenta, as agulhas hipo-
dérmicas (agulhas de injeção) eram esteriliza-
das num aparelho em cujo compartimento de 
baixo colocava-se álcool cuja combustão, que 
não durava mais do que cinco minutos, servia 
na assepsia das agulhas hipodérmicas. Hoje, 
tais agulhas são adquiridas já esterilizadas e 
descartáveis. Tal tecnologia evitam o apareci-
mento de abscessos e a transmissão de doenças 
posto que uma esterilização deve durar no mí-
nimo quinze minutos, o que não ocorria com o 
velho método.

Em 1948, foi sintetizado o primeiro anti-
biótico usado no tratamento da tuberculose - a 
estreptomicina.   Até aquela data, o paciente 
era posto num quarto separado, onde recebia 
seus alimentos em prato e talheres igualmen-
te separados. O contágio com os demais mem-
bros da família era comum. Quem tinha uma 
certa condição financeira procurava um hospi-
tal especializado onde se fazia uma interven-
ção cirúrgica – o pneumotórax. Os métodos de 
diagnóstico melhoraram com o advento da ra-
diografia e o exame de escarro. Hoje, o trata-
mento da tuberculose dura seis meses e, já no 
primeiro mês de tratamento, o doente já não 
transmite, na maioria das vezes, a doença. 

Outrora, os epilépticos viviam no deses-
pero, na expectativa de serem colhidos a qual-
quer momento por uma crise epiléptica. Com 
o aparecimento do fenobarbital, essa situação 
mudou.  Hoje, os médicos já dispõem de anti-
convulsivantes que controlam bem tais crises.

Quando não havia anestesia, o bom cirur-
gião era aquele que conseguia no menor tem-
po operar seus pacientes. Muitos destes pre-
feriam morrer a procurar um cirurgião.  Por 
acaso foi descoberta a anestesia. Um cidadão 
norte-americano, que momentos antes tivera 
aspirado éter, dera uma canelada fortíssima 
numa cadeira e não sentira dor. Estava des-
coberta a anestesia.

Em 1929, Fleming, um médico escocês, 
saíra de férias e deixara no seu consultório 
algumas placas de petri semeadas com bacté-
rias. Ao retornar, verificou que o crescimen-
to bacteriano fora detido por um halo. Este 
halo era formado por fungos da espécie Peni-
cillium notatum que secretava uma substân-
cia – a penicilina –que impedia o crescimen-
to bacteriano. Somente depois da Segunda 
Guerra Mundial, a penicilina começou a ser 
produzida industrialmente, modificando o 
quadro das doenças bacterianas. Após o feito 
notável de Fleming, novos antibióticos foram 
sintetizados trazendo esperança e cura para 
milhões de enfermos.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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É notório que os banqueiros são 
atores principais no elenco que nos 
governa. Dão-se ao luxo de falir, per-
mitir rombos das contas e mesmo as-
sim o governo lhes tapa os buracos. 
Os balanços anuais apontam lucros 
vultosos, as tarifas de serviços exce-
dem o limite do razoável, mas os ban-
cos raramente abrem o cofre em favor 
dos clientes.

O Supremo Tribunal Federal (STF) 
acaba de sofrer pressão do banqueiros, 
com o apoio do governo, para engave-
tar o processo de resgate de poupan-
ças subtraídas nos planos econômi-
cos Collor(1990-1991), Verão (1989) e 
Bresser (1987). O STF reagiu e a pen-
dência será votada em 2014.

Uma carta de “notáveis”, entre 
estes o ex-presidente Fernando Hen-
rique Cardoso, alegou que a reposição 

das perdas dos poupadores quebraria 
o governo e o sistema financeiro. Di-
zem que seria um “erro histórico, sem 
considerar a necessidade de justiça 
histórica.

O banco Central calcula o desem-
bolso, se vitorioso o pleito dos poupa-
dores, em 150 bilhões. O Instituto Bra-
sileiro de Defesa do Consumidor (Idec) 
baixa o cálculo para R$ 24 bilhões.

Há jurisprudência favorável aos 
poupadores dos planos Verão e Bres-
ser. Mas certos ministros que já de-
fenderam bancos ou têm parentes 
próximos em escritórios de advocacia 
ligados ao sistema bancário podem 
entornar o caldo. O relator da maté-
ria é o ministro Lewandowski.

O banqueiro jamais perde. Mu-
dam os remendos econômicos e ele 
lucra. Desvaloriza a moeda e ele já 

sabia e lucra. Sobem os juros e ele 
lucra. Ações disparam na Bolsa e ele 
avisado compra – ou vende, em caso 
contrário.

Por seu turno, o governo doa di-
nheiro nosso a Cuba, a países do 
Oriente Médio e ditaduras africanas 
sem consultar a sociedade, levado 
por parcerias ideológicas. Deixa-se 
espoliar por vizinhas republiquetas 
falsamente revolucionárias, apenas 
populistas – e ponto final. Mas, in-
ternamente, nega-se a reparar seus 
erros históricos, deixa o correntista-
-poupador com a certeza de que lhe 
metem a mão no bolso.

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*

AnALiSAnDoPoupanças 
sonegadas

A mitocôndria 
e a educação

Você sabe qual a função da mitocôn-
dria? Não e não se importa com isso? 
Muito bem... Você sabe qual a função 
da Educação? Não e também não se im-
porta com isso?... Pois fique tranquilo; 
você não está só! Na verdade poucos se 
importam com a mitocôndria e menos 
ainda com a Educação!

Desqualificada sobre todos os aspec-
tos (o Brasil está sempre nas últimas 
posições em pesquisas que retratam os 
índices educacionais – leitura, escrita, 
raciocínio lógico, etc.) a Educação segue 
reproduzindo, mecanicamente, as infor-
mações das bocas  – professores – para 
as orelhas – alunos(as) – e só. 

A maioria dos professores lê pouco, 
não tem acesso à internet e não conse-
gue aprimorar-se profissionalmente. A 
maioria dos professores não se atualiza 
ou atualiza-se através da televisão. Se 
aliarmos a esse contexto os baixos salá-
rios recebidos pela classe, aí então é que 
perceberemos (pelo menos deveríamos 
perceber) o quanto estamos distantes da 
tão decantada qualidade educacional.

Os professores deveriam frequentar 
regularmente cinema, teatro, shows, 
exposições artístico-culturais, etc., fa-
zer curso de especialização, mestrado, 
doutorado, ler bons livros, meditar, re-
fletir, interiorizar-se para se renovar, 
aprender, e então ensinar! Ó utopia! Ó 
ilusão... 

Claro que especializações, mes-
trados e doutorados, por exemplo, não 
significam, necessariamente, melhoria 
na qualidade de ensino: um professor 

apenas graduado que recebe um salário 
baixo, pode ser melhor do que um pro-
fessor com vários títulos e um bom sa-
lário. Ou melhor: bom senso, vivência e 
prática pedagógica contribuem e muito 
para alcançarmos o sonho da qualidade 
educacional. 

Recentemente, fiscalizando uma 
prova de Ciências do 8º ano do Ensino 
Fundamental II, percebi um aluno “en-
gasgado” numa questão. Cheguei mais 
perto. Observei. Quis auxiliá-lo. Li, na 
prova dele, a questão que tanto o angus-
tiava: “qual a função da mitocôndria?” 
Meu Deus! Espantei-me. Há pelo menos 
vinte anos que eu não me sentia desa-
fiado por aquele “enigma” e, no entan-
to, apesar do tempo... Ouvi minha voz 
interior respondendo: “A mitocôndria é 
responsável pela respiração celular”. Eu 
sabia! Mas isso não importava. O aluno 
não sabia. E isso, sim, me importava... 
E deveria importar a todos! 

Creio que uma das explicações pos-
síveis para esse problema esteja mesmo 
fora da sala de aula: a sociedade (pais, 
responsáveis e outros) não prestigia o 
trabalho do professor; não acompanha 
os filhos(as) e não se preocupa com a 
qualidade da Educação. Ah, sim, o Go-
verno também está se lixando pra tudo 
isso. (O que o Governo quer mesmo é 
engrossar as estatísticas positivas e vo-
tos em abundância para se perpetuar 
no poder!). O resultado, portanto, desse 
desinteresse geral é previsível: profes-
sores desatualizados, desinformados e 
desestimulados; formando alunos desa-

tualizados, desinformados e desestimu-
lados.

Leia a seguir o desabafo de um co-
lega professor com uma carga-horária 
máxima (carga é a palavra exata), en-
sinado em três escolas diferentes, para 
garantir um “troco” que em verdade 
apenas possibilita sua sobrevivência e o 
exclui (exclui a maioria dos professores) 
das oportunidades de crescimento in-
telectual, espiritual e material: “Estou 
para entrar em depressão de tanto dar 
“murro em ponta de faca”. Está tudo tão 
deteriorado que eu não sei mais se a es-
cola é o reflexo da atual sociedade, ou se 
é a sociedade o resultado da ruína desta 
escola que aí está!”. 

Pois é,  “depressão”, “ruína”, “murro 
em ponta de faca” são vocábulos e frases 
que fazem parte do cotidiano da maioria 
dos professores... Já entre os alunos(as) 
verificamos que eles não se importam 
com a aprendizagem, brincam o tempo 
todo, e são descompromissados – não 
necessariamente nessa ordem. 

A mitocôndria e a Educação; quem 
se importa com as suas funções? Quase 
ninguém. Mas, se nos importássemos de 
fato, no mínimo, aprenderíamos que são 
essenciais para as nossas vidas!

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/UC-
SAL. Especialista em História do Brasil e Membro da 

Academia Grapiúna de Letras (AGRAL).
Itabuna – Bahia.

 E-mail: zemacosta@yahoo.com.br

Por Claúdio Zumaeta*
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A Câmara de Itabuna aprovou, em 
segunda discussão, durante sessão ex-
traordinária na última terça-feira (10), 
o plano Plurianual do Município de 
Itabuna para o quadriênio 2014/2017, 
a criação de incentivos para a arreca-
dação do IPTU Premiado e o que dis-
põe sobre o parcelamento do solo urba-
no, todos do Executivo e que institui a 
meia passagem aos domingos e feria-
dos, de Autoria de Aldenes Meira (pre-
sidente da Câmara), e que teve como 
relator Nadson Monteiro.

Também votou em primeira dis-
cussão os anteprojetos 062/2013, de 
Carlito Alves (PTN), para a criação do 

LEGISLATIVO

Vereadores aprovam seis projetos e aceleram agenda de votações
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bairro Manoel Leão, e o 061/2013 
de autoria dos vereadores Cesar 
Brandão e Júnior Brandão, que 
dispõe sobre obrigatoriedade de 
exposição, em quadros informati-
vo dos nomes dos profissionais de 
saúde, a especialidade, carga ho-
rária ou número de atendimentos, 
nos lugares em que especifica, no 
município de Itabuna.

O Projeto tem como relator 
Gegéu Filho (PMN) e foi aprova-
do por unanimidade dos presen-
tes. Para Júnior Brandão, “esse 
projeto é muito importante para 
o município de Itabuna, para que 

os usuários, tanto do SUS quanto 
dos planos de saúde, tenham aces-
so às informações do médico que 
está atendendo, sua especialida-
de, horário e quantos atendimen-
tos serão realizados.”

Segundo Cesar Brandão 
(PPS), que também é líder do go-
verno na Câmara, a ideia é preen-
cher uma lacuna na área de saú-
de, pois a maioria das pessoas não 
encontram informações necessá-
rias nos postos de saúde. “A nossa 
intenção é facilitar a vida do cida-
dão que busca atendimento nesses 
locais”, completou.Os vereadores pastor Franciso, Cesar Brandão e Carlito Alves
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A Companhia de Gás da Bahia – 
Bahiagás iniciou as obras da construção 
do gasoduto Itabuna – Ilhéus no dia 03 de 
outubro deste ano, que com seus 36 km 
de extensão, deverá absorver um inves-
timento na ordem de R$ 50 milhões, com 
previsão de conclusão em 23 meses.

O novo Gasoduto permitirá o forne-
cimento do Gás Natural ao município 
de Ilhéus e aos novos empreendimentos 
atraídos pelo Complexo do Porto Sul, ga-
rantindo a rede estruturante de distri-
buição na região Sul da Bahia.

A iniciativa dá sequência ao Progra-
ma Gás no Eixo Sul, dentro da diretriz de 
Interiorização do Gás Natural no estado 
da Bahia, que a partir dos City-Gates em 
Mucuri, Eunápolis e Itabuna realiza a 
expansão da rede de gás natural para ou-
tros municípios da região, criando tam-
bém um modal rodoviário na BR – 101, 
para fornecimento de GNV (Gás Natural 
Veicular) a postos situados estrategica-
mente ao longo da rodovia.

Uma reunião foi realizada na quin-
ta-feira (05/12) para explicar como será 
a construção do gasoduto, suas diretri-
zes, segurança e comunicação de obra. 
A engenheira de Infraestrutura Sul da 
Bahiagás, Raquel Martins, explanou 
sobre os quatro trechos em que será di-
vidida a obra do gasoduto e como será 
realizada. “A construção do gasoduto é 
feita com segurança total, demandam o 
emprego de materiais, normas e proce-
dimentos seguros em todas as etapas, 
aprovados e certificados, seja no proje-
to, na construção e na manutenção das 
redes, tubulações e dos equipamentos”, 
explica a engenheira.

Em seguida o gerente de segurança, 
meio ambiente e saúde da Companhia, 
José Gallindo Júnior, apresentou como é 
feita a “Comunicação de Obra”, que tem 

por objetivo estabelecer uma relação po-
sitiva com as comunidades, os estabele-
cimentos, órgãos públicos, clientes e fu-
turos clientes, localizados onde passará o 
gasoduto.

“Quando iniciamos uma obra informa-
mos a comunidade sobre os Procedimentos 
de Segurança e de Prevenção, realizamos 
reuniões com as comunidades, simulados, 
formamos os Núcleos de Defesa Comunitá-
ria – NUDEC. Acompanhamos o cotidiano 
das obras”, frisa Gallindo.

De acordo com o diretor – presidente 
da Bahiagás, Davidson Magalhães (foto), 
o gasoduto Itabuna – Ilhéus representa 
uma grande parte dos investimentos da 
empresa no período e dá a dimensão do  
compromisso da  Companhia  com o de-
senvolvimento do estado.

“Grandes indústrias do sul e extremo 
sul da Bahia já estão optando pelo gás 
natural como combustível, uma região 
que tinha dificuldade na área energéti-
ca. Além de entrar com energético mais 
barato, mais acessível e de oferta ampla, 
também possibilitamos a resolução do 
problema de geração de energia na re-
gião. A chegada do Gasene e a rede de 
distribuição que estamos construindo em 
torno dele é um fator de desenvolvimento 
e de atração de novos investimentos para 
região”, frisa o diretor – presidente.

Ressaltamos que todas as obras da 
Bahiagás, sem exceção, estarão devida-
mente identificadas como tal e colocamos à 
disposição o nosso número de atendimento, 
para quaisquer dúvidas: 0800 071 9111 e 
Emergência: 0800 284 1111.

Características do Gasoduto Itabuna 
– Ilhéus: Material: Aço Carbono; Exten-
são Total: 36 km; Empresa Contratada: 
Azevedo & Travassos Engenharia – Edi-
tal de licitação concorrência n 008/2013; 
Inicio: 03/10/2013 e Duração: 23 meses

O provedor Eric Ettinger de Mene-
zes foi reeleito para o segundo manda-
to consecutivo (2014/2015) à frente da 
Santa Casa de Misericórdia de Itabu-
na (SCMI) – entidade filantrópica con-
siderada como o maior complexo filan-
trópico de saúde do interior do Norte e 
Nordeste do Brasil. 

Ele encabeçou chapa única que 
teve como vice Almir Alexandrino, 1º 
Secretário Silvio Roberto de Oliveira, 
2º Secretário José Antero Almeida, 
1º Tesoureiro Eduardo Kowalski, e 2º 
Tesoureiro Peter Deviris Lemos. Além 
dos membros da provedoria, a chapa 
também é composta por 18 membros 
do Conselho Deliberativo, três suplen-
tes e 18 Irmãs Auxiliadoras.

A reeleição do biomédico Eric Et-
tinger, que tem em trajetória uma ges-
tão de destaque à frente da Santa Casa 
de Itabuna, ocorreu por aclamação em 
Assembleia Ordinária da Irmandade, 
como rege o estatuto. “Encerro este 

primeiro mandato com o sentimento 
de dever cumprido, mas também com a 
certeza de que terei muito mais a fazer 
pela Santa Casa de Itabuna no próxi-
mo mandato assegurado para o biênio 
2014/2015”, frisou o provedor reeleito.

E completou: “Sei que os desafios 
são muitos, mas com a união de todos 
conseguiremos superar e cumprir mais 
uma vez a nossa missão, que é promo-
ver assistência à saúde e formação 
profissional com qualidade dentro dos 
ideais cristãos e humanitários, e com 
sustentação econômica”.

A cerimônia de posse será no dia 13 
de janeiro. “Agradeço o imenso apoio 
recebido por todos nesta minha pri-
meira gestão como provedor da SCMI, 
no biênio 2012/2013, e também reno-
var o meu pedido de contar mais uma 
vez com o apoio e parceria imprescindí-
vel de todos para o bom andamento dos 
nossos trabalhos”, encerrou o provedor 
Eric Ettinger. 

BAHIAGÁSSANTA CASA

Bahiagás apresenta obra do 
gasoduto Itabuna – Ilhéus

Eric Ettinger é reeleito para
o biênio 2014/2015 da SCMI
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A oposição marcha unida 
rumo às eleições de 2014. Os 
pré-candidatos a governador 
José Carlos Aleluia, do Demo-
cratas, e Geddel Vieira Lima, 
do PMDB, não deixaram dúvida 
quanto à união oposicionista em 
entrevista coletiva à imprensa 
de Itabuna, no último sábado 
(15), na sede do Democratas 
municipal.

Tanto Geddel quanto Ale-
luia se comprometeram publi-
camente que aquele que for o 
escolhido terá o apoio total do 
outro. “Das conversações que es-
tamos mantendo sob a lideran-
ça do prefeito ACM Neto, sairá 
o nome do próximo governador 
que vai inaugurar um novo 
tempo para a Bahia. Vontade e 
disposição não me faltam para 
cumprir esta missão”, afirmou 
Aleluia.

Ao lado do aliado democra-
ta, Geddel reafirmou o seu de-
sejo de ser candidato, deixando 

claro que a definição do nome 
oposicionista para enfrentar o 
continuísmo do PT será uma 
decisão conjunta e consensual 
do arco oposicionista. “Se for 
Aleluia o escolhido, estarei ao 
seu lado. Assim como ele estará 
comigo, se eu for o candidato”, 
disse o peemedebista com o as-
sentimento de Aleluia.

Depois da entrevista coleti-
va e de um almoço na sede do 
Democratas, do qual participa-
ram o deputado estadual Sandro 
Régis (DEM), a presidente mu-
nicipal do partido, Maria Alice, 
e o ex-prefeito Capitão Azevedo, 
a dupla de pré-candidatados, à 
tarde, participou da inaugura-
ção da sede cultural do PMDB 
em Itabuna. Neste evento, no-
vamente a união oposicionista 
foi reiterada por ambos em seus 
discursos. Aleluia ainda esten-
deu a jornada pela noite, indo 
participar de uma reunião com 
líderes locais em Buerarema.

ALIANÇAS

Aleluia e Geddel 
confirmam união 

das oposições

A SÉTIMA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

A ideia do projeto é 
fazer um museu dentro 
de padrões modernos, 
com um grande acervo 
iconográfico, no qual o 
visitante possa ‘passear’ 
ao longo da rica história 
ilheense, conhecer os 
grandes nomes que fazem 
parte do imaginário 
regional e interagir com 
os fatos mais marcantes 
do passado.

Em reunião do secretaria-
do municipal, o prefeito Jabes 
Ribeiro determinou à Secreta-
ria de Cultura que tome as pro-
vidências para elaborar, com 
urgência, o projeto executivo 
de criação do Museu da Capi-
tania de São Jorge dos Ilhéus. 
O museu, antigo sonho dos 
segmentos ligados à cultura 
ilheense, irá funcionar no Pa-
lácio Paranaguá, prédio histó-
rico que abriga a sede da Pre-
feitura Municipal desde a sua 
inauguração, no ano de 1907, e 
tombado pelo Instituto de Pro-
teção ao Patrimônio Artístico e 
Cultural da Bahia (IPAC).

“O museu se constituirá 
em mais uma atração turísti-
ca para Ilhéus, além de suprir 
uma grande lacuna hoje exis-
tente no nosso setor cultural 
e histórico, que é a falta de 
um museu da cidade”, expli-
cou o prefeito. E completou: 
“O próprio Palácio Paranaguá 
integra uma das mais belas 
páginas da história de Ilhéus 
e com o museu, colocaremos 
ali, à disposição dos visitantes 
de outros locais e também dos 
estudantes de Ilhéus e região, 
um acervo capaz de mostrar a 
riqueza das nossas origens, a 
história dos grandes homens 
e mulheres públicos, as tradi-
ções e evolução do nosso muni-
cípio, desde os tempos da Ca-

pitania Hereditária até hoje”.
Com a criação do museu, 

o prefeito Jabes Ribeiro tam-
bém objetiva dar ao Palácio 
Paranaguá uma destinação 
mais própria do que a de abri-
gar repartições municipais 
e, como observa, “é um modo 
de garantir a preservação do 
próprio prédio, ao reduzir a 
circulação diária de pessoas, e 
nada melhor do que um prédio 
histórico para abrigar a nossa 
história”. A ideia do projeto é 
fazer um museu dentro de pa-
drões modernos, com um gran-
de acervo iconográfico, no qual 
o visitante possa ‘passear’ ao 
longo da rica história ilheen-
se, conhecer os grandes nomes 
que fazem parte do imaginá-
rio regional e interagir com os 
fatos mais marcantes do pas-
sado, desde os tempos em que 
Portugal criou o sistema de 
capitanias hereditárias até a 
atualidade.

História - O Palácio Pa-
ranaguá foi construído pelo 
intendente tenente coronel 
Domingos Adami de Sá, ten-
do sua pedra fundamental 
lançada em 20 de janeiro de 
1898 e sendo inaugurado em 

22 de dezembro de 1907, para 
abrigar a Intendência (como 
se denominava, à época, o Po-
der Executivo Municipal). De 
acordo com pesquisas históri-
cas, a decoração e a pintura 
original foram feitos pelo ar-
tista italiano Oreste Sarcelli, 
e a iluminação, pelos irmãos 
Vita. O prédio tem 1.060 me-
tros quadrados de área cons-
truída, está localizado na 
Praça J.J. Seabra e ocupa a 
parte mais elevada da mes-
ma, no centro histórico e co-
mercial da cidade, onde antes 
existiam ruínas de um colégio 
dos jesuítas. 

O nome Palácio Parana-
guá é uma homenagem ao pre-
sidente da província da Bahia 
da época, João Lustosa da 
Cunha Paranaguá, o Marquês 
de Paranaguá, que assinou a 
lei que elevou a Vila de São 
Jorge dos Ilhéus à categoria 
de cidade, no ano de 1881. O 
palácio é um dos símbolos da 
opulência que existiu na re-
gião, durante o período áureo 
da cultura cacaueira. Em es-
tilo neoclássico, é considerado 
uma das mais belas constru-
ções do interior do estado.

ILHÉUS

Palácio Paranaguá abrigará Museu 
da Capitania de São Jorge dos Ilhéus

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia
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roberto e Paula 
Santanna na Europa

Quem esteve recentemente no continente Europeu, 
mas precisamente na Suíça, França e Inglaterra, foi o 
elegante casal diretor-proprietário da melhor revista 
do Sul da Bahia, Folha da Praia, Roberto e Paula San-
tanna.

Parabéns amigos vocês merecem. E temos certeza 
que a viagem ao velho continente refletirá ainda mais 
na qualidade da revista Folha da Praia e nos eventos 
organizados pela FAZE.

A Águia Branca 
Confraterniza com a 
imprensa e amigos

Como faz todos os anos, a empresa de transportes 
Viação Águia Branca (VAB) promoveu jantar de con-
fraternização de fim de ano, na terça-feira (10/12). 
O evento aconteceu no cerimonial jornalista Charles 
Henri, com a presença de profissionais de imprensa 
do eixo Itabuna- Ilhéus, além de radialistas, publici-
tários e muitos outros convidados.

O diretor regional da VAB Gilmar Abreu como 
sempre demonstrando a atenção costumeira com 
os jornalistas do Sul da Bahia. Na oportunidade, 
houve um show musical com os talentosos Carla 
Valéria e Silvano.
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Eurípedes
Brito Cunha

Casal de itabuna completa 
50 anos de formação superior

Casamento

Quem aniversariou no último dia 
15/12, foi o advogado-professor e escri-
tor maranhense, mas cidadão da Bahia 
a mais de cinco décadas, Eurípedes Bri-
to Cunha (foto), que no jornal e revista 
Direitos assina duas colunas: Contexto 
Jurídico e Consulta Profissional. 

E no próximo dia 30/12, será a vez 
de sua neta Marina Brito, que é filha 
do engenheiro elétrico e advogado Eu-
rípedes Brito Cunha Júnior. A direto-
ria do jornal Direitos parabeniza Dr. 
Eurípedes Brito e Marina Brito ao 
mesmo tempo em roga ao Pai Celestial 
um 2014 de grande realizações e paz.

Antônio da Silva Costa, en-
genheiro agrônomo, Mestre em 
Administração de Empresas, 
formado na Escola Agronômica 
da Bahia em 14 de dezembro de 
1963. Natural de Itabuna, filho 
de Dr. Camilo de Lellis Gomes 
Costa e Amanda da Silva Costa.

Casado com Clemilda Mar-
ques Correia Costa, formada 
na Escola Normal das Mercês 
– Santo Antônio de Jesus em 14 
de dezembro de 1963.  Em 18 de 

outubro de 1982, portanto há 31 
anos formou-se em Letras pela 
Federação das Escolas Superio-
res de Ilhéus e Itabuna (FESPI). 
A festa de comemoração acon-
teceu no último fim de semana 
na cidade Cruz das Almas, no 
recôncavo baiano. O jornal e re-
vista Direitos, O Compasso, o 
jornal do Maçom da Bahia dese-
ja ao casal-amigo toda felicidade 
do mundo.  Parabenizamos Cos-
ta e Clemilda.

Casamento de 
Daniel e Keyla 
Valença
No Dia 07/12, às 19h30, 
na Igreja Batista Espe-
rança, na cidade de Ita-
buna aconteceu o enlace 
matrimonial do Advoga-
do Daniel e Keyla Valen-
ça. Desejamos ao casal 
que Deus abençoe o seu 
casamento.
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Arrependimento
e perdão

Neste tempo de quaresma se fala muito em 
conversão. Mas, o que é conversão? Comumen-
te ouvimos dizer que conversão é mudança de 
vida. Deixar para trás o homem velho, com seus 
antigos costumes, para dar lugar ao homem 
novo, disposto a uma nova vida. No entanto, 
para que possamos assumir uma postura reno-
vada, é imprescindível que tenhamos consciên-
cia de nossos erros. Somente aquele que entra 
em contato com suas falhas pode experimentar 
o arrependimento e, consequentemente, fazer 
propósitos melhores. Verifico com pesar, en-
tretanto, que a cada dia é menor o número de 
pessoas que realizam um exame de consciência 
visando identificar possíveis deslizes e faltas. 
A maioria se esmera em justificar seus atos, 
quase sempre atribuindo a culpa aos outros. É 
impressionante como tal expediente acaba fun-
cionando para confortar a própria consciência, 
e minimizar a sensação de culpa advinda dos 
delitos praticados em desacordo com o que sa-
bemos ser adequado.

Em situações menos comuns, mas nem por 
isso menos frequentes, uma das pessoas expe-
rimenta o arrependimento, no entanto, não ob-
tém o perdão do ofendido. Perdoar implica em 
passar uma borracha, recomeçar, e algumas 
pessoas simplesmente não estão dispostas a 
dar uma nova chance a quem errou. Pode pa-
recer absurdo, mas isso ocorre até mesmo nos 
meios religiosos, em que se esperaria haver 
maior propensão ao perdão. No fundo, tal acon-
tece porque perdoar é custoso e envolve intenso 
trabalho interior. Implica na aceitação de que 
todos somos humanos, portanto, imperfeitos e 
passíveis de cometer erros. Algumas pessoas 

crêem estar acima do bem e do mal. Unica-
mente não falham. Então, privam o outro de 
conforto emocional e espiritual. Sem perceber 
incorrem em grave erro, pois se creditam iguais 
a Jesus, a quem foi destinado o julgamento dos 
homens (Jo 5, 22).

Foi exatamente por isso que o Mestre, em sua 
passagem pela terra, fez questão de afirmar que 
deveríamos perdoar não uma vez, nem duas ou 
três, mas setenta vezes sete (Mt 18, 21-22), ou 
seja, sempre. Somente o perdão aos demais irá 
assegurar que nossas orações sejam ouvidas e 
que sejamos igualmente perdoados pelo Pai (Mc 
11, 25). Perdoar é tão importante para nós quan-
to para àquele a quem devemos perdoar. No en-
tanto, nosso coração duro insiste em querer fazer 
“cara de mau”, relegando o outro ao silêncio, à in-
diferença e ao desprezo.  Quem erra nem sempre 
o faz de forma proposital, mas se pede perdão é 
porque reconhece que magoou o outro. Negar-lhe 
conforto emocional equivale a negar conforto pró-
prio, pois perdoar é caridade que se faz não ape-
nas com o próximo, mas consigo mesmo. 

 Finalizando, vale dizer que o arrependi-
mento sincero assegura o perdão divino, ainda 
que não haja o perdão humano (do ofendido), 
pois Jesus já pagou por nossas faltas. Como 
mencionado em outras ocasiões, a conversão é 
bastante pessoal. E como disse Madre Tereza 
ao terminar um de seus lindos poemas: “Veja 
que, no final das contas, é entre você e Deus. 
Nunca foi entre você e as outras pessoas”.

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 

A vida lhe manda a conta
“Se você vacila no dia da difi-

culdade, como será limitada a sua 
força!” Pv. 24: 10. 

Em determinada unidade esco-
lar do Brasil, alguns alunos foram 
até a direção “fazer queixa” de um 
professor. O gestor, muito sabia-
mente, chamou-o para conversar e 
foi informado por ele do desinteresse 
dos referidos alunos sobre as aulas.

Passados alguns dias, o diretor 
foi à sala de aula e flagrou os res-
pectivos alunos acessando as redes 
sociais. Furioso, exortou firmemen-
te os alunos saindo rapidamente. O 
professor aproveitou aquele momen-
to de tensão para propor um exercí-
cio de cidadania. Ele informou que 
quando vamos a um restaurante, 
podemos pedir ao garçom o que de-
sejarmos e ele sempre solícito e co-
mum sorriso no rosto fará o atendi-
mento quantas vezes for requerido, 
mas no final, chegará o momento da 
apresentação da conta.

Somos protagonistas do palco da 
nossa vida. Entretanto, alguns mi-
lhares de atores e atrizes preferem 
confortavelmente assentar-se nas 
poltronas das plateias e muitas vezes 
sussurrar de forma inconsciente... 
“deixa a vida me levar, vida leva eu”.

Saber que a conta vem é uma 
certeza inexorável da vida. A grande 
pergunta é como pagá-la? Podería-
mos falar de determinação, mas esta 
“moeda” já foi apresentada em textos 
anteriores, e nem sempre é uma mo-
eda muito corrente. A saída talvez 
esteja na formação de um estilo de 
vida. Precisamos ser o eterno apren-
diz. O investimento em educação 
deve ser constante, porém criterioso.

As estatísticas mostram que boa 
parte dos universitários conclui seu 
curso e sofrem um lento ingresso no 
mercado de trabalho, onde muitos 
são absorvidos em áreas diversas, 
mas não as de sua graduação. Este 
cenário gera a chamada ansiedade 
do aprendizado. Edgar Schein, pro-
fessor do MIT afirma que só apren-
demos quando temos necessidade de 
sobrevivência. Para ele o aprendi-
zado não é sinônimo de satisfação, 

masfonte de ansiedade e de culpa. 
Para aprender algo novo, as pesso-
as precisam se desfazer de alguns 
conceitos, segundo ele é como uma 
“lavagem cerebral” situação onde as 
pessoas são obrigadas a incorporar 
novas crenças sem escapatória.

Não estamos aqui desfazendo 
o lúdico na aprendizagem, muito 
pelo contrário. Mas estudar requer 
disciplina, esforço, dedicação e uma 
poderosa visão de futuro, sem estes 
elementos não estaremos prepara-
dos para o instante de apresentação 
da conta. “Quem para de aprender 
envelhece, tenha vinte ou oitenta 
anos. Quem continua aprendendo se 
mantém jovem” (Hery Ford)

É..! À vida lhe manda a conta. 
Sou professora de curso prepara-
tório para concursos, quantas oca-
siões, lamento internamente, ver 
meus alunos pedirem para sair mais 
cedo por conta de compromissos 
inadiáveis, quantos faltam e adiam 
uma aprovação certa pela falta de 
compromisso com sua própria apro-
vação. Pablo Picasso costumava di-
zer: “Sempre faço o que não consigo 
fazer para aprender o que não sei”.

O sucesso não é mero acaso. 
São necessários pelo menos vinte 
anos para que ele apareça da noite 
para o dia. As pesquisas mostram 
que os bem-sucedidos tem um pro-
jeto pessoal, eles não param no meio 
do caminho. Eles não se acomodam 
nem aceitam sua vida como ela está. 
Estão em constante aprendizado, 
sãoproativos, evoluir faz parte de 
sua personalidade, do seu perfil e da 
maneira de gerir suas vidas. Os que 
não têm um projeto pessoal são apá-
ticos, desinteressados e costumam 
ter uma forte relação de dependên-
cia. Consideram que o futuro não 
lhes pertence, mas ao destino ou a 
fatores externos. “Os covardes nun-
ca tentam, os fracassados nunca ter-
minam, mas os vencedores sempre 
alcançam”. Não tem jeito é assim 
que se paga a conta.

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

rEFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira *

Ao povo da minha querida região 
Sul da Bahia fica o desejo de um 
Natal cheio de amor cristão e um 
Ano Novo de muita prosperidade!
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No artigo anterior enfatizamos al-
guns mecanismos de defesa gerados por 
insatisfações e, como estamos na par-
te VI, é necessário relembrar o conceito 
principal desses artigos sobre motivação 
nas organizações. Também quero relem-
brar que esses textos têm referência bi-
bliográfica do curso on-line da Fundação 
Getúlio Vargas proferido pela professora 
Sylvia Vergara. Quando realizamos um 
bom trabalho, temos a necessidade de 
um reconhecimento, uma maneira de nos 
sentirmos importantes no contexto geral. 
Quando isso não acontece, criamos meca-
nismos de defesa. Os últimos foram: apa-
tia, generalização, somatização. Nessa 
oportunidade, vamos acrescentar outros 
mecanismos de defesa. São:

Sociológicos: dizem respeito ao estar 
em sociedade; se nos sentimos deprimidos, 
podemos ir ao shopping center e comprar 
roupas; consumismo exacerbado é, pois, 
um mecanismo de defesa psicológico. 

Mecanismos de defesa químicos: 
são concernentes aos consumos de fumo, 
drogas e álcool.

Mecanismos de defesa tecnológi-
cos: são aqueles que se valem da tecno-
logia; por exemplo: pessoas que não con-
seguem sair da frente de um computador.

Os mecanismos de defesa não são de-
liberados, são quase sempre inconscien-
tes. Quando intencionais, fazem parte de 
outra esfera conceitual. O importante é 
saber que os comportamentos das pesso-
as fazem parte de diferentes motivações. 
O que motiva uma pessoa pode não moti-
var a outra, e mais: o que nos motiva em 

determinado momento, pode não motivar 
em outros. Para ilustrar, um exemplo que 
todos tiveram a chance de ver. Na época 
em que ainda jogavam, os jogadores Ro-
mário e Marcelinho foram convidados a jo-
gar nos Emirados Árabes. A proposta era 
para Romário: um milhão de dólares por 
noventa dias. E para Marcelinho, se não 
me engano, setecentos mil dólares por 60 
dias. Romário aceitou de imediato, Marce-
linho não. O que, no caso, motivou Romá-
rio, não motivou Marcelinho. Em nossas 
vidas vemos coisas assim: gente que fez de 
tudo para ter um bom emprego e reconhe-
cimento larga tudo para viver uma vida 
de paz e harmonia com um ambiente de 
qualidade. Altos executivos (as) passam 
por isso no mundo inteiro. O que motiva 
hoje pode não motivar amanhã. 

Para o próximo artigo vamos entrar 
num ambiente mais propício ao lado es-
piritual: como os sentimentos abstratos 
nos conduzem a realizar coisas que jamais 
poderíamos imaginar que faríamos. Ener-
gias biológicas, psicológicas e espirituais 
sempre nos encaminham na direção de 
algo. São os estímulos internos com que 
somos providos ao nascer e ao crescer. 
Ambientes valorados por esses sentimen-
tos são importantes no contexto motiva-
cional. Pessoas que pregam o amor sem-
pre se sentirão motivadas, não por serem 
consideradas bobas, mas por terem cora-
ção puro e livre dos males da mente. Até a 
próxima, pessoal!

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e 
Criatividade 
Como Fatores 
Motivacionais - VI.
Mecanismos de Defesa.

Feliz natal

Te desejo um Feliz Natal,
minha amiga.
Não se deixe contaminar
pelo consumismo exagerado
da tua cidade.
Lembre-se que os
melhores presentes
ainda são: a palavra 
solidária que levanta
o caído, a veste para
o despido, o pão para
o faminto e o abrigo
para o sem-teto.
Natal não é uma

Wagner Albertsson 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
wagner-albertson@hotmail.com

festa familiar, pois 
pois nem todos
têm família.
Natal é uma festa
para todos aqueles
que creem que Cristo
ainda é o melhor caminho
a ser seguido pela
humanidade.
Te desejo um Feliz
Natal onde quer que
esteja neste lindo 
planeta azul feito por Deus,
(que te pertence também !).

De acordo com estudos 
divulgados pelo programa 
Bem Estar, da Rede Globo, o 
fortalecimento de músculos 
protege tendões e articulações, 
reduzindo o risco de lesões

A prática de qualquer atividade fí-
sica faz bem ao corpo e à mente. Seus 
diversos benefícios são desfrutados por 
jovens, adultos, idosos ou mulheres du-
rante a gravidez. Seja para emagrecer, 
melhorar a circulação sanguínea, for-
talecer o sistema imune ou promover 
uma maior interação social, a prática 
de exercícios físicos está entre as prin-
cipais recomendações médicas.

De acordo com estudos publicados 
na edição do dia 29 de novembro do 
programa Bem Estar, da Rede Globo, 
fazer uma boa preparação física tam-
bém pode ajudar os atletas amadores, 
os chamados atletas de fim de semana, 
a prevenir contusões e até problemas 
mais graves de saúde. “Para aqueles 
que costumam jogar uma vez por sema-
na, por exemplo, o risco é muito maior 
por causa da falta de preparação ade-
quada e da falta de exercícios de forta-
lecimento muscular”, revelou o profes-
sor da Faculdade de Educação Física e 
Esporte da USP, José Alberto Cortez.

Para o Dr. Dermeval Costa de Aze-
vedo, da Cotef, clínica especializada em 
Ortopedia e Traumatologia, em Itabuna, 
antes de tratar problemas como bursites, 
tendinites, artroses e artrites, é impor-
tante se preocupar em prevenir. “A me-
lhor maneira de fazer isso é com exercí-
cios físicos de fortalecimento muscular, 
que ajudam a proteger tendões e articu-
lações”, destaca. Ele explica também nos 
casos de atletas profissionais, que têm 
um tipo diferenciado de preparação e 
com o acompanhamento de profissionais 
da área de saúde, as dores e problemas 
nos tendões e articulações também costu-
mam aparecer, mas por conta do excesso 
de treinamento, que também é perigoso e 
sobrecarrega os músculos.

Prevenir é melhor que remediar 
- Segundo o educador físico Kalysson 
Dias, o ideal é que toda pessoa que 
pratique um esporte prepare sua mus-
culatura para essa atividade. “É mui-
to comum que uma pessoa que pratica 
esportes esporadicamente sofra algum 
tipo de lesão, já que não há uma prepa-
ração prévia para receber o impacto. No 
entanto, são vários os fatores que atu-
am na prevenção das lesões”, explica.

De acordo com os especialistas, o 
trabalho de alongamento e o desenvol-
vimento do poder cardiovascular tam-
bém fazem a diferença na hora de pra-
ticar esportes com saúde. “Os exercícios 
de liberação miofacial, muito comuns 
no treinamento funcional, servem para 
ativar e alongar a musculatura, deixan-
do o corpo mais preparado para a ativi-
dade”, complementa Kalysson.

Antes de começar a praticar um es-
porte ou qualquer tipo de atividade físi-
ca regular é recomendável a realização 
de exames médicos. O procedimento 
serve para detectar problemas que pos-
sam limitar, ou mesmo contraindicar, a 
realização de determinados exercícios e 
ajuda o indivíduo a selecionar o tipo de 
esporte que melhor se adapta às suas 
necessidades e gosto pessoal. Para pes-
soas com mais de 30 anos ou para as que 
levam uma vida sedentária, os exames 
médicos prévios são indispensáveis.

O consumo excessivo dos últimos anos 
que levou à escalada da inadimplência fez 
om que o brasileiro ficasse mais cautelo-
sos este ano. Pela primeira vez o principal 
destino da segunda parcela do 13º salário 
será a poupança, revela pesquisa da As-
sociação Comercial de São Paulo (ACSP). 

A enquete, que ouviu mil pessoas em 70 
cidades, revela que 32,6% pretendem 
poupar esse dinheiro, enquanto 30,4% 
planejam comorar presentes. Desde 2009, 
quando a pesquisa começou, é a primeira 
vez que a poupança é o principal destino 
da segunda parcela do 13%.

ESPORTES

Praticar esporte ainda é a 
melhor forma de evitar lesões 

Pesquisa mostra que brasileiro 
pretende poupar o 13º salário
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Em um clima de 
alegria e harmonia 
no último dia 10/12, 
na sede da AABB - 
Associação Atlética 
Banco do Brasil, na 
cidade de Itabuna, a 
Academia Grapiúna 
de Letras (Agral), 
presidida por Ivann 
Krebs Montenegro, 
encerrou seus trabalhos 
do ano de 2013.

Na confraternização 
da “Egrégia Casa”, 
participaram confrades 
e confreiras, familiares, 
parceiros e convidados. 
Houve também o 
momento cultural com 
manifestações artísticas 
diversas como poesias, 
músicas, canções e 
história natalinas, 
além do tradicional 
amigo secreto e da ceia 
natalina.

O presidente da 
Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI), Josevan-
dro Nascimento e sua 
diretoria, resolveram 
inovar esse ano, ao invés 
do tradicional jantar de 
confraternização de fim 
de ano dos acadêmicos, 
familiares, autoridades e 
convidados, optaram por 
um chá de encerramento 
do ano acadêmico 2013, 
que foi realizado na sede 
da Academia, no dia 13 
de dezembro de 2013, 
sexta-feira, às 17 horas. 

Que ocorreu em um cli-
ma de descontração e 
harmonia.

No próximo dia 28-/12, 
que estará aniversariando 

é o advogado, professor 
universitário e 

Coordenador da 
Defensoria Pública 

Estadual na cidade de 
Itabuna, Walter Nunes 

Fonseca Júnior.  Dr. 
Walter na Academia de 
Letras Jurídicas do Sul 

da Bahia (Aljusba) ocupa 
a Cadeira nº. 07, que 

tem como patrono Wilde 
Oliveira de Lima.

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

Espaço das
ACADEMiAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros “Breves 
Análises Jurídicas” e “Analises Cotidianas” (Direitos Editora), 
Membro do Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus; 
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-Diretor de Comunicação da Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI).

ACADEMiA grAPiÚnA 
DE LEtrAS (AgrAL)
AgrAL confraterniza

ACADEMiA DE LEtrAS
DE iLHÉUS (ALi)

ACADEMiA DE LEtrAS 
JUrÍDiCAS Do SUL DA 

BAHiA (ALJUSBA)
Aniversário de Walter 
nunes Fonseca Júnior
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Evangelizar pelo seu 
testemunho de vida

Homens da Igreja no coração do 
mundo.

Na evangelização, uma parceria 
que dá certo é o trabalho dos sacerdo-
tes e dos fiéis leigos. Sem nunca com-
petir, mas, em espírito de cooperação 
e unidade, os leigos podem chegar 
onde nós padres não podemos. Estão 
presentes em realidades que, muitas 
vezes, não alcançamos, por isso são 
uma ferramenta importante na ação 
evangelizadora.

Leigos bem formados e conscientes 
de suas identidades cristãs fecundam 
as diversas realidades da vida secular 
onde estão inseridos, a partir de seus 
lares até o trabalho, o comércio, a polí-
tica... Evangelizam pelo seu testemu-
nho de vida que fermenta toda a mas-
sa com a força do Evangelho.

“Homens da Igreja no coração do 
mundo” – homens e mulheres batiza-

dos atuantes, influenciando a vida do 
mundo, transformando realidades e 
construindo comunhão pela retidão de 
suas vidas, pela luta constante do dia 
a dia para serem melhores uns para 
os outros.

Como o fermento que, sem apare-
cer, tem a força de fermentar toda a 
massa, os fiéis leigos contribuem dire-
tamente para a construção do Reino 
de Deus, a partir de realidades muito 
concretas. São verdadeiros discípulos 
e missionários do Evangelho, promo-
tores da vida e comunicadores dos va-
lores evangélicos.

         Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

1 - É possível que o empregado 
trabalhe num ambiente insalubre e 
o patrão estabeleça regime de com-
pensação de jornada de trabalho? 
Edgar Filho.

 
Caro Edgar, para o estabelecimento 

de regime de compensação, é indispen-
sável que  haja acordo entre a e presa 
e o sindicato dos empregados, ou  entre 
o empregador e o empregado. Por outro 
lado, a  jornada a de  trabalho neste caso 
de seis horas, no lugar de oito, Assim, se 
você  trabalhar 8 horas num dia, há de 
trabalhar apensa 4 em outro, fazendo-se 
a compensação, isto em razão do serviço 
insalubre. (você não informa a razão da 
insalubridade e é necessário saber para 
fixar o índice de insalubridade.

Trabalhando  em serviço insalubre 
ou periculoso, a jornada de trabalho é de  
seis horas, podendo há ver a compensa-
ção de até duas horas dia, pelo prazo má-
ximo de um ano.

A compensação só pode ser feita, me-
diante acordo com o sindicato ou diretamen-
te com o empregado, por escrito sempre.

 
2 - Estou prestes a inaugurar uma 

loja de material de construção, onde 
deverão trabalhar mais de 20 pesso-
as. Preciso obter alguma autoriza-
ção prévia do Estado quanto ao meio 
ambiente de trabalho?

 
Caro consulente, procure verificar se 

se trata de local de preservação ambien-
tal, nas margens de um rio, por exemplo, 
IBAMA, Não se  trata de loja poluente, 

então, em razão de  ser  loja de material 
de construção, não há nenhuma proibição 
pode construir tranquilamente, A ques-
tão é só do local, se é na abeira do rio, 
lago, ou local de preservação ambiental, 
como mata atlântica (se tiver que derru-
bar árvores, por exemplo). Se não hou-
ver nada disso, o fato de ser material, de 
construção não, tem problema.

 
3 - Se uma empregada doméstica 

trabalha oito horas por dia, apenas 
três dias na semana, posso pagar o 
valor proporcional do salário míni-
mo desse por esses três dias ou o sa-
lário mínimo seria irredutível mes-
mo nesse caso: Tenho que assinar a 
carteira de trabalho dessa domésti-
ca? Carla Santos.

 
Carla, sim a parteira  profissional da 

doméstica atem que ser anotada como 
qualquer outra, A falta de anotação pode  
ensejar uma pena multa contra a senhora.

É possível  pagar  a  empregada de odo 
proporcional aos dias  efetivamente tra-
balhados. Para fazer isto, podem, em que 
ser assinado um acordo  com a empegada 
e ser feita a anotação registrando o contra-
to, isto é informado que a empregada  foi 
contratada para a trabalhar nos dias de  
tais e tais da semana,   horas por dia, com 
salário diário de tanto  - deve ser corres-
ponde , cada dia, ao salário mínimo diário 
e mais o repouso  semanal remunerado.

Ela terá direito a férias, FGTS (con-
forme a regulamentação que for feita) e 
13º salario de acordo com a remuneração  
que ela receber.

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.

Seja um excelente autor. Risque o s 
da palavra Crise e crie. Seja um benfei-
tor, o idealizador, o homem do saber e 
da pratica das boas ações. O mundo fica 
mais feliz com sua autoria filosófica e 
personalizada.

O autor de um benefício é quem co-
lhe seu mais doce fruto.

O autor de um ato generoso é quem 
colhe seu mais doce efeito.

O autor de uma doação é quem co-
lhe seu mais doce agradecimento.

O autor de uma felicidade é quem 
colhe seu mais doce sorriso.

O autor de uma palavra amiga é 
quem colhe seu mais doce sentimento.

O autor de um livro é quem colhe 
seu mais doce fruto.

O autor de uma verdade é quem  co-
lhe seu mais doce desejo.

Ninguém  pode se arrepender de ser 
autor de boas ações, bons sentimentos, 
boas atitudes e dos bons exemplos. Se 
arrepender jamais de ser honesto, ínte-
gro e benfeitor.

Vale lembrar que o principio da boa 
vizinhança é a nossa atitude e procedi-
mento; é a nossa sinceridade, bondade 
e cortesia.

Simples assim...
Lembre-se:

O autor de um Pedido de Providên-
cia em favor do bem-estar do seu pró-
ximo, visando a realização da pessoa 
como cidadão, quem vai colher seu mais 
doce ato de gratidão é o próprio autor. 

É muito bom despertar nas outras 
pessoas a gratidão. Por que o coração 
agradecido se comunica com Deus.

Seja o autor da boa vida. Você ode, 
basta querer. Comece agora sendo o au-
tor da gentileza e veja a gratidão e a 
felicidade batendo em sua porta.

O mundo fica mais feliz com sua au-
toria filosófica e personalizada.

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um mundo 

melhor. Itabuna – Bahia.
E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

O Autor

CrôniCA

Por João Batista de Paula*



2º Caderno
12 www.jornaldireitos.com.br - Ano V - n° 59 - SUL DA BAHIA - 

20 de dezembro de 2013 a 20 de janeiro de 2014 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br

Desejamos a você um 2014 cheio de bons caminhos.

Em uma despedida cabe 
toda a emoção de duas 

vidas, assim como o 
último segundo do ano 

guarda todos os desejos 
para o ano seguinte.

E logo no primeiro 

segundo, acontece o 

nosso reencontro com 

a esperança de tempos 

cada vez melhores. 


