
DIREITOS - Recentemente o Se-
nhor esteve visitando o Estado de 
Minas Gerais, com intuito de trazer 
para nossa região novos empreendi-
mentos?

Pedro Arnaldo – Antes da visita a 
Minas estive em Brasília assessorando 
um grupo de empreendedores local do 
ramo de educação que deseja instalar em 
nossa região uma nova instituição de en-
sino superior. Eles buscam uma parcela 
do mercado que anseia por um ensino 
diferenciado, aliás, o “diferencial” desse 
grupo esta no seu objetivo, proporcionar 
educação de alto nível. 

DIREITOS - E em Minas Gerais?

Pedro Arnaldo – Minas é um Esta-
do que tem demonstrado uma competên-
cia enorme para unir público e privado. 
É um governo de oposição que mais tem 
utilizado o PAC (Programa de Acelera-
ção do Crescimento). Minas virou um 
canteiro de obras! O Governador Antô-
nio Anastásia (PSDB) é administrador e 
o técnico responsável por um Programa 

de Governo denominado “Choque de Ges-
tão”, que consiste na recuperação finan-
ceira do Estado e em uma mudança nos 
paradigmas dos serviços públicos, base-
ado na inovação, na eficiência e na con-
quista de resultados. Comparando com 
a Bahia, viramos uma piada! Governar 
não é mais um discurso demagógico de 
política de faz de conta, é acima de tudo 
ter um líder técnico/político que enxergue 
o futuro pelas vias do desenvolvimento. 
Até em Brasília, essa transformação já se 
faz percebida. Os concursos públicos têm 
dotado a máquina do governo de jovens 
técnicos idealistas e capacitados para 
dizer não as antigas “práticas” políticas. 
Fiz uma visita técnica a Cidade de Uber-
lândia (650.000 hab.), que recentemente 
foi apontada pelo Instituto Trata Brasil 
como a Cidade que apresenta o melhor 
saneamento do país, e isso têm reflexos 
diretos na saúde, educação, desenvolvi-
mento, e qualidade de vida.  

DIREITOS - Porque Uberlândia?

Pedro Arnaldo – Pode-se afirmar 
que o triângulo mineiro tem hoje uma ca-
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O entrevistado desse mês do Direitos é Pedro Arnaldo Andrade 
Martins, empreendedor, empresário, bacharel em Administração 
de Empresas e Direito, Vice-Presidente do PMDB de Itabuna.

Aos 40 anos de idade, pai de quatro filhos, casado com a Empre-
sária Inatiane Martins, é pós-graduado em Administração Pública e 
Direito Público e Privado. Assume em sua trajetória o destaque de 
empreendedor, que sabe como poucos unir privado e público. 

“Governar não é mais um discurso
demagógico de política de faz de 
conta, é acima de tudo ter um líder 
técnico/político que enxergue o 
futuro pelas vias do desenvolvimento”

essas duas produções de energia que tem 
o aval dos seus governantes e a estrutu-
ra adequada. Foram realizados contatos 
com empresários de diversos segmentos, 
que já enxergam o sul da Bahia com po-
tencial para instalação de novos empre-
endimentos. Já estou articulando com 
corretores imobiliários e empresários es-
sas oportunidades.

DIREITOS - Não podemos deixar 
de falar da política local e estadual, 
estando tão próximo de novas elei-
ções, qual seu olhar?

Pedro Arnaldo – Tenho acompanha-
do com apenas dois dos meus sentidos o 
governo local, meus olhos e ouvidos. Sou 
da ala que acredita que o técnico do time 
ainda treina nos amistosos, e que não 
acertou no seu quadro de jogadores. Acre-
dito em novas mudanças, acredito que o 
prefeito quer acertar, mas o líder tem 
pela frente diversos obstáculos, organiza-
ção interna, eleições 2014, o desgaste no 
enfrentamento de culturas da sociedade: 
aumento e cobranças de impostos; regula-
mentação de leis dos processos de trans-
portes; direcionamento e organização da 
estrutura de base da saúde e educação; 
e, para ser breve, harmonia interna do 
que chamo de “sub-poderes”, suas secre-
tarias. No que tange ao governo do Esta-
do, na falarei como partidário e sim como 
cidadão baiano. Alguém que compara a 
realidade de Minas Gerais com a Bahia, 
ou de qualquer outro estado que nos cer-
ca, a exemplo do Espírito Santo e Sergipe 
percebe que o que falta é competência! 
A demagogia é o único instrumento de 
trabalho deste que aí esta, um governa-
dor que não conhece seu Estado, que tão 
pouco sabe onde fica Itabuna ou Ilhéus, e 
que não tem em seus quadros técnicos ou 
políticos capazes de perceber que estão 
perdendo o cavalo selado. Muitos acredi-
tam que após a Copa não teremos mais 
este grandioso número de obras federais, 
isso porque, os municípios estão pagan-
do a conta, e isso deve acabar. Não tenho 
dúvidas que uma mudança na Bahia está 
muito próxima, as oposições devem esco-
lher um nome que paute pela competên-
cia administrativa e política, um baiano 
que conheça seu estado, que tenha sido 
Ministro do Brasil, mas que goste mesmo 
é de trabalhar pela Bahia!   

Entrevista com o empresário 
PEdro ArnAldo AndrAdE MArtins

pital: Uberlândia! Cidade que se destaca 
por sua organização socioeconômica, suas 
características empreendedoras, além do 
seu povo extremamente acolhedor. Con-
vidado pela Diretora de Comunicação 
da Câmara Municipal, Núbia Carvalho, 
fui apresentado ao Presidente da Casa, 
o Vereador Marcio Nobre (PSDC). Seu 
trabalho é pautado por um novo estilo de 
administrar uma Assembleia. Homem 
de visão diferenciada, que pensa em sua 
Cidade pela perspectiva do crescimento 
e desenvolvimento sustentável, político 
que pensa e ama seu Estado. De lá, trou-
xe novas experiências que quero com-
partilhar com meus amigos vereadores 
e meu representante partidário Antônio 
Cavalcante (PMDB).

DIREITOS: Houve tempo de pas-
sar na Capital?

Pedro Arnaldo – Belo Horizonte foi 
o foco da viagem. Como represento um 
grupo de investidores na área de energias 
renováveis, realizei prospecções para em-
preendimentos de Biomassa e Eólica. Mi-
nas é um Estado com forte tendência a 



Infecções são doenças causadas por 
micro-organismos tais como bactérias, 
fungos e vírus. A meningite, doença 
que compromete as meninges, mem-
brana que recobre o encéfalo, tem como 
agente etiológico várias bactérias, en-
tre elas o meningococo, e é comum no 
inverno.Também a meningite pode ser 
causada por fungo ou vírus. As otites, 
rinites, sinusites igualmente são cau-
sadas por bactérias.

As infecções das amigdalas e da fa-
ringe são outros exemplos de bacterio-
ses.  Um abscesso das amígdalas pode 
levar à rigidez do pescoço, cabendo ao 
médico fazer o diagnóstico diferencial 
com a meningite.

Nos pulmões, além das pneumo-
nias, que têm vários agentes bacte-
rianos causadores, atenção especial à 
tuberculose, que no passado  ceifou a 
vida de milhões de pessoas antes do 
advento dos antibióticos. Esta patolo-
gia é tão importante que seu tratamen-
to é feito por um médico especializado 
– o tisiologista.

As hepatites acometem o fígado e 
são causados por cinco sorotipos de ví-
rus. Na maioria das vezes, elas curam 
espontaneamente, mas há alguns ca-
sos em que evoluem para a forma crô-
nica e óbito. As hepatites têm diversas 
etiologias desde a viral, medicamen-
tosa até a provocada pela ingestão de 
álcool.

Na década de oitenta, surgiu uma 
gravíssima doença causada por vírus – 
A AIDS. Presentemente, usam-se me-
dicamentos para prolongar a vida do 
paciente. Outra patologia causada por 
vírus é a dengue que apresenta quatro 
sorotipos e seu controle se dá através 
de medidas sanitárias.

As diarreias são causadas tanto 
por bactérias quanto por vírus. Aten-
ção especial se deve dá às salmonelo-
ses, especialmente à febre tifoide.

As doenças fúngicas acometem fre-
quentemente a pele, mas podem ocor-
rer infecção do pulmão e até meningite 
por fungos.

Outras infecções são causadas por 
riquetsias e protozoários. Entre as pa-
tologias, cujo agente é um protozoário, 
estão a amebíase, giardíase, malária, 
doença de chagas...

Todas essas patologias apresen-
tam febre como uma reação do sistema 
imunológico. Realizado o diagnóstico, 
se fará a medicação específica.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  -  Email: jairo.novaes@

hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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O Brasil é a sexta economia do 
mundo. Já teria ultrapassado a Ín-
dia, Rússia, Grã-Bretanha e agora se 
equipara à França. Cabe perguntar, 
então, para onde vai a dinheirama 
que o governo arrecada. O “impostô-
metro” instalado num logradouro em 
São Paulo bate recordes contínuos.

Textos, áudio e som mostram dia-
riamente hospitais sobrecarregados, 
com enfermos em leitos improvisados 
nos corredores, com mulheres dando 
à luz em via públicas, à falta de va-
gas. Não se tem uma política clara, 
eficaz, de combate à violência que se 
multiplica.

Os portos estão sem capacidade 
de embarcar a tempo a safra de grãos. 
Caminhões fazem filas quilométricas 
em rodovias de escasso escoamento. A 
educação. A educação continua longe 

de atingir nível satisfatório de quali-
dade. As forças se ressentem de ar-
mas e equipamentos modernos para 
a defesa e equipamentos modernos 
para a defesa do país e vigilância das 
fronteiras. Tio Sam nos espiona.

O sistema energético opera no 
limite máximo, como mostram os 
constantes apagões. Por toda a par-
te, falhas e inexistência de estrutura 
básica. Em contrapartida, os super-
salários, os escândalos financeiros, 
os gastos aberrantes de cartões cor-
porativos, as doações a países “muy 
amigos”, os superfaturados estádios 
de futebol.

Para resumir, corrupção – e gros-
sa. Provavelmente os paraísos fiscais 
recebem muitas contas secretas. Os 
brasileiros acompanham indignados 
os repentinos acúmulos suspeitos de 

riqueza. É por isso que faltam in-
vestimentos estratégicos nas mais 
diversas áreas. O problema está no 
desperdício, nas benesses, no roubo, 
na má gestão financeira, na odiosa 
politicagem.

Corrupção. Esta mazela antiga, 
que nos tempos atuais tem fome de 
lobo e faro de perdigueiro, aparece 
com frequência nas faixas e cartazes 
dos manifestantes que vão às ruas, 
desde junho, na esperança de um país 
mais justo e decente. Mas a reação 
do bem intencionados esmorece por 
culpa dos depredadores mascarados 
– talvez acionados por quem deseja 
amordaçar o protesto purificador.

Por Hélio Pólvora.
Escritor, Membro das Academias de Letras de Ilhéus 

(ALI) e da Bahia (ALB). Salvador – Bahia. 
E-mail: hpolvora@gmail.com

Por Hélio Pólvora*

AnAlisAndo

No ralo da corrupção

A política, 
o diabo e o voto!

A certa altura de nossas vidas, creio 
que inevitavelmente, nos perguntamos: 
mas, afinal, porque é que eu votei nes-
se canalha, hein? Enfim, como tudo na 
vida, só mesmo vivendo para aprender. 
De fato, nunca aprendemos completa-
mente e isso é bom (seria uma chatice 
a vida sem um aprendizado diário). Cla-
ro que certas coisas que aprendemos, 
ao longo desta nossa breve existência, 
nos envergonham. Mas, isso também é 
bom: é um sinal de caráter! Entretanto, 
aprendemos coisas boas também e elas 
sempre nos renovam.

Não obstante, quando por vezes fa-
zemos o balanço da nossa aprendizagem 
política... Humm... Aí a porca torce o 
rabo. Historicamente temos tido gran-
des decepções nessa área. Senão veja-
mos: “E, pois que, Senhor, é certo que 
tanto neste cargo que levo como em ou-
tra qualquer coisa que de Vosso serviço 
for, Vossa Alteza há de ser de mim mui-
to bem servida, a Ela peço que, por me 
fazer singular mercê, mande vir da ilha 
de São Tomé a Jorge de Osório, meu 
genro, o que Dela receberei em muita 
mercê. Beijo as mãos de Vossa Alteza 
(Deste Porto Seguro, da Vossa Ilha de 
Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro 
dia de maio de 1500)”. O escriba deste 
parágrafo anterior, prezado (a) leitor 
(a), foi Pero Vaz de Caminha, na Carta 
que escreveu ao Rei de Portugal D. Ma-
nuel I, dando notícias do achamento do 
Brasil. E, Caminha, assim como quem 
não quer nada, querendo, no entanto, 
depois de babá no coração do Rei (ou 

noutra parte, digamos, menos românti-
ca), pede que liberte seu genro que es-
tava preso na ilha de São Tomé. Consta 
ser o tal Jorge de Osório, um indivíduo 
de maus costumes, preso por assalto à 
mão armada e condenado ao degredo 
naquela ilha da África. 

Em outro tempo, mas, no mesmo lado 
da vil moeda – os dos pedidozinhos polí-
ticos –, assistimos, não faz muito tempo, 
José Sarney, da tribuna do Senado, dizer 
que “é difícil negar o pedido de uma neta”. 
Consta que a neta queria um emprego 
para o namorado... Pago, naturalmente, 
com os impostos que nós trabalhadores 
recolhemos aos cofres públicos!

A propósito, Carlos Heitor Cony es-
creveu uma fábula muito ilustrativa, no 
que se refere à política. Acompanhe... 
“Naquela aldeia, todos roubavam de to-
dos, matava-se, fornicava-se, jurava-se 
em falso, todos caluniavam todos. Hor-
rorizado com os baixos costumes, o frade 
da aldeia resolveu dar o fora, pegou as 
sandálias, o bordão e se mandou. Pouco 
adiante, já fora dos muros da aldeia, en-
controu o Diabo encostado numa árvore, 
chapéu de palha cobrindo seus chifres. 
Tomava água de côco por um canudinho, 
na maior sombra e água fresca. O frade 
ficou admirado: “O que está fazendo aí, 
nessa boa vida? Eu sempre pensei que 
você estaria lá na aldeia, infernizando a 
vida dos outros. Tudo de ruim que anda 
por lá era obra sua, assim eu pensava 
até agora. Vejo que estava enganado. 
Você não quer nada com o trabalho. 
Além de Diabo, você é um vagabundo!” 

O Diabo olhou para o frade com pena: 
“Eu trabalho desde o início dos tempos 
para desgraçar os homens e confesso 
que ando cansado. Mas, não tinha ou-
tro jeito. Obrigação é obrigação, sempre 
procurei dar conta do recado. Mas ago-
ra, lá na aldeia, o pessoal resolveu se po-
litizar. É partido pra lá, partido pra cá, 
todos têm razão, denúncias, inquéritos, 
invocam a ética, a transparência, é um 
pega-pra-capar generalizado. Eu estava 
sobrando”. Jogou o côco longe. “Quan-
do entra a política, eu dou o fora, não 
precisam mais de mim”. Disse o Diabo, 
encerrando a conversa.

Apesar dos pesares, prezado (a) lei-
tor (a), não há motivos para se desespe-
rar. É preciso apenas estar atento para 
repelir a ideia, muito comum, de que o 
Brasil não tem jeito, de que a corrupção 
é uma fatalidade histórica (herdada dos 
portugueses) e de que ela nos acompa-
nhará para sempre. Conversa fiada! 
Não caia nessa história de que política é 
coisa do Diabo. É o que alguns políticos 
querem que a gente pense com o propó-
sito de nos afastar das decisões. Afinal, 
não é tão difícil assim mudar os rumos 
políticos do nosso país: basta prestar 
atenção, participar, cobrar, persistir, 
acompanhar as notícias e principalmen-
te votar com consciência.

. 
Por Claúdio Zumaeta.

Historiador/UESC e Administrador 
de Empresas/UCSAL. Especialista em História do Brasil 

e Membro da Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL). 

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

Por Claúdio Zumaeta*
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A Universidade Estadual de San-
ta Cruz promove, entre os dias 21 e 24 
de outubro, a 1ª Feira Universitária do 
Livro. A iniciativa faz parte do compro-
misso da instituição com a difusão do 
conhecimento e as práticas de incentivo 
à leitura na região.

Esta será a oportunidade de estu-
dantes, professores, pesquisadores e 
interessados conferirem os melhores 
títulos de Editoras Universitárias do 
país. Publicações de diversas áreas 
estarão expostas no foyer da Bibliote-
ca Central da UESC, das 08h às 21h, 
e poderão ser adquiridas pelo público 
com descontos de até 50%. 

Entre as Editoras já confirmadas 
estão a Edunesp, Edufba, Eduel, Edi-
tora UFMG, Edusp, Editora UFSC, 
Eduneb, Embrapa, UEFS Editora, 
Edições UESB, Univale Editora, Edi-
tora Fiocruz, FGV Editora e Editora 
Mackenzie.

 PROGRAMAÇÃO: 
Além da comercialização de livros 

com preços promocionais, o evento 
ainda contará com uma programação 
composta por palestras, oficinas, expo-
sições, contação de histórias, sessões 
de autógrafos e outras atividades re-
lacionadas à leitura – e ainda com um 
espaço para doação de livros infantis.  

Reflexões sobre a literatura sul 
baiana contemporânea e a obra de Vi-
nicius de Moraes também fazem par-
te da programação.

 
ABERTURA OFICIAL:
A abertura oficial da 1ª Fei-

ra Universitária de Livros será no 
dia 21, às 19h, no Auditório Paulo 
Souto, com o Papo Literário, onde 
os escritores e professores Aleilton 
Fonseca e Ruy Póvoas conversarão 
sobre o tema “Novas Leituras, No-

vos Leitores”, uma reflexão sobre o 
atual perfil do público diante das 
possibilidade abertas pela criação 
de suportes, utilização de diferen-
tes linguagens e a entrada de outros 
atores no cenário editorial. O Coral 
da UESC abrirá a solenidade, home-
nageando Vinicius de Moraes.

Também na abertura oficial, ha-
verá o Lançamento Coletivo de Livros 
da Editus. Novos títulos serão apre-
sentados ao público, durante um ani-
mado Chocolate Literário. 

A programação completa do even-
to será divulgada em breve. Enquanto 
isso, as novidades podem ser acompa-
nhadas pelo Facebook, na página Edi-
tus - Editora da UESC e no blog http://
feiradolivrodauesc.blogspot.com.br.    

Mais informações também podem 
ser obtidas pelo telefone 73 3680-
5173 ou pelo e-mail feiradolivrouesc@
gmail.com. 

Ações como 
construções de 
alvenaria, contenções 
de encostas, 
recuperação de acessos 
estão sendo realizados 
nos altos do Belmonte, 
Soledade, Bela Visão e 
Tapera. Os trabalhos 
também estão 
ocorrendo em ruas 
do Alto da Esperança 
e já foi concluída a 
recuperação do passeio 
e a construção de 
alvenaria de contenção 
na Avenida Ubaitaba. 

Continuam em andamento 
em Ilhéus as obras que fazem 
parte do Programa Viva o Mor-
ro, trabalho que beneficia vá-
rios altos da cidade com inter-
venções diversas, a exemplo de 

contenção de encostas, rede de 
drenagem pluvial e recupera-
ção de acessos, passeios e esca-
darias. As obras, que contribui-
rão para melhorar o dia a dia 
de milhares de pessoas, estão 
sendo executadas pela Prefei-
tura Municipal com recursos do 
Governo Federal.

De acordo com o superin-
tendente de Obras da Secreta-
ria de Desenvolvimento Urbano 
(Sedur) da Prefeitura de Ilhéus, 
Ednaldo Azevedo, no Alto da 
Esperança, o trabalho segue o 
cronograma. Segundo ele, as 
intervenções beneficiam, com 
a recuperação de escadarias e 
das redes de drenagem pluvial, 
a Rua 2, e com a recuperação 
de acessos e alvenaria de con-
tenção, as ruas 8 e 10. Azeve-
do acrescenta que, na Avenida 
Ubaitaba, a recuperação do 
passeio e a construção de al-
venaria de contenção já foram 
concluídas.

Ednaldo Azevedo ressal-
ta que, em estágio avançado, o 
trabalho também prossegue nos 
altos Belmonte, com a execução 
de uma alvenaria de ‘Rip Rap’ 
(sacos preenchidos com solo-ci-
mento), Soledade, com conten-
ção de encostas, e Bela Visão, 
com contenção de encostas e 
recuperação de acessos, além do 
Alto do Basílio, com a constru-
ção de uma contenção feita com 
pedra argamassada. Por fim, 
no Alto da Tapera, prossegue 
o superintendente de Obras da 
Sedur, os serviços de constru-
ção de escadaria, alvenarias de 
contenção e recuperação de dre-
nagem pluvial se encontram em 
fase inicial. 

Ações semelhantes, lembra 
Ednaldo Azevedo, beneficiarão 
diversas outras localidades, 
como os altos da Rua do Cano, 
do Amparo, do Cacau, do Co-
queiro, do Seringal, da Uberlân-
dia, dos Carilos e São Luiz.  

FEIRA DO LIVRO

ILHÉUS

1ª Feira do Livro da UESC

Morros de Ilhéus são beneficiados 
com ações de infraestrutura
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Viva o Morro
O Programa Viva o Morro foi implantado durante a primei-

ra gestão do prefeito Jabes Ribeiro. Nos últimos anos, entretan-
to, o programa não teve continuidade, resultando no abandono 
das localidades e até na deterioração do trabalho que já havia 
sido feito. O Viva o Morro prevê a execução, nas partes altas de 
Ilhéus, de uma série de intervenções, a exemplo de saneamento 
básico, pavimentação, urbanização, iluminação e contenção de 
encostas, entre várias outras.
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renúncia
Renunciei a minha vida para viver a tua
Renunciei o meu ego, o meu eu, o meu ser para com muito altruísmo viver somente para te.
Com muita dedicação, emoção e gratidão a cada pequeno gesto ou ato.
Corri tanto pra chegar e estar sempre ao teu lado mais cedo possível.
Renunciei as minhas idas e vindas, sozinha, só para ter tua companhia.
Renunciei a tudo para viver num elevo do teu zelo e agora com tristeza vejo que quase tudo 
passou: o altruísmo, a preocupação de me fazer feliz, e sem vício o encanto foi caindo no 
desencanto.
Matei a flor da esperança, da conquista, arranquei as pétalas do bem-me-quer.
Hoje revejo seu coração com emoção e estou a semear amor porque amor com amor se paga.
 
Recuperei  a minha autoestima e a felicidade agora com mais idade, com muita humildade 
que nos deu a decisão de adubar e semear cada vez mais para ver florir o nosso amor.

No artigo anterior finalizamos infor-
mando que as frustrações ocorrem mais 
pela falta de reconhecimento e nem sem-
pre pela remuneração. Essa frustração 
gera um vazio que procuramos preencher 
com algumas compensações degenerati-
vas do ambiente e da cultura organiza-
cional.  Dica é se preocupar com a autoes-
tima do seu grupo.

Vamos nos aprofundar um pouco 
mais nesse vazio com a identificação de 
alguns conceitos. Os mecanismos de de-
fesa são quase sempre inconscientes e se-
gundo pesquisa podemos agrupá-los em 
quatro ordens:  psicológicos; sociológicos; 
químicos e tecnológicos. No artigo ante-
rior citamos todos os psicológicos e agora 
vamos destrinchar um por um. 

Racionalização. É uma justificativa que 
damos para o que sentimos ou fazemos. Se 
aplica sob medida a fábula de La Fontaine 
“A raposa e a uvas”. A raposa queria comer 
as uvas da videira, mas não alcançava, 
pois estavam no alto. Então racionalizou: - 
Também, eu não queria, estão verdes. 

Fantasia. Um devaneio, a troca do 
mundo real por um mundo que gostaría-
mos de viver. A projeção é vermos nos ou-
tros, coisa que, em verdade, são nossas. O 
inimigo está sempre lá fora, exemplo: uma 
pessoa que tem um talento incrível para 
esquecer tarefas e chegar atrasada, quan-
do trocada de departamento ou castigada, 
costuma projetar - meu chefe me persegue. 

Deslocamento. Ocorre quando uma 
emoção, associada a uma ideia que é, para 
nós, inaceitável, transfere-se para outra, 
aceitável. Exemplo: quando queremos 
matar o nosso chefe e, obviamente, não 

podemos, o que fazemos? Gritamos com 
o nossos parentes, chutamos o cachorro, 
atiramos pratos e copos na parede... 

Simbolismo. É a representação de um 
fato psicológico por outro equivalente. 
Exemplo: uma mulher sofre assédio se-
xual e sentindo enorme desdém por quem 
a assedia, cospe nos chão.

Sublimação. É o processo de descarre-
gar a energia em ações socialmente acei-
táveis. Exemplo: uma mulher que quer 
ter filhos, mas não pode tê-los porque 
não é casada e está submissa aos valores 
sociais que não aceita uma produção in-
dependente. A solução que ela encontra é 
criar animais. 

Isolamento. Estar só no meio da mul-
tidão. São pessoas que nas situações me-
nos propícias, pega um livro e começa a lê 
como se não estivesse ali, isola-se do mun-
do que a cerca. Ou o caso do aluno que vai 
sempre as aulas com óculos escuros e sen-
ta-se no fundo da sala. Em seu ambiente 
de trabalho conhece alguém assim? 

Compensação. É um mecanismo que 
permite cobrir deficiências pelo desenvol-
vimento de outras capacidades. Exemplo: 
alguém que é ruim em redação pode culti-
var isso procurando ter uma letra bonita. 

Regressão. Significa não se compor-
tar com a idade que se tem. Exemplo: a 
criança que vai ganhar um irmãozinho 
que volta a chupar dedo. 

No próximo artigo falaremos um pouco 
mais sobre os mecanismos de defesa, apa-
tia, generalização e somatização. Até lá.

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e 
Criatividade 
Como Fatores 
Motivacionais – 

Engenharia Civil é o mais novo cur-
so de bacharelado da Faculdade Ma-
dre Thaís (FMT) de Ilhéus. O anúncio 
foi feito através da Portaria nº 479 da 
Secretaria de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior do Ministério 
da Educação, publicada na página 31 
da edição nº 190 do Diário Oficial da 
União. A faculdade vai marcar a data 
para a realização do vestibular para as 
primeiras 100 vagas do curso.

Para o diretor-geral da FMT, Dr. 
Eusinio Lavigne Gesteira, “a implan-
tação do curso de engenharia civil da 
FMT, na cidade de Ilhéus, pela sua 
influência na região em geral, leva em 
consideração as características regio-
nais e a sua realidade socioeconômica 
necessitando desenvolver a sua infra-
estrutura básica para a transformação 
e crescimento. Além da natureza das 
atividades econômicas da região in-
dustrial, de mineração, de construção 
civil, bem como, suprir uma demanda 

do mercado de trabalho do país, pois 
faltam profissionais desta área em todo 
o Brasil”.

De acordo com dados do Senai, há 
80 mil vagas de engenheiros na cons-
trução civil não preenchidas, enquanto, 
no Brasil, se formam cerca de 40 mil 
profissionais por ano. Por causa desta 
demanda, a FMT decidiu solicitar ao 
MEC a implantação do curso.

A diretora acadêmica da FMT, Ta-
tiana Almeida Rocha Barcelos, informa 
que atualmente são seis cursos autori-
zados, sendo dois já reconhecidos pelo 
Ministério da Educação (Enfermagem 
e Administração), Direito e Biomedi-
cina, Logística e o recém-autorizado 
Engenharia Civil. “Atualmente temos 
mais quatro cursos protocolados junto 
ao MEC. Uma das coisas que nos anima 
muito é que a FMT está mantendo um 
índice de avaliação muito positivo junto 
ao MEC, o que possibilita e muito a vin-
da de mais cursos”..

INFORMES UNIVERSITÁRIO

Engenharia Civil é o mais novo 
curso da Madre Thaís

Expedita Maciel Viana 
– Poeta Itabunense.

E-mail: 
expeditamaciel@yahoo.com.br 

IV – Mecanismos de Defesa
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Cadê aquela mulher?
O riso recolheu-se
Nuns lábios e alma vazios
Pela sua ausência sentida.
A lágrima que chora na face
É fria como o inverno que está em mim.

Já não sei viver como antes,
Já não sei sorrir
Como era contigo.
Já não sou mais aquela mulher
Aquela que sorria ao nascer do sol,
Aquela que nascia a cada por do sol.

Cadê aquela Mulher ?

Já não a vejo mais florir
Já não a sinto mais em mim.
Só sei que há resquícios dela
Perdidos nas paisagens cinzentas
Dos sentimentos desperdiçados
E não mais aproveitados,
Semi-enterrados
Gritando por ela.

Cadê aquela Mulher ?

Só sei, que há quem 
tenha saudade dela
Só sei que há tantas flores,
Florestas e rios
Esperando tristemente por ela...
Da volta do brilho dela
Da sonoridade do riso alegre dela,
Do caminhar incessante dela,
Ecoando em suas raízes 
e nascentes novamente,
Aquele riso que os faziam florir,
Reflorestar, navegar.

Cadê aquela Mulher ?

Que sorria a cada passo,
Que sorria a cada canto,
A cada momento
Que transformava seus s
onhos em poesia
E que fazia de ti, a vida,
E que fazia de ti, o amor.

Cadê aquela Mulher?

Poesias

Por Lucrecia Rocha
Poetisa.

Salvador – Bahia
E-mail: lucreciarocha@gmail.com

Com a correria do dia a dia, muitas ve-
zes nos deparamos com a necessidade de 
realizar uma refeição rápida e prática. E o 
fast food parece ser a solução ideal.

Mas, você já parou para pensar na 
qualidade nutricional das preparações ofe-
recidas por essas redes?

Normalmente, as opções são ricas em 
calorias, gorduras, açúcares e sal, além de 
serem pobres em fibras, vitaminas e mine-
rais essenciais ao bom funcionamento do 
organismo.

Você sabia que a combinação hambúr-
guer, batata frita grande, refrigerante e 
sobremesa pode facilmente atingir a ne-
cessidade diária de calorias, gordura e só-
dio de um adulto? Isso mesmo! Uma única 
refeição pode detonar seu dia.

Sabemos que o excesso de calorias e 
gorduras na alimentação diária está rela-
cionado ao excesso de peso. A obesidade, 
assim como o consumo excessivo de gordu-
ra e sódio predispõe ao surgimento de do-
enças cardiovasculares e hipertensão. Por 
isso, esses alimentos devem ser consumi-
dos esporadicamente.

Evidentemente que o fast food não preci-
sa ser banido da alimentação. Algumas atitu-

des já ajudam diminuir significativamente as 
calorias da refeição. Confira:

1. Na maioria das lanchonetes, já exis-
te a possibilidade de substituir o sandui-
che por uma salada com um grelhado. Não 
quer abrir mão do lanche? Escolha a menor 
opção e evite os complementos como quei-
jos, molhos, bacon. Dispense a batata frita 
como acompanhamento;

2. Na pizzaria opte pela pizza com 
massa fina e recuse a borda recheada com 
catupiry ou cheddar. Prefira recheios com 
vegetais, como rúcula, escarola, berinjela. 
Queijos amarelos, bacon, calabresa e ou-
tros alimentos gordurosos devem ser evi-
tados;

 3. Croissant, empadas, massa folhada 
apresentam grande quantidade de calo-
rias. Salgados assados como esfiha, são as 
melhores escolhas;

 4. Dependendo do recheio, os lanches 
naturais podem virar armadilha! Por isso, 
dispense complementos como maionese, 
queijos amarelos. Prefira recheios mais 
leves como peito de peru, queijo branco, 
frango desfiado, atum e abuse dos vege-
tais, alface, rúcula, agrião, tomate são 
excelentes pedidas.  Veja a possibilidade 

de substituir o pão branco pela versão in-
tegral, que é fonte de fibras, contribuindo 
para a saciedade;

 5. A escolha foi o cachorro quente? O 
pão com salsicha e molho de tomate é a 
melhor opção. Acrescentar purê de batata, 
maionese, mostarda, catchup, milho, er-
vilha, queijo ralado, batata palha deixará 
seu hot dog bastante calórico;

 6. Para a sobremesa, evite os sorvetes, 
tortas ou bolos. A salada de fruta ou o fro-
zen yogurt acompanhado de frutas são as 
melhores escolhas;

 7. Sabe aquele ditado ?O barato sai 
caro?? Pois é! Muitas pessoas pensam em 
economizar e escolhem a porção grande, 
imaginando que estão lucrando já que a 
diferença no preço da porção grande para 
a pequena é tão irrisória. Engano seu! Ao 
escolher a opção pequena você economiza-
rá nas calorias. Por isso, invista sempre na 
unidade pequena!

É fundamental conhecer os alimentos 
disponíveis nessas redes, assim você con-
segue se programar e com disciplina, esco-
lher as melhores opções. 

 
 Fonte: www.minhavida.com.br

SAÚDE E ALIMENTAÇÃO

Sabendo escolher, até mesmo o fast food 
pode fazer parte da alimentação

A SEXTA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

Eu como sempre, querendo me mostrar 
eclético, estou sempre opinando nas searas 
alheias, onde não estudei para tanto. Mas, não 
se trata de exibicionismos ou vaidades tolas, 
apenas depois que você vive quase uma centena 
de anos, suponho que já tenho fé de ofício para 
opinar sobre os acontecimentos e comportamen-
tos humanos!

Logicamente não me atenho a detalhes. Es-
tes eu deixo para os cientistas estudiosos sobre 
o assunto que, com suas pesquisas, sempre che-
gam a uma afirmação, mesmo que esta seja mu-
dada com o decorrer do tempo, fato que vemos 
sempre acontecer. 

Nesse momento, minha preocupação está 
voltada para o número excessivo de suicídios 
individuais e coletivos abrangendo as famílias 
brasileiras, coisas que no passado era tão raro 
como você ver as orelhas de uma freira. Hoje, 

com a evolução (?), em ambos os casos você tem 
essas visões constantemente. 

Infelizmente, não preparamos qualificações 
profissionais, educação, cultura e saúde, deixan-
do os barcos correrem nos mares guiados pelas 
calmarias das irresponsabilidades, resultando 
uma geração despreparada para enfrentar as 
exigências normais do mercado, não só prejudi-
cando os andamentos de vários projetos, como, 
brutalmente, operários pais de famílias que, de-
sesperados, são e foram despedidos. Uma resul-
tante triste e difícil de ser consertada em curto 
prazo. Ainda mais com cobranças e pressões de 
imediatistas opositores, apresentando soluções 
simplistas querendo mostrar ao povo que eles 
já teriam solucionado tranquilamente, esse 
crucial problema. Meu avô, cauteloso e sábio, 
certamente diria: “Não é assim não meu filho, o 
buraco é mais embaixo!”

Tenho a impressão que essa resultante de-
pressão tem uma culpa grande para esse com-
portamento estar aflorando, cotidianamente, 
em todas as áreas, levando as pessoas afetadas 
a um desespero físico e psíquico assustador, 
onde os afetados somente vêm como solução sua 
morte e, em muitos casos, arrastando toda fa-
mília!

Tenho a impressão que essa depressão 
triste e verdadeira depende muito do compor-
tamento solidário de todos, pois, ultimamente, 
todos estão voltados aos seus problemas do dia-
-a-dia, esquecendo ou não se apercebendo que os 
grandes prejuízos atingem diretamente a todos, 
atualmente e no decorrer dos anos!

Por Antonio Nunes de Souza.
Escritor (antoniomanteiga.blogspot.com) e Membro da 

Academia Grapiúna de Letras. Itabuna-Bahia
E–mail  antoniodaagral26@hotmail.com

Depressão ou 
impressão?

oPinAndo

                            Por Antônio Nunes de Souza*
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Dr. Marcos Antônio Conrado (foto)  parti-
cipou nos dias 09 a 11 de outubro, na cidade 
de Belo Horizonte – Minas Gerais, do IX Con-
gresso Brasileiro de Direito Previdenciário.

O evento que é realizado anualmente 
pelo Instituto Brasileiro de Direito Previ-
denciário (IBDP), contou com as presenças 
de grandes nomes da área, como Dr. José 
Antônio Savaris, Drª Maria Helena Carreira 
Alvin Ribeiro, Wagner Bezerra e Dr. Antônio 
Pereira Castro. 

Confraternização

iX Congresso Brasileiro 
de direito Previdenciário

O jornalista e assessor de comu-
nicação Zecarlinhos, reuniu 
na sexta-feira 04/10, em um 

restaurante de Itabuna um grupo de 
amigas e colunistas sociais aniversa-
riantes dos meses de setembro e da 
primeira quinzena de outubro do eixo 
Itabuna-Ilhéus para comemorar.

O almoço-confraternização trans-
correu em um clima de descontração e 
de cordialidade e com um cardápio de 
primeira.
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Atendendo um convite do meu cunhado 
maçônico Marcos Vieira Silva de Olivei-
ra, estive na quinta-feira (10/10) na As-

sembleia Legislativa da Bahia, na cidade de Sal-
vador para uma Sessão Especial proposta pelo 
deputado estadual Bira Coroa (PT), que apre-
sentou um inédito projeto de transformar o dia 
26 de setembro - Dia Estadual de Celebração das 
Ações Maçônicas na Bahia. Esta data foi esco-
lhida por se tratar do nascimento um dos mais 
valorosos maçons baiano Cipriano Barata, que 
também foi médico e politico que lutou em prol 
da Independência do Brasil.

deputado Bira Coroa propõe 
dia Estadual de Celebração das 

Ações Maçônicas na Bahia
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Mulher
Tomara que seja menina! É a torcida de 

oito entre dez mães, e pelo menos cinco entre 
dez pais. Por que será? Mulher é mais compa-
nheira, é mais meiga, é mais obediente... Mu-
lher dá pra enfeitar, é mais sensível, é mais 
cativante. Mulher é mulher, oras. Não se tem 
muita explicação para preferências, afinal, 
gosto não se discute. Recorda a música: “olha 
que coisa mais linda, mais cheia de graça...”. 
Mulher é mais, nunca menos. Mulher vem pra 
somar não diminuir. Mulher é guerreira e ai de 
quem desafiar essa fortaleza. Dona de encantos 
incontestáveis, a mulher vem ganhando espaço 
desde que o mundo é mundo. O Criador que o 
diga, afinal, ele fez Adão, mas percebeu que o 
mesmo só seria feliz junto de Eva. Lá vem a 
mãe dos viventes com toda a sua sedução en-
cantar Adão e povoar o mundo.

De lá pra cá, tantas mulheres notáveis, 
corajosas, pacientes, resignadas, amorosas, 
servis, batalhadoras, humanas, idealistas, ca-
ridosas... Não há como imaginar o mundo sem 
as mulheres... O seu sorriso, o seu perfume, o 
seu olhar maroto. Mulher é tudo de bom pra 
afastar a solidão; encher o ambiente de conver-
sa, som, vivacidade. Melhor que abraço de mãe 
em noite de medo não conheço. De mãos dadas 
no namoro que se inicia é motivador. Olhos nos 
olhos depois de um deslize faz corar. Sorrindo 
acordada é a confirmação de ter acertado. A 
mulher é cheia de mistérios insondáveis e, por 
isso, única, sempre.

Com os olhos ela chora, vê, interroga, so-
nha, comunica. Com a boca ela come, ri, beija, 

grita, elogia. Com as mãos ela brinda, acari-
nha, trabalha, desenha, alimenta. Com o cora-
ção ela ama, ora, apaixona, perdoa, renuncia. 
Com o corpo ela brinca, encanta, seduz, gesta, 
amamenta. Ela passeia por todos os sentidos e 
pressente o que outros não conseguem perce-
ber. Educadora, guia os passos que governarão 
o amanhã. É certeza de acolhida, porto seguro, 
aconchego. É quem está antes, durante, de-
pois... Regando sonhos, plantando esperanças, 
colhendo o que florescer. Investe no imprová-
vel, acredita no impossível, resgata o irrecupe-
rável. 

A todas as mulheres, minha homenagem. 
Avós, mães, filhas, netas, amigas. Somos de 
fato especiais. Vocacionadas instintivamente 
para amar. Apresentar nomes seria injusto 
com tantas mulheres batalhadoras, porém anô-
nimas. Mulheres que levantam cedo, que criam 
seus filhos e também outros filhos. Mulheres 
que choram diante das injustiças e oram pela 
conversão dos corações endurecidos. Mulheres 
que passam as noites em claro nos hospitais ou 
mesmo em casa, ansiosas por notícias que tar-
dam e nem sempre são as desejadas. Mulheres 
que abrem mão de seus sonhos para favorecer a 
tantos outros. Parabéns mulheres! Vocês mere-
cem ser reconhecidas não apenas no dia inter-
nacional da mulher, mas em todos os dias em 
que alguém escolher acreditar no amor!

Por Maria Regina Canhos Vicentin

Por Maria Regina Canhos Vicentin.
Bacharel em Direito, pós-graduada na área de educação; escritora, 

psicóloga clínica e judiciária. Jáu – São Paulo 
(www.mariaregina.com.br)  

E-mail: contato@mariaregina.com.br 

Por que estamos 
indignados?

Por que estamos indignados? 
é o livro mais recente de minha 
autoria (Saraiva). Analiso as ra-
zões dos protestos de junho, seus 
protagonistas, os alvos das ma-
nifestações e o futuro delas e do 
Brasil. Em regra saíram para as 
ruas e se mobilizaram pela inter-
net os jovens escolarizados. Não 
se conformam com as condições 
injustas e desumanas do lado do 
Brasil que deu errado. Depois 
de 300 anos de colonização e de 
mais 200 de urbanização confusa 
e discriminatória, os serviços pú-
blicos continuam indecentes. Os 
miseráveis nunca vão protestar 
porque estão preocupados antes 
de tudo com o prato de comida 
de cada dia. As classes opulentas 
são conservadoras porque (grande 
parte dela) vive do parasitismo do 
trabalho neoescravagista (insalu-
bre e mal remunerado). A classe 
política está blindada em razão da 
sua profunda corrupção, manco-
munada com o mundo econômico-
-financeiro. Não lhes interessam 
mudanças. 

O jovem escolarizado está des-
contente até mesmo com a política 
econômica de incentivo ao consu-
mo. Que possui o mesmo efeito 
das drogas: cada vez o usuário 
quer mais! Educação de péssima 
qualidade mantém o povo na ig-
norância. Quanto mais fugimos 
dela, mais estamos perto dela (di-
ria Zé Ramalho). Com quase 99% 
das crianças dentro das escolas, o 
problema não é ir para a escola, 
é ser escolarizado, com qualida-
de. Em 1822, 90% dos brasileiros 
eram analfabetos (Laurentino Go-
mes). Duzentos anos depois, 75% 
dos brasileiros continuam nesse 
estágio (não sabe ler ou escrever 
ou não compreende o que lê ou 
não sabe fazer operações mate-
máticas básicas – M. A. Setúbal, 
Folha 15/9/13, p. A3).

A polícia, violenta, se mos-
trou durante os protestos com-
pletamente despreparada. Pouco 
mais que os capitães do mato dos 
senhores de engenho. A confian-
ça na representação política des-
moronou (81% acham os políticos 
corruptos ou muito corruptos). O 
político profissional deve ser abo-
lido. Instituições esclerosadas. 
Representação política sem legi-
timidade e sem credibilidade. O 
descompasso entre a política e a 
realidade é imenso. A governan-
ça é fisiológica e instável. Sem 
maioria no Congresso há risco de 
“impeachment”. Toma lá, dá cá. 
Oposição minguada. Os interes-
ses do país ficam em segundo pla-
no. Fundamental é a conquista 
ou a manutenção do poder (sendo 
irrelevantes os meios, como diria 
Maquiavel).

Os programas proativos con-
tra a pobreza são muito válidos. 
Brasil é exemplo mundial (diz a 
ONU). Mas os vícios da colônia se 

agravam a cada dia (parasitismo, 
patrimonialismo, personalismo, 
nepotismo, fisiologismo, filhotis-
mo, selvagerismo e muitos outros 
“ismos”). Resultado: infraestrutu-
ra indecente; quase 300 mortos 
por dia no trânsito e intencional-
mente; a saúde está doente. A 
educação, por falta de meios, di-
funde a ignorância. As classes pa-
rasitárias se valem disso para seu 
enriquecimento. É o ignorantismo 
em marcha.

Na medida em que vamos des-
cobrindo que a vida que vale a 
pena é esta, a que vivemos, impor-
ta então a sua qualidade. Prazer é 
o que comanda, diria filósofo gre-
go Epicuro. Melhor ainda quando 
comedido (diria o poeta romano 
Lucrécio). É o sonhado bem-estar 
social, implantado depois da Se-
gunda Guerra Mundial em vários 
países. Mas que nunca aterrissou 
no nosso país injusto e desigual. 
Carga tributária pesada (36% do 
PIB), mas com Estado muito caro 
e baixíssimo investimento (3% do 
PIB).

Democracia não é só eleição 
a cada quatro anos. O mundo da 
internet nos permite participar, 
deliberar juntos e vigiar os des-
tinos e os governantes do país. 
Nossa transição democrática ain-
da não acabou. Cabos soltos aos 
montes. Os filhos da democracia 
querem outra democracia: a dire-
ta digital. Um Fórum Cidadão na 
internet tem que nascer pronta-
mente. Sem os radicalismos po-
larizados e mascarados do mun-
do da web. Estar indignado não 
significa odiar tudo e todos (veja 
o livro Reprodução). Outra vida 
distinta da boca espumando ódio 
é possível. Existe vida além dos 
reducionismos e radicalismos da 
esquerda e da direita. Chegou a 
hora dos debates sérios na inter-
net, eliminando-se ou eclipsando-
-se as vulgaridades. Sem reflexão 
não existe evolução.

A mídia tradicional conser-
vadora e ideologicamente com-
prometida não representa os 
manifestantes. Está com suas 
entranhas expostas. Substituiu a 
objetividade da informação pela 
mentira e pela manipulação. O ig-
norante a ecoa, mas isso destoa de 
quem sonha com o futuro do país.

Estar empregado já não basta. 
O jovem quer melhores salários e 
perspectiva de futuro. Quer mais 
participação na vida do país, o fim 
da corrupção, o fim do parasitis-
mo, o fim da violência e da selva-
geria. Depois de 513 anos, o lado 
do Brasil que deu errado continua 
muito doente, padecendo os males 
do parasitismo, do selvagerismo e 
do ignorantismo.

Por Luiz Flávio Gomes.
Advogado e diretor-presidente da Rede de Ensino 

LFG. São Paulo – São Paulo.
www.lfg.com.br 

Por Luiz Flávio Gomes*

oPiniÃo

Educação: 
Alarmante, 
mas nem tanto

O noticiário econômico faz um estrondo ao 
divulgar a inflação brasileira, principalmen-
te a chamada inflação dos alimentos. Até um 
personagem em particular o tomate, vimos 
cardápios sofrendo alteração, protestos em to-
dos os setores e a promessa do governo de que 
tudo vai melhorar. A educação vem ano após 
ano passando pela cronicidade de uma crise de 
proporções tão ou mais alarmantes do que a in-
flação, mas parece um estado alarmante sem 
alarme.

O educador brasileiro Darcy Ribeiro cos-
tumava dizer que o Brasil é um país que sabe 
fabricar carros, submarinos, computadores, 
televisores, videocassetes, aviões e até mesmo 
satélites, mas que tem historicamente, fracas-
sado na tarefa de fabricar cidadãos.  

Isso ocorre porque a “fábrica de cidadãos”, 
que é a escola pública não está funcionando 
como devia. Já faz parte da nossa bagagem 
cultural as queixas dos docentes do desinte-
resse dos alunos – notadamente dos adoles-
centes – para o que se ensina na escola, de 
sua falta de compromisso com o conhecimen-
to, da indisciplina que domina suas atitudes, 
da agressividade de suas reações, do pouco 
valor que atribuem aos professores e outros 
problemas.

O diagnóstico implacável seria que se ins-
talou uma distância considerável, para não di-
zer um fosso entre a escola e o seu público dis-
cente. Para atenuar este fosso começaríamos 
com a montagem de uma equipe docente eficaz. 
É bem verdade que a montagem de uma equipe 
varia de instituição para instituição, conforme 
os graus de escolaridade, e a tentativa de elen-
car as principais decisões.

Entretanto, na composição de equipes na 
escola pública é possível arrolar uma sucessão 

de erros.  Os principais encontrados foram:
• Erros de seleção
• Erros de inserção profissional na equi-

pe
• Erros de treinamento e capacitação
• Erros de desenvolvimento e atualiza-

ção dos profissionais e da equipe
Este cenário se reflete em manchete de jor-

nal, mas sem o devido alarde. A Folha de São 
Paulo de 01 de abril de 2013 noticiou que o alu-
no de matemática piora do quinto para o nono 
ano. Quando a matemática entra em queda 
livre os estudantes perdem rendimento com o 
passar das séries. Entre os problemas apresen-
tados pelos especialistas a situação se repete: 
carência e má formação de professores. O pro-
blema é que ninguém toca o alarme.

É notadamente visível o depauperamento 
da educação em nossa sociedade. Isso permite 
ao professor imaginar o que todos gostaríamos 
que fosse apenas ficção. Uma sala de aula onde 
os alunos querem tudo, menos estudar. No ou-
tro lado temos o desinteresse dos jovens pela 
carreira do magistério. Até por conta do piso, 
ao se comparar o profissional de educação com 
outras carreiras de nível superior, o piso nacio-
nal da educação é quarenta por cento menor.

Por que o Brasil tão rico, com tantas possi-
bilidades, falta-nos o senso de cidadão? O que 
se vê é que o Brasil não investe em pessoas. E 
pessoas com baixa educação tem grande difi-
culdade em pensar. A escola não é cidadã, não 
é democrática, não há experimentação nem 
apoio da comunidade. Espero não ser tarde 
para tocar o alarme.

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

EdUCAÇÃo

                                     Por Agenilda Palmeira *



Um dos maiores estímulos para essa utili-
zação desmedida é justamente a indicação feita 
por profissionais não abalizados para tal, como, 
no caso de academias, na maioria das vezes, os 
instrutores de musculação. Também indivídu-
os sem menor conhecimentos sobre questões de 
saúde – como comerciantes desses produtos e 
ainda outros praticantes de atividades físicas 
que já fazem uso frequentemente de suplemen-
tos, se encarregam de propalar o hábito, por um 
nocivo boca a boca.

A médica Flávia Teixeira salienta que ape-
nas médicos nutrólogos e médicos do esporte 
são profissionais habilitados para a avaliação 
da indicação, riscos e contradições de suple-
mentos, que propiciam um índice significante 
de benefícios e riscos muito grandes para a saú-
de. A ideia de uma pílula mágica é tentadora e 
é natural que todos busquem uma solução mila-
grosa, mas infelizmente essa solução não existe.

Não há benefícios no uso desses suplemen-
tos, principalmente se não houver mudanças 
no estilo de vida com a adoção de estilo de vida 
ativo, prática regular de exercícios físicos e uma 
dieta equilibrada e personalizada para as ne-
cessidades de cada individuo, dependendo da 
idade, gênero e modalidade esportiva praticada, 
adverte a especialista. A Sociedade Brasileira 
de Medicina do Exército e do Esporte (SBME) 
lançou este ano a diretriz modificações dietéti-
cas, reposição hídricas, suplementos alimenta-
res e drogas: comprovação de ação ergogênica e 
potenciais riscos para a saúde, que versa sobre 
as indicações e recomendações de uso.
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Oposição. 
Que oposição?

A Oposição política realmente deveria ser 
algo central não apenas para o funcionamen-
to dos regimes democráticos, como também 
para a própria caracterização do que seja um 
sistema democrático. Há um consenso entre 
os especialistas de que os regimes democráti-
cos devem atender a dois critérios: o primeiro 
reúne o grupo de direitos a que se refere o 
termo “cidadania”. O segundo seria a máxi-
ma participação política de grupos variados, 
entre a população, por exemplo, e do que hoje 
se chama oposição política.

Sem Oposição, não há fiscalização, não há 
pressão social por novas demandas, não há um 
fundamento para que a democracia continue 
funcionando. O papel da Oposição é informar 
ao público e trazer à tona o que ela considera 
correto ou incorreto na política do governo.

Sabemos o quanto é difícil fazer Oposição 
em uma cidade dependente, economicamen-
te, como Ilhéus; onde o adesismo ao governo é 
tentador ao jogo dos interesses e quase incon-
trolável para a maioria das pessoas. E aí nessa 
composição citamos seguimentos da imprensa.

Ilhéus vive hoje algo inédito no cenário 
político, nunca na história do município um 
grupo oposicionista esteve tão desorganizado, 
fraco e desunido. E vocês nos perguntam: mas 
como se algumas CEI’s foram aprovadas? Um 
processo natimorto. Os transportes públicos, 
definitivamente, com resultados previsíveis. 
Quanto ao afastamento do prefeito, não há 
ainda elementos para tal, e parte da Oposição 
é de mentirinha. Alguns com amiguinhos e 
parentes lotados na máquina municipal.

Sem Oposição não há democracia. Se as-
sim o fosse, poderíamos dizer que vivemos 
em um regime totalitário ou oligárquico, o 
que por Lei Constitucional é vedado. Por 
isso, antes de querer aniquilá-la totalmente, 

atentem-se para o fato de que sem ela, é im-
possível sonhar com uma democracia plena.

Ao contrário do que se propaga por aí, 
Oposição não é sinônimo de inimiga do Go-
verno. Quando a Oposição honra o seu papel 
de proteger a sociedade, ela apoia o Governo 
quando este adota medidas sensatas; mas 
quando o Governo usa suas prerrogativas 
para prejudicar ou ferir os interesses sociais, 
a Oposição tem que ter cara para evitar a ti-
rania. Pelo menos deveria!

Ilhéus o que se vê na Câmara é um ab-
surdo. Com raríssima exceção, apenas um ou 
dois nomes da Oposição com posições defini-
das. No mais, só jogo de cena, jogo de inte-
resses, conversas paralelas de bastidores, en-
contros de contas, jogo político, liberação de 
recursos, cargos e nomeações, falta de conhe-
cimento, denúncias de esquinas. O Vereador 
Dero do Satélite, por exemplo, tem os seus 
interesses. Não é carne e nem peixe; Fábio 
Magal e Lukas Paiva, apesar da boa vontade, 
ainda estão engatinhando, nem abriram ain-
da os olhos; Valmir de Inema nunca se afas-
tou do poder; Roland Lavigne continua igual 
a crocodilo na lagoa; Alisson Mendonça tem 
ficado muito calado, tem sido muito simpá-
tico para o governo. Um dia critica, um dia 
assopra. Um dia pode pedir impeachment, 
noutro vira secretário. Oscila muito.  E por 
último O Vereador Cosme Araújo, que sozi-
nho no deserto, vem clamando, se expondo e 
lutando contra tudo de errado e contra todos 
os que alimentam esses erros. Diante do qua-
dro revelado, Cosme Araújo precisa refletir 
sua tendência, dando-lhe nova roupagem. 
Definitivamente, um novo modus operandi!

Por Elias Reis.
Presidente do Sindicato dos Radialistas de Ilhéus, e Discente do 

curso de Direito da Faculdade de Ilhéus.

Por Elias Reis *

Ponto 
dE VistA

Rua São Vicente de Paula, 187 -sala 201
Centro - CEP: 45600-105 - Itabuna-BA

Crianças da Unidade de Qui-
mioterapia do Hospital Calixto 
Midlej, da Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itabuna tiveram uma 
manhã divertida na última sexta-
-feira (11) por conta das ações da 
Campanha “Abraço Rosa”. Inte-
grantes do Grupo “Mãos Unidas” 
cantaram várias músicas e distri-
buíram doces para os pacientes 
(crianças e adultos) internados na 
unidade.

Já no período da tarde, foi à 
vez dos pacientes da Unidade de 
Radioterapia do Hospital Manoel 
Novaes que estão em tratamento 
de câncer também serem agra-
ciados com ações de integração. 
A programação foi voltada para a 
comemoração do Dia das Crianças. 
Pacientes e filhos dos funcionários 
puderam participar de brincadei-
ras e saborear deliciosos doces.

Esta semana, as ações serão 
voltadas para a transmissão de 
informações aos pacientes. Com o 
tema “Orientação Abraço Rosa”, 

na terça-feira (15) e quarta-feira 
(16) as atividades serão no Cen-
tro de Radioterapia, às 8h30min, 
e na quinta e sexta-feira (dias 17 e 
18), na Unidade de Quimioterapia, 
também às 08h30min.

Realizada com o apoio das Ir-
mãs Auxiliadoras e parceria do 
Grupo Se Toque e Serviço de On-
cologia, a campanha “Abraço Rosa” 
acontece anualmente em alusão 
ao “Outubro Rosa’ - movimento in-
ternacional voltado também para 
o acolhimento e transmissão de 
informações para os pacientes em 
tratamento de câncer.

SANTA CASA

Campanha Abraço Rosa
movimenta a SCMI

Por Miguel Lima.
Professor de Educação Física – Cref: 000451-G/BA, Pós-graduado 

em Biomecânica Aplicada à Saúde e Docência do Ensino Superior. 
Visite nosso site: www.academiamiguellima.confypage.com 

Nosso blog: www.clínicadecorrida.blogspot.com
          E-mail: miguellimaf@hotmail.com

Cuidado com
os suplementos
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Uma reunião no auditório da 
entidade lojista no último dia 3/10 
mostrou a associados, autoridades e 
imprensa como será a Campanha de 
Natal 2013 da Câmara de Dirigentes 
Lojistas em parceria com a Prefeitu-
ra Municipal de Itabuna. Estiveram 
presentes o Secretário Municipal de 
Indústria, Comércio e Turismo, José 
Humberto Ramos Martins, o repre-
sentante da Câmara Municipal e lí-
der do governo no Legislativo, César 
Brandão, o presidente Jorge Braga, 
diretores e assessores da entidade e 
lojistas.

Usaram da palavra o presidente 
Jorge Braga, o diretor promocional 
Carlos Leahy, o vereador César Bran-
dão e o secretário Humberto Martins, 
que representou o prefeito Vane do 
Renascer e reforçou o compromisso do 
município na co-realização do evento, 
conforme ficara decidido numa reu-

nião dois dias antes entre a diretoria 
da CDL e o Prefeito, no gabinete do 
chefe do executivo.

Como será - Os detalhes da cam-
panha, que recebeu o nome de “Natal 
Cinquentão no Comércio de Itabuna”, 
foram apresentados pelo publicitário 
Rui Carvalho, da RCM, agência da 
CDL há 20 anos. A cada R$30,00 em 
compras o consumidor terá direito a 
um cupom para concorrer aos 53 prê-
mios da campanha, que começará dia 
11 de novembro e terá seu encerra-
mento no dia 6 de janeiro de 2014.

Serão 50 vales-compras no valor 
de R$500,00 cada, duas motos Hon-
da Fan-125 e um automóvel Peugeot 
208. A expectativa inicial dos rea-
lizadores da promoção é a de que a 
campanha consiga distribuir mais 
de 6 milhões de cupons, quebrando 
a marca histórica já alcançada antes 
de 5,9 milhões

A expectativa de novos empreendi-
mentos que serão atraídos pelos projetos 
do Porto Sul e da Ferrovia de Integra-
ção Oeste-Leste (Fiol) levou a Bahiagás 
a definir o traçado da estrada de ferro 
como o segundo vetor em seu projeto de 
interiorização do gás natural. Essa in-
formação foi divulgada na quarta-feira, 
9, pelo diretor-presidente da empresa, 
Davidson Magalhães (foto), em palestra 
no Rotary Club Jequié Norte, em Jequié.

Magalhães ressaltou que o primeiro 
eixo na estratégia de interiorizar a dis-
tribuição do gás se deu com a construção 
do Gasene, ligando o Extremo-Sul ao Re-
côncavo Baiano, com pontos de distribui-
ção – os chamados city – gates– em Mu-
curi, Eunápolis e Itabuna. “Na segunda 
etapa dessa estratégia, a Bahiagás leva-
rá gás natural para Jequié, Brumado, 
Vitória da Conquista e outros municípios 
do Sudoeste”, informou o presidente. Ele 
estima que as obras para viabilizar essa 
distribuição terão início até 2015, per-
mitindo atender uma demanda elevada, 
principalmente devido à presença de in-
dústrias do setor de mineração.

O processo de ampliação das redes 
de distribuição de gás natural na Bahia 
está vinculado à proposta de desconcen-
tração do desenvolvimento do Estado, 
antes focado na Região Metropolitana 
de Salvador. Tanto que em 2007 o gás 
natural chegava apenas a 11 municípios 
do Estado: Feira de Santana e os outros 
10 na RMS. “Nosso desafio desde o início 
foi ampliar a oferta, o que foi favorecido 
pela descoberta de reservas no campo 
de Manati, em Camamu, que tem uma 
produção diária de 6 milhões de metros 
cúbicos”, destacou Magalhães.

O presidente observou que a Bahia 

é hoje autossuficiente na produção do 
gás natural e acrescentou que a interio-
rização da oferta implicou em aumento 
expressivo das receitas da Bahiagás. 
Em 2007, a empresa de capital misto, 
que tem o Estado da Bahia como sócio 
majoritário, teve faturamento anual de 
R$ 7 milhões; em 2013, a projeção é de 
fechar o ano com faturamento superior 
a R$ 2 bilhões. O número  de clientes li-
gados saltou de 2.400 para mais de 20 
mil nos últimos cinco anos e os contratos 
passaram de 3 mil para 50 mil no mesmo 
intervalo.

Além da previsão de levar o gás ao 
Sudoeste do Estado, a Bahiagás inves-
te em novas ligações no Sul da Bahia. 
Depois de atender o centro industrial de 
Itabuna, a empresa conclui a rede in-
terna para suprir edifícios residenciais 
e comerciais, e o Shopping Jequitibá. 
Também já está licitada uma obra de R$ 
13 milhões para fazer o gás natural che-
gar a Ilhéus.

Magalhães destacou em Jequié a 
importância da participação do empre-
sariado, principalmente por meio dos 
clubes de serviço, no debate sobre a in-
teriorização do gás natural. Segundo 
ele, o motivo é o fato do combustível 
ter relação direta com a atração de no-
vos empreendimentos. “O empresariado 
deve se preparar para o impacto dessa 
ampliação, que beneficiará, por exemplo, 
o polo têxtil de Jequié”, enfatizou. Ain-
da segundo o presidente, há um esforço 
para eliminar o gargalo na logística de 
infraestrutura na Bahia, “que implica 
não somente em se investir em estradas, 
mas também no fornecimento de energia 
limpa e barata nas diversas regiões do 
Estado”. 

CAMPANHAEXPANSÃO

CDL e Prefeitura preparam 
Campanha de Natal

Bahiagás tem projeto 
para levar gás natural 
ao Sudoeste da Bahia

Adriano Martins, Rui Carvalho, Antônio Braga e Carlos Leahy
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o senhor se lembra 
sempre da Aliança

73.3613-2545 | 9134-5375

Humberto de Campos padecia de dois 
grandes males: era profundamente tímido 
e tristemente pobre e, para exemplificar 
estas duas contingências de sua vida, co-
lhem-se duas situações com ele ocorridas: 
a primeira, ia ele de ônibus para a reda-
ção do jornal, quando o cobrador dirigiu-
-se a uma jovem para receber o preço da 
passagem e ela lhe de uma nota de valor 
bem maior do que o valor do bilhete – na 
época um real e cinquenta centavos, da 
época, década de trinta do século XX – e 
em revide, o cobrar espumando raiva des-
necessária, recusou-se a trocar o dinheiro 
entregue pela jovem, fazendo-o em termos 
grosseiros e mesmo ofensivos. Ele, Hum-
berto, mexia e remexia a mão no bolso 
onde se encontravam exatamente, o va-
lor da passagem, mas faltou-lhe coragem 
para se levantar e pagar a passassem da 
bela moça. 

Enquanto isso, um outro passageiro 
levantou-se, foi até o mal educado co-
brador e pagou a passagem da jovem e 
Humberto de campos sofria com a sua 
mórbida timidez.

Além disso, como afirmei supra, era 
ele paupérrimo. Ia diariamente ao jornal 
para entregar a sua crônica a ser publica-
da e receber o que significava o seu pão de 
cada dia. Situação inteiramente diversa 
dos países adiantados, onde sempre os in-
telectuais foram prestigiados a ponto de 
viverem de sua produção literária.

Conto isso para lembrar uma das fi-
guras maranhenses de maior destaque 
na literatura brasileira, como jornalista, 
cronista, poeta, e salientar que o intelec-
tual brasileiro da época, não podia viver 

de sua produção intelectual, como ocorre 
hoje com diversos dos nossos destacados 
escritores, a começar pelo baiano João 
Ubaldo Ribeiro, Veríssimo, Jorge Amado 
e alguns outros, sem necessidade de bus-
car nas funções públicas a própria subsis-
tência a começar pelo vulto maior de Ma-
chado de Assis, Gonçalves Dias, Euclides 
da Cunha, para citar alguns exemplos. 

Sinto que a situação parece mudar 
as cores para tons mais agradáveis e 
a casa dia vem os despontar um autor 
colhendo com grande sabor, os frutos 
de sua produção literária, a exemplo 
de Getúlio Vargas; e da trilogia, 1500, 
1888 e 1899, dentre outros, o que deixa 
os amantes da literatura bem felizes, em 
amor ao trabalho dos autores brasilei-
ros, independentes da colaboração esta-
tal para alcançar o merecido sucesso. E 
peçamos aos poderes sobrenaturais que 
assim seja e continue a ser ad eternum.

Esperamos que os exemplos indicados 
não sejam apenas exemplos, mas o princi-
pio de uma verdadeira semeadura de bons 
autores, que possam modificar a cultura 
brasileira levando a todos os grandes be-
nefícios que o conhecimento traz e que a 
ignorância afasta e impede o indivíduo de 
bem escolher entre o bom e o ruim, entre o 
sério e o falso e entre o discurso mentiroso 
e o discurso sincero e verdadeiro.

Mas Humberto de Campos conseguiu 
vencer e ser respeitado como notável in-
telectual até os nossos dias.

Por Eurípedes Brito Cunha.
Advogado trabalhista, Ex-presidente da OAB/BA e Membro 
Honorário da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 

(ALJUSBA)Sócio da Brito Cunha Advogados – Salvador – BA

Humberto 
de Campos Por Eurípedes Brito Cunha*

CrÔniCA

“O Senhor se lembra sempre da Aliança 
sempre da Aliança1” 

(Salmo 110). 

Mesmo quando não somos fiéis, 
como diz a Palavra de Deus, o Senhor 
permanece fiel. Quem teria direito de se 
revoltar contra nós, seria somente Ele, 
mas não o fez. Deus nos assumiu como 
filhos. O Pai, por amor ao Seu Filho, 
por amor ao que Jesus fez, nos assumiu 
como filhos. Ele se lembra, sempre, sem-
pre desta aliança!

Por isso eu trago aqui a metodologia 
do “PHN” (Por Hoje Não, por hoje não 
vou pecar) que a Canção Nova tem pre-
gado com todas as suas forças. Se nós 
fôssemos fortes enfrentaríamos o peca-
do, mas não, todos nós somos fracos. É 
hora de tomar uma decisão:

Por hoje não vou mais pecar”!
Muitos acham negativo dizer: ‘’Por 

Hoje Não’’; algumas pessoas quiseram 
criar outros temas... Eu tenho o dever 
de dizer a essas pessoas que “sins” nós 
temos dado de montão por aí. 

Hoje estou lhe dando uma dica ma-
ravilhosa para chegar lá: ser fiel sem-
pre, mas, para isso, hoje é preciso dizer 
“não” para muitas coisas. Diga “não” 
para ouvir um “sim” do Senhor depois. 
Dessa forma, você dirá para Ele que va-
leu dizer “não” todos os dias!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da 

Comunidade Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

Ao longo dos processos de aprofunda-
mento da integração nos diversos setores 
(comercial, político, social e cultural), ex-
citado pelo barateio do transporte e da co-
municação é visível à exclusão das fron-
teiras ou qualquer outra barreira física, 
como também, do conhecimento e do co-
nhecer. Acompanhado disto, a sociedade 
local como, também, estrangeira passa a 
vislumbrar outros grupos e/ou culturas, 
simultaneamente, encontramos varia-
ções no vestuário, no comportamento, e, 
especialmente, na língua. 

Em relação à fala, percebemos que 
cada grupo utiliza termos, dialetos, jar-
gões e gírias diferentes; Sendo, que a 
microrregião, macrorregião, os níveis da 
fala, a profissão são catetos dessas varian-
tes, também.  Em algumas situações as 
variações ou mudanças constantes de ex-
pressões não são bem aceitas por terceiros 
ou chegam a criar conflitos de interpreta-
ção. No entanto, possibilita nos expressar 
em diversos contextos e gênero distintos. 

Alguns criticam as formas coloquiais 
ou diz que é errônea a forma tal qual fa-
lada. Porém, o mais importante na comu-
nicação é a transmissão da informação.  
Para facilitar esta, é necessário criarmos 
uma padronização, mas não impedindo 
que haja alguma peculiaridade. 

A língua por ser a representação da 
realidade de cada ser, essa é, ao mesmo 
tempo, fruto e fabricante de uma dada 

cultura, portanto, é algo dinâmico, acom-
panhando as metamorfoses da vida hu-
mana. Pois, a grande diferença entre o 
homem e os demais animais é essa capa-
cidade transformadora e foi o único ani-
mal a conseguir criar inúmeros modos de 
viver, como também, a expressar-se.  A 
cada mudança da Língua ela se conserva 
e só conserva-se a medida de muda.  

Assim como a roupa, a linguagem 
também deve ser adequada ao ambien-
te em que estamos. Ou seja, devemos 
escolher a forma da variante linguística 
para cada situação.  Ficando a critério do 
emissor a utilização da formalidade ou 
informalidade. 

Por fim, é imprescindível que todos se 
conscientizem que a variação linguística 
não é um erro, sim uma forma de diver-
sidade cultural e que a forma padrão, 
com a unificação, ao mesmo tempo em 
que facilita o entendimento, ela tornasse 
uma das formas mais cruéis de exclusão 
social e para mudarmos este dilema é 
fundamental que busquemos novos co-
nhecimentos através do estudo, passando 
a conhecer tanto a forma culta quanto a 
inculta e nos afastando da ignorância e 
das barreiras do [pré]conceito. 

Por Tales Almeida Andrade.
Estudante, estagiário de nível médio da 13ª Promotoria 
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Na quarta-feira, dia 25/09, a Acade-
mia de Letras de Ilhéus (ALI) apresentou 
a última palestra do Projeto Primavera 
Cultural – A Primavera das Letras, com 
o tema “Oração aos Jovens”, que foi mi-
nistrada pelo professor e acadêmico Do-
rival de Freitas (foto). O professor, que 
nasceu na cidade de Santa Inês, Estado 
da Bahia, no dia 8 de dezembro de 1932, 
passou a residir em Ilhéus em 1933.

O projeto da Academia de Letras de 
Ilhéus denominado Primavera Cultural 

foi um ciclo de palestras conduzido por 
nomes da literatura baiana. Os temas fo-
ram diversificados e, a cada quarta-feira 
do mês de setembro, um convidado se 
responsabilizava por compartilhar suas 
experiências com o público. 

Iniciou o ciclo de palestra, no dia 4/9, 
o acadêmico e escritor Cyro de Mattos 
que ministrou Viver e Escrever e lançouo 
livro Onde Estou e Sou. E teve continui-
dade, no dia 11, com o escritor Aleilton 
Fonseca, membro da Academia Baiana 

de Letras (ABL), que trouxe A Poesia das 
Águas: Vivências e Encantamentos, tra-
tando de poemas que se relacionam com o 
encantamento pela natureza; ele também 
lançou a obra As Marcas da Cidade.

Já no dia 18/9, foi o acadêmico Ruy Pó-
voas apresentou a palestra O Real Oculto 
e Dado Evidente no Mundo do Candom-
blé: uma Abordagem Bachelardiana. 

Por fim, em 25/9, Dorival de Freitas, 
que também é membro da ALI onde ocu-
pa a Cadeira Nº 11, concluiu a progra-
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ACAdEMiA dE lEtrAs dE ilHÉUs (Ali)
Palestra “oração aos jovens” marca 

o encerramento do Primavera Cultural

mação com Oração aos Jovens, alusão e 
referência ao texto Oração aos Moços de 
Rui Barbosa. 

Na opinião do professor e presidente 
da Academia, Josevandro Nascimento, o 
projeto aproximou ainda mais a comuni-
dade do espaço acadêmico e cumpre a pro-
messa dessa diretoria de tornar a Casa de 
Abel ainda mais dinâmica com a realiza-
ção de novos eventos culturais.
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Projetos e Instalação 
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