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Recado
“Uma palavra posta fora do lugar

estragaopensamentomaisbonito.”
Voltaire

Oba!Osolhosdomundoestãopostos
na capital baiana. É que Salvador sedia
a SemanadoClima Latino-Americanae
Caribenha. Organizado pela ONU, o
evento começou na segunda e termina
na sexta. Três mil turistas transforma-
ram a cidade numa babel. Escutam-se
línguas familiares e outras nem tanto.
Sotaques brasileiros ecoam em ladei-
ras, praias, hotéis, bares e restauran-
tes. Os sinos das 365 igrejas badalam
paradarboas-vindasaosvisitantes.
Na balbúrdia sem fim, uma questão

pintou aqui, ali e acolá. Por que se
chama soteropolitano quem veio ao
mundo na cidade abençoada pela Baía
de Todos os Santos? A resposta é sim-
ples.Baianonãonasce. Estreia.O show
começa com o gentílico. Quem abre os
olhos na capital de Bethania, Caetano,
Gil & cia. talentosa não deixa por me-
nos. É soteropolitano. Em grego, soter
significaSalvador.Polis, cidade.

PorfalaremBahia...
Por queBahia se escreve comhbem

no meio? A história vem de longe. Em
tempos idos e vividos, o h indicava o
hiato. Grafava-se bahia, sahida, pi-
rahy. Sem o h, a leitura seria báia,
sáida, pirái. Depois, o acento tomou o
lugar do h. Mas o estado manteve a
letra comaqual tinha sidobatizado.Os
donosdopedaçodiziamqueBahiasem
hnãoéBahia.Éacidentegeográfico.

DisseopoetaDenisBrean
Dá licença,dá licença,meusenhor
Dá licença,dá licença,prayôyô
EusouamantedagostosaBahia,porém
Prasaberseusegredo
Sereibaianotambém
Dálicença,degostarumpouquinhosó
ABahiaeunãovouroubar, temdó!
Ah! Jádisseumpoeta

Queterramais lindanãohá
Issoévelhoedotempoqueagente

escreviaBahiacomh!

Olhovivo
Bahia se escreve com h. Mas os

derivados perderam o privilégio. Sob
protestos, aderiram à simplificação.
Assim: baiano, baianidade, baianês,
coco-da-baía.

Sabia?
Piauí seescreviaPiauhypelamesma

razão que Bahia se escrevia Bahia.
Humilde, abdicou do h. Mas conservou
uma marca. É uma das duas palavras
que têm o maior número de vogais
seguidas em sequência da Língua Por-
tuguesa.Aoutraétuiuiú.

Barriga-verde
Soteropolitano não é o único gentíli-

codiferente.Háoutros.Umdeles:barri-
ga-verde, sinônimo de catarinense. O
nomevemdo colete verde usado pelos
soldados de um batalhão de fuzileiros
do estado, criado pelo brigadeiro Silva
Paisnoséculo19.

Gaúcho
A palavra existe também na língua

espanhola. Dizem que nasceu na re-
giãoplatina, entreoUruguai eaArgen-
tina pra designar criaturas especiais —
os moradores das zonas rurais que se
dedicavamà criação de gado nos pam-

pas. Os rio-grandenses, segundo as
más línguas, se apoderaram do termo
eonacionalizaramverde-amarelo.

Carioca
Carioca vem de duas palavras tupis.

Uma: kara’iwa, que quer dizer homem
branco. A outra: oka, que significa casa.
Os índios passaram a usar “casa do ho-
membranco”parasereferiràcidadedo
Rio de Janeiro. O adjetivo se tornou
gentílicomaistarde,lápeloséculo18.

Capixaba
QuemnascenoEspíritoSantoécapi-

xaba. Trata-se de herança dos índios.
No tupi, kapixaba quer dizer terra de
plantação. Por quê? A região produzia
alimentos que abasteciam as tribos
indígenas locais.

Potiguar
Potiguar? Em tupi quer dizer quem

come camarão. O litoral do Rio Grande
do Norte tem o crustáceo pra dar,
vendereemprestar.Daíogentílico.

Leitorpergunta
Qualaabreviaturadetelevisão?

SamanthaSales,Recife(PE)

Há duas formas. Uma: tevê. A outra:
TV. Assim, as duas letras grandonas. Não
escreva Tv. A duplinha reclama. E se vin-
ga.Roubapontosnaescola.Adiaapromo-
ção.Mataamores.Valha-nos,Deus!

Tabeladepagamentodebenefíciosdeagosto

Atéumsaláriomínimo Acimadeumsalário

Final Diado
pagamento Final Diado

pagamento Final Diado
pagamento

1 26/8 6 2/9 1e6 2/9

2 27/8 7 3/9 2e7 3/9

3 28/8 8 4/9 3e8 4/9

4 29/8 9 5/9 4e9 5/9

5 30/8 0 6/9 5e0 6/9

Fonte: InstitutoNacional doSeguroSocial (INSS)

DAREDAÇÃO

ASociedade Portuguesa de
Beneficência de Santos
completa160anoshoje.Co-
mo presentes, entrega um
novo equipamento de
hemodinâmica com salas
deapoio eumaalade inter-
naçãocom34leitosparticu-
lares. O investimento total
édecercadeR$6milhões.
Nos últimos dias, o cená-

rio da nova ala do hospital
foi de obras. Funcionários
do corpo de manutenção
instalaram equipamentos,
lixaramparedesepromove-
ramosúltimosajustes.
Dos cerca de 950 colabo-

radores, osque têmmaisde
30 anos de trabalho lá se-
rãohomenageadosàs11ho-
ras de hoje, na galeria Sou
Benê. Mas a programação
começa antes. Às 9 horas,
hámissacomobispodioce-
sano, dom Tarcísio Scara-
mussa,naCapelaSantoAn-
tônio, no hospital. As inau-
gurações são às 19 horas,
seguidasdesolenidades.
Opresidente da institui-

ção, Ademir Pestana, con-
ta que o objetivo das mu-
danças é humanizar cada
vez mais o atendimento.
Tanto que o aparelho de
hemodinâmica – o segun-
do da unidade – fica no tér-
reo, agilizandoaentradade
pacientes em emergência

que chegam de ambulân-
cia. Pode funcionar 24 ho-
ras, diferentemente do
maisantigo.Salasnovaspa-
raencaminharospacientes
tambémserãousadas.
“Aliado ao Central de Te-

rapia Intensiva (CTI) car-
díaca, centro cirúrgico e
exames de cintilografia, vi-
rou um hospital do cora-

ção, commais equipamen-
tos nos espaços antes deso-
cupados”,contaPestana.
Outro ponto acolhedor é

que os quartos da ala nova
têm janela para um amplo
espaço verde, dando mais
tranquilidade aos interna-
dos. O mesmo acontece
com algumas alas do Siste-
maÚnicodeSaúde(SUS).
No espaço novo, o visual

não parece o de um hospi-
tal:osquartoscommobiliá-
riolembramumhotel.
“A ideia é tirar a imagem

de hospital. A decoração é
com móveis mais confortá-
veis.Umlustrecomosímbo-
lo da Benefiência foi criado
pelanossa equipe, comuma
madeirade50anosvindade
uma porta que tiramos da-
qui. O biombo estilizado
comoescudodaquitambém
é em homenagem aos 160
anosdessegrandelegadodei-
xadopelosportugueses”,afir-
maAdemirPestana.

SUS

Com a entrega da Ala D, o
hospital chega a 200 leitos.
Almeja ter 250 até o final
de 2020. Outra meta é, em
outubro, oferecer 25 leitos
de longa permanência ao
SUS,dizPestana.
“Será o primeiro hospital

a oferecer isso para o servi-
çopúblico.Seráàquelespa-

cientes que estão em inter-
nação em casa, mas sem
condiçãodepermanecer.Is-
so existe no particular, mas
noSUS,não”,diz.
Namédiadiária,aBenefi-

cência registra 300 consul-
tas no Pronto-Socorro e
400 nos ambulatórios,
mais serviços em cardiolo-
gia, quimioterapia e radio-
terapia. Ao todo, cerca de

1.500pessoaspordia.
“Fico feliz pela institui-

ção poder inaugurar esses
serviços. É aliar o respeito
pelo passado e o desafio
dainovação”,declarou.

CALENDÁRIODO INSS

“(Comosaparelhos e obras
recentes, aBeneficência)

Virouumhospital do coração,
commais equipamentos. (...)
Fico feliz pela instituiçãopoder

inaugurar esses serviços.
É aliar o respeito pelo passado

eodesafio da inovação”

AdemirPestana
PresidentedaBeneficênciaPortuguesa

LEITURARÁPIDA

INOVAÇÃO

PraiaGrande
Prefeitura fechaavenidaparaobra
A Avenida Diamantino Cruz Ferreira Mourão, na altura
do Ribeirópolis, entre as avenidas Flávio Monteiro de
Castro e Zélia Giglioli Galves, será interditada hoje, a
partir das 8 horas, para obras de pavimentação.Os traba-
lhos devem prosseguir até o próximo dia 28. A rota
alternativa indicada pelaAdministraçãoMunicipal é for-
madapelaAvenidaFlávioMonteirodeCastro, ruasAlfre-
do d’Escragnolle Taunay e Valdomiro Silveira e Avenida
ZéliaGiglioliGalves.Maisdetalhespelo0800-772-0194.

DadSquarisi, jornalistaeescritora

... a exemplo de salas de apoio e uma ala com 34 leitos de internação: investimento em torno de R$ 6 mi

Santos
VilaCriativaoferece40vagasemcursos
A Vila Criativa da Zona Noroeste (Avenida Hugo Maia,
293, Rádio Clube) está com inscrições abertas para 40
vagas gratuitas nos cursos de almoxarife estoquista e
maquiador. Para participar, é preciso termais de 18 anos,
morar em Santos e ter renda familiar de até dois salários
mínimos (R$ 1.996,00). Interessados devem se dirigir ao
local do curso, das 9 às 11h ou das 14h30 às 16h30, com
original e cópiadoRG,CPF, comprovantede residência e
umalataoupacotede leiteempóintegralde400gramas.

FOTOSCARLOSNOGUEIRA

DicasdePortuguês

Aparelho de hemodinâmica é uma das novidades a serem entregues hoje na Beneficência Portuguesa...

Aochegaraos 160,
Beneficênciaevolui
Equipamento e ala de internação novos marcam aniversário

Salvadorde todosospovos
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