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DIREITOS - Venerável Mestre, 
de quem foi a feliz ideia de fazer 
com que fosse pública e conjunta, 
a posse dos três Veneráveis Mes-
tres das Lojas Simbólicas Areópa-
go Itabunense, Acácia Grapiúna 
e 28 de Julho?

Cléber Moreira Lima - As boas 
ideias não têm dono, estamos felizes 
com a realização deste evento, iniciamos 
um processo de quebrar paradigmas, a 
Maçonaria há muito tempo deixou de 
ser secreta, passou a ser discreta, mos-
tramos que somos unidos e o resultado 
será fortalecimento do edifício social.

DIREITOS - Venerável Mestre, 
todos sabemos que a Loja Maçôni-
ca Acácia Grapiúna, criada recen-
temente, tem como membros Ma-
çons da Loja Maçônica Areópago 
Itabunense, mas vem se reunindo 
na Loja Maçônica Acácia Sul, em 
Itajuipe. Muito embora a distân-
cia de Itabuna para Itajuipe seja 
pequena, acredito que seja um sa-
crifício a mais para os que tenham 
que se deslocar para as reuniões 

daquela Loja, ainda assim à noite, 
e pela BR 101. Há possibilidade de 
a Loja Acácia Grapiúna vir a re-
alizar suas sessões no Templo da 
Areópago Itabunense?

CML – Claro, a Maçonaria nos en-
sina a praticar os ensinamentos bí-
blicos; “Oh! Quão bom e quão suave é 
que os irmãos vivam em união”.

DIREITOS - Sabemos que a 
Loja Maçônica Areópago Itabu-
nense abriga duas importantes 
juvenis instituições paramaçôni-
cas, de amplitude internacional, 
que são o Capítulo Itabuuna da 
Ordem Demolay e o Betel das Fi-
lhas de Jô, que tem muita disci-
plina, ritualista e hierarquia, e 
muito tem contribuído para a for-
mação moral e cívica e parentas 
de maçons, existe a instituição 
paramaçônica, também de nível 
internacional, denominada Es-
trela do Oriente. É possível que a 
Areópago Itabunense crie em Ita-
buna e abrigue o capítulo Estrela 
do Oriente?

CML – Tudo tem seu tempo, o 
crescimento filosófico, intelectual e 
espiritual há todo momento, temos 
que crescer em qualidade e a Estrela 
do Oriente faz parte deste processo.

DIREITOS - Sabemos que o 
Clube da Fraternidade da Loja 
Maçônica Areópago Itabunense 
realiza um excelente trabalho em 
benefício de nossa comunidade e 
que congrega as esposas e viúvas 
de maçons, bem como que, sob a 
nova Presidência da Senhora Re-
jane Bussolar, que agora passará 
o malhete para a sua digníssima 
esposa Noedina Gomes Moreira, 
elevou e deu enorme destaque a 
este Clube da fraternidade. Este 
Clube da Fraternidade poderia 
ser transformado no Capítulo Es-
trela do Oriente?

CML – O Clube da Fraternidade 
tem contribuído muito para o engran-
decimento da Maçonaria na nossa 
cidade realizando um trabalho mag-
nífico junto aos nossos irmãos que se 
encontra em vulnerabilidade social, 

O entrevistado desta edição do Jornal DI-
REITOS é o Venerável Mestre da Au-
gusta e Respeitável Loja Maçônica Are-

ópago Itabunense, praticante do Rito Escocês 
Antigo e Aceito, filiada à Grande Loja do Esta-
do da Bahia, Cléber Moreira Lima, que foi em-
possado no último dia 15 de Julho, pelo grão-
mestre da GLEB, Itamar Assis Santos.

nossa administração tem por objetivo 
crescer sem fragmentar.

DIREITOS - Venerável Mestre, 
sabemos que a Areópago Itabu-
nense possui um grande terreno, 
devidamente murado, situado do 
lado direito do antigo Clube do 
Cavalo, à margem direita da BR 
– 415, trecho Itabuna-Ibicaraí. 
Quais os seus planos para a utili-
zação daquele terreno?

CML - Construção, a palavra dá 
uma noção de processo, de algo que 
acontece ao longo do tempo, essa pa-
lavra é usada para muitas outras 
coisas, como relacionamento, família 
etc., para nós Maçons esta palavra é a 
realização de um sonho que se trans-
forma em realidade. 

“Um sonho que se sonha só, é só 
um sonho que se sonha só, mas sonho 
que se sonha junto é realidade” Raul 
Seixas.

DIREITOS – Sabemos que, para 
a sua escolha, bem como para a 
dos outros Veneráveis eleitos que 
hoje serão empossados, não hou-
ve bate-chapa, todos foram can-
didatos únicos, o que denota uma 
saudável convivência de todos os 
maçons itabunenses. Na Loja Ma-
çônica Areópago Itabunense hoje 
é fácil manter esse estado de não 
disputa do cargo de Venerável 
por seus Mestres?

CML - A nossa Loja vive um pro-
cesso perene de evolução, maturidade 
e renovação muito salutar, tudo isso 
tem facilitado os processos sucessórios 
convergindo para candidatura única.

Que o Grande Arquiteto do Uni-
verso nos abençoe para continuamos 
neste diapasão.

DIREITOS – O que é necessá-
rio para ser Maçon?

CML - Ter conduta ilibada, ser li-
vre e de bons costumes.
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Canal adulto chegou a 250 mil assinantes
Ainda não se sabe se o friozinho do in-

verno teve alguma parcela de “culpa”, mas 
em junho, os canais adultos Playboy do Bra-
sil atingiram a marca inédita de 250 mil as-
sinantes. O dado foi divulgado junto a uma 
pesquisa realizada no final do ano passado 

pelo Instituto Quantas, que revelou que o 
intuito, ao assinar os canais adultos, é justa-
mente a relação. 61% dos entrevistados con-
fessaram preferir ver conteúdo erótico com o 
companheiro (a) e 91% disseram assistir aos 
programas no aconchego do lar.

Hoje, falarei de uma doença 
muito comum no mundo todo – a 
hipertensão arterial. Com a me-
lhoria das condições de vida e os 
avanços da medicina, a expectati-
va de vida das populações aumen-
tou. No Brasil, na década de 1940, 
o brasileiro vivia em média 40 anos 
enquanto hoje vive-se 69 anos. Isso 
ocasiona um crescente aumento de 
hipertensos. 

Na hipertensão arterial essen-
cial ou seja de origem desconheci-
da, geralmente, não há  sintomas. 
O diagnóstico é feito pela aferição 
da pressão. Entretanto, alguns hi-
pertensos queixam-se de dor de ca-
beça, principalmente na nuca, dor  
no peito, tonturas, inchaço das per-
nas. Sangramento nasal em pessoas 
idosas pode ser indicativo de hiper-
tensão. Muitas vezes, em  pessoas 
que não têm o hábito de freqüentar 
postos de saúde, se descobre a do-
ença quando elas são acometidas de 
um infarto do miocárdio, acidente 
vascular encefálico (derrame) ou 
problema renal. Depreende-se que 
essa patologia afeta, principalmen-
te, o coração, o cérebro e os rins.

Por ser uma doença crônica, 
o paciente terá um acompanha-
mento, recebendo um cartão onde 
serão registradas as medidas das 
pressões arteriais e de três em três 
meses deverá ter uma consulta mé-
dica. Entretanto, este prazo não é 
rígido. Se ele apresentar qualquer 
alteração nos níveis pressóricos ou  
for acometido de outra doença deve-
rá procurar o posto de saúde.

O tratamento é direcionado 
para manter a pressão arterial nos 
limites desejados ou seja: a pressão 
máxima abaixo de 140 torr e a mí-
nima abaixo de 90 torr. Os hiper-
tensos são classificados em leves, 
moderados, ou graves. A depender 
dessa classificação, Eles  são me-
dicados com um, dois ou mais hi-
potensores ou anti-hipertensivos. 
Estes são agrupados em 1-bloquea-
dores dos receptores beta-adrenér-
gicos, 2-bloqueadores dos canais de 
cálcio,3-inibidores da enzima con-
versora, 4-diuréticos.

De posse dos níveis pressóricos, 
obtidos através do cartão de hiper-
dia, o médico fará uma avaliação 
da pressão arterial do paciente. 
Escolherá os hipotensores de acor-
do com o perfil de cada hiperten-
so, os efeitos colaterais ou efeitos 
adversos dos medicamentos, etc. 
Daí, os pacientes devem colaborar, 
trazendo à unidade básica de saú-
de o cartão de hiperdia e a última 
receita médica.   

Finalizando, menciono a crise 
hipertensiva, quadro grave, quando 
a pressão arterial se eleva muito, 
podendo acarretar infarto do cora-
ção, acidente vascular encefálico 
ou uma insuficiência renal. Estes 
casos são tratados em hospitais. 
Geralmente, essa situação ocorre 
quando, o paciente não obedece à 
prescrição médica. Deve-se abando-
nar o tabagismo se for o caso. 

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

Hipertensão Arterial

Por Jairo Santiago Novaes*

Ah! Não é o babado daquela blusa, 
ou do vestido. É babado, porém não é 
novo. A cidade toda amanheceu com o 
mesmo assunto, um só boato. Ocorreu 
que o Senhor Pedro da Praça, assim 
conhecido pelo povo disse que tinha 
ganhado na loteria. E povo logo falou 
que ele nem precisava, e que as ex- mu-
lheres e filhas já queriam aumentar a 
pensão.

Todos queriam saber o valor, mas 
perguntavam: o senhor vai morar aon-

de? Não sei. Estou muito feliz, era o 
que respondia o senhor Pedro. E o povo 
continuava a perguntar: vai comprar 
um carro? O senhor Pedro cordialmen-
te respondia que não, pois já havia 
ganhado um avião. E o dinheiro, inda-
gava o povo. Senhor Pedro dizia: eu só 
quero amar.  

O seu bilhete premiado era a Dona 
Sofia, a dona da loja Casa Sofia. Sofia 
era a mulher mais charmosa e formosa 
da cidade. A Casa Sofia era uma loja de 

Bonecas de Porcelana e Senhor Pedro 
muito apaixonado entre as bonecas que 
ali estavam escolheu a Dona Sofia.

Senhor Pedro dizia sempre que o 
amor é a única semente que nasce sem 
plantar, mas se alimenta de olhar, se 
fortalece do desejo de sentir, o coração 
vive na face do sorriso.

O povo já dizia: ai, ai, ai, até poeta 
virou. Dona Sofia não tinha mais es-
peranças, mas tão feliz com a vida que 
lhes sorriu, por que existe lugar embai-

xo do sol para todos.
O Senhor Pedro havia jogado o pas-

sado no mar e dizia que queria mais é 
ser feliz. Tudo depende de nós, do que 
escolhemos e queremos da vida. Encon-
trar um amor é difícil, dizia Senhor Pe-
dro; o amor tem que ser de dentro para 
fora. Dona Sofia sorria enquanto lhe fa-
lava que as bonecas também amam.

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

VAMOS MEDITAR
Babado

O centro de qualifica-
ção profissional, cultura e 
atendimento médico e odon-
tológico do Serviço Social 
do Transporte (SEST) e do 
Serviço Nacional de Apren-
dizagem do Transporte (SE-
NAT), será inaugurado na 
avenida J. S. Pinheiro, em 
Itabuna, no próximo dia 28. 
E para marcar a sua chega-
da na data de aniversário da 
cidade, o Sest Senat oferece-
rá à população, em parceria 
com a Prefeitura Municipal 
de Itabuna, um show com 
a banda Falamansa, na Av. 
Beira Rio, às 21 horas.

O Sest Senat são enti-
dades sem fins lucrativos 
voltadas para a valorização 
dos trabalhadores do setor 
de transporte, vinculadas à 
Confederação Nacional do 
Transporte e à Associação 

das Empresas de Transpor-
te Coletivo Rodoviário do 
estado da Bahia (Abemtro). 
A unidade regional de Ita-
buna vai propiciar ações 
de saúde, desenvolvimento 
profissional, esporte, lazer 
e cultura aos trabalhadores 
das empresas de transporte 
e profissionais autônomos, a 
exemplo de taxistas, cami-
nhoneiros, dentre outros. 

Na área de saúde haverá 
atendimento em fisioterapia, 
psicologia, oftalmologia e 
odontologia - com oito gabi-
netes odontológicos de nova 
geração. O módulo cultural 
dispõe de um foyer e um au-
ditório com 150 lugares. Já 
o módulo de esporte e lazer 
oferece duas piscinas (adul-
to e infantil), duas quadras 
poliesportivas, dois campos 
para futebol, parque infan-

til, restaurante, lanchonete, 
bar, salão de jogos, área de 
ginástica ao ar livre e sala de 
TV e vídeo. Na parte de trei-
namentos serão oferecidos 
cursos para a qualificação 
profissional dos trabalhado-
res de transportes na área 
de administração informáti-
ca, mecânica, dentre outros.

A Unidade Sest-Senat de 
Itabuna tem como diretora 
Nácia Campos Martins, que 
sempre atuou em empresas de 
transporte. Para Paulo Car-
letto, diretor da Rota Trans-
portes (empresa associada às 
entidades), o funcionamento 
desses serviços representará 
um ganho social muito im-
portante para a região, contri-
buindo para o aprimoramento 
profissional e para a melhoria 
da qualidade de vida dos que 
laboram no setor. 

QUALIFICAÇÃO

Itabuna ganha centro de qualificação 
profissional, saúde e lazer no Sest Senat
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A vida 
tem dessas 
coisas...

A Judicialização da Saúde: uma
interface entre o Direito e à Saúde

Eu não sei de quem herdei o vício da 
observação do cotidiano e do comporta-
mento humano, mas consigo citar homens 
e mulheres com quem aprendi a exercitá-
lo. Cleomar Brandi, jornalista baiano ra-
dicado em Aracaju, foi um deles. Sincero, 
bem humorado e inteligentíssimo, ajudou 
a formar, na prática, quase todos os pro-
fissionais de jornalismo daquelas bandas. 
Participou da equipe que fundou a única 
emissora pública do Estado, a TV Ape-
ripê, onde ainda atuava, e de lá para cá 
passou por diversos veículos de comuni-
cação de Sergipe.

Recém formada e cheia de sonhos, co-
nheci Cleomar. Voando sobre a sua cadei-
ra de rodas, adquirida aos 22 anos quan-
do amputou as pernas por conta de uma 
paralisia infantil, o único sentimento que 
eu jamais ousei sentir foi pena. Impossí-
vel, diante de um homem independente 
que, à beira da piscina de uma casa be-
líssima, me falou da sua história de su-
peração e amor à vida, e da realidade do 
mercado de trabalho na comunicação. 
“No final das contas, tudo é politicagem 
e malandragem. A gente bate num dia e 
apóia no outro. Infelizmente, a vida tem 
dessas coisas...”

Conversamos sobre Itabuna, Ilhéus e 
Ipiaú, sua terra natal.  Num único e lon-
go dia, fui apresentada por ele a autores 

até então desconhecidos, a blues até en-
tão desconhecidos, a histórias com finais 
belíssimos, frutos das suas observações 
e/ou devaneios e, por telefone, a nomes 
famosos do jornalismo e da política ser-
gipana. “A política baiana se expandiu 
muito, jovem, o que nem sempre é bom. 
Abriu brecha para qualquer um. Como 
numa grande família, nem todos os filhos 
são éticos e têm compromisso. É que os 
pais não conseguem dar a mesma criação 
a todos.” 

Cleomar foi sepultado segunda-feira, 
em Aracaju. Iniciou sua carta de despedi-
da com palavras que diziam assim: “um 
dia, uma noite, um boêmio sempre pede 
a saideira, e os garçons nunca gostam 
dessa história. Dessa vez, chegou minha 
hora, meu último gole. Eu, pessoalmen-
te, não diria que estou indo contrariado. 
Afinal de contas, soube beber com sede de 
aprendiz o melhor que havia na taça que 
a vida me ofertou. Uma taça lavrada, res-
cendendo a conhaque.” No final, convidou 
os amigos para a última saideira no seu 
bar preferido e foi prontamente atendi-
do, inclusive pelo Governador do Estado, 
Marcelo Déda. A conta já estava paga. 

*Jornalista e Estudante de Direito. 
Itabuna – Bahia 

E-mail: manuelaberbert@yahoo.com.br 

No contexto contemporâneo, o fenôme-
no denominado “Judicialização da Saúde”, 
torna-se cada vez mais recorrente no cam-
po da Saúde Pública. De maneira geral, 
tornou-se um tema bastante persistente, 
que perpassa as questões jurídicas e ge-
renciais dos serviços públicos, passando a 
envolver também os aspectos sociais, polí-
ticos, econômicos e éticos.

A judicialização do Direito a Saúde 
está relacionada à obtenção de medica-
mentos, equipamentos e a necessidade 
de acesso a procedimentos diagnósticos 
e cirúrgicos por via Judicial. Importante 
frisar que, a judicialização da saúde tem 
como marco a década de 90, a partir das 
reivindicações das pessoas portadoras de 
HIV em obter acesso aos medicamentos 
antirretrovirais.

Na ocasião, as reivindicações se popu-
larizaram através de tutelas antecipadas 
liminarmente, concedidas judicialmente 
e fundamentadas no Direito Constitucio-
nal à Saúde, que prevê o dever do esta-
do em prestar assistência individual, de 
forma integral, universal e gratuita no 
SUS. Nesse sentido, as medidas judiciais 
obrigavam o Estado a fornecer gratuita-
mente remédios que na época tinham um 
alto custo e que não constavam na lista 
do Sistema Único de Saúde.  

Em abril de 2011, o Jornal Folha de 
São de Paulo, publicou uma nota infor-
mando que os valores gastos pelo Minis-
tério da Saúde para cumprir decisões judi-
ciais, que determinavam o fornecimento de 
medicamentos de alto custo aumentaram 
mais de 5.000% nos últimos seis anos. Fo-
ram gastos R$ 2,24 milhões, no ano 2005 e 
R$ 132,58 milhões em 2010. Em face dis-
so foi realizado um levantamento a cerca 
do número de processos, e na ocasião foi 
constatado que no ano de 2010, a União 
foi citada em cerca de 3,4 mil ações judi-
ciais em busca de medicamentos. Já em 
2009, foram pelo menos 3,2 mil processos 
do gênero. Vale lembrar, que na maioria 
dos casos, a justiça determinou a entrega 
de medicamentos de alto custo.

De maneira geral, pode-se dizer, por-
tanto que discorrer sobre a judicialização 
da saúde não é tarefa fácil, pois, faz neces-
sário aprofundamento em Saúde e Direi-

to. Nesse contexto, torna-se valido avaliar 
como profissional de saúde, quais fatores 
vem influenciando a população a recorrer 
ao judiciário para satisfazer a suas neces-
sidades de saúde. 

De um lado, é necessário entendermos 
que estamos vivenciando um contínuo e 
verdadeiro crescimento populacional, atre-
lado a isso a estimativa de vida da popula-
ção a cada dia aumenta, a implantação de 
novas tecnologias é uma realidade no Bra-
sil. Com isso, o número de casos de doen-
ças que afetam os diversos sistemas, como 
é o caso do HIV, as doenças auto-imunes 
e do Câncer de uma forma geral também 
aumentam conforme o desenvolvimento 
da população. Para se ter uma idéia, se-
gundo o INCA, a estimativa para o ano de 
2010, também válidas para o ano de 2011, 
apontam para ocorrência de 489.270 no-
vos casos de câncer no Brasil.

Diante dessa magnitude, podemos en-
fatizar que as questões de saúde vão muito 
mais além de uma prescrição médica, que 
orienta o paciente ao que fazer e ao que to-
mar. O art. 2º, I, da Lei 8.080 prevê que é 
dever do Estado garantir a saúde, através 
da formulação e execução de políticas eco-
nômicas e sociais que visem à redução de 
riscos de doenças e de outros agravos no 
estabelecimento de condições que assegu-
rem acesso universal e igualitário às ações 
e aos serviços para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde.

Mais que proteção da saúde é essa? 
Se a população a cada dia, fica mais sus-
ceptível a novos agravos. Desse modo, o 
que o cenário atual aponta é que o cida-
dão individualmente estar buscando pela 
via judicial os tratamentos necessários a 
recuperação de sua saúde, muita vezes, 
através dos serviços especializados. O 
que está em jogo no campo da saúde é: a 
tutela coletiva x a tutela individual. Vale 
desarticular o orçamento pensado no ano 
anterior para toda a coletividade ou esse 
indivíduo deve ter mesmo o seu direito 
assegurado de proteção constitucional? 
Eis o debate!

*Enfermeiro/ COREN-BA: 016.187 e Pós 
– Graduando em Enfermagem do Trabalho – 

FACINTER/IBPEX. Salvador – Bahia.
E-mail: joankley@gmail.com 

Um grupo terrorista apodera-
se do Palácio da Justiça. Liber-
tam todas as pessoas menos 500 
advogados que estavam nesse mo-
mento em julgamentos nas várias 

secções. Exigem 10 milhões de 
euros e meios para fugirem para 
um lugar seguro. Caso contrário, 
ameaçam soltar os advogados um 
a um... vivos. 

Hélio Pólvora é indicado ao Prêmio 
São Paulo de Literatura 2011

O escritor itabunense Hélio Pólvora, 
de 82 anos, é a maior surpresa da lista de 
finalista do Prêmio São Paulo de literatu-
ra de 2011. 

Pelo livro “Inúteis Luas Obscenas” 
(2010), ele é um dos indicados na catego-
ria autor estreante em romance.

Pólvora que pertence as Academia 
de Letras de Ilhéus (ALI) e da Bahia e 
escreve no 2º Caderno do Direitos, a co-
luna Expressando, tem 30 livros publica-
dos, incluindo criticas, crônicas e contos, 
mas é estreante como romancista. Com 
uma vasta experiência em jornais do Rio 
de Janeiro e Salvador, onde inclusive foi 
editorialista do Atarde.

“Inúteis Luas Obscenas” narra a his-
tória de José da Costa Guimarães, conhe-
cido como o Surdo, seus filhos, Regina e 
Jonas, e sua nora, Celina. Os persona-
gens alteram-se na narração da trama 
rural marcada por desejos sexuais, culpa 
e violência.

“De repente, você parte para algo mais 
substancial”, explica o autor. “velhice tem 
sua vantagens também. Tenho tempo de 
sobra e ainda estou na Bahia, que é alta-

mente contemplativa.
O prêmio o qual concorre é de R$ 200 

mil e é o maior valor pago a um prêmio 
literário no Brasil. O resultado sairá dia 
1º de agosto. 

Mas o prêmio que ganha mesmo é a 
literatura brasileira, fato esse que enche 
de orgulho os itabunenses.

Literatura

                                                            Por Manuela Berbert* Por Joankley Costa do Patrocínio*

Saúde 
e Direito
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Azedo x Doce
Há alguns meses passei a 

fazer parte do Facebook. Expe-
riência, sem dúvida, interessan-
te. No começo, fiquei feliz com a 
possibilidade de encontrar ve-
lhos amigos, colegas de escola, 
conhecidos... Trocar ideias, fazer 
comentários, estreitar laços, es-
tabelecer parcerias de trabalho. 
Muito interessante. Só não pen-
sei que, às vezes, pudesse ser tão 
desagradável quanto prazeroso 
essa tal rede social. Verifiquei, 
com pesar, que muitas pessoas 
fazem uso dela para humilhar 
aos demais, principalmente no 
campo intelectual. Defendem 
seus pontos de vista com exten-
sos argumentos; e ofendem, acu-
sam, denigrem a imagem de ou-
tros tantos que não fazem parte 
do grupo ou não possuem a mes-
ma habilidade em se comunicar. 
Fiquei chocada!

A beligerância com que algu-
mas pessoas se dirigem a outras 
é de escandalizar. Por que, meu 
Deus? Fiquei pensando... Aquilo 
que parecia doce, logo ficou aze-
do. Perdeu a graça para mim. 
Acabou o encantamento. O que 
poderia ser fonte de entreteni-
mento passou a ser fator gerador 
de angústia e tensão. Por que 
destratar as pessoas assim? Para 
que chamar a atenção de uma 
forma tão grosseira? Ficou claro 
para mim que muitas pessoas en-
contram no Facebook uma forma 
de se promoverem pessoalmente, 
buscando angariar aplausos por 
um comentário que, por vezes, é 
simplesmente maldoso.

Isso nos remete a velhos en-
sinamentos que pregam nada ser 
exatamente bom ou ruim, mas 
sim o uso que fazemos das coi-
sas. Ora, a internet pode ser ma-
ravilhosa. Encurtou caminhos, 
abreviou a distância nas comuni-

cações, reuniu uma série de infor-
mações que podem ser acessadas 
num simples click. No entanto, 
também pode ser uma bomba 
destruidora de lares, aliciadora 
da juventude, propagandista do 
mal. Depende do uso que se faz 
dela. Assim, cheguei à conclusão 
que temos que conviver com o 
doce e o azedo, é inevitável. 

Da mesma forma que Jesus 
nos ensinou que joio e trigo pre-
cisam crescer juntos até o dia da 
colheita, vamos ter de nos de-
parar com situações adversas e 
contraditórias durante a nossa 
caminhada. Não podemos nos 
fechar aos avanços tecnológi-
cos, mas podemos selecionar o 
que nos convém, fazendo opções 
sensatas, levando em conta a 
nossa formação e sensibilidade. 
No caso do Facebook e de outras 
redes sociais, descobri que exis-
te uma alternativa bem à mão 
daqueles que desejam participar 
sem se envolver com aquilo que 
não concordam. Use e abuse do 
item excluir. 

Caso o grupo onde está inse-
rido promova apenas discussões 
inúteis, com xingamentos e acu-
sações recíprocas, simplesmente 
saia do grupo, cancelando sua 
participação. Se você está sendo 
importunado por pessoas que 
considerava amigas, mas que 
insistem em ridicularizar suas 
crenças, ideias e princípios, sim-
plesmente exclua essa pessoa do 
seu círculo de amizade. Isso pode 
parecer deselegante, mas muito 
mais desagradável é ter que con-
viver com piadinhas desrespeito-
sas, e sujeitos dispostos a fazer 
de um passatempo, uma ocasião 
de esgrima intelectual somente 
pelo prazer de aborrecer as pes-
soas e buscar projeção pessoal. 
Simplesmente delete!

E-mail:  contato@mariaregina.com.br 

Por Maria Regina Canhos Vicentin

1- Minha funcionária tem 
dois filhos. A empresa paga 
salário-família para ela. 
Acontece que o esposo dela 
trabalha e também recebe 
salário-família pelos mesmos 
filhos. É correto duas fontes 
pagarem salário-família dos 
mesmos filhos. Rita Maria. 

D. Rita Maria, o salário fa-
mília é pago pelo empregador, 
mas descontado das contribui-
ções previdenciárias devidas 
ao INSS. Cuida-se, pois de Di-
reito Previdenciário. Se fossem 
dois empregadores diferentes,  
opino no sentido do cabimen-
to dos pagamentos pelas duas 
empresas, sendo a mesma em-
presa, não acredito que o INSS 
concorde, até porque o salário-
família é pago, em verdade, 
pela Previdência. Aconselho, 
enfim, fazer uma consulta ao 
INSS, pois, como isso, o des-

conto do valor pago, é feito do 
que for devido da contribuição 
ao INSS.

2 - Tenho muitas dúvidas 
com relação à estabilida-
de do dirigente sindical. Na 
verdade, quantos membros a 
diretoria têm direito a essa 
garantia? Fernando Bristol.

De acordo com Súmula atual 
369 do TST, a estabilidade fica 
limitada a sete dirigentes sindi-
cais e igual número de suplentes.

Súmula 369 - DIRIGENTE 
SINDICAL. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA

 
(Nova redação do item II)
[...] II - O art. 522 da CLT foi 

recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988. Fica limitada, 
assim, a estabilidade a que alu-
de o artigo 543, § 3º, da CLT, a 
sete dirigentes sindicais e igual 

número de suplentes”.
 
3 - Trabalho a quase dois 

anos para a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde através de 
Reda. Gostaria de saber qua-
se são direitos dos profissio-
nais nesse caso e qual é a lei 
que é adotada para esse tipo 
de servidor. A quem devo re-
correr se meus direitos não 
forem respeitados. Josele 
Santos.

No REDA - Regime Especial 
de Direito Administrativo, na 
rescisão contratual, as pessoas 
contratadas através do REDA 
tem direito a férias e 13° salário 
proporcional.

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  

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

Num recado direto ao Partido dos Traba-
lhadores, o ex-prefeito de Ilhéus, Jabes Ribei-
ro, pré-candidato ao Palácio Paranaguá pelo 
PP, voltou a afirmar que não aceitará fazer 
aliança com partidos que integram o governo 
Newton Lima.

Jabes fez a afirmação nesta manhã, du-
rante entrevista ao programa “O Tabuleiro”, 
comandado por Erivaldo Vila Nova na rádio 
Conquista FM. “Não me peçam para fazer 
aliança com esse governo que está aí. Quem 
estiver nesse governo, que fique até o final”, 
declarou o ex-prefeito.

Observadores do cenário político ilheense 
acreditam que a rejeição jabista aos aliados 
de Newton é estratégica, “manhosa” e tem 
apenas um alvo: o PT. “Jabes não seria ma-
luco de recusar um eventual apoio petista; o 
que ele quer é constranger a ala do partido 
que defende candidatura própria”, analisa um 
membro do PT ilheense. 

(Pimenta na Muqueca).

POLÍTICA

Jabes: “não quero conversa com 
quem está neste governo”



A Academia de Letras de Ilhéus 
(ALI) no dia 29/07, às 19h, empos-
sará o seu mais novo imortal, trata-
se do Dr. Antônio Ezequiel da Silva, 
que ocupará a Cadeira 33, que tem 
como patrono Ruy Penalva e funda-
dor Francisco Paulo Teixeira.

Antônio Ezequiel da Silva nas-
ceu na cidade de Serrinha/BA, 
bacharelou-se em Direito pela Fa-
culdade de Direito da UFBA, foi 
Procurador do Estado da Bahia, 
Procurador da República, Procu-
rador Regional Eleitoral junto ao 
T.R.E. da Bahia, Juiz Federal em 
Sergipe e na Bahia, Membro dos 
T.R.E.’s de Sergipe e da Bahia, re-

presentando a Justiça Federal. Foi 
também Juiz Federal em Ilhéus de 
l996 a 2000, quando foi promovido 
para o Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, com sede em Brasília. 

Em Ilhéus, recebeu, em l999, 
o Título de Cidadão Ilheense, e, no 
ano 2000, a Comenda São Jorge dos 
Ilhéus. No Tribunal, em Brasília, 
exerceu a Presidência da 5ª e da 7ª 
Turmas e das Quatro Seções, tendo 
sido eleito Vice-Presidente do Tribu-
nal, cargo no qual se aposentou em 
janeiro de 2009. Aposentado, voltou 
a exercer a Advocacia e a desenvol-
ver  atividade em favor de entidades 
comunitárias em sua terra natal.
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Dr. Antônio 
Ezequiel 
da Silva 

O Egeu e eu
Completo deleite
Perfeito enlace
Nenhum disfarce.
 
O Egeu e eu
O azul transparente
Em mim resplandeceu
Sou azul 
Como o céu
Como o mar
Como o Egeu,
Assim sou eu:
Transparente, 
Límpida,serena 
Brava... 
Fui tragada.
 
Em comunhão com o Egeu
As asas em mim cresceram;
Sou alada e como nas fábulas,
Afrodite em mim nasceu
Meu coração compassado, 
Em aguas dancantes,deságua
Uma liberdade de mulher em glória.
Anatólia!!
No Egeu eu conheci, 
No Egeu eu senti.
No Egeu eu ouvi
Palavras que não me foram ditas
Quando ainda estava,
Perdida nas ilusões da vida,
Ao megulhar em ti, ouvi
Ditas a mim por  ti
Agora compreendi...
Que há sempre um novo começo.
Lendário Mar Egeu,
Guardaste um segredo meu.
, 
Agora sou águia,
Alegre e livre
Mergulhei meus pés, 
Meu corpo,
Minha alma.
Suaves ondas,beijaram-me
Calmas e cristalinas, acariciaram-me. 

Seus penhascos,
Suas falésias ,
Costas rochosas,
Vulcanicas, 
Ornamentam sua beleza azul,
E o seu prateado luar..
 
Navegar no Egeu
É navegar sentindo-se Deusa´
É navegar sentindo DEUS.

Poesias
O Mar Egeu e eu

Lucrécia Rocha
 – Poetisa.

E-mail: 
lucreciarocha@gmail.com 

A Maçonaria é uma escola, sua pre-
sença no cenário da civilização humana, 
perde-se na bruna do passado.

Conduzindo-se desde suas origens, 
como inimiga de preconceitos, desigual-
dades, privilégios e discriminações, a 
Maçonaria sempre foi contrária a tudo 
que se oponha ao pleno exercício dos di-
reitos fundamentais do homem. Fiel aos 
seus princípios considera um homem 
igual ao outro em direitos não fazendo 
distinção entre eles, seja de origem, raça, 
credo, nacionalidade ou outra qualquer 
natureza, deixando, assim, bem claro 
seu caráter marcadamente democrático 
e sua vocação universalista.

Essa instituição milenar, universal, 
de base filosófica, que trabalha pelo ad-
vento da justiça, da solidariedade e da 
paz entre os homens, segundo opinião de 
pesquisadores, já percorreu dois períodos 
históricos e encontra-se em um terceiro 
ou atual – A Maçonaria Especulativa.

A Maçonaria Especulativa, Atual ou 
Moderna que evoluiu a partir das anti-
gas corporações medievais de ofício – 
mestres pedreiros -, começou a partir do 
século XVIII, tendo como marco divisor 
de água a fundação da Grande Loja de 
Londres, 24 de junho de 1717, portanto, 
há 294 anos.

Não resta dúvida que ela nos tem 
oferecido histórias magníficas no decor-
rer dos séculos.

 Em nosso País, sua história é rica 
e apesar de não ser devidamente ensi-
nada nas escolas, está ai a revelar que 
mesmo antes de sua instalação regular e 
oficial no Brasil, como Obediência maçô-

nica em 17 de junho de 1882 (Fundação 
do Grande Oriente do Brasil), a Maçona-
ria já trabalhava, incansavelmente, pelo 
ideal da independência, através de pou-
cos brasileiros iniciados na Europa que 
retornavam após terem concluído seus 
estudos.  Independência era a meta prin-
cipal daqueles que fundaram o Grande 
Oriente do Brasil. 

Quem de sã consciência poderá des-
conhecer que a Maçonaria ao longo dos 
seus 189 anos de existência como Obedi-
ência, no Brasil, tenha exercido grande 
influência nos momentos e fatos mais 
marcantes de nossa história? 

Saibam senhores (as), os maçons 
brasileiros têm a honra de afirmar: foi 
a Maçonaria de nosso País a primeira 
corporação que tomou a iniciativa da In-
dependência do Brasil e tomou todas as 
providências ao seu alcance, por meio de 
seus membros, para ser levada a efeito 
em todas as províncias.

O primeiro passo oficial em bus-
ca do objetivo foi o “Fico”, (ocorrido em 
09/01/1822) o que representou uma de-
sobediência aos decretos 124 e 125, ema-
nados da Corte Portuguesa que exigia o 
retorno imediato do Príncipe D. Pedro 
a Portugal, o que se acontecesse, prati-
camente retornava o Brasil a condição 
de colônia, desfazendo-se assim a união 
brasílico-lusa, o que vinha de encontro 
aos anseios do nosso povo. 

   Maçons ilustres como José Joa-
quim da Rocha, José Clemente Pereira, 
frei Francisco de Santa Tereza de Jesus 
Sampaio, José Bonifacio de Andrada e 
Silva, Joaquim Gonçalves Ledo, Domin-

gos Alves Brandão Muniz Barreto, José 
Mariano de Azevedo Cunha, Antonio 
Carlos Nóbrega, Domingos Alves Bran-
co, Januário da Cunha Barbosa, dentre 
outros.

Quem não reconhece a participação 
decisiva de membros da Ordem maçônica 
no movimento revolucionário, de caráter 
nacionalista – A Revolução Pernambuca-
na de 1817, - liderada por Domingos José 
Martins e outros?

Como negar que além da Indepen-
dência do Brasil, a Abolição da Escra-
vatura e a Proclamação da Republica, 
são exemplos irrefutáveis de grandes 
vitórias que marcam a presença da Ma-
çonaria em três importantes períodos de 
nossa história: Colonial, Monárquico e 
Republicano?

Quão bom ver maçons de Itabuna 
liderando ações, estimulando pessoas a 
criarem instituições, a engajarem-se em 
movimentos visando o desenvolvimento 
da região?  

Avante irmãos! O mais sério problema 
do País repousa na educação e na cultu-
ra. Com o fanal da Maçonaria Universal, 
convictos de nossos princípios, lutemos 
quanto pudermos, para nobilitar o desti-
no do gênero humano e conferir à Terra a 
platônica musicalidade perdida. Comba-
tamos o bom combate, cuja vitória só pode 
conduzir à fraternização dos homens.

Por Antonio da Silva Costa.
Engº Agrº  MsC Administração Empresas; Membro-
fundador e Tesoureiro da Academia Grapiúna de 
Letras (AGRAL) e Maç.::Gr.: 33 Cap.: S. José – Loj.: 

Maç.: 28 de julho R.: B.: - Itabuna - Bahia 
E-mail: ansico@uol.com.br 

Lições que 
a História da 
Maçonaria nos revela

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) 

                                 Por Antonio da Silva Costa
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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

Merecidas Férias
Depois de um semestre de muito tra-

balho, nada melhor do que umas férias, 
ainda que seja curta. E aproveitamos o 
recesso de junho, para voltarmos a São 
Paulo, mas precisamente à “Suíça bra-
sileira”, como é conhecida internacio-
nalmente Campos do Jordão, cidade de 
pouco mais de cinqüenta mil habitantes, 

mas que no inverno recebe um fluxo de 
mais de um milhão e meio de visitantes, 
e Vale do Paraíba, cidade de Cachoeira 
Paulista (Comunidade Canção Nova), 
mas sem esquecer a nossa querida Sal-
vador, que apesar de maltratada pelo 
poder público, continua encantadora e 
cheia de mistérios.

O casal Vercil 
e Angélica 
Rodrigues 
saboreando 
um foundue

Angélica 
em frente a 
fachada do 
Hotel Castello 
de Pietro

Ducha de 
Prata na 

Vila Ingle-
sa, um dos 

pontos 
mais alto 

da aprazí-
vel cidade

Entrada 
do Parque 
Estadual 
de Campos 
do Jordão 
(Horto 
Florestal) 
- o 1º do 
Brasil a ser 
criado

Jantar no sofisticado 
Capivari restauante

Uma parada para as orações de agradecimentos  
na Comunidade Canção Nova em Cachoeira 

Paulista no Vale do Paraíba

Café da Manhã no  Hotel Cristallo de Pietro
O famoso Pastel do Maluf, point 
visitado por mais de 150 artistas

Momento Cultural - Visita a 
uma exposição de quadros

Um agradável passeio de 
trenzinho pelo Horto Floresta

Trem de Passeio que leva ao portal da cidade
Vercil no São João do 

Pelourinho em Salvador

O casal apro-
veitando a 
vista pano-

râmica da 
cidade de um 
shopping no 

centro turísti-
co de Capivari

O casal aquecendo-se no 
friozinho na Vila Capivari

O passeio noturno quase 
sempre começa aqui

Uma parada para as comprasUma aconchegante lareira para 
aquecer o frio de 2 graus

O casal Vercil e Angélica tomando 
um foundue na caneca, novidade 

jordanense desssa temporada

Angélica aproveitando o por do sol 
no Farol da Barra em Salvador

Chocolante quente para aquecer 
o frio de Campos do Jordão

Um abraço 
romântico na 
Galeria Baden 
Baden
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Aconteceu na última sexta-fei-
ra (15), no clube da Sociedade dos 
Engenheiros Agrônomos do Cacau 
(Seac), em Itabuna, a Cerimônia 
Magna de Posse dos três venerá-
veis mestres das Lojas Maçônicas 
Areópago Itabunense, Acácia Gra-
piúna – ambas praticantes do Rito 
Escocês Antigo e Aceito, filiadas à 
Grande Loja Maçônica do Estado 
da Bahia (GLEB) e a 28 de Julho - 
filiada ao Grande Oriente do Esta-
do da Bahia (GOEB). A solenidade 
contou com a presença marcante 
dos membros das três Lojas, além 
da participação do Chefe do Poder 
Executivo Capitão Azevedo, do 
presidente da OAB Subseção Ita-
buna, do Poder Militar, da Igreja 
Católica, bem como da sociedade 
civil em geral.

Em uma bela e organizada ce-
rimônia, as Lojas Maçônicas de 
Itabuna entraram para a História 
da Maçonaria Nacional, ao reali-
zar em uma mesma cerimônia a 
posse (e pública) de três venerá-
veis e de potencias diferentes, fato 
inédito no país.

Presidiram a solenidade que 
empossou o venerável Antônio 
Cruz, reeleito representante da 
Loja 28 de julho, Cleber Moreira 
Lima, da Loja Areópago Itabunen-
se e Pedro Jatobá eleito para a Loja 
Acácia Grapiúna, os Grão-Mestres 
Itamar Assis dos Santos da GLEB 
e Sílvio Cardin da GOEB.

Lojas Maçônicas itabunense 
empossam veneráveis 

CURSO DE PEDAGOGIA 
NO BRASIL

HISTÓRIA E FORMAÇÃO 
COM PEDAGOGOS 

PRIMORDIAIS

Este livro aborda o tema do Curso de 
Pedagogia no Brasil a partir da visão de um 
grupo de pedagogos considerados primor-
diais. Primordiais porque tomaram parte do 
período inicial do curso entre nós, vivendo-o 
como alunos, seja na sua gênese, seja nas 
fases em que os primeiros marcos legais mo-
dificaram a sua dinâmica curricular, mas 
primordiais também porque se mantiveram 
atuantes e influentes, desde então, como 
agentes formadores de pedagogos e pesqui-
sadores em Educação.

Cleber Moreira em seu 
discurso de posse

Antônio Cruz no discurso de posse Membros da Ordem Demolay

Paulo Roberto, eleito Primeiro 
Vigilante da Areópago Itabunen-

se prestando juramento
José Carlos Oliveira, eleito Primeiro Vigilante 

da Acácia Grapiúna, prestando juramento

Da esquerda Sílvio Cardin - Grão-Mestre da GOEB, 
Itamar Assis - Grão-Mestre da GLEB e o prefeito de 

Itabuna Capitão Azevedo.

Os Grãos-Mestres que presidiram 
a cerimônia de posse

Os venera-
véis Pedro 
Jatobá, An-
tônio Cruz 
e Cleber 
Moreira

Cleber 
Moreira 
e Pedro 
Jatobá 

prestan-
do jura-
mento

Padre Moisés de Souza da Catedral São José de 
Itabuna e os três veneravéis eleitos

Antônio Costa da 28 de Julho e Cleber
Moreira da Areópago Itabunense

Cleber Moreira e Vercil Rodrigues
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Recentemente, aproveitando as férias 
e contrariando minhas preferências cine-
matográficas, assisti ao filme “Jumper”. 
O filme conta a história de David Rice 
(Hayden Christensen) que é um jumper, 
ou seja, alguém capaz de se teletranspor-
tar, “pulando” no tempo, para qualquer 
parte do mundo, apenas num piscar de 
olhos. Mas, o que têm em comum esse fil-
mezinho e a Educação? Já explico. 

O protagonista, David Rice, após ter 
descoberto seu poder de pular no tempo, 
de se teletransportar para onde quiser, dá 
pouca importância para o que poderia sig-
nificar tal fato para a ciência, por exemplo, 
e cai na farra: rouba bancos e se diverti 
pra valer, indo para os lugares que bem 
entende, escolhendo-os através de cartões 
postais presos nas paredes de seu quarto. 

Numa determinada cena, o persona-
gem quer alcançar o controle remoto da 
TV que está a poucos centímetros dele e 
para tanto, ao invés de estender o braço, 
prefere se teletransportar para não ter 
que fazer aquele ‘esforço’. Noutra cena, 
o jumper, sente dificuldades em abrir a 
porta da própria casa, porque perdeu 
o costume de manusear a maçaneta (a 
cena ilustra o fato de que o personagem 
só entra e sai de casa usando o poder que 
ele possui). E segue-se, dessa maneira, a 
história do filme: tudo muito simples e 
preguiçosamente inútil! 

Naquela cena do controle remoto da 
TV, por exemplo, depois que Rice alcança 
o aparelho, fica, aleatoriamente, vendo o 
que estava passando, até que se detém 
num telejornal que mostrava pessoas em 
perigo por causa de uma enchente, numa 
situação bastante complicada, em um lo-
cal de difícil acesso. Então, ouvimos um 
repórter dizer que seria impossível che-
gar até onde estavam as vítimas – dar-
se a entender que o protagonista pode-
ria chegar ao local – porém, o que faz o 
jumper? Simplesmente desliga a TV. Ele 
quer farrear, não quer ter trabalho, não 
quer se envolver! 

Mais adiante, noutra cena, depois 
de ter enchido os bolsos com dinheiro 
roubado, pega um guarda-chuva (ainda 
que não estivesse chovendo em Nova 
York, onde ele mora) e salta para... 
Londres! Aparece, sorrindo, com uma 

cara idiota de superioridade, seguran-
do um dos ponteiros do relógio Big-
Ben! Em seguida o jumper, exibindo-se 
para a namorada, salta para dentro do 
Coliseu a fim de proporcionar-lhe um 
passeio inesquecível (estavam os dois 
sozinhos lá dentro, porque o horário de 
visitação já havia se encerrado). 

Mas, de repente, enquanto o casalzi-
nho romântico passeava em paz, eis que 
aparece um “caçador de jumpers” e então 
o Coliseu quase que é destruído por causa 
da briga que eles tiveram lá dentro! Para 
finalizar só mais uma cena: o salteador 
aparece comendo um hambúrguer, com 
direito a cadeirinha de praia e guarda-
sol, na cabeça da Esfinge de Gizé, um dos 
maiores patrimônios da humanidade! 

Senhoras e senhores vivemos num 
mundo louco! Aquele jovem salteador re-
presenta nas telonas do cinema o que a 
maioria dos nossos (as) alunos (as) tem 
representado nas salas-de-aula: nenhuma 
preocupação ou atenção para a importân-
cia de se aprender algo que, efetivamente, 
contribua para o crescimento pessoal, pro-
fissional, familiar e mesmo para a compre-
ensão do mundo que nos cerca, ao mesmo 
tempo em que se distrai, ou “salta” para 
dentro de devaneios absurdos, desviando 
suas atenções para coisas sem a menor 
importância, vivendo um mundo paralelo, 
fantasioso, e bobo, independentemente do 
conteúdo que esteja sendo apresentado na 
sala-de-aula. Que pena!

Senhoras e senhores vivemos num 
mundo supérfluo! Ou melhor: o jumper, 
tanto quanto a maioria dos (as) nossos 
(as) alunos (as) não liga, debocha, brinca, 
faz pouco caso, da Educação, ignorando a 
possibilidade de vivenciar, experimentar, 
interagir e aprender com profundidade, 
de forma duradoura o que a só a Educa-
ção pode proporcionar.

Senhoras e senhores precisamos, ur-
gentemente, evitar que algum imbecil 
queira “pular” a Educação... Por que as-
sim não haverá futuro! 

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 

Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

Amiga  é a pessoa a quem se está liga-
do por uma afeição recíproca!

  É maravilhoso ter um amigo, e 
ser amigo de alguém é ainda  melhor! 

Um amigo é alguém com quem se 
está bem, mas um amigo é muito mais 
do que isso! 

Um amigo é alguém que pensa em 
você, quando você não está aqui e em 
quem você pensa quando não está perto 
de você.

 Nunca estamos verdadeiramente só, 
quando temos um amigo, ainda que às ve-
zes não concorde conosco! 

Amigo é alguém em quem  podemos 
confiar!

  Amigo é simplesmente Amigo!
É doce fazer amizade, porque a ami-

zade é uma alma que habita dois corpos, 
um coração que habita duas almas!

Exercitemos  sempre a amizade, prin-
cipalmente com as pessoas de espírito 
elevado, que cultivam pensamentos po-
sitivos, que são criadores de consonância 
de consciência e formadores de atmosfera 
sócio-existencial sadia.

A amizade, meus queridos Irmãos, 
amigos, e leitores, é um sentimento su-
blime que se manifesta mesmo em cir-
cunstâncias em que se devera perder no 

turbilhão de outros sentimentos e se torna 
anônima a viver a sinceridade do momen-
to, deste momento em que manifestamos 
a mais sincera, real, absoluta e verdadeira 
amizade.

Como já disse certa vez, os verdadei-
ros amigos não são aqueles que nos enxu-
gam as lágrimas e, sim, aqueles que não 
as deixam cair.

Felizes são as pessoas que cultivam a 
sincera e pura amizade!

Portanto, eu sou feliz por dedicar ami-
zade a você, mesmo que não  o (a) tenha 
conhecido ainda, mas, como a amizade é 
um autêntico bem sentir, não preciso vê-lo 
(a) para acontecer a amizade, pois, basta-
me senti-la.

Seja o dia  dos amigos, uma realidade,
Brado com toda emoção! 
Feliz dia da Amizade,
Do fundo do coração!
 
Com minha incondicional amizade e 

fraternidade,

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

membro-fundador e presidente da Academia 
Grapíuna de Letras (AGRAL). Itabuna - Bahia

E-mail: ivannmontenegro@yahoo.com.br

Consumir ao menos três frutas diferen-
tes por dia é o desejável para se ter uma ali-
mentação saudável. Do contrário, o organis-
mo vai ficar mais vulnerável a uma série de 
problemas. Isso porque as frutas são ótimas 
fontes de fibras, sais minerais e vitaminas. 

A maçã, por exemplo, representa muito 
bem os benefícios que o consumo de fru-
ta traz ao organismo. “Ela sequestra ácidos 
biliares e impede que eles, cheios de coles-
terol, voltem para o fígado, prevenindo as-
sim os cálculos renais. O fígado, que precisa 
de gordura, pega do sangue, diminuindo o 
colesterol”, explica o médico nutrólogo José 
Alves Lara Neto, vice-presidente da Associa-
ção Brasileira de Nutrologia (ABRAN). 

As frutas ainda possuem o mais alto 
teor de água dos alimentos, de 80% a 90%, 
e proporcionam ao organismo um funcio-
namento com o máximo de eficácia, pela 
acentuação do processo de eliminar resídu-

os tóxicos. 
Junto com as refeições - Uma boa opção 

para consumir várias frutas durante o dia é 
incluí-las nas refeições. 

 “A mescla dos sabores doce (da fruta) e 
salgado (dos pratos) desperta sensações inu-
sitadas no paladar. E os benefícios não termi-
nam numa refeição mais gostosa. Há misturas 
que melhoram a digestão e outras que au-
mentam a saciedade”, afirma a nutricionista 
Roberta Stella, chefe da equipe nutricional do 
Minha Vida. 

A melhor opção, segundo ela, é adoçar 
sua refeição com a fruta in natura. Mas as fru-
tas em calda também acompanham muitos 
pratos. O sabor fica delicioso e elas preservam 
boa parte dos nutrientes contidos na versão 
fresca. O problema está no excesso de calorias 
que o açúcar usado no cozimento acrescenta. 
Sendo assim, evite as compotas no dia a dia. 

Fonte: Minha Vida (www.minhavida.com.br)

Amados Irmãos, 
Dia vinte de julho é o Dia 

Internacional do Amigo, pois, assim, 
é também o Dia da Amizade

Frutas facilitam a digestão e mantém o 
organismo protegido Aprenda como abusar 

da variedade em pratos do dia a dia

Jumper: 
Pulando a 
educação! Por Ivann Krebs Montenegro*

MOTIVAÇÃO

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO
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Na minha sala de audiências, as 
pessoas pobres representavam cerca 
de 90% das partes atendidas. Embora 
alguns defendam conceitos que pobre-
za não significa necessariamente pri-
vação de comida, posso assegurar que 
ali o volume de famélicos era conside-
rável. Também ouço dizer que as pes-
soas oriundas dos bolsões da pobreza, 
são necessariamente violentas. Creio 
ser complexo fazer avaliação objetiva 
de violência urbana nesses termos, 
pois entendo que ela varia segundo 
diferentes situações. Aprendi na so-
ciologia, ser violência tudo que fere 
ou esmaga a dignidade da pessoa hu-
mana utilizando a força para alcan-
çar um objetivo, seja onde for. 

  O caso de hoje aconteceu em de-
zembro de 1979 e tem a ver com as di-
vagações acima. Meu saudoso amigo 
Mário Cezar acredito que por ingênuo 
temperamento próprio mais das vezes 
misturava atendimento burocrático 
oficial com político eleitoral. Certa 
vez, pediu-me para ir até um bairro 
dos mais pobres da cidade, celebrar 
casamento de um homem preso ao lei-
to por grave doença neurológica. Ele 
e a companheira (baiana, nascida em 
Alagoinhas) vieram do Rio de Janei-
ro. Tiveram que abandonar o barraco 
que moravam para fugir da violência 
fora de controle, pois traficantes que 
ali dominam tudo em constantes con-
frontos entre eles ou com a polícia re-
presentavam uma ameaça constante.   

O casebre tinha um único cômodo, 
onde o noivo estava deitado na cama. 
Naquele ambiente de extrema pobre-
za, fiquei assombrado com pequeno 
presépio armado num cantinho. As 

figuras eram de barro, trabalho ar-
tesanal realizado pelo filho do casal, 
nascido numa favela do Rio de Janei-
ro onde vivera seis dos seus oito anos 
de idade. Percebi que tinha formato 
de um morro: casinhas, pessoas segu-
rando armas, animais, carros e mo-
tos. Uma perfeição. No ponto mais 
alto, numa manjedoura de palha es-
tava deitado o Menino Jesus, de cujo 
peito escorria um filete de sangue 
(usada uma fitinha de papel verme-
lho). Chamei o garoto e comecei per-
guntar sobre tudo aquilo. Na maior 
naturalidade, apontava para cada es-
culturazinha dizendo o que represen-
tava. Tinha carro roubado, viatura de 
polícia, motos de traficantes. Sobre o 
Menino Jesus, apenas disse: “aqui ta 
ferido de bala, acho que sem querer de 
ninguém”.

Para promover o espírito do Na-
tal que já nos cobria a todos, aquela 
criança extrapolava tudo entranhado 
na sua almazinha de pessoa nascida 
e criada numa atmosfera de pobreza, 
violência e abandono existente na 
cidade grande. Para seu imaginário 
infantil, não existia diferença entre 
o bem e o mal. Tudo seria normal. E 
já na escadinha talhada como acesso 
à subida da “sua favela” estava um 
grande papai-noel levando às costas 
um saco cheio de armas.

Jamais poderei esquecer o que vi. 

Por Adelindo Kfoury Silveira.
Jornalista, Historiador e Escritor grapiúna. Mem-
bro da Academia de Letras de Ilhéus (ALI), Insti-
tuto Geográfico e Histórico da Bahia, Membro da 
Academia de Letras Grapíuna (AGRAL) e Instituto 
Histórico de Ilhéus, Associação Baiana de Imprensa 

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

Um 
presépio 
triste Por Adelindo Kfoury Silveira*

MEMÓRIAS DE 
UM JUIZ DE PAZ

Morgana de Oxossi acordou cedo no 
domingo. Escovou os cabelos, fez as tran-
ças e ajeitou as miçangas. Estava nervo-
sa. À tardinha iria encontrar o professor 
de filosofia, seu amado, o homem que a 
faz fremir. Ela o reconheceu de pronto, 
desde que o enxergou a primeira vez, na 
universidade. O parceiro de outros sécu-
los, doutros terreiros, de casas de santo 
pretéritas. Uma querência fulminante 
se instalou entre ambos. Ele, um ateu 
nietzschiano, acostumado a devorar mo-
cinhos e mocinhas, insasiável, mal podia 
supor que os seus dias se consumariam 
naquela mulher, quinze anos mais velha. 
Mas amor é assim, dopamina pura, mis-
tério, conclave de erês e grécias.

O encontro foi na praça do são cae-
tano. Morgana de Oxossi - num vestido 
cheio de estamparia, tridentes, margari-
das, rosas, violetas e pássaros amarelos -, 
chegou antes do professor de filosofia. Dez 
minutos depois, o moço saltou do coletivo 
trajando calças coronhas, suspensório, 
blusa com pintura de foice e martelo, cha-
péu de couro miúdo na cabeça, chinelos 
de plástico. Ele era assim, tanto despoja-
do quanto arrogante. Morgana de Oxossi 
se excitou, tomada por uma umidade há 
décadas dissimulada. Nas mãos, o profes-
sor de filosofia trazia poemas para a ama-
da, na alma, a certeza de que seria im-
possível aquele enlace. Tão acostumado a 
deflorar adolescentes, como poderia, ago-
ra, beirando os cinquenta, enamorar-se 
daquela mulher quinze anos mais velha? 
Mas amor é assim, norepinefrina, núcleo 
caudado, amígdala, bioquímica descon-
trolada. Beijaram-se ardorosamente sob 
o espreitar de mendigos, pipoqueiros e 
feirantes que se recolhiam.

Em paralelo, na África, o negro Karl 
Marx ofertou uma bela lebre para exu. 
Duas décadas depois ele escreverá o ca-
pital, mal adivinhando o peso do seu pen-
samento sobre as costas do século xx. Ao 
voltar à europa, o negro Karl Marx aban-
donará a xigumbaza, esconderá os colares 
e guardará a sete chaves as imagens dos 
doze orixás, numa fétida mala de couro, no 
sótão, em segredo. Às sextas-feiras, porém, 
ninguém marque compromisso com ele. 
Trancará o quarto, abrirá a mala, porá as 
vestes ritualísticas, acenderá charutos, be-
berá aguardente, emprestará o seu orí àti 

ara. As ideias comunistas vieram da Áfri-
ca. Mas o negro Karl Marx não as anun-
ciará em linguagem mística. Seria expulso 
para sempre da paideia. Melhor fingir-se 
de cientista, mitigar linguagem de homem 
branco, afiliar-se a academias, dizer-se ag-
nóstico. Com sutileza copilar a palavra ca-
marada, para que os mestres de capoeira, 
oprimidos, cantem nos becos de são salva-
dor, “ê, vamo simbora camará”. Capoeira 
solidária, berimbau de todos, dança de ra-
ças e gêneros, negritude andrôgina, samba 
de roda. O negro Karl Marx aprendeu nos 
búzios de pai heráclito, um preto velho, fei-
ticeiro do eterno devir - que sonharemos 
sempre o mundo equânime, a fraternidade 
universal, gomos e mais gomos do amor 
cósmico sobre todas as cabeças, gêrmen em 
cada ventre, a terra parindo super-homens, 
pontes entre o bicho e deus.

Os petistas ignoram tudo isso. Pen-
sam que democracia se conquista com 
leis e decretos. São unívocos, vibram seus 
monocórdios, não abraçam qualquer ou-
tro senão o próprio espelho, o reflexo de 
um nada absoluto, incapaz de dar origem 
a alguma coisa. Os petistas trabalham 
friamente em busca de uma nação surda, 
reféns do pensamento único. Querem um 
enredo sem multiplicidade, sem alterida-
de, sem discriminação. Insuflam pretos, 
mulheres, gays, nordestinos, guetos, tri-
bos, para que labutem uns com outros - 
inimigos. Os petistas não dançam, salvo 
essa valsa vermelha desbotada, essa ig-
norânica iconoclasta, essa subversão bra-
sileira. Os petistas pisam e escarnecem a 
oferenda que o negro Karl Marx pôs para 
xangô, naquela encruzilhada, entre ber-
lim e bonn. Cospem na cara do professor 
de filosofia, exigem que ele volte correndo 
às fileiras da mediocridade, que estude 
alemão e vire chucrute. 

Morgana de Oxossi mal entende as coi-
sas do mundo, é uma pitonisa, uma sophia, 
uma mãe d’água, desvirtuada das regras 
apostólicas romanas. Lamenta os precon-
ceitos do professor de filosofia, mas sonha 
com os abraços de outro pedagogo, mais 
leve e doce. O negro Karl Marx, agora vi-
vendo num plano espiritual, virou entidade 
de luz, e faz lá seus trabalhos para que a 
fúria dos petistas cesse em breve hora. E 
oxalá/jesus voltará a reinar entre nós.

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

sor e Mestre em Meio Ambiente. Itabuna – Bahia.
E-mail: marimbeta7@uol.com.br

Os Amores de 
Morgana de 
Oxossi, o Negro 
Karl Marx e o 
Pensamento 
Único dos Petistas

Por Fernando Caldas*

LETRAS E 
REFLEXÃO

Falando em lordose, escoliose, 
artrose, bico de papagaio e hérnia 
de disco, entre outros distúrbios da 
coluna vertebral, o deputado esta-
dual Carlos Ubaltino (PSC/BA) jus-
tiça a necessidade de aprovação do 
seu Projeto de Lei nº 19.241/2011. 
Ele dispõe sobre a obrigação das 
escolas públicas e particulares no 

estado disponibilizarem armá-
rios individuais para a guarda de 
excesso de material escolar para 
alunos do ensino fundamental. Se-
gundo o parlamentar, esses estu-
dantes estariam prevenindo esses 
outros males que podem acometer 
os jovens por carregar pesada mo-
chilas.
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1- Estou aposentado por tem-
po de contribuição e continuo 
trabalhando. Gostaria de sa-
ber se ainda terei descontos de 
contribuição previdenciária 
no meu salário? Luiz Alberto.

É certo que sim, a contrapartida 
para estar trabalhado após ter se 
aposentado é continuar contri-
buindo com a Previdência Social. 
Hoje esta situação para o segu-
rado pode ser interessante, pois 
dependendo da situação, anali-
sando caso a caso, com o institu-
to da Desaposentação o segurado 
aposentado que continua na ati-
va, pode depois de algum tempo 
reunir os requisitos para outra 
de aposentadoria, e poderá após 
uma análise criteriosa fazer a op-
ção para a que se apresenta mais 
vantajosa, e se for esta última, 
renuncia a primeira.

2- Meu pai requereu e viu 
atendido pedido de concessão 
de aposentadoria por tempo 
de contribuição há aproxima-
damente um ano e meio. Ele, 
entretanto, continuou a tra-
balhar para a empresa onde 
exercia as suas atividades. 
Depois de aposentado, des-
cobriu-se portador de cirrose 
hepática aguda. Pergunto, en-
tão é possível “reverte” o atu-
al benefício dele para auxílio-
doença? José Guilherme.

 Em tese quem se aposenta pelo 
Regime Geral de Previdência So-
cial e contínua trabalhando não 
tem direito a nenhum, ou quase 
nenhum benefício da Previdên-
cia Social. A Lei determina que 
o segurado que esteja aposenta-

do e continua a exercer atividade 
remunerada, deve continuar com 
as contribuições previdenciárias. 
Ele não poderá acumular outra 
aposentadoria pelo INSS, nem 
poderá receber o Auxílio-Doença 
junto com a aposentadoria, en-
tretanto, ocorrendo um acidente 
ou fique doente, ainda que seja 
originária da mesma atividade 
que exerce, poderá fazer a opção 
pelo benefício mais vantajoso.

3- Meu esposo faleceu em 2008. 
Entretanto, somente requeri a 
pensão em por morte em 2010, 
quando passei a recebê-la. Gos-
taria de saber se teria direito 
de buscar as pensões retroati-
vas: Marcela Guimarães.

 A legislação previdenciária pres-
creve que ocorrendo à morte do 
segurado, seus dependentes re-
querendo junto a Previdência 
Social o benefício de Pensão por 
Morte Previdenciária até 30 (trin-
ta) dias do óbito, a concessão da 
Pensão por Morte tem seu início 
no da do falecimento, conforme 
a Certidão de Óbito. No caso em 
tela, como a Srª. Marcela reque-
reu administrativamente o bene-
fício de Pensão após 30 (trinta) 
dias do falecimento do ex-segura-
do, a dada do início do benefício 
de Pensão por Morte ocorrerá na 
data do requerimento adminis-
trativo, não tendo como pleitear 
as parcelas mensais do requeri-
mento ao óbito.

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

da Marcos Conrado
– Advocacia & Consultoria 

– Itabuna – Bahia.

E-mail: marcosconrado653@hotmail.com 

Consulta
Previdenciária

A criação de uma associação em defesa 
dos portadores de deficiência, pelos idos de 
1984, é um divisor de águas na história da 
assistência aos portadores de deficiência em 
Itabuna. Foi em 12 de agosto daquele ano 
que Iacilton Prado Queiroz, sentindo na pele 
as necessidades porque ele próprio passava 
como deficiente físico (fruto de um acidente 
automobilístico), criou a ASPD - Associação 
de Pessoas com Deficiência.

“Vivendo o meu problema eu via as ca-
rências que portadores de deficiência enfren-
tavam em nossa cidade, estruturalmente 
despreparada para acolher essas pessoas, 
especialmente as mais carentes”, afirma Ia-
cilton, que dirigiu a entidade por cerca de 25 
anos. Em sua gestão a ASPD transformou-
se, seis anos depois, em Fundação dos Defi-
cientes do Sul da Bahia, tendo o reconheci-
mento como instituição de utilidade pública 
nos níveis municipal, estadual e federal. A 
FUNDESB deu ao deficiente do sul da Bahia 
o respeito e o reconhecimento da sociedade e 
por justiça o ex-presidente Iacilton Queiroz 
é hoje Presidente de Honra e Conselheiro da 
entidade.

Uma gestão eficiente - Iacilton Quei-
roz foi um grande presidente da ASPD e da 
FUNDESB, tendo marcado as suas seguidas 
administrações pela eficiência e por grandes 
conquistas em favor das pessoas com defici-
ência. Seu grande mérito estava na persis-
tência e na tenacidade com que perseguia os 
seus objetivos, seja junto aos poderes poderes 
públicos, em todos os níveis, seja junto às ins-
tituições onde ele sempre buscava abrigo e 
apoio. “Não fiz nada sozinho, pois se não fos-
se a ajuda de pessoas e entidades solidárias, 
o caminho seria muito mais difícil”, admite 
Iacilton, hoje estruturando as bases de uma 
Cooperativa que atenderá as pessoas com de-
ficiência no sul da Bahia, oferecendo oficinas 
para construir equipamentos e acessórios.  

Um bravo defensor da causa dos deficien-
tes, Queiroz, lembra que o Ministério Público 
sempre o apoiou e faz questão de citar o Pro-
motor Márcio Fahel, como um grande parcei-
ro da FUNDESB. Também a CEPLAC tem 
sido uma grande aliada já tendo confeccio-
nado para os deficientes mais de um mil pa-
res de muletas recebendo para isso apenas o 

material. “Na imprensa a FUNDESB sempre 
encontrou as portas abertas para nos apoiar 
e incentivar”, registra Iacilton agradecido a 
todos os veículos da imprensa regional.

Grandes realizações - Dentre as muitas 
realizações da ASPD/FUNDESB na gestão 
de Iacilton Queiroz, algumas merecem re-
gistro especial, como o passe livre urbano, 
o transporte coletivo adaptado, a rampa da 
rodoviária (única na região), o benefício da 
prestação continuada pata Itabuna e região, 
a banca especial para carteira de motorista, 
ações contra o Banco do Brasil no Ministé-
rio Público referente aos caixas eletrônicos 
e contra as empresas de transporte coletivo 
com apoio dos acadêmicos de Direito da FTC, 
distribuição de muletas e cadeiras de rodas e 
o reconhecimento da FUNDESB pelo CNAS - 
Conselho Nacional de Assistência Social.

Mas as realizações não pararam aí. Com 
o apoio do Ministério Público Federal foi fir-
mado um Termo de Ajustamento de Conduta-
TAC abrindo cotas de trabalho para as pesso-
as com deficiência, exames e atestado médico 
para a concessão de passe livre urbano, inte-
restadual e emprego e curso de informática 
para deficientes auditivos.

Um dos grandes orgulhos de Queiroz resi-
de na construção da sede própria da entidade 
em área central da cidade, bem servida por 
transporte coletivo e com acessibilidade.

A solidariedade e a missão 
em favor do deficiente

Os interessados em enviar perguntas sobre o tema Direito Previdenciário para 
Dr. Marcos Conrado, encaminhar para: direitos@jornaldireitos.com.br 

O jornalista e escritor João Batis-
ta de Paula, lançou na última sexta-
feira, dia 8/7, no Programa de Nanda 
Galvão, na TVI (TV Itabuna), o seu 
novo livro intitulado “Flores para um 
mundo melhor - Receba as flores que 
lhe dou em vida”. Na oportunidade, o 
escritor ensinou como se prepara ar-
ranjos florais baseados na filosofia ja-

ponesa; e lançou campanha para que 
as pessoas sejam homenageadas em 
vida, não depois de mortas. Em re-
lação as Ikebanas elas chegaram no 
Brasil em 1962, em São Paulo, quan-
do foi criada a Associação Brasileira 
de Ikebanas. A flor é a propagação do 
belo na sociedade.É Deus presente 
através da beleza das flores.

O jornalista João Batista lança 
Flores para um mundo melhor 

LANÇAMENTO

Social
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Sobre a 
distância

Começo com o historiador bri-
tânico Eric Hobsbawm: “[...] a 
primeira coisa a observar sobre o 
mundo na década de 1780 é que ele 
era ao mesmo tempo menor e mui-
to maior que o nosso”. Essa frase 
foi retirada do livro A era das re-
voluções nele esse brilhante pen-
sador traça o caminho percorrido 
pelo mundo Ocidental a partir do 
século XVIII e dos traços definidos 
nesse século que determinaram 
os passos da sociedade mundial a 
partir de então.

Com a Revolução Industrial, 
Americana e Francesa a sociedade 
começou a fazer uso dos termos: 
ideologia, industrial, classe média, 
operariado, socialismo, capitalis-
mo, presidente. Essas três revo-
luções, duas na Europa e uma na 
América do Norte traçaram novos 
caminhos para a humanidade. 

Um dos elementos que mais 
sofreu alterações foi o tempo, ou 

melhor dizendo, o conceito de tem-
po e a impressão que temos dele. 
O tempo anterior ao século XVIII 
era o das estações do ano, do plan-
tio e colheita, das festividades dos 
santos e do calendário litúrgico. 
Tempo compassado, bem defini-
do; tempo único, linear, com raras 
mudanças. Tempo lento, de longa 
duração.

Esse tempo, longo e lento, sofreu 
bruscas alterações com a ascensão 
do capitalismo e das mudanças na 
mentalidade e no processo de pro-
dução das fábricas. A invenção do 
relógio demarca de forma salutar 
tal fato. Com ele passou a ser pos-
sível “contar” o tempo em horas, 
determinando os momentos de en-
trada e saída na fábrica, indicando 
os períodos para descanso e almo-
ço, definido o que fazer e como.

A sociedade que surge no sé-
culo XIX é filha direta dessas três 
revoluções. Pressa, pouco “tempo” 

para fazer as coisas, ritmo desen-
freado de nossas atividades, tem 
nos colocado fardos cada vez mais 
pesados. As mudanças tornaram-
se frenéticas, de modo que muitas 
mudanças em nosso cotidiano pas-
sam despercebidas: vale aqui lem-
brar como as festas juninas cada 
vez mais se descaracterizam: axé, 
sertanejo, pop, brega, arrocha, vá-
rios são os gêneros tocados, de for-
ró poucos falam.

Pensar o tempo, as mudanças 
advindas com as Revoluções do sé-
culo XVIII e as transformações que 
a sociedade sofreu nesses dois sé-
culos, eis ai um dos assuntos mais 
saborosos para pensadores, intelec-
tuais, historiadores e professores.

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/

Vinde depressa, 
Senhor Jesus!

Certa ocasião, uma médica que trabalhava 
na UTI de um hospital da periferia de São Paulo 
contou-me a história de um rapaz que, ao surfar 
em cima de um trem de subúrbio, caiu e ficou te-
traplégico. Ela me relatou também o desespero da 
mãe do jovem, que, nos dias de visita, se jogava 
em cima do filho, chorando, querendo-o de volta, 
e ele em coma. O rapaz era drogado e um mau 
elemento, mas mãe é mãe!

Se a mãe não quer perder um filho drogado, 
Deus, como Pai, tampouco quer perder Seus fi-
lhos. E Ele está fazendo de tudo para que isso não 
aconteça.

A esperança é que a grande maioria de nós, 
filhos de Deus, estará nesta terra nova. O inimigo 
de Deus acredita que pouquíssimos se salvarão, 
mas o Sangue e a salvação de Nosso Senhor Jesus 
Cristo são muito mais fortes e poderosos. Tenha 
certeza!

O mundo novo não será consequência apenas 
do esforço humano, como alguns pensam. O Cate-
cismo da Igreja Católica (CIC) tira de nós essa ilu-
são e explica que não é pelo resultado de esforços 
humanos que se chegará à terra nova, mas pela 
intervenção de Deus. Será Jesus que virá e, nessa 
intervenção, mudará todas as coisas. “Portanto, 
o Reino não se realizará por um triunfo histórico 
da Igreja segundo um progresso ascendente, mas 
por uma vitória de Deus sobre o desencadeamen-
to último do mal” (CIC, 677). A grande reviravol-
ta acontecerá! Na hora em que o inimigo menos 
esperar será expulso. 

É essa favorável expectativa que o Senhor 
quer que tenhamos no coração. A beleza das 
curas que aconteceram e acontecerão é apenas 
uma prévia do que teremos. Nossos corpos serão 
ressuscitados e não haverá mais morte, doença, 
dor, sofrimento ou lágrimas. Não seremos mais 
vítimas do pecado. Tudo mudará! A própria terra 
será transformada. Quem fará isso? Jesus Cristo! 
Por isso, dizemos: “Vinde logo! Vinde depressa, 
Senhor Jesus!”

 (Trecho do livro “Céus Novos e uma Terra 
Nova” de monsenhor Jonas Abib)

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

            Por Charles Nascimento de Sá*  

Uma pessoa não deve falar sobre 
um assunto que não domina, todavia, 
para um leigo a pergunta lhe é uma 
garantia, porque não dizer, Consti-
tucional. O título do nosso artigo re-
presenta uma indignação.

Segundo Mário Paiva o advogado 
deve orientar o seu cliente com rela-
ção ao seu comportamento perante o 
magistrado. Deve a parte, trajar-se 
de forma condigna, ao depor deve di-
zer a verdade sobre os fatos, sobre a 
sua ótica de forma clara e concisa. Ao 
Juiz aconselha-se maior urbanidade 
e paciência com àqueles que procu-
ram a justiça, pois, a maioria não 
está acostumada ao ambiente judi-
cial de um depoimento. Silvana Cam-
pos Moraes acrescenta: a capacidade 
de comunicação é fundamental num 
processo que prima pela oralidade 
e informalidade, deve ser usado um 
rito para se evitar que ocorram par-
cialidade. Na visão de uma pessoa 
não versada do meio jurídico, um (a) 
juiz (a) deveria: manter o ambiente 
em um perfeito estado de igualdade 
entre acusação e defesa, autodeter-
minação, imparcialidade, habilidade 
para dirimir conflitos de interesses, 
confidencialidade, deveria não con-
fundir ambiente descontraído com 
ambiente despropositado.

Certa feita em uma audiência, 

um amigo me contava como se sentiu 
constrangido com o comportamen-
to de uma magistrada. Primeiro ele 
achou estranho o fato da sala está 
cheia de estudantes de Direito. A pri-
meira vista, viu que era permitido, 
pois, todas estavam ali com a permis-
são da Juíza. Mas será que as partes 
não teriam que ser consultadas? A 
sensação é de invasão de privacida-
de e, as piadas da magistrada torna-
vam o ambiente ainda mais tenso e 
tolhido, aliás, meu amigo fez questão 
de salientar que a única pessoa que 
seguiu uma linha de comportamento 
100% profissional, foi a promotora.

A audiência era sobre uma acu-
sação de apropriação indébita por 
parte de uma ex- funcionária do meu 
amigo. A funcionária em questão já 
havia sido namorada da vítima e 
quando ele resolveu contratá-la, já 
não tinham mais nada, penas amiza-
de e respeito. Aproveitando-se disso, 
a defesa da acusada escolheu a estra-
tégia de tentar banalizar a acusação 
passando a idéia de uma situação 
passional entre um casal de um na-
moro conturbado e assim tentar con-
fundir a todos. Sem entrar no mérito 
de quem está certo ou errado, a pos-
tura da magistrada foi quem me cha-
mou mais a atenção, teve momentos 
em que a audiência nem parecia ser 

sobre um assunto tão serio, ela fez 
referência a dramalhão de novela da 
Globo, quando uma das testemunhas 
estava cumprindo seu papel, ela che-
gou a insinuar que o fato da vítima 
ser casada, não impediria que pudes-
se acontecer um triangulo amoroso, 
fazendo a alusão que: “em sua terra, 
o nome disso era outra coisa” pas-
sando a impressão de que já tomara 
partido. Toda vez que ela fazia uma 
referência de cunho pejorativo entre 
a vítima e a acusada, todos regozija-
vam na sala.

Simplesmente constrangedor, 
segundo meu amigo, ver aquelas 
pessoas rindo de coisas tão graves e 
pessoais, era vexado. Ele dizia estar 
cheio de provas documentais e teste-
munhais, enquanto a ré tinha apenas 
uma testemunha que nada somou a 
seu favor, pois não conseguia isentá-
la das acusações, apenas de compro-
var o fato de que um dia, os dois já 
tiveram um relacionamento íntimo.

Esse comportamento da Juíza é 
normal? As alunas de Direito pode-
riam estar ali sem a permissão das 
partes? Como diz um grande apre-
sentador de televisão, perguntar não 
ofende.

*Diretor da Costha Fera; 
Administrador e Presidente do Conselho 

Municipal de Assistência Social de Itabuna.

Como deve se 
comportar um Magistrado 
numa audiência?

*By Linho CostaE-mail :  adm@costhafera.com 
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PREMIAÇÃO

Por Hélio Pólvora*

EXPRESSANDO

Nosso querido Brasil pode ser a nona 
ou décima economia do mundo, sei lá, 
destacar-se do G20, emprestar dinhei-
ro a países e instituições falidos, vender 
gasolina subsidiada aos vizinhos e pa-
tronos ditadores africanos. Ainda assim 
nos parecerá esbanjador e exibicionista 
do que propriamente do que rico. É uma 
vergonha, como diria Bóris Casoy, que 
brasileiros continuem detidos em aero-
portos da União Européia, que os devol-
vem após um ritual de constrangimen-
tos, com receio que eles tomem as parcas 
oportunidades dos nacionais. Viajantes 
brasileiros supostamente em busca de 
trabalho são ao mais interceptados.

A fronteira México-EUA, tão vigia-
da quanto o Irã ou a Coréia do Norte, 
banha-se de sangue brazuca. Duas se-
manas atrás um rapaz mineiro de Fer-
ruginha, distrito de Conselheiro Pena, 
no Vale do Rio Doce, morreu o deserto 
americano, depois de pagar aos coyotes 
pequena fortuna pela entrada ilegal no 
Norte. Desta vez, a temida Border Pa-
trol está inocente: o “undocumented imi-
grant” (ilgeal) morreu desidratado. Um 
companheiro de tragédia enterrou-o.

Chamava-se Diego Armando Gui-
marães. Com estes prenomes, imaginou-
se tão rico e famoso quanto Maradona. 

E arriscou a vida atraído pelo American 
Dream, que se transformou em balela. 
Na balança dos investidores, o risco dos 
EUA é maior, hoje, que o do Brasil. A cor-
rente migratória se inverte: americanos 
correm para cá ou aprendem ou apren-
dem português às pressas. Já sabem que 
Buenos Aires não é a nossa capital.

O Leste mineiro é o maior fornecedor 
local de vítimas aos coyotes mexicanos 
e aos policiais americanos da fronteira. 
Pouco se faz para conter esse fluxo que 
oculta um comércio criminoso de vidas 
humanas. No entanto a tragédia vem de 
longe, data de pelos menos cem anos. O 
grande escritor Ruan Rulfo, orgulho do 
México, registtra em El IIano em IIamas 
este dialogo:

“- Vou para longe, pai, por isso quis 
te avisar:

_ E para onde vais, se me permite?
- Vou para o Norte”.
Se enriquecer de fato, o Brasil preci-

sa impedir que a agulha magnética dos 
anseios nacionais aponte sempre o Nor-
te – o enganoso Norte.

           Por Hélio Pólvora.

Escritor, Membro das Academias de Letras de
Ilhéus (ALI) e da Bahia. Salvador – Bahia. 

E-mail: hpolvora@gmaiol.com

No último dia 29 de Junho, o Jornal Correios 
dos Municípios, em reconhecimento ao serviço pres-
tado por várias pessoas e homenageando antecipa-
damente os 101 anos de Itabuna, realizou um dos 
seus maiores eventos, quando na noite deste dia, 
honrou trinta personalidades grapiúnas com o pre-
mio “Personalidades Municipalista”.

O evento que lotou o auditório “Dr. Raimundo de 
Oliveira Lima” da Câmara Municipal, foi coordenado 
e dirigido pelo diretor/presidente, do referido jornal, 
Adeildo Marques, que já está organizando o próximo 
“Personalidades Municipalista”, que segundo ele, é 
dirigido ao reconhecimento daquelas pessoas que con-
tribuem para o desenvolvimento de Itabuna e região. 

Ainda informou Adeildo Marques, que o crité-
rio de premiação envolveu o perfil biográfico e con-
tribuição dos homenageados ao engrandecimento 
do município, dentro da lisura, caráter e honradez. 

Vejas as fotos do evento.    

O Norte 
enganador Personalidades Municipalistas 

marca noite em Itabuna

Dr. Theobaldo Magalhães recebe o título 
das mãos do jornalista Adeildo Marques

Eva Vilma 
recebendo o título 

das mãos de 
Adeildo Marques

O professor e escritor Vercil 
Rodrigues recebendo o título 
das mãos de Adeildo Marques

O secretário 
de Esportes 
Alcântara 
recebendo 
o título 
das mãos 
de Adeildo 
Marques


