
Entrevista com Ramiro Soares Aquino, jornalista e um dos 
fundadores da Academia Grapiuna de Letras (AGRAL)

“Uma luta 
pela cultura”

Fundador: VERCIL RODRIGUES - www.jornaldireitos.com.br - SUL DA BAHIA
De 20 de maio a 20 de junho de 2011 - E-mail: direitos@jornaldireitos.com.br 

Direitos – Por que a AGRAL?
Ramiro Soares Aquino – Pri-

meiro pelo espaço que tínhamos na 
cidade onde não existia uma insti-
tuição do gênero, enquanto a co-irmã 
Ilhéus já tinha a sua cinquentenária 
ALI, que até nos serviu de exemplo. 

Depois pelo número relevante de in-
telectuais existentes na cidade ou a 
ela vinculados sem uma entidade da 
espécie que os pudesse congregar. E 
ainda por sua abrangência voltada 
não só para a literatura, mas para 
acolher todos aqueles que estimulam 

ou defendem a cultura regional, seja 
através dos livros ou de outras ati-
vidades como a produção cultural, o 
teatro, o cinema, a música, o jorna-
lismo, etc.

Direitos – E como é o sentimen-
to de ser chamado “imortal”?

RSA – Confesso que não gosto do 
termo. A imortalidade fica por conta 
dos exemplos dignificantes e éticos 
que podemos deixar para os pósteros. 
Prefiro ser chamado “acadêmico”.

Direitos – A Diretoria de Even-
tos que você assume a que exata-
mente se propõe?

RSA – A proposta é promover e 
apoiar grandes eventos em torno da 
nossa cultura. Muitas datas e nomes 
da nossa história cultural irão certa-
mente cair no esquecimento se não 
houver quem os lembre. Por exemplo: 
os Patronos da Academia não terão 
os seus nomes esquecidos. Já temos 
uma grade de eventos a ser cumpri-
da que certamente vai preencher essa 
lacuna.

Direitos – Depois de mais de 50 
anos da Academia de Letras de 
Ilhéus de repente Itabuna apare-
ce com duas academias. A que se 
deveu esse fato?

RSA – Na luta pela cultura acho 
que há espaço 
para todos. A 

caçula ALITA, que tem na presidên-
cia o Juiz de Direito Marcos Bandei-
ra, deve ser recebida com o sentimen-
to de boas vindas que uma entidade 
cultural merece. Defendo que vaida-
des pessoais não devam prevalecer. 
Saúdo a nova entidade, sua diretoria 
e seus acadêmicos.

Direitos – Depois de criada 
quais os próximos passos da 
AGRAL?

RSA – Na última edição o pre-
sidente Ivann Kbrebs Montenegro 
já descreveu em linhas gerais quais 
serão os próximos passos e muitos já 
foram dados. Como algumas dessas 
providências estão afetas à nossa di-
retoria, já estamos preparando a so-
lenidade de instalação, que deverá 
ocorrer ainda neste mês de maio.

Direitos – Os acadêmicos fun-
dadores tiveram a primazia de 
escolher o seu Patrono. Qual a 
cadeira e patrono do Acadêmico 
Ramiro Aquino?

RSA – Eu poderia ter escolhido 
qualquer patrono num universo de 
cerca de 100 nomes, dentre os quais 
figurava o de meu pai, José Nunes de 
Aquino, mas optei pelo nome do poeta 
itabunense José Teixeira Bastos, cuja 
cadeira é a de número 9. Ademais, 
José Bastos foi um grande amigo de 
meu pai, que onde está certamente fi-
cou feliz com a escolha.  

O entrevistado desta edição 
do Jornal DIREITOS é o 
jornalista Ramiro Soa-

res de Aquino, ou simplesmen-
te Ramiro Aquino, itabunense, 
67 anos, é jornalista, radialista, 
escritor e cerimonialista, dentre 
outras coisas (que ele prefere 
minimizar para resumir o cur-
rículo). Funcionário aposentado 
do Banco do Brasil, atualmente 
Chefe do Cerimonial da Prefei-
tura de Itabuna, fundou o Jornal 

Agora e a Revista Médico da Fa-
mília, além de ter escrito o livro 
“De Tabocas a Itabuna – 100 anos 
de imprensa”, único documento 
sobre a história da imprensa em 
Itabuna. Mais recentemente está 
no rol dos fundadores da AGRAL 
- Academia Grapiúna de Letras, 
primeira instituição do gênero 
em Itabuna, onde assume o cargo 
de Diretor de Eventos. O Jornal 
Direitos conversou com ele sobre 
a Augusta Casa acadêmica.

A proposta é promover e 
apoiar grandes eventos 
em torno da nossa cultura. 
Muitas datas e nomes da 
nossa história cultural 
irão certamente cair 
no esquecimento se não 
houver quem os lembre “

“
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Desde a Antiguidade, os 
médicos chamavam de dia-
béticos os doentes que apre-
sentavam certos sintomas in-
cluindo o sabor adocicado da 
urina. Em 1 889, Von Mering 
e Minkowski ao removerem o 
pâncreas de um cão, tornou-o 
diabético. 

Em 1 921, Banting e Best 
conseguiram extrair do pân-
creas de cães uma substância 
que foi chamada de Insulina. 
Seis meses após o relatório 
daqueles dois pesquisadores, 
a insulina passou a ser usada 
pelos médicos no tratamento 
da D. Mellitus.

Com essas considerações o 
que ocorre no corpo do diabé-
tico?

No estômago, os carboi-
dratos (açúcares) complexos 
são metabolizados em açúca-
res simples e passam à corren-
te sanguinea. Como a insulina 
é um “transportador” do açú-
car (glicose) para o interior 
da célula e, no diabético, ela é 
insuficiente, a glicose fica cir-
culando no organismo até ser 
excretada pelos rins. Entre-
tanto, uma parte dessa glicose 
é transformada em corpos ce-
tônicos e seu excesso levará o 
paciente à cetoacidose, coma e 
óbito.

No diabetes juvenil ou tipo 
l, quando os níveis de insulina 
são bem baixos, apresenta-se 
uma excreção exagerada de 
urina, sede e fome em grau 
aumentado. Além dessa sin-
tomatologia, podem ocorrer 
cãibras nas pernas, cansaço, 
emagrecimento acentuado, vi-

são embaralhada, irritabilida-
de, desatenção na escola...

No diabetes do adulto ou 
tipo ll, a sintomatologia não é 
tão aparente e, na maioria das 
vezes, o paciente só descobrirá 
a patologia após um exame de 
sangue (glicemia).

A diabetes, sendo doença 
de perfil genético, incurável, 
progressiva, afeta os olhos, 
principalmente a retina, po-
dendo levar à cegueira; os 
rins, o sistema nervoso, a pele, 
os vasos sanguineos e, neste 
último caso, pode ocorrer am-
putação de membros. Não tra-
tada ou mal tratada se condu-
zirá à grave condição de coma 
diabético, instalando-se a ceto-
acidose, devido ao alto teor de 
corpos cetônicos.

Depois da Segunda Guerra 
Mundial, pesquisadores ale-
mães sintetizaram os hipogli-
cemiantes, substâncias quími-
cas que promovem a produção 
de insulina.

No diabetes juvenil se usa-
rá Insulina que também será 
utilizada nos adultos quando 
os hipoglicemiantes não der 
bons resultados. Os pacientes 
devem estar alerta à queda de 
níveis da glicose no sangue de-
vido à ação de uma dose alta 
de insulina ou hipoglicemian-
te. Ao sentir tontura, suar frio 
etc. devem chupar um carame-
lo. A baixa de açúcar é tão pe-
rigosa quanto a alta. As pesso-
as desmaiadas permanecerão 
deitadas até sua remoção para 
o hospital.

*Médico em Itabuna – Bahia.
E-mail:  jairo.novaes@hotmail.com 

Diabetes Mellitus

Por Jairo Santiago Novaes*

Nunca é tarde para amar, pedir perdão, 
sorrir, dar um oi. O tempo é o tempo, nós é que 
o deixamospassar sem perceber.

Passamos o dia envolvido com os nossos 
particulares, e não percebemos que temos 
amigos, vizinhos, familiares, colegas, conheci-
dos, amor, amantes, casos.

Devemos parar e lembrar que a melhor 

coisa do mundo é amor; ter um amor; um com-
panheiro. É poder sair e entrar sempre com o 
brilho no olhar, alegria de ver o dia amanhe-
cer, e poder dar bom dia, perguntar como vai, 
ser flexível, ser amável, ser você com tudo de 
bom que possuir.

O presente é hoje. O amanha é agora. O 
futuro é o reflexo das coisas que você faz hoje. 

É no presente que você pode mudar sua vida, 
então, não deixe para mudar no futuro. 

Não devemos perde tempo. Diga para 
alguém que você a ama, elogie, faz bem dar 
e receber. A alma fica feliz e o coração sorri. 
Amar é bom.

Ame sem preconceito, sem olhar os defei-
tos. Amar com o coração e sorrir com o espírito. 

Você rejuvenesce e transmite paz e fé que ex-
cede todo entendimento, gerando os frutos do 
espírito: amor, perdão, compreensão, alegria.

Seja um mensageiro do amor, vivendo e 
amando por amar a beleza do amor.

*Cronista. Ilhéus – Bahia.
E-mail: liuhygino@gmail.com 

É tempo de amar

Na manhã de quinta-feira (12), 
os coordenadores da Secretaria 
Executiva do Ministério do Desen-
volvimento, Industria e Comércio 
Exterior se reuniram em Ilhéus 
com os diretores da ZPE Bahia e 
com o secretário municipal do Pla-
nejamento, Indústria e Comércio, 
Alisson Mendonça, para avaliar 
todas as etapas do processo de im-
plantação da unidade na cidade, 
observando documentos, plantas 
e procedimentos que estão sendo 
adotados. À tarde, acompanhado 
pelo prefeito Newton Lima, a equi-
pe foi até o local onde já está sendo 
implantada a ZPE, às margens da 
rodovia Ilhéus-Uruçuca, próximo 
ao distrito do São José, para ava-
liar o andamento das obras.

Após verificar toda a documen-
tação, fotografar o local onde está 
sendo implantada e analisar a 
planta de construção, o coordena-
dor geral da Secretaria Executiva 
do Ministério do Desenvolvimento, 
Industria e Comércio Exterior, Ju-
liano Meira Ricci, que está acom-
panhando o andamento de todas as 
ZPEs autorizadas no Brasil, disse 
que Ilhéus tem cumprido rigorosa-
mente todas as etapas de implanta-
ção das unidades e é uma das mais 
adiantadas do País. Ele informou 
ainda que percebeu um interes-
se grande da Prefeitura de Ilhéus 
e da administradora ZPE Bahia 
para que o equipamento seja ins-
talado, o que significa um grande 
passo para que essa unidade possa 
se tornar realidade. “A Prefeitura 
de Ilhéus e a administradora estão 
trabalhando sério”, garantiu.

Geração de empregos - O prefei-
to de Ilhéus, Newton Lima, confir-
mou que há um esforço e um empe-
nho do município para que a ZPE 
possa se concretizar, realizando 
assim um sonho dos ilheenses de 
mais de 20 anos. Além do desen-
volvimento para a cidade, o prefei-
to citou ainda a questão da geração 
de empregos. O secretário de In-
dústria, Comércio e Planejamento, 

Alisson Mendonça, explicou que a 
Prefeitura de Ilhéus tem acompa-
nhado cada passo da implantação 
da ZPE, fornecendo informações e 
se empenhando para que o proje-
to possa de fato se tornar realida-
de. De acordo com o secretário, a 
ZPE de Ilhéus deverá gerar cerca 
de 10 mil empregos nos próximos 
10 anos e cerca de 30 mil empregos 
em 20 anos, devendo ser uma das 
mais importantes do Brasil.

O presidente da ZPE Bahia, 
Otávio Pimentel, e o gestor da 
ZPE Ilhéus, Izaías Mascarenhas, 
confirmaram que a unidade local 
está cumprindo cada etapa de sua 
implantação e que depende atual-
mente do processo de alfandega-
mento da área através da Receita 
Federal, já que a ZPE oferece como 
principais benefícios a agilidade 
aduaneira e a desoneração tribu-
tária. O pedido já foi protocolado 
junto a Receita Federal e o proces-
so de alfandegamento deverá ser 
iniciado no mês de junho. A ZPE 
de Ilhéus vai abrigar empresas 
dos mais diversos ramos, sendo 
que 80% dos produtos processados 
nessa unidade terão como destino 
a exportação.

Localização privilegiada - A pri-
meira etapa da ZPE de Ilhéus vai 

ocupar uma área de oito hectares, 
com expansão inicial de 225 hecta-
res, divididos em lotes. Izaías Mas-
carenhas cita que, além da locali-
zação e da área, a ZPE de Ilhéus 
oferece ainda como vantagem o 
Completo Intermodal Porto Sul, 
com o porto, o aeroporto e a Fer-
rovia Oeste-Leste, um atrativo que 
nenhum outro município brasileiro 
possui, o que certamente garantirá 
o sucesso desta unidade. A ideia é 
que seja criado ainda um selo de 
qualidade para a ZPE de Ilhéus, o 
que garantirá o respeito e a segu-
rança junto aos padrões internacio-
nais. Otávio Pimentel fez questão 
de destacar ainda o compromisso 
com o respeito a todos os condicio-
nantes definidos com os órgãos de 
fiscalização ambiental.

A ZPE de Ilhéus foi criada pelo 
decreto n° 97.703, de 28.04.1989, 
mas por diversos problemas, a 
exemplo da não instalação do al-
fandegamento, terminou sendo es-
quecida por um período de 20 anos. 
Somente em 06 de abril de 2009, 
através do Decreto n° 6.814, o en-
tão presidente da República, Luís 
Inácio Lula da Silva, regulamen-
tou a Lei 11.508 que dispõe sobre o 
regime tributário cambial e admi-
nistrativo das ZPEs.

EXECUTIVO ILHÉUS

A Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE) de Ilhéus vai finalmente sair do papel
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Código 
Florestal deve 
ir à votação 
no fim de 
maio, diz líder

Transferência 
para UFRB aberta

Sesab confirma apoio
ao Mutirão do Diabético

MEC muda regras do Prouni 
e investiga bolsas irregulares

A votação do novo Código Florestal Bra-
sileiro só deverá ocorrer na última semana de 
maio. Essa é a previsão do líder do governo 
na Câmara, deputado Cândido Vaccarezza 
(PT-SP). Segundo ele, na próxima semana 
o governo vai se dedicar a medidas provisó-
rias que estão trancando a pauta da Casa. 
De acordo com Vaccarezza, o adiamento da 
votação para o final de maio se justifica para 
permitir maior amadurecimento do texto do 

relator, deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP), e 
possibilitar mais diálogo sobre a proposta. Ele 
também disse que a ausência do presidente 
da Câmara, Marco Maia (PT-RS), na sema-
na que vem, que estará em viagem oficial 
ao exterior, contribuiu para a transferência 
da votação. “Não é adequado fazermos uma 
votação cercada de tanta paixão como parece 
essa na ausência do presidente da Câmara. 
Essa é uma votação muito nervosa”. 

A Universidade Federal do Recônca-
vo da Bahia (UFRB) vai selecionar novos 
alunos por meio de transferência externa, 
portadores de diplomas que querem cursar 
uma nova graduação ou ainda para estu-
dantes da instituição que queiram mudar 

de curso ou tenham sido publicados. As 
inscrições acontecem entre os dias 16 e 20 
do corrente mês nos núcleos de apoio aca-
dêmicos do centro de ensino pretendido. A 
taxa de inscrição é de R$ 35. São 111vagas 
distribuídas em 11 cursos.

O superintendente 
de Regulação da Secre-
taria de Saúde da Bahia, 
Dr. Andres Castro Alonso 
Filho participou de uma 
reunião com diretores do 
Hospital de Olhos Beira 
Rio, em Itabuna, e con-
firmou o apoio ao Muti-
rão do Diabético de 2011, 
que acontece no dia 12 
de novembro. O encontro 
contou com as presenças 
do Dr. Carlos Ernane, 
Dr. Ronaldo Netto, Dr. 
Vável Andrade, Dr. Wan-
dick Rosa e do Dr. Rafael 
Andrade, idealizador do 
Mutirão.

O Dr. Rafael Andrade fez uma 
apresentação do Mutirão do Diabético, 
evento inserido no calendário da Orga-
nização Mundial do Diabetes e que em 
2010 atendeu cerca de 10 mil pessoas, 
em ações de orientação, prevenção e 
tratamento do diabetes. “Trata-se de 
um dos maiores eventos na área do 
diabetes em todo o Brasil, que coloca 
Itabuna como referência na prevenção 
da doença e o apoio do Governo do Es-
tado é muito importante”, destacou o 
Dr. Rafael.

A Sesab já foi parceira do mutirão 

em 2010 e este ano deverá ampliar sua 
participação. De acordo com o Dr. An-
dres Alonso, “esse é um projeto impor-
tante e o trabalho realizado é fantásti-
co, porque contribui para salvar vidas. 
O Mutirão está dentro da filosofia do 
Governo da Bahia em priorizar a saúde, 
com investimentos em todas as áreas e 
um foco muito grande na prevenção de 
doenças”. O Dr. Andres levou um con-
vite, feito pelos diretores do Hospital 
de Olhos, para que o secretário de Saú-
de Jorge Solla e o governador Jaques 
Wagner estejam presentes no Mutirão 
do Diabético de 2011.

O Ministério da Educação vai mu-
dar as regras do Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) sobre a con-
cessão de isenção fiscal às instituições 
participantes. A ideia é que o benefício 
recebido pelo estabelecimento de ensi-
no seja proporcional ao número de bol-
sas preenchidas e não ao total oferta-
do, conforme, como ocorre hoje, A pasta 
ainda estuda o melhor mecanismo para 
que a mudança seja efetivada.

Hoje, pela lei que criou o progra-
ma, as faculdades recebem a isenção 
fiscal em troca da oferta de bolsas, in-
dependentemente de elas terem sido 
ocupadas ou não. O problema já foi 
apontado pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), que calcula que um total 
de R$ 104 milhões de isenções fiscais 
foi concedida indevidamente via ProU-
ni. Neste semestre, apesar do núme-
ro recorde de inscritos, 4% das bolsas 
ficaram ociosas na primeira rodada 
de inscrições. Além do problemas no 

preenchimento das bolsas, o MEC vai 
investigar os casos de estudantes que 
não são de baixa renda, mas obtiveram 
bolsas do PropUni.

EDUCAÇÃO

Deputado 
Cândido 
Vaccarezza 
(PT-SP)

Jo
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O Ministro da Educação Fernando Haddad 
apoia as mudanças do MEC

Reunião da Sesab em  apoio ao Mutirão do Diabético
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Amizade
Quando Maria era pe-

quena uma das coisas que 
mais queria era uma ami-
ga. Não tinha irmã, então, 
imaginava que uma amiga 
seria como uma irmã para 
ela. Procurava entre as co-
legas de escola alguém que 
desejasse ser sua amiga, 
mas infelizmente, ela não 
era das mais populares 
nem aceitava fazer qual-
quer coisa para conquistar 
afeição. Logo percebeu que 
arrumar uma amiga não 
seria tão simples. Além de 
ter que confiar em alguém, 
alguém também teria que 
confiar nela. Notou que não 
era possível acreditar em 
todo mundo. Muitas pesso-
as mentiam e outras não 
sabiam guardar segredos. 
Isso era uma das coisas que 
Maria achava muito im-
portante – saber guardar 
segredo. Quase ninguém 
sabia. Então, percebeu que, 
se quisesse ser uma boa 
amiga, teria de aprender 
a guardar segredo. Com o 
tempo, ela aprendeu.

Todos vinham lhe con-
tar seus segredos, pois logo 
entenderam que ela não es-
palhava as notícias ao ven-
to. Maria ficava feliz com a 
confiança depositada, mas 
continuava com um grande 
problema: não tinha para 
quem contar os seus se-
gredos. A primeira vez que 
arriscou confiar em alguém 
foi traída e tremendamente 
humilhada. Aquilo doeu de-
mais. Todos os seus colegas 
de classe se afastaram dela 
em função de uma mentira 
inventada por sua “amiga”. 
Na festa de aniversário que 
sua mãe organizou para ela 
naquele ano, apenas José 

apareceu. Isso ensinou mui-
to a Maria acerca de respei-
to e lealdade. 

Naquele mesmo dia, 
José ganhou uma ami-
ga para sempre. O tem-
po passou, e acabaram se 
distanciando fisicamente. 
Há algumas semanas, no 
entanto, José foi criticado 
publicamente sem piedade. 
A crítica beirou a humilha-
ção. Maria fez questão de 
lhe manifestar sua solida-
riedade e apreço, planta-
dos há mais de trinta anos 
no solo fértil de seu coração 
adolescente. Jamais per-
mitiria que seu amigo fos-
se humilhado na solidão. 
Nem que fosse a única a 
apoiá-lo, ele não estaria so-
zinho, pois a amizade que 
ela lhe tem não possui pra-
zo de validade.

A verdadeira amiza-
de não é somente aquela 
que enxuga lágrimas, mas 
também a que empunha a 
espada no momento decisi-
vo, ainda que para morrer, 
dada a desigualdade de 
forças, mas na dignidade 
de honrar um compromisso 
fraterno. A verdadeira ami-
zade não é somente aquela 
que ampara o desvalido, 
mas a que se rejubila com 
o sucesso do agraciado sem 
lhe invejar a posição de des-
taque ou o salário compen-
sador. A verdadeira amiza-
de é aquela que corre riscos 
de se frustrar, pois nem 
todos sabem ser amigos, 
mas a despeito disso conti-
nua acreditando no amor, 
pois se fez amor para poder 
acolher alguém. Que Jesus 
Cristo, o maior amigo que 
a humanidade já teve, nos 
sirva de exemplo.

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1 - Em março de 2006, foi al-
terada a jornada de trabalho de 
quatro funcionários do prédio 
em que moro para o regime de 
12 horas por 36 horas, por acor-
do firmado com o sindicato pro-
fissional. Dois deles trabalham 
das 7 às 19h e dos demais da das 
19 às 7h do dia seguinte. Temos 
que dar o intervalo fixado pela 
CLT? Se não der, devemos pa-
gar hora extra? Ângela Carla.

Cara Ângela Carla, a questão 
que você pôs ao que entendi é assim: 
quatro empregados do prédio, tra-
balhavam  em determinado horário 
e em março de 2006, a ornada de 
trabalho foi alterada para o regime 
de doze  horas por trinta  e seis (12 x 
36), com a intervenção sindical.

 Sua consulta  é endereçada mo 
sentido de saber se, com os novos 
horários, os empregados têm direi-
tos ao intervalo pára repouso e ali-
mentação.

Resposta: têm sim. Pelo menos 

uma hora. Se não lhes for concedido 
o intervalo, deverá ser pago o salá-
rio das  horas do repouso  corres-
pondente, em dobro. 

 
2 - Gostaria de saber quase 

são as diferenças entre apren-
diz, estagiário e empregado. 
Firmino Santos

Caro Firmino, árdua questão é 
saber as diferenças entre aprediz, 
estagiário e empregado.

Empregada  é a pessoa que tra-
balha para outra mediante salário, 
horário determinado (a menos que 
trabalhe sem fiscalização, olmo 
vendedor precisa), e  subordinação 
às ordens do empregador. Tem di-
reito  13o. salário, férias, FGTS, 
repouso semanal remunerado. 
Aprendizagem, e  um   contrato de 
trabalho especial, características 
própria, porque na  prestação do há 
combinação do ensinam,entre com 
a prestação do serviço e aprendiza-
gem, devemdo ser por escito e por 
prazo determinado e em convênio 

com a escola, que deve ser freqüen-
tada sem faltas. Se não houver fre-
qüência salas, fica descaracterizada 
a aprendizagem. e o prazo máximo 
é deis anos. depois desse prazo se 
transforma em indeterminado e fi-
gurará como contato de trabalho co-
mum. A menos que o aprendiz seja 
deficiente.

Estágio. O estágio é regulado 
por lei específica n. 11.788/2008 
um contrato de trabalho educativo 
universitário, devendo estagiário 
frequentar a escola superior, ou en-
sino médio; visa o aprendizado.  (su-
giro consultar o texto da lei supra-
citada) Do contrato deve constar a 
participação da escola, para evitar 
a existência de vínculo de emprego. 
A jornada será de 4 horas para o ní-
vel médio e seis para o nível sopro, 
o prazo será de dois anos.

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.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  
Por Eurípedes Brito Cunha  

O campeão de Jiu-Jitsu 
esportivo, China De La Riva, 
representante de Ilhéus, foi 
o vice-campeão do Campeo-
nato Brasileiro da Confede-
ração Brasileira de Jiu-Jítsu 
Olímpico, realizado no Canto 
do Rio Futebol Clube, em Ni-
terói, no Rio de Janeiro, em 
abril último. Este ano, China 
venceu a 1ª Etapa do Campe-
onato Baiano de Jiu-Jítsu, na 
etapa de Salvador, no mês de 
março. No ano passado, foi 
campeão do Panamericano, 
realizado em Brasília, ano 
que também levou para casa 
o troféu de campeão baiano 
em sua categoria.

Patrocinado pela Facul-
dade de Ilhéus, China con-
quistou, também em março, 
por mérito e reconhecimento, 
a graduação da faixa preta 3º 
grau, concedida por Ricardo de 

La Riva Goded, mestre de Jiu-
Jitsu no Rio de Janeiro. Atu-
almente, ele desenvolve um 
projeto social e esportivo com 
crianças, na faixa etária de 4 
a 12 anos, na academia insta-
lada na sede da Faculdade de 
Ilhéus, na zona sul da Cidade.     

Árbitro – Na passagem 
pelo Rio de Janeiro, o atle-
ta e professor aproveitou a 
oportunidade para fazer um 
curso de árbitro, quando ob-
teve a segunda melhor nota 
do Brasil conferida pela Con-
federação Brasileira de Jiu-
Jítsu. O curso foi ministrado 
por Álvaro Mansur, nos dias 
9 e 10 de abril. Atualmente, 
ele é o único atleta da Bahia 
credenciado como árbitro 
pela Confederação Brasileira 
de Jiu-Jítsu, podendo condu-
zir campeonatos nacionais e 
internacionais. 

China conquista 
o segundo lugar 
no Campeonato 
Brasileiro de Jiu-Jítsu

Esportes

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 

Os interessados em enviar perguntas 
sobre o tema Direito do Trabalho ao Dr. 
Eurípedes Brito Cunha, encaminhar para 

direitos@jornaldireitos.com.br
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Raymundo Laranjeira 
– Cadeira 25

Aliso meu ventre,
Apalpo meus seios,
Imagino teu nascimento,
Teu alimento,
Teu crescimento.
No meio da dor,
A sublime dor,
Você saindo de mim...
Seu choro fazendo-me
Chorar, soluçar
Ao ver cortar
O elo umbilical.
Criança forte que veio felicitar,
Nutrir, alimentar minha alma,
Adoçar minha vida.
No teu lindo quarto,
Fico a pensar...como decorar
Amarelinho, verdinho,
Teu ursinho,
Companheiro de dormir,
Tua farmacinha
Tuas roupinhas...
Coloco-o para dormir,
Com beijo de boa-noite
E ternamente
Fico ao teu lado
Acariciando-te.
Sinto o cheirinho de leite
Misturado com alfazema
Exalando de tua fresca pele,
Macia pele.
Fico a cantar
Aquela canção de ninar,
Aquecendo-te,
Protegendo-te.
E durante o sono,
Cubro teu corpo,
Acaricio tua linda e doce cabecinha,
Ainda tão sem juízo...
Vibro com teus pezinhos
Que mais parecem uns bolinhos,
Bolinhos de arroz...
Dando teus primeiros passos,
Tropeçando, tropeçando...
Treinando-te para a vida.
É tão boa a vida...
Mas tão cheia de tropeços
É a vida...
Amparo-te em meus longos braços,
Em meus fortes braços,
Em meus ternos abraços.
Cubro-te de beijos, beijinhos
Cheiros, cheirinhos
E fico a amar,
A mirar,
Teu inocente e sincero sorriso,
Hoje tão escasso sorriso...
Teu crescimento me assusta,
Teus passos,
Tuas quedas,
Teu primeiro galo na testa.
Tuas peraltices,
Febrites,
Rinites,
Dermatites.
Teu primeiro aniversário
A comemorar;
Meu primeiro Dia das Mães
A celebrar.
Rejuvenesço meu espírito
Com teu abraço carinhoso
Na despedida do primeiro dia de aula,
Teu kit escolar,
Farda a lavar e a passar,
O primeiro dente que se perde,
O sorriso banguelo dos sete anos
Que aparece.
Tua formatura escolar,
As espinhas a acompanhar.
Tua voz a mudar.
Teu primeiro beijo de amor,
Nossa primeira briga,
Nossas pazes...
Tua primeira dor,
Desilusão,
E ver você viver a vida,
Alegrias, tristezas,
E ouvir dos teus lábios
A musicalidade de apenas três letras...

Vida é você criança,
Linda criança,
Quanta esperança!
De vida melhor,
De vida maior
De vida.... de vida...
De sonho.

Poesias
IMAGINAÇÃO

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

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

Academia de
Letras de Ilhéus,
Informes

*Vercil Rodrigues

*Por Vercil Rodrigues
Professor e Jornalista, autor dos livros Breves Análises Jurídicas e Análises Cotidianas (Direitos Editora), Membro-fundador 

e Vice-presidente da Academia Grapiuna de Letras (AGRAL) e Membro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI) 

Raymundo Laranjeira, desembar-
gador Federal do Trabalho aposen-
tado, pertence à Academia de Letras 
de Ilhéus (desde 1981), à Academia 
de Letras Jurídicas da Bahia (desde 
1985) e à Academia Brasileira de Le-
tras Agrárias (desde 2000). É mem-
bro, igualmente do Instituto Histórico 
e Geográfico da Bahia, do Instituto 
Histórico e Geográfico de Ilhéus e de 
outras entidades de expressão cultu-
ral do Brasil e do Exterior.

Foi Promotor de Justiça na Bahia, 
Juiz do Trabalho na Bahia e em Sergi-
pe, Professor Titular de Direito Agrário 
na Universidade Estadual de Santa 
Cruz e Procurador Geral do Município 
de Ilhéus.

Exerceu dentre outras funções, as 
de Presidente da Associação Brasileira 
de Direito Agrário, Conselheiro da As-
sociação Brasileira de Direito Agrário, 

Conselheiro da Associação Brasileira 
de Reforma Agrária e Diretor (repre-
sentando o Brasil) no Instituto Ibero-
americano de Derecho Agrario y Re-
forma Agrária. Foi membro, também 
da Comissão de Juristas Brasileiros, 
instituída pelo Ministério da Justiça, 
para a criação da Justiça Agrária, e 
relator do anteprojeto daí resultante, 
para regulamentar o art. 126 da Cons-
tituição Federal (1989), bem como, 
ainda, da Comissão de esboço do Ante-
Projeto da lei Orgânica do Município 
de Ilhéus/Bahia, e seu relator (1989) 
– além de outras no âmbito interno da 
Justiça do Trabalho.

É autor dos livros Propedêutica do 
Direito Agrário; Colonização e Refor-
ma Agrária no Brasil; Direito Agrá-
rio, e co-autor de O Direito agrário 
na Constituição; A Lei Agrária Nova, 
Vol. 1; Prodoti Agricoli e Sicureza Ali-

mentare, Tomo II: Questões Agrária 
– Julgados Comentados e Pareceres; 
A Questão Agrária e a Justiça; Las 
Grandes Tendencias Del Derecho 
Agrário Moderno; Derecho Agrário y 
Derechos Humanos; Sociedade Indí-
genas e o Direito; Direitos Indígenas e 
a Constituição; o Direito e a República 
e Direito Agrário Brasileiro.

Escreveu ainda sete prefácios de 
livros jurídicos, fez uma tradução de 
ensaio jurídico-agrário Brasileiro, 
publicou cerca de oitenta artigos, 
em revistas e jornais nacionais e es-
trangeiros e pronunciou dezenas de 
conferências, dentre eles doze inter-
nacionais.

Morreu Sai Baba, vitimado por 
problemas cardio-respiratórios. Era 
o último guru vivo. Sua morte simbo-
liza o fim de uma era. O fim de um 
dos mitos mais fortes: o mito da espi-
ritualidade. Crescemos ouvindo falar 
de indivíduos “evoluídos”, capazes de 
contactar verdades “invisíveis” e tra-
zê-las ao nosso mundo. Ordens místi-
cas - a Rosacruz, a Martinista, a Gol-
den Down, a Teosófica, dentre outras 
se multiplicaram. À parte isso, uma 
série de indus foram morar na Amé-
rica, atraindo como adeptos artistas, 
ativistas e uma série de “buscadores”. 
Surgiram Ouspensky, Gurdjieff, He-
lena Blavatsky, Carlos Castaneda, 
Vivekanada, Anne Besant, Rajneesh 
etc. De uma hora para outra, todas as 
explicações estavam dadas. O homem 
era a imagem e semelhança do cria-
dor, e teria que evoluir, através de 
muitas vidas, até atingir a consciên-
cia suprema, o nirvana.

Rituais foram elaborados, ini-
ciações, livros e mais livros, escolas 
secretas. Surgiu uma casta de “ilu-
minados”. Um vasto rol de discípulos 
consubstanciou a figura do “mestre”. 
Até meados da década de 1980 tal 
ilusão dominou muitos círculos, in-
clusive meios intelectuais. Surgiram 
os ufólogos, afirmando o ano 2000 
como referência para os discos voa-
dores baixarem.  Depois, vieram os 
“intérpretes” da mística egípcia, inca 
e maia. Os mais extremados falando 

sobre fim do mundo, nova era, arre-
batamentos.  Recentemente, alguns 
se apropriaram de teorias científi-
cas para sofismar. Tomaram a Física 
Quântica, que é matemática pura, e 
a utilizaram como explicação cientí-
fica para uma série de superstições 
antigas. Uma maluquice completa, 
cosmológica e ontológica. O ser huma-
no tem muita dificuldade em se acei-
tar finito e, à medida que avança na 
técnica, tenta elaborar conceitos que 
justifiquem o seu tempo/espaço. O 
mais certo é que a vida seja finita e, 
como as baratas ou os camundongos, 
morramos para nunca mais. As pesso-
as mais simples sequer concebem tal 
possibilidade. Elas rezam a Jesus e 
têm certeza de em breve estar ao lado 
de Deus.  Porém, uma série de outros 
indivíduos, para quem a explicação 
religiosa é por demais piegas, aos 
poucos, criou uma elite religiosa, são 
os espiritualistas, também chamados 
de místicos ou esoteristas. Elegeram 
“mestres” excêntricos para seguir, 
para conseguir dormir em paz.

É claro que as investigações do 
cérebro humano desvendarão tudo 
que está por trás dessa mistificação. 
Certamente tais desequilíbrios têm 
por fonte os hormônios, as estruturas 
bioquímicas, o neocórtex, a amígdala, 
o núcleo caudal etc. Somos um bicho 
que simboliza. Recentemente, artis-
tas e outros segmentos pouco cientí-
ficos vêm fomentado centros espiritu-

ais novos, como a União do Vegetal, o 
Santo Daime, o Vale do Amanhecer, 
dentre tantos. De igual forma, mul-
tiplicam-se “disciplinas” como enea-
grama, tarô, runas, astrologia, e toda 
uma gama de mentiras doces. Parece 
ser agradável ao ser humano manter 
até a velhice os amiguinhos invisí-
veis. A morte de Sai Baba simboliza 
o epílogo de um capítulo da nossa 
contemporaneidade, a morte de uma 
série de crendices sofisticadas. Sem a 
ciência, o homem retorna a um tem-
po de trevas e passa a necessitar de 
gurus, pois em terra de cegos alguns 
podem ser reis. Nossa juventude pre-
cisa aprender a pensar, a pesquisar, 
a criar métodos racionais de investi-
gação. Crianças deveriam ser proibi-
das de frequentar religiões ou escolas 
espiritualistas. Para que se construa 
um ser humano forte, realista, capaz 
de viver e morrer sem fantasias. Afi-
nal, só existem gurus porque existem 
fanáticos, pessoas que não querem 
usar o próprio poder mental e prefe-
rem seguir as ilusões. Sai Baba se vai, 
e com ele uma era inteira. Uma pré-
histórica da gnosiologia, uma mentira 
que adocicou os sonhos de muitos in-
gênuos. Somos mortais. 

Por Fernando Caldas
Filósofo, Cantor, Compositor, Poeta, Escritor, Pro-

fessor e Mestre em Meio Ambiente. 
Itabuna – Bahia.

E-mail: marimbeta7@uol.com.br

A Morte De Sai Baba e o Fim
do Mito da Espiritualidade Por Fernando Caldas*

LETRAS E 
REFLEXÃO
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Por Angelica Rodrigues
E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com.br  e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com

Registramos o 
aniversario Maria 
Santos, ocorrido no 
último dia 10 de 
maio. Mulher forte 
e guerreira. Seus 
familiares desejam 
a ela muita saúde e 
paz. Para quem não 
sabe, Maria Santos é 
minha mãe.

Vercil Rodrigues 
toma posse na 
Academia de 
Letras de Ilhéus

Aniversários

Foi bastante prestigiada a so-
lenidade de posse do mais 
novo imortal da Academia de 

Letras de Ilhéus (ALI), jornalista e 
escritor Vercil Rodrigues, no último 
dia 5 de maio às 19h no auditório da 
“Casa de Abel”. 

Vercil assumiu a cadeira de nº 21, 
que tem como patrono o historiador 
Francisco Borges de Barros, foi fun-
dada pelo poeta Paulo Cardoso Pinto 
e que foi ocupada até maio de 2010 
pelo poeta Edgar Pereira Souza.

No seu primeiro discurso acadê-
mico, o novo imortal, fez uma sau-
dação à academia, homenageou sua 
mãe Elza Rodrigues Silva (in memo-

rian) e a esposa Angélica Rodrigues 
e fez um breve histórico sobre vidas 
e obras dos seus antecessores.

A solenidade foi presidida pelo 
acadêmico-presidente da ALI Ar-
léo Barbosa, e coube ao acadêmico 
Pawlo Cidade, a saudação a Vercil, 
onde ele fez um relato biográfico e li-
terário do novo membro da ALI.

Ao fim da solenidade, os convidados 
participaram de um coquetel de con-
fraternização, momento também em 
que foi comemorado o aniversário do 
fundador do Grupo Direitos e membro-
fundador e Vice-presidente da Acade-
mia Grapiuna de Letras (AGRAL), a 
primeira o gênero em Itabuna.

Fotos: Julay Photodesigner (8846 5415)

Vercil 
Rodrigues 
recebendo 

o broche da 
Academia de 
sua confrade 

Neide Silveira

Professor Ruy Povoas, desembargador 
Raimundo Laranjeiras e o novo imortal da 

Academia de Letras de Ilhéus Vercil Rodrigues

O casal Angélica e 
Vercil Rodrigues

Vercil e o casal de amigos-advogados 
Josevandro e Consuelo Nascimento

A acadêmica Maria Schaun, a secretaria 
da ALI, Eliene Hygino, o novo acadêmico 

Vercil Rodrigues e a confrade Neide Silveira

 Vercil Rodrigues, a Professora e poetisa 
Zélia Possídônio e seu esposo

Acadêmica Neide Silveira, Vercil 
Rodrigues e o professor José Augusto Carvalho

Dr. Paulo Bonfim, Dra. Dayane Cunha, Vercil Rodrigues 
e o jornalista e cerimonialista Zecarlinhos

O ocupante da 
Cadeira 13, Pawlo 
Cidade saudando 
o novo acadêmico

Angelica Rodrigues colunista do Jornal Direitos, 
Jornalista e editor da Revista Folha da Praia 

Roberto Santana e Vercil Rodrigues

O presidente da ALI, Arleo Barbosa, 
Vercil e sua esposa Angélica Rodrigues

Vercil e Mauricio Corso - Presidente da 
Fundação Cultural de Ilhéus e representante 

do prefeito Newton Lima

Empresário e bacharel em Direito Agilton Macedo, Vercil, 
o jornalista e presidente do Clube do Poeta de Itabuna e 
Américo Barbosa bacharel em Direito e servidor público.

Júnior, Vercil e a 
professora do Colégio 
Félix Mendonça e 
UNIME Rita Lírio

Adeildo Marques, Vercil e Cesar Brandão 
– que foi prestigiar seu ex-aluno

O advogado Dr. Josevandro 
Nascimento e o acadêmico 

Vercil Rodrigues

Vercil 
Rodrigues 
prestando 
juramento

Vercil Rodrigues, o 
mais novo imortal 
da Academia de 
Letras de Ilhéus

O agora 
ocupante 
da Cadeira 
21, em seu 
discurso 
de posse
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No próximo dia 19 de 
maio, quem estará 
aniversariando será 
a minha afilhada-
sobrinha Beatriz 
Silva Cerqueira, 
que completará 13 
primaveras. Peço a 
Deus que a abençoe 
ainda mais e desejo 
também toda 
felicidade do mundo. 
Parabéns Beatriz. 

Quem também 
aniversariou no 
último dia 13 
de maio, foi o 
bacharel em Direito 
e funcionário 
público municipal 
Daniel Valença. 
O casal Vercil e 
Angélica deseja 
ao amigo votos de 
sucessos pessoal e 
profissional.

Mauricio Corso, Eliane Sabóia, Arleó Barbosa, o Juiz de 
Direito Marcos Bandeira e a representante do Exército 

Brasileiro compondo a mesa

Vercil Rodrigues entre os seus agora confrades

Jornalista Ramiro Aquino; o casal de empresários 
Itabunense Inatiane Martins e Pedro Arnaldo, 

Vercil e João Hygino ex-presdidente da ALI

Vercil ladeado por dois “monstros sagrados” 
do jornalismo regional - Valério Magalhães - 

Vice-Presidente da ABI-Sul e Zecarlinhos Silva – 
cerimonialista que tão bem conduziu a solenidade.

Viviane Siqueira, Pawlo Cidade e Vercil Rodrigues

Casal Pedro Arnaldo e Inatiane Martins 
com o mais novo imortal Vercil Rodrigues

Sancelisa, Thiago, Vercil, Silvino e Beatriz

Beatriz Cerqueira, Vercil e Angelica Rodrigues

O casal Ângelica e Vercil Rodrigues 
e o seu irmão Vilobaldo Rodrigues

Da esquerda: Angélica, Adeilda, 
Sancelisa, Thiago, Vercil e Antônia

O aniversariante da noite Vercil Rodrigues e sua 
esposa Angélica cortando o bolo de aniversário
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Chegamos ao admirável mundo 
novo... Mas o que é isso? Que mundo será 
esse? Como a Educação (foco das refle-
xões que se seguem) está lidando com 
esse mundo admirável? A princípio posso 
apenas responder que não sei. Mas, tenho 
procurado aprender, entender, discutir e 
pesquisar no melhor de todos os “labora-
tórios”: a sala de aula. Enfim, aqui esta-
mos nós... Então vejamos, rapidamente, 
conforme convém à contemporaneidade, 
o que poderia delinear esse mundo novo 
– tecnologia, internet, velocidade, inova-
ções, cosmopolitismo, fim das distâncias, 
mais tecnologia, múltiplos conhecimen-
tos, acessibilidade, ainda mais tecnolo-
gia, conquistas, avanços, descobertas, 
mundialização, etc., etc., etc. E daí? Fa-
zemos o que com tudo isso, ou melhor, o 
que fazemos ou deixamos de fazer, diante 
de tantas possibilidades? 

Nas escolas, os “artefatos” desse mun-
do tecnológico, digital, são a princípio en-
cantadores. Porém, no instante seguinte 
são prosaicos, banais, comuns. Iguais a 
todas as coisas que, contemporaneamen-
te, são “maravilhosas” num momento e no 
outro chegam a causar desdém: “Hã, era 
isso?!”. Pois é... E agora? Ao ingressar-
mos nesse mundo novo, sucessivamente 
transformado e transformador, vivemos 
a euforia de conquistarmos grandes pos-
sibilidades educacionais por um lado e ao 
mesmo tempo, sentimos a tristeza de que 
também essa “novidade”, tão brevemen-
te, deixará de ser nova, atrativa, e inte-
ressante! 

Aldous Huxley, no seu clássico livro 
“O Admirável Mundo Novo” (1931)  des-
creve as venturas e desventuras de uma 
sociedade rigidamente organizada, onde 
imperam o condicionamento (em lugar 
da vontade livre), a servidão, a  “felicida-
de química”, e as ideologias alcançáveis 
ou formatadas por aulas que se repetem 
e se repetem e se repetem, durante o 
sono... É hora, portanto, de perguntar: 
nossos alunos(as) como estão aprenden-
do ou será apenas mero condicionamen-
to? Vejamos se conseguimos desenrolar 
esse novelo. As aulas são interativas, 

dinâmicas, coloridas, virtualmente atra-
tivas e até tridimensionais! Porém, não 
adianta nada disso se os alunos não 
decidem estudar, não decidem querer 
aprender. Resta, assim, o corre-corre de 
decorar para as avaliações, em cima da 
hora, e isso não significa ter aprendido 
de fato. 

A questão é que apesar dos esforços 
modernizantes para oferecer aulas en-
cantadoras e do acesso às informações, 
os alunos não têm se interessado pelos 
assuntos, de maneira que sempre fal-
ta aprofundamento. Aliás, faltam tam-
bém tempo e boas condições de trabalho 
para que o professor possa efetivamente 
pensar uma aula que se desdobre para 
além do que será cobrado nas avaliações. 
Estabelece-se, desta maneira, a crise: 
de um lado a modernização das aulas, a 
acessibilidade das informações. Do outro, 
a falta de tempo e boas condições de tra-
balho dos professores, refletindo as con-
tradições flagrantes de um sistema que 
tem buscado mudanças, sem que tenha 
havido, antes, transformações pessoais e 
coletivas. 

Contudo, não quero encerrar essas 
reflexões, sem trazer à tona, a seguin-
te notícia desse nosso admirável mundo 
novo: “um sueco de 73 anos acordou nes-
ta sexta-feira como mulher, tornando-se 
a pessoa mais velha do mundo a trocar 
de sexo. A cirurgia de troca de sexo foi 
concluída na quinta-feira no prestigiado 
Instituto Karolinska, na capital sueca”. 
Não sei o que significa, plenamente, essa 
informação. Não sei o que você pensa ago-
ra, do que acabou de ler, mas, acredito 
que a essa altura você já nem se lembre 
mais de tudo quanto escrevi anteriormen-
te... É isso, a notícia, roubou a cena! Este 
é o nosso mundo: todas as possibilidades 
estão bem à nossa frente, o que fazemos 
ou não fazemos com elas, no entanto, tem 
sido o nosso grande dilema! 

Por Cláudio Zumaeta.
Historiador graduado pela Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC) e Administrador 
de Empresas pela UCSAL. Itabuna – Bahia.

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br 

Admirável 
mundo novo: 
esse é o 
nosso dilema! Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

O que somos nós?... Quem nós 
somos?... De onde viemos?... Por que 
viemos?...Onde estamos?... Para onde 
caminhamos...? 

Ah!(?) eterno interrogar que bem 
poucos conseguem responder! 

Vocês, por acaso, saberiam dizer 
todas as respostas? 

Quero crer que nem todas, mas a 
culpa não é de que não sabe! 

Por acaso ensinaram vocês a falar? 
Óbvio que sim, e muitos se expressam 
com rara desenvoltura, em muitos 
idiomas. 

Por acaso ensinaram vocês a es-
crever? Evidentemente que, a alguns, 
sim e muitos até redigem, com apreci-
ável acerto, os seus escritos. 

Teriam sido vocês ensinados a ler? 
Partindo do princípio de terem aprendi-
do a escrever, com certeza foram ensi-
nados a ler, inclusive imprimindo con-
siderável interpretação do que é lido. 

Por acaso ensinaram vocês a ouvir?   
Incontestavelmente, muitos foram 
treinados a escutar, mas não foram 
tantos os que, como vocês, aprende-
ram a ouvir, e ouvir exige uma muito 
boa técnica e melhor concentração. 

Mas uma coisa é certa: ninguém 
nos ensinou a pensar! Isto temos 
conseguido,  somente  uns poucos, 
por esforço próprio e, no entretan-
to,  somos dotados do mais versá-
til computador gerado no mundo, 
com capacidade de armazenagem  
e de memória incalculáveis, distri-
buídos  em três Chips, conhecidos 
como Consciente, Subconsciente e 
Inconsciente, conectados por um 
complexo sistema inimitável, num 
único corpo com vários terminais, 
funcionando num espetacular pro-
cesso fisiológico de dupla via, entre 
a máquina central  - O CÉREBRO 
- com seus três potenciais chips, e  
o centro energético – O CORAÇÃO 
-  que bombeia pelo sangue os com-

bustíveis (açúcar, oxigênio, alegria 
e estímulos positivos) através de 
quilômetros de artérias, distribuin-
do-os para todas as células e das 
quais extrai os resíduos da combus-
tão  (ácidos, gás carbônico, inade-
quações comportamentais, estímu-
los negativos e eventuais tristezas) 
que transporta, de volta,  por um 
emaranhado venífluo. 

Se somos tal qual um computador 
- o melhor deles - temos que entender, 
por conseqüência, sermos criaturas 
programadas, programáveis e  re-pro-
gramáveis, o que caracteriza nossa ca-
pacidade de manter ou não  o equilíbrio 
entre os componentes de nossa perso-
nalidade: EGO, ID e SUPEREGO. 

O que vem a ser o  ID?  O ID é um 
conjunto de forças instintivas (gené-
ticas) que tendem a se afirmar. Para 
alguns, tem sua origem na libido, que 
é uma energia de fundo sexual. Mais 
comumente, poderíamos dizer que são 
os impulsos que no homem mais se as-
semelham ao animal. 

O que vem a ser o SUPEREGO?  
É um complexo de pressões de ordem 
sócio-cultural, portanto externas e ad-
quiridas, tais como, a família, a igreja, 
a religião, o lar, a escola, o trabalho, 
os institutos de repressão (polícia), a 
tradição, hábitos e usos comuns, con-
dicionamentos, grupos de convívio, tal 
qual o “colegas-bb”, amigos, guias polí-
ticos, líderes espirituais, livros, revis-
tas, jornais, cinema, televisão, rádio,  
internet,  etc.

O que vem a ser o EGO? O EGO é a 
resultante do constante conflito entre 
o ID e o SUPEREGO. É a nossa indivi-
dualidade consciente, a própria essên-
cia do ser – a Personalidade. (Conti-
nua no próximo)

           Por Ivann Krebs Montenegro.
Escritor, poeta, cerimonialista e palestrante.

E-mail: ivannmontenegro@yahoo.com.br 

As inacreditáveis criaturas humanas

Por Ivann Krebs Montenegro*

MOTIVAÇÃO

Eventos

A Fundação Pedro Calmon 
vai promover um seminário para 

debater As duas últimas obras 
escritor Ruy Póvoas, A memória 
do feminino no candomblé e Da 

porteira para fora. O evento será 
em Salvador, no dia 27 deste 

mês, às 14h30min, na Biblioteca 
Pública dos Barris em Salvador .

Militares criam partido de direita
O Diário Oficial da União publi-

cou na semana passada, o estatuto 
do partido Militar Brasileiro, A le-
genda foi idealizada por militares 
e civis com o objetivo de incluir um 
novo partido de direita no País. Fo-
cado principalmente, na segurança 

pública, o partido defende no docu-
mento, “a retomada da ética e de 
valores como o patriotismo, civismo, 
honra e honestidade”. O documento 
demonstra a intenção do novo parti-
do em concorrer nas próximas elei-
ções em 2012.
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Abuso de autoridade explícito dentro 
da hierarquia do trabalho, assédio moral é 
o exercício distorcido e condenável do poder 
onde o superior hierárquico coloca o subor-
dinado em situações humilhantes. É sub-
meter o trabalhador a constrangimento de 
forma repetitiva e prolongada durante sua 
jornada no exercício de suas funções. 

O assédio moral é mais comum em re-
lações hierárquicas e assimétricas em que 
predominam condutas negativas, relações 
desumanas e aéticas de longa duração. 
Vem de um ou mais chefes e é direcionado a 
um ou mais subordinados. Tem por objeti-
vo desestabilizar a relação da vítima com o 
ambiente de trabalho e com a organização, 
forçando-a desistir do emprego. 

Assédio moral não se constitui em no-
vidade. Nova é a intensificação, a gravida-
de, amplitude e banalização do fenômeno, 
assim como a abordagem que tenta estabe-
lecer o nexo-casual com a organização do 
trabalho, tratando-o como não inerente ao 
trabalho.

O debate do tema no Brasil é recente. 
Além da mídia, vem sendo discutido prin-
cipalmente nas sedes dos sindicatos e do 
Poder Legislativo. Ganhou força a partir do 
ano de 2000 com a divulgação de pesquisa 
realizada pela Dra. Margarida Barreto da 
PUC/SP sob o título de “Uma Jornada de 
Humilhações”.

Efeitos Colaterais - Vai além do fator 
psicológico a humilhação causada pelo as-
sédio moral. Ela afeta diretamente a saúde 
do constrangido - tanto em mulheres como 
homens – resultando, através de incidên-
cias de 50% até 100%, em: dores generali-
zadas, palpitações, tremores, sentimento 
de inutilidade, insônia ou sonolência ex-
cessiva, depressão, diminuição da libido, 
aumento da pressão arterial e até sede de 
vingança, além de outras conseqüências 
comprovadas em menor escala. 

Segundo a pesquisa da Dra. Margarida 
(PUC/SP), a exposição do trabalhador às 
humilhações frequentes resulta inclusive 
em tentativas ou pensamentos suicidas, 
além de doenças acentuadas, já que o as-
sédio moral fere a dignidade e é percebido 
pelos que sofrem como fracasso e incapaci-
dade.

A tirania nas relações do trabalho, como 
é chamada nos Estados Unidos, chegou a 
atingir 12 milhões de europeus, segundo 
pesquisa realizada pela Organização Mun-
dial do Trabalho.

Como se manifesta e como pode ser 
combatida.  Do ponto de vista legal, um ato 
isolado de humilhação não é assédio moral. 
Este pressupõe:

1.   Repetição sistemática. 2.   Inten-
cionalidade (forçar o outro a abrir mão do 
emprego), 3.   Direcionalidade (uma pessoa 
do grupo é escolhida como bode expiatório), 
4.   Temporalidade (durante a jornada, por 
dias e meses), e 5 Degradação deliberada 
das condições de trabalho.

Na esfera municipal existem hoje mais 
de 80 projetos de lei aprovados e em tra-
mitação por todo o país. Destacamos: São 
Paulo, Natal, Guarulhos, Iracemápolis, 
Bauru, Jaboticabal, Cascavel, Sindrolân-
dia, Iguaçu, Guararema, Campinas. Na 
esfera estadual: Rio de Janeiro, São Paulo, 
Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, 
Bahia. Na esfera federal há projetos de al-
teração do Código Penal e projetos de lei 
como o da deputada federal Rita Camata 
(PMDB-ES), este voltado contra o assédio 
moral na administração pública e com base 
em lei municipal (1163/2000) vigente no 
município paulista de Iracemápolis acima 
citado.

Medidas Preventivas - A vítima em po-
tencial pode tomar algumas medidas que 
servem tanto para inibir ações do agressor 
como para subsidiar um eventual processo 
na justiça:

• Resistir: anotar com detalhes e datas as 
tentativas de assédio sofridas.

• Dar visibilidade: procurar o testemunho 
de colegas, inclusive o das vítimas.

• Evitar conversar com o agressor sem 
testemunhas presentes.

• Tentar conseguir provas por escrito con-
tra o agressor.

• Procurar seu sindicato e relatar o assédio 
a diretores, médicos, advogados e órgãos 
públicos  de defesa de seus direitos.

• Recorrer ao Centro de Referência em 
Saúde dos Trabalhadores.

• Buscar apoio junto a familiares, amigos 
e colegas.
Para quem sofre assédio moral, o afeto 

e a solidariedade são fundamentais para 
a recuperação da autoestima, dignidade, 
identidade e cidadania. 

Por Carlos Malluta.
Consultor de Marketing graduado pela Faculdade de Co-
municações da FAAP (Fundação Armando Álvares Pente-
ado / São Paulo - SP), com especialização em Publicidade 

e Propaganda. Itabuna – Bahia.
            E-mail: cmalluta@consultoria.net

O assunto mexe tanto comigo que 
hoje vou preferir mais divagar que re-
latar. Abrindo agenda onde registrava 
audiências feitas durante minha atu-
ação (caturrice de macróbio metido a 
historiador...) deparo uma que me mar-
cou profundamente. Era domingo 14 de 
maio de 1978, terminara de almoçar 
alegremente com a família comemo-
rando o Dia das Mães, quando o poli-
cial bateu à porta trazendo um menino 
e junto uma senhora chorando copio-
samente. Fora enviado pelo Delegado, 
para que eu tentasse resolver o caso.

Após levantar a mulher que se 
ajoelhara aos meus pés, fi-la sentar e 
tomar um copo de água.  A criança ti-
nha na face uma expressão dura, sen-
do mostrada naqueles seus cinco anos, 
como se tivesse saltado do estágio in-
fantil para um choque com a realidade 
adulta. Certamente não vivendo o pe-
ríodo de inocência da infância, passa-
ra diretamente para a crueza da vida 
madura, como se saltasse do estágio 
infantil ao choque com uma realidade 
à qual não estava preparado. 

 O soldado entregou-me a faca que 
lhe tomara, evitando assim o assassi-
nato do amásio de sua mãe. Ao pergun-
tar-lhe se naquele dia de tantas ale-
grias teria mesmo coragem de tirar a 
vida de alguém, olhou-me de frente di-
zendo “num tenho alegria de nada, 
prá eu matar quarqué um é cumo 
mijar”! Ali estava um protótipo da 
distorção de personalidade, resultado 
do ambiente que o cercava, sem direito 
a boas emoções ou viver como criança, 
amadurecendo de maneira forçada e, 
por isso mesmo, tornando-se insensível 
a valores positivos.

Certa vez, ouvi do querido profes-

sor e saudoso amigo Promotor Waly 
Lima, nos casos de deliquência a psi-
canálise ensina que um motivo vem 
da pessoa e outro do ambiente. Aquela 
criança ali, seguramente não tivera 
bons exemplos, sendo lançada preco-
cemente na dura realidade da vida. 
Estava crescendo acostumada a vagar 
pelas ruas, passar fome, presenciar e 
até praticar roubos, além de ver um 
estranho transando com sua mãe além 
de bater nela. Todos nós seres huma-
nos temos componentes do bem e do 
mal, porém para construir monstros 
pode-se explicar muita coisa através 
do ambiente. Vivemos sob comporta-
mentos, ética, regras dentro de casa, 
mas pessoas como essas, às vezes, es-
tão soltas na rua. Estava bem ali na 
minha frente, uma criança desde cedo 
convivendo num meio em que a vio-
lência é apenas uma banalidade, coisa 
comum do dia-a-dia. Conheço um pro-
vérbio chinês que diz: “as más compa-
nhias são como um mercado de peixe; 
acaba-se acostumando com o cheiro”. 

Puxei conversa com o garoto, con-
venci-o aceitar um prato de comida e 
cheguei ao cúmulo de arrancar-lhe al-
gum sorriso. Assim, descobri que a ra-
zão do seu ódio e disposição para matar 
aquele homem era simplesmente fide-
lidade e reconhecimento em relação à 
figura materna, ao confessar-me: “des-
de que nasci ela se lascou por mim. 
Agora quero mais é cuidar dela...”

Por Adelindo Kfoury Silveira.
Jornalista, Historiador e Escritor grapiúna. Mem-
bro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), Institu-
to Geográfico e Histórico da Bahia, Instituto His-
tórico de Ilhéus, Associação Baiana de Imprensa. 

Salvador – Bahia.
E-mail: a.kfoury@globo.com 

Assédio moral: 
Manifestação 
doentia de poder

Memórias 
de um juiz 
de paz

Por Carlos Malluta*

PONTO 
DE VISTA

Por Adelindo Kfoury Silveira*

MEMÓRIAS DE 
UM JUIZ DE PAZ

Enem 2011 deve ser nos 
dias 22 e 23 de outubro

O Ministério da Educação (MEC) que 
ainda esta semana anunciará as datas do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
2011/2012. A edição deste ano será em ou-
tubro provavelmente nos dias 22 e 23. A 
outra prova deve ser marcada para maio 
de 2012, nos dias 5 e 6. Os técnicos do MEC 
trabalham nos últimos detalhes do edital 
que deverá ser publicado na próxima se-
mana. Com uma prova marcada para o 
primeiro semestre de 2012, confirma-se a 

intenção do ministério em aplicar duas edi-
ções do Enem por ano. Em 2009 o MEC deu 
início a um projeto de substituição dos ves-
tibulares tradicionais pelo exame nacional. 
A partir do resultado da prova, os alunos 
se inscrevem no Sisu (Sistema de Seleção 
Unificada) e podem pleitear vagas em insti-
tuições públicas de ensino superior de todo 
o país. No ano passado, foram ofertadas 83 
mil vagas em 83 instituições, sendo 39 uni-
versidades federais. (R7)
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Era doze de junho
de um ano qualquer

Faz o que, dois, três, quatro 
anos? Não me lembro mesmo e 
até imagino que o mecanismo de 
defesa interior afastou a medida 
do tempo. Nossa mente tem este 
poder de afastar da lembrando os 
sofrimentos. Se assim não fosse,  
quem suportaria armazenar as 
tristezas que a vide nos oferece em 
cada esquina...

Como disse, era um doze de 
junho, e para quem esqueceu, é 
quando se comemora o dia dos 
namorados, ao menos do Brasil e  
ansiava  com esperança enorme, 
romper o seu silêncio, obter um 
sorriso, uma palavra, uma expres-
são qualquer que dissesse o que ia 
no seu coração, em seu pensamen-
to, o que era que pensava de mim, 
o seu sentimento a meu respeito, 
o que querida de mim enfim – se 
é que queria mesmo alguma coi-
sa em sua mente em seu coração 
silencioso - (li que o coração tem 
sua própria inteligência, portanto 
seus próprios sentimentos, e deve 
ser verdade mesmo). 

Levei – a, então, para  um almo-
ço surpresa num restaurante mo-
derno, cuja  explanada avança  pela 
praia sobre o mar, e cujo piso é de 
vidro, permitindo ver – se, enquan-
to sentados  às mesa, o movimento 
das águas verdes e alguns peixes 
sempre inquietos lá em baixo. 

Uma visão belíssima do ocea-
no, movimentar de navios ao lon-
ge, veleiros, pequenas embarca-
ções possivelmente de pescadores. 
Além da beleza, a tranqüilidade 
das águas movimentando-se len-
tamente, e o horizonte distante a 
inspirar paz e sossego.

E o coração, com seus próprios 
sentimentos, querendo dizer algu-
ma coisa, mas a mente,  a inteli-
gência do cérebro sem permitir. 
Fizemos os pedidos, fomos servi-
dos com o acompanhamento de 
um vinho de boa cepa,  e resolvi 

entregar-lhe o presente que guar-
dava no bolso da calça. Um anel de  
ouro encimado por uma chapa  com 
duas pequenas carreiras de grana-
da dispostas de modo paralelo.  

Terminamos o longo almoço, 
e cheguei a sentir em seu rosto 
uma certa alegria,  poderia até 
ser interpretada como felicidade. 
Fiquei mesmo feliz  e já ao cair 
do sol  fomos pra casa. Ao chegar-
mos, aproximei – me carregando 
com grande esperança, a maior 
demonstração de amor e de cari-
nho de eu seria capaz. Surpresa 
das surpresas, ela aceitou – me  e 
chegou a balbuciar algo como se 
fora um agradecimento, o que con-
siderei de enorme significado para 
quem só tinha palavras e  sorrisos 
para os amigos,  alguns de com-
portamento tão estanho e indeci-
frável como o dela mesmo.

Como não içar feliz? Perguntei 
a mim mesmo. E repetia lá dentro  
que a situação mudara, ela em bre-
ve falaria também comigo, não só 
com os amigos, mas poderia até me 
considerar também um amigo, não 
tão estranho como aqueles com os 
quais saia sempre, com gestos de 
alegria e sorrisos que chamavam a 
atenção dos empregados da casa. 

Não. Esperança ilusória. Es-
perança vã, sem vida, sem alma, 
sem espírito, sem verdade. 

Incontido, depois de alguns 
dias, com toda a coragem reunida 
perguntei – lhe  o que poderia fa-
zer para vê – la feliz em casa, feliz 
como era com os amigos, quando 
poderíamos sair, passear, irmos 
a um cinema , ao  teatro. Pensei 
que nada tinha ouvido. Repeti a 
pergunta, cuidadosamente. Nada. 
Não teve a gentileza de me olhar. 

Compreendi, eu não era nada, 
absolutamente nada, só um ser-
vidor, um  estranho que oferecia 
viagens ao exterior, um bom am-
biente social, roupas caras, jóias. 

Eu simplesmente não existia. Era 
só fornecedor dos prazeres viajo-
res, dos presentes.  E pensei: cer-
tamente é sobre estes fatos que 
ela conversa tanto com os amigos, 
sobretudo à noite, nas áreas de 
serviço da casa, no andar térreo 
enquanto eu ficava no quarto do 
primeiro andar.    

Certamente cansada desse 
comportamento de falsidade (acho 
que até a maldade cansa um dia), 
e  já tendo percorrido o mundo, 
acumulando malas de roupas ain-
da sem uso e de jóias nas mesmas 
condições, resolveu “cair fora”, 
como sempre foi, silenciosamente.

Casa grande, vários quartos, 
acomodou tudo em diversas malas 
escondidas em um dos quartos, 
(certamente durante algumas se-
manas) e, numa sexta – feira, ao 
chegar em casa, não mais a encon-
trei, nem sei para onde partiu. E 
até hoje não tenho  notícias, mais 
até, confesso, porque não quero 
mesmo. Mas não posso  e não devo 
negar que o choque, que vinha 
já se formando no mais fundo do 
meu ser, explodiu com tal força, 
que perdi a noção da realidade 
momentaneamente; então médico, 
hospital, exames e mais exames. 
Nada físico. Meu filho, disse-me o 
médico, seu problema é “do cora-
ção”, é interior, mas tenha cuida-
do. Evite novas emoções assim.

Foi então que cheguei a con-
clusão terrível  e inasfatável: vive 
– se de amor, mas de amor tam-
bém se morre. 

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado, Ex-Presidente da OAB/BA., Ex-
Conselheiro federal da OAB e Membro do 
Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) 
e Instituto   dos Advogados   da Bahia;  
Conselheiro Nato da OAB/BA, Membro do 
Conselho Editorial da Revista DIREITOS e 

Representante do Jornal DIREITOS 
em Salvador – Bahia.

Email: ebc@britocunha.com.br 
e advogado@britoicunha.com.br

Por Eurípedes Brito Cunha*   

01 – Sou aposentado 
pelo regime próprio fe-
deral, mas consegui um 
emprego na iniciativa pri-
vada. Gostaria de saber 
quais são os meus direitos 
previdenciários se eu po-
derei receber seguro de-
semprego em caso de des-
ligamento. Nilton Carlos

Resposta: Sendo apo-
sentado como servidor fede-
ral, esta aposentadoria foi 
concedida conforme as nor-
mas do Regime Próprio de 
Previdência Social. Após ter 
sido aposentado pelo RPPS, 
e continuando na vida la-
borativa exercendo cargo na 
iniciativa privada, estará 
como segurado obrigatório 
no Regime Geral de Previ-
dência Social, fazendo jus a 
todos os benefícios conforme 
suas regras para concessão, 
uma vez que são regimes 
previdenciários diferentes. 
Quanto ao seguro desempre-
go, a atividades exercidas na 
atividade privada que gerem 
vínculos empregatícios, as 
normas e diretrizes que nor-
teiam a relação empregador 
e empregado estão contidas 
na Consolidação das Leis do 
Trabalho – CLT.

02- Eu estou afastada 
da empresa que trabalho 
a há mais de 6 anos. A Pre-
vidência Social está que-
rendo que eu retorne em 
outra função (disseram 

que o programa de reabi-
litação). Será que se eu re-
tornar, a firma poderá me 
demitir? Tatiane Lima.

A Previdência Social 
oferece benefícios por inca-
pacidade a título provisório 
(auxílio-doença e aposenta-
doria por invalidez). Assim, 
o segurado que recupera a 
capacidade para o trabalho 
ou que se revela suscetível 
de reabilitação não tem di-
reitos legais para continuar 
afastado do trabalho. A cer-
tificação desta recuperação 
para o trabalho é feita pelo 
profissional especializado – o 
perito médico -, que tem co-
nhecimento e sensibilidade 
para apreciar o seu estado de 
saúde. Desta decisão caberá 
recurso administrativo. Com 
relação à proteção contra a 
despedida, o art. 118 da Lei 
nº 8.123, de 24 de julho de 
1991, in verbis: “O segurado 
que sofreu acidente do traba-
lho tem garantida, pelo pra-
zo mínimo de doze meses, a 
manutenção do seu contrato 
de trabalho na empresa, após 
a cessação do auxílio-doença 
acidentário, independente-
mente de percepção de auxí-
lio-acidente”, aponta-nos dois 
caminhos no caso em análise, 
que se a consulente tiver se 
afastado por causa ocupacio-
nal fará jus. Se for  por moti-
vo não acidentário, não have-
rá, proteção jurídica contra a 
despedida.

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária CRÔNICA

Vem chegando o inverno e a vonta-
de de se esquentar se estende à alimen-
tação: bebidinhas quentes, doces, sopas. 
Nessa onda, a tendência é engordar. 
Mas os caldinhos que tanto agradam 
não precisam ser vilões na sua dieta. 

“A sopa é benéfica para quem busca 
emagrecer porque a maior quantidade 
de água traz uma sensação de sacieda-
de, além de contribuir para a digestão”, 
diz a nutricionista da Unifesp Myriam 

Najas. Entretanto, a sopa não é garan-
tia de perda de peso, e nem sempre é 
uma opção magra. 

O ideal é que não contenha muitas 
carnes, massas, óleo no preparo, tempe-
ros artificiais e queijo. Mas também não 
precisa ser aguada nem sem graça: se 
você quiser engrossá-la e deixá-la mais 
nutritiva, vale bater no liquidificador 
ou acrescentar apenas alguns vegetais 
batidos ao caldo. “Na compra dos ingre-

dientes sempre utilize que estejam na 
safra e de preferência orgânicos. Du-
rante a preparação nunca jogue a água 
do cozimento fora , esta caldo é rico em 
nutrientes”, explica a nutricionista Li-
diane Martins. Evite o pão como acom-
panhamento, e caso queira consumi-lo 
utilize o pão integral. Ervas aromáticas 
darão o toque especial e adicionam mais 
sabor e nutrientes. 

Se você vive correndo contra o 

tempo, vale sim colocar macarrão ins-
tantâneo, em vez do tradicional, mas 
evite o tempero que vem com ele, pois 
contém muito sódio. “As sopas pron-
tas em pó também levam edulcorantes 
demais, o que acrescenta uma dose de 
sódio nada saudável à sua dieta”, ex-
plica Myrian. 

Fonte: www.minhavida.com.br

Sopas: esquente-se com elas e 
mande os quilos embora

Por Marcos Conrado. 
       Advogado, Especialista em Direito Previdenciário e Diretor Fundador 

da Marcos Conrado – Advocacia & Consultoria – Itabuna – Bahia.
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Reflexões
Escrever é sempre um ato dolo-

roso, difícil mas que traz muito pra-
zer, ao menos para mim. Sempre me 
sinto inquieto e sem palavras. Fecho 
meus olhos e imagino Jorge Ama-
do, Machado de Assis, Euclides da 
Cunha, Dostoievski, Tolstoi, Cervan-
tes, dentre tantos outros magos de 
antanho ou desses nossos tempos e 
fico a imaginar como eles faziam e/
ou fazem para produzir. Por vezes 
imagino anjos, deuses, musas a lhes 
inspirar como traçar letras, torná-las 
belas, dotá-las de um sentido, e, aci-
ma de tudo, fazê-las cativante para 
o leitor.

O leitor! Há o leitor. Esse ser que 
fica do outro lado. Que possui o poder 
supremo de afirmar que o texto não 
está bom, que é mesmo uma bosta. 
Leitor: cruel, muitas vezes impacien-
te, lendo apenas para matar o tempo, 
apenas por que o papel foi lhe parar 
nas mãos. Impávido, sustenta com 

seus lábios o fio condutor do texto 
narrado. Mira com seus olhos as li-
nhas e busca o sentido mais profun-
do. Quando o vê, é uma felicidade. Se 
não o encontra que destino insípido 
espera o autor do texto no julgamen-
to que lhe será feito.

Sempre quis escrever bem. Pro-
duzir linhas e linhas, parágrafos e 
parágrafos, com maestria, com po-
esia. Textos com cheiros e ternura, 
amor e desafio, fúria e paixão. Es-
crever é sempre edificante. Momento 
único em que podemos transmitir in-
quietações e idéias que ficam no nos-
so cérebro, às vezes durante anos.

Convivendo com meu amigo 
Cláudio Zumaêta e vendo a facilida-
de que este possui para traçar belas 
linhas, compor excelentes poemas, 
elaborar contos e narrativas fico a me 
indagar o que me falta. Li no Folha 
de São Paulo em 2010, que para ser 
um bom escritor basta que sejamos 

um bom leitor (confesso que anos an-
tes já havia visto algo parecido, mas 
pro ora só o texto do Folha me vem 
a mente). Se isso for verdade tenho 
tudo para ser um bom escritor. Ler é 
minha paixão. No entanto, por mais 
que leia, nada de bom tem saído de 
minha cabeção, ou seria do coração?

Ainda assim, falta-me algo. Ins-
piração? Transpiração? Talento? 
Tempo? Vontade? Disposição? Acho 
que um pouquinho disso tudo e algo 
mais. Vou continuar procurando. Se 
encontrar, quem sabe não escrevo 
algo. Até lá, ficam aqui minhas re-
flexões. Você, nobre e paciente leitor, 
meu cobaia e crítico avalie esse tex-
to, que custou tanto a acontecer. 

Por Charles Nascimento de Sá.
Historiador, Especialista em História Regional, 

Mestre em Cultura. Professor. da Rede 
Estadual de Ensino da Bahia. 

E-mail: charles.sa75@gmail.com
Acesse: http://histriasnoplural.blogspot.com/

Peça a graça de 
não ser enganado

A todo instante o inimigo de Deus tenta nos deixar 
cegos, insensíveis e pensamos que não é bem assim. 
Na verdade, é o maligno que cega nossos olhos, tapa 
nossos ouvidos, insensibiliza nosso coração, para que 
não reconheçamos a maravilha que Deus fez em nós. 
É pela ação do Espírito Santo que o Senhor tira dos 
nossos olhos as vendas que causam toda essa insensi-
bilidade, dureza e torpor. 

A palavra “predestinação” já mostra que existe um 
destino para cada um de nós. Justamente por causa 
disso, a tentação continuamente nos oferece brinquedi-
nhos, coisas que satisfazem a nossa carne, nos dão pra-
zer, status e posição social... nos deixamos enganar pelo 
inimigo por pequenas coisas. Ele é mestre em nos enga-
nar. O diabo nos ilude fazendo-nos acreditar que somos 
o máximo, que somos capazes de conseguir tudo sozi-
nhos... até mesmo nos sentirmos superiores a Deus.

Somos chamados à santidade. Todos, sem exce-
ções. É este o nosso primeiro chamado. Esta é a pri-
meira vocação de todo batizado. Peça a Deus a graça 
de não ser mais enganado.

Trecho do livro “Eu e minha casa serviremos ao 
Senhor” de monsenhor Jonas Abib)

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

            Por Charles Nascimento de Sá*  

Espero que sim! Afinal, seria 
imperdoável e desumano separar os 
filhos de uma mãe, apenas em detri-
mento do que o pai quer e o que a ad-
vogada, para atender o seu cliente, 
chama de maus tratos.

Em um artigo do Juiz Rosivaldo 
Toscano Jr ele comenta sobre seus 
próprios erros, arrependimentos e ar-
remata: “somente os juízes absoluta-
mente inexperientes não têm seu rol 
secreto de arrependimentos. E para 
alguns, inconfessáveis até para si 
próprios.” A conduta do juiz em ques-
tão foi tão absurda que um advogado 
conhecido chegou a citar as palavras 
– arbitrário e sem precedentes – e 
concluiu: “se a mãe em questão fosse 
uma médica, o Juiz jamais teria agi-
do assim”. Com isso, uma revolta emi-
nente nos aflora a mente. Será sem-
pre assim, pessoas menos expressivas 
ou de pouca influência não teriam vez 
nas decisões da “justiça”? 

Para entendermos um pouco o 
caso em questão é importante saber 
que já existia um acordo em que, na 
separação, a mãe ficou com o filho 
menor e o pai com o maior. Esse pri-
meiro acordo foi quebrado com a avó 
paterna detendo o filho menor que 
estava em poder da mãe por mais 
de sete dias, impedindo a mãe de vê-
lo, vindo a devolvê-lo apenas com a 
constituição de um advogado que in-
terveio perante o advogado da famí-

lia do pai. A partir daí um novo acor-
do foi feito, em que os pais teriam 
direitos e obrigações, cada um com a 
sua guarda. O segundo acordo tam-
bém foi quebrado pelo pai, ele trocou 
de advogado, depois disso, o processo 
passa para o litigioso, cada advogado 
fez sua petição e fomos orientados a 
esperar uma audiência.

 Audiência? Para a surpresa da 
mãe e de todos não houve audiência. 
O Juiz concedeu à advogada do pai 
uma liminar tirando o filho da mãe 
sem se quer ouvi-la, sem se quer che-
car os fatos de que o menor, em poder 
da mãe, corria algum risco de vida ou 
coisa do gênero.

O que seria maus tratos? Dar 
a criança segurança, lazer, boa ali-
mentação, atenção, uma casa em um 
bom bairro, um quarto exclusivo para 
suas atividades, brinquedos, passeios 
de bicicleta na Praça Rio Cachoeira, 
amor carinho, EDUCAÇÃO? 

A mãe soube da decisão do Juiz 
da pior forma, ao tentar pegar o filho 
querido na escola, o porteiro avisara 
de que ela não poderia pegar a crian-
ça e nem chegar perto dela. Nesse 
momento sentimos um nó na gargan-
ta só de pensar na humilhação que 
essa mãe passou diante do porteiro: 
inerte, sem saber o que fazer o que 
dizer, lágrimas, vontade de sumir, 
fugir, um choro incontido. Que coisa 
horrorosa é um erro de um juiz, que 

coisa ruim é saber que a Lei não exis-
te para você, como é ruim ver nosso 
direito ser usurpado. 

Como pode um magistrado tirar 
o filho de uma mãe que o cria com 
muito amor, carinho, dedicação e em 
boas condições de vida? O que tinha 
na petição dessa advogada? Que po-
der de persuasão ela teria para com o 
Juiz? Que prova irrefutável é essa? E 
por que a mãe não foi chamada para 
ser ouvida ou até mesmo o advogado 
que a representava? Questões assim 
levam a crer que o magistrado não 
levou em consideração, em nenhum 
momento, a mãe e o direito CONSTI-
TUCIONAL dela de se defender das 
acusações, para evitar o mal maior, 
o assédio parental exercido pela fa-
mília oposta com o menor, a fim de 
evitar o que acontece com o filho 
maior, que hoje, não quer mais saber 
da mãe, mesmo esta, tentando insis-
tentemente, tê-lo um pouco em seu 
convívio. 

Só para ilustrar, hoje, 08 de maio 
de 2011, a mãe tentou em vão ver os 
filhos, deu de cara numa porta sur-
da, cega e muda, para não dizer, uma 
justiça injusta. Um dia das mães do-
loroso para quem gerou, amamentou 
e deu o mais sublime dos amores do 
mundo, o de mãe aos seus dois filhos. 

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.

Um Juiz de Direito 
pode se arrepender? *By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 
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Paulo Sérgio Bomfim

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO

O tempo passa e a sociedade 
dita organizada continua dispersa. 
Não respondo por esta expressão: há 
um arquipélago de cidadãos lúcidos, 
sensatos, politizados, o resto é um 
continente de indivíduos alheios e 
ignorantes, a espera de benesses ou 
prontos a requebrar aos primeiros 
acordes do tchan dos governadores.

Porque tarda o movimento po-
pular acerca da reforma política? 
Enquanto não surgem propostas 
abonadas por milhares, milhões de 
assinaturas, como foi o caso da Ficha 
Limpa, transformados sobre pressão 
em lei (ainda falta a douta palavra 
do Supremo Tribunal Federal), os 
legisladores alinham mudanças 
eleitorais que lhes fortalecem a re-
presentação.

O presidente da Ordem dos ad-
vogados do Brasil, Ophir Cavalcan-
te, reconheceu: “eu só acredito em 
reforma política se for a partir da 
sociedade”. Claro, deputado e sena-
dor não votam contra regalias que 
deles fazem casta quase de direito 
divino. A OAB ajuizou ação de in-
constitucionalidade nos caso das 
aposentadorias de ex-governadores. 
O que espera apara entrar de sola 
na reforma eleitoral?

Se fizesse plebiscito no arqui-

pélago Dos eleitores esclarecidos, 
donos de sua opinião e nariz, todos 
responderiam pela redução drástica 
da representatividade legislativa: 
bastaria dois deputados, dos sena-
dores por unidade federativa. Os de-
putados estaduais fariam jus ao “pro 
labore” pago por sessão e as câmaras 
municipais seriam trocadas por um 
conselho de cidadãos notoriamente 
sábios, prestadores de serviço públi-
co relevantes.

Os regimentos internos seriam 
substituídos por um manual de der-
rubando os supersalários, as imu-
nidades e preço os privilégios, o ne-
potismo, o caixa dois, os ministérios 
excessivos, os mensalões, dólar na 
cueca, o pluripartidarismo e outras 
misérias, sobrariam muitos recur-
sos, e muitos, para investimento em 
favor da saúde, da educação, da segu-
rança da tecnologia.  “Acorde”, sopra 
Macunaíma, símbolo nacional. “A 
Utopia morreu com Thomas More”. 
Tem razão, o moleque. Aprendeu a 
dançar conforme a música. Aparen-
tava a mais incorruptível anuência, 
do tipo deixa rolar para ver como é 
que fica.

           Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras de 
Ilhéus (AGRAL) e da Bahia. Salvador – Bahia.

E-mail: hpolvora@gmaiol.com

Macunaíma e a reforma


