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Dad Squarisi, jornalista e escritora

Salvador de todos os povos
Recado
“Uma palavra posta fora do lugar
estraga o pensamento mais bonito.”
Voltaire

Oba! Os olhos do mundo estão postos
na capital baiana. É que Salvador sedia
a Semana do Clima Latino-Americana e
Caribenha. Organizado pela ONU, o
evento começou na segunda e termina
na sexta. Três mil turistas transformaram a cidade numa babel. Escutam-se
línguas familiares e outras nem tanto.
Sotaques brasileiros ecoam em ladeiras, praias, hotéis, bares e restaurantes. Os sinos das 365 igrejas badalam
para dar boas-vindas aos visitantes.
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 simples. Baiano não nasce. Estreia. O show
começa com o gentílico. Quem abre os
olhos na capital de Bethania, Caetano,
Gil & cia. talentosa não deixa por menos. É soteropolitano. Em grego, soter
significa Salvador. Polis, cidade.
Por falar em Bahia...
Por que Bahia se escreve com h bem

Que terra mais linda não há
Isso é velho e do tempo que a gente
escrevia Bahia com h!

pas. Os rio-grandenses, segundo as
más línguas, se apoderaram do termo
e o nacionalizaram verde-amarelo.

Olho vivo
Bahia se escreve com h. Mas os
derivados perderam o privilégio. Sob
protestos, aderiram à simplificação.
Assim: baiano, baianidade, baianês,
coco-da-baía.

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 homem branco” para se referir à cidade do
Rio de Janeiro. O adjetivo se tornou
gentílicomais tarde,lápelo século18.

Sabia?
Piauí se escrevia Piauhy pela mesma
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 Portuguesa. A outra é tuiuiú.

no meio? A história vem de longe. Em
tempos idos e vividos, o h indicava o
hiato. Grafava-se bahia, sahida, pirahy. Sem o h, a leitura seria báia,
sáida, pirái. Depois, o acento tomou o
lugar do h. Mas o estado manteve a
letra com a qual tinha sido batizado. Os
donos do pedaço diziam que Bahia sem
h não é Bahia. É acidente geográfico.

Disse o poeta Denis Brean
Dá licença, dá licença, meu senhor
Dá licença, dá licença, pra yôyô
EusouamantedagostosaBahia,porém
Pra saber seu segredo
Serei baiano também
Dá licença, de gostar um pouquinho só
A Bahia eu não vou roubar, tem dó!
Ah! Já disse um poeta

Capixaba
Quem nasce no Espírito Santo é capixaba. 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.

Barriga-verde
Soteropolitano não é o único gentílico diferente. Há outros. Um deles: barriga-verde, sinônimo de catarinense. O
nome vem do colete verde usado pelos
soldados de um batalhão de fuzileiros
do estado, criado pelo brigadeiro Silva
Pais no século 19.

Potiguar
Potiguar? Em tupi quer dizer quem
come camarão. O litoral do Rio Grande
do Norte tem o crustáceo pra dar,
vender e emprestar. Daí o gentílico.
Leitor pergunta
Qual a abreviatura de televisão?

Gaúcho
A palavra existe também na língua
espanhola. Dizem que nasceu na região platina, entre o Uruguai e a Argentina pra designar criaturas especiais —
os moradores das zonas rurais que se
dedicavam à criação de gado nos pam-

Samantha Sales, Recife (PE)

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

FOTOS CARLOS NOGUEIRA

Ao chegar aos 160,
Beneficência evolui
Equipamento e ala de internação novos marcam aniversário
DA REDAÇÃO

A Sociedade Portuguesa de
Beneficência de Santos
completa 160 anos hoje. Como presentes, entrega um
novo equipamento de
hemodinâmica com salas
de apoio e uma ala de internação com 34leitos particulares. O investimento total
é de cerca de R$ 6 milhões.
Nos últimos dias, o cenário da nova ala do hospital
foi de obras. Funcionários
do corpo de manutenção
instalaram equipamentos,
lixaram paredes e promoveram os últimos ajustes.
Dos cerca de 950 colaboradores, os que têm mais de
30 anos de trabalho lá serão homenageados às 11 horas de hoje, na galeria Sou
Benê. Mas a programação
começa antes. Às 9 horas,
há missa com o bispo diocesano, dom Tarcísio Scaramussa, na Capela Santo Antônio, no hospital. As inaugurações são às 19 horas,
seguidas de solenidades.
O presidente da instituição, Ademir Pestana, conta que o objetivo das mudanças é humanizar cada
vez mais o atendimento.
Tanto que o aparelho de
hemodinâmica – o segundo da unidade – fica no térreo, agilizando a entrada de
pacientes em emergência

INOVAÇÃO

“(Com os aparelhos e obras
recentes, a Beneficência)
Virou um hospital do coração,
com mais equipamentos. (...)
Fico feliz pela instituição poder
inaugurar esses serviços.
É aliar o respeito pelo passado
e o desafio da inovação”
Ademir Pestana
Presidente da Beneficência Portuguesa

que chegam de ambulância. Pode funcionar 24 horas, diferentemente do
mais antigo. Salas novas para encaminhar os pacientes
também serão usadas.
“Aliado ao Central de Terapia Intensiva (CTI) cardíaca, centro cirúrgico e
exames de cintilografia, virou um hospital do cora-

ção, com mais equipamentos nos espaços antes desocupados”, conta Pestana.
Outro ponto acolhedor é
que os quartos da ala nova
têm janela para um amplo
espaço verde, dando mais
tranquilidade aos internados. O mesmo acontece
com algumas alas do Sistema Único de Saúde (SUS).
No espaço novo, o visual
não parece o de um hospital: os quartos com mobiliário lembram um hotel.
“A ideia é tirar a imagem
de hospital. A decoração é
com móveis mais confortáveis.Umlustrecomosímbolo da Benefiência foi criado
pela nossa equipe, com uma
madeira de 50 anos vinda de
uma porta que tiramos daqui. O biombo estilizado
comoescudodaquitambém
é em homenagem aos 160
anosdessegrandelegadodeixadopelosportugueses”,afirmaAdemirPestana.

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

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, diz Pestana.
“Será o primeiro hospital
a oferecer isso para o serviço público. Será àqueles pa-

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

cientes que estão em internação em casa, mas sem
condiçãode permanecer. Isso existe no particular, mas
no SUS, não”, diz.
Na média diária, a Benefi-

cência registra 300 consultas no Pronto-Socorro e
400 nos ambulatórios,
mais serviços em cardiologia, quimioterapia e radioterapia. Ao todo, cerca de

LEITURARÁPIDA

CALENDÁRIO DO INSS

Santos

Praia Grande

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 ter mais 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 cópia do RG, CPF, comprovante de residência e
uma lata ou pacote de leite em pó integral de 400 gramas.

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 trabalhos devem prosseguir até o próximo dia 28. A rota
alternativa indicada pela Administração Municipal é formada pela Avenida Flávio Monteiro de Castro, ruas Alfredo d’Escragnolle Taunay e Valdomiro Silveira e Avenida
Zélia Giglioli Galves. Mais detalhes pelo 0800-772-0194.

Vila Criativa oferece 40 vagas em cursos

1.500 pessoas por dia.
“Fico feliz pela instituição poder inaugurar esses
serviços. É aliar o respeito
pelo passado e o desafio
da inovação”, declarou.

Tabela de pagamento de benefícios de agosto

Prefeitura fecha avenida para obra

Até um salário mínimo
Final

Dia do
pagamento

Final

Acima de um salário

Dia do
pagamento

Final

Dia do
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: Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

