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O que Ernest Hemingway repre-
senta não só para a literatura norte-
-americana do século 20, mas tam-
bém universal?

Hélio Pólvora - Hemingway perten-
ceu à lost generation (geração perdida), 
definição cunhada por Gertrude Stein, 
musa em Paris de um grupo de escrito-
res que, no interregno de duas guerras 
mundiais,  esvaziaram a crença em va-
lores considerados absolutos ou  eternos. 
Tinha temperamento sombrio de herói 
trágico: o pai, o médico  Clarence Hemin-
gway, que lhe dera o primeiro rifle e o en-
sinara a caçar,  suicidou-se. O escritor, já 
idoso e dominado pelas limitações da ve-
lhice, indignas de um sportsman, enfiou 
na boca os dois canos de uma espingarda 
de matar elefante - disparou. Além disso, 
apreciava a vida livre e rústica (raw life), 
e sentia a natureza em declínio.  Sua fic-
ção é a de um descrente, um nihilista que 
busca a aventura como contrapartida ao 
tédio de um mundo já banalizado. Depois 
dele, e paralelamente com Franz Kakfa, 
a boa literatura reflete uma sensação de 
perda e busca de identidade.  

Que tipo de inovação ou renova-
ção estilistica / linguística ele trouxe?

Hélio Pólvora - Ele foi o corifeu dos 
que procuram a palavra exata, sem ador-
no - a palavra capaz de resumir situações 
e temperamentos. Escreveu com simplici-
dade - mas uma simplicidade enganosa, 
produto de despojamento e depuração. Fez 
literatura superior,  na medida em que, 
em vez de descrever ações e sentimentos 
de personagens, deixou-os transparecer 
no que eles diziam e, sobretudo, no que fa-
ziam, namaneiracomo reagiam à vida.

Para o senhor, Hemingway é mais 
cultuado pela literatura em si ou 
pela personalidade forte, já que fazia 
o tipo macho aventureiro, em oposi-
ção aos europeus mais sensíveis e de 
modos mais delicados?

Hélio Pólvora - Por ambas as face-
tas. Mas creio que cultivou mais a raw 
life, pela necessidade de ser e criar he-
róis másculos numa sociedade de fracos e 
medíocres. Ademais, o fato de arriscar-se 
era uma forma disfarçada de arreliar a 
morte, ou talvez de apressá-la. Mas em-
bora passe a ideia de ficcionista duro, 
avesso ao sentimentalismo, acreditava, 
no fundo,  que os sinos tangem por todos 
nós, conforme a epígrafe de John Donne 
em Por Quem os Sinos Dobram, romance 

sobre a Guerra Civil Espanhola. 

As traduções brasileiras fazem 
jus à obra? O senhor tem alguma ob-
servação nesse sentido?

Hélio Pólvora - Gosto das tradu-
ções de  Breno da Silveira e de algumas 
mais recentes. Eu próprio traduzi The 
Nick Adams Stories (As Aventuras de 
Nick Adams), contos ambientados nas 
florwstas de Michigan, sobre o seu alter 
ego Nick à procura das próprias trilhas 
existenciais, sobre a guerra, sobre o des-
consolado retorno do soldado e o eterno 
(e prazeroso, naturalmente) conflito ho-
mem-mulher.  Traduzi também The Good 
Lion, uma história infantil. Admiro He-

minway mais como contista (As Neves de 
Kilimanjaro,  Os Assassinos,  O Velho e o 
Mar,  Agora eu Me Deito, O Último Lugar 
Bom, Colinas Como Elefantes Brancos, 
O Fim de Algo, A Vida Curta e Feliz de 
Francis Macomber, dentre outros).  Dos 
seus romances, prefiro O Sol Também se 
Levanta.

No início da carreira, Hemingway 
era um romancista mais ligado em te-
mas sanguíneos, digamos assim, como 
guerras, touradas, assassinatos. Em 
sua fase mais tardia, me parece que 
ficou mais contemplativo e ligado em 
pequenos dramas solitários e familia-
res. O senhor prefere o Hemingway 
mais novo ou mais velho?

Hélio Pólvora - Ele é um só. Nas 
suas relações com as mulheres, me pare-
ce um asceta, apesar de reincidente. Isso, 
e mais o empenho de se mostrar macho e 
corajoso,  como se desafiado, além do cul-
to aos toureiros espanhóis,  levantaram a 
suspeita de tendência homossexual. Não 
discuto essas coisas, Hemingway teve o 
infortúnio de buscar o paraíso edênico 
no momento em que se argui no mundo 
inteiro a civilização criada pelo homem e 
que contra este se volta. O sonho de He-
mingway por uma vida mais natural faz 
parte do “sonho americano”  e dos sonhos 
de homens e mulheres dos nossos dias.

Qual é a sua história com o autor? 
Quando ele entrou no seu gosto pessoal? 
Ele representa uma influência para o se-
nhor enquanto escritor?

Hélio Pólvora - Em comum com ele te-
nho a origem rural, o desprezo à vida en-
latada. Procuro também, na escrita ficcio-
nal, ser conciso e contundente. E só. Sou 
caçador e pescador de mentira. Detesto 
touradas. Travei contato com o ficcionis-
mo de Ernest Hemingway no conto The 
Killers, nos romances The Sun Also Rises 
e A Farewell to Arms, Mais tarde, visitei 
as duas casas de sua infância e adoles-
cência, a poucos quilômetros de Chicago. 
O tema de “O Velho e o Mar” é retomado, 
de certa forma,  em uma novela minha,  
O Rei dos Surubins, com a diferença de 
que, no meu caso, se trata de um pesca-
dor índio, há uma personagem feminina, 
há referências bíblicas  e o velho, antes de 
morrer, solta o peixe mítico, com o qual 
dialogava nos enleios da velhice.

Entrevista concedida a Chico Castro 
Jr. para  www.atarde.com.br 
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Nessa entrevista o escritor e membro das academias de Letras 
de Ilhéus (ALI) e da Bahia (ALB), o grapiúna Hélio Pólvora, fala 
sobre a importância da obra de Ernest de Hemingway, de quem é 
o tradutor, para a literatura universal.

Ernest Miller Hemingway nasceu em Oak Park, 21 de Julho 
1899 e morreu em  Ketchum, 2 de Julho 1961) foi um escritor norte-
-americano, que também trabalhou como correspondente de guerra 
em Madrid durante a Guerra Civil Espanhola e a experiência inspi-
rou uma de suas maiores obras, Por Quem os Sinos Dobram. 

“Ele escreveu com simplicidade 
- mas uma simplicidade 
enganosa, produto de 
despojamento e depuração”

Entrevista com o escritor e tradutor grapiúna 
Hélio Pólvora sobre a importância de Hemingway



Dando prosseguimento aos avanços da medicina 
nos últimos anos, abordo hoje os analgésicos.  Desde a 
Antiguidade, o homem já utilizava ervas para diminuir 
a dor, mas só há 150 anos, um médico teve a intuição 
de dá chá de salgueiro a um paciente, que vivia marti-
rizado com dores nos joelhos. Para satisfação do médico 
e do paciente, a inchação e a dor foram sendo aliviados 
até a cura completa. Estava descoberto o Ácido Acetil 
salicílico, o A.A. S ou Aspirina. Hoje, a Aspirina, que é 
analgésica, anti-pirética e anti-inflamatória, é sintetiza-
da, obtida industrialmente, por meios químicos. Com a 
aspirina, iniciava a era dos anti-inflamatórios.

Já Jenner, um médico inglês, no século XVlll, pro-
duziu a primeira vacina. Inoculou ele, no braço de um 
menino, tendo feito previamente uma leve escarifica-
ção, umas gotas de material pustuloso retirado das 
mãos de uma ordenhadora de vaca. Jenner, na sua 
perspicácia, descobrira que as ordenhadoras apresen-
tavam pústulas nas mãos, mas jamais adoeciam de va-
ríola. Concluiu ele que elas se contagiavam com uma 
forma branda da doença, transmitida das vacas para 
as ordenhadoras. O menino apresentou uma ferida 
pustulosa no local onde fora feita a escarificação, mas 
não adoeceu. Jenner recolhia o material das mãos das 
ordenhadoras, armazenava-o em frascos e ia vacinan-
do o povo. Com o desenvolvimento da indústria, o ma-
terial varioloso passou a ser acondicionado em frascos 
apropriados e se disseminou o método jenneriano de 
evitar-se a varíola. Só, muitos anos depois, o mundo 
científico percebeu que o notável médico inglês havia 
descoberto uma maneira de prevenir uma terrível do-
ença. Outras vacinas vieram e, hoje, as crianças brasi-
leiras são vacinadas para diversas doenças.

Outro avanço foi o advento dos anti-hipertensivos. 
Outrora, o hipertenso estava condenado a ir ao óbito 
por infarto do miocárdio, insuficiência renal ou aciden-
te vascular encefálico. Contudo, os hipotensores vieram 
mudar essa realidade. Quando se segue uma dieta com 
pouco sal, diminui a ingestão de gordura, faz exercícios 
físicos, faz abstinência do fumo e do álcool e, principal-
mente, usa corretamente a medicação hipotensora, o hi-
pertenso melhora sua qualidade de vida.

Com o surgimento do fenobarbital, os epilépticos, 
nas crises, sofriam com as contrações, sendo motivo de 
sofrimento para os seus familiares. A ignorância da épo-
ca supunha ser a epilepsia contagiosa, quando, na reali-
dade, a saliva do paciente é inócua. Depois apareceram 
outros anticonvulsivantes e o doente só apresenta crises 
quando se descura do tratamento. O fenobarbital tam-
bém foi usado nas crises de ansiedades, entretanto, hoje, 
ele é substituído por medicamentos que levam o nome 
de ansiolíticos.

Em 1 950 descobriram-se os fenotiazínicos e em 1 
958 as butirofenonas. Iniciava-se um novo capítulo no 
tratamento das doenças mentais, especificamente, as 
esquizofrenias. Antes, os doentes eram segregados à 
camisa de força ou a solitárias, deixando os familiares 
ainda mais angustiados. Graças àqueles medicamen-
tos, os pacientes ficavam compensados, diminuindo 
sua agressividade, especialmente, na esquizofrenia 
paranoide.

Para finalizar o artigo, cito técnicas que muito fize-
ram avançar a medicina como a endoscopia digestiva, a 
tomografia e a ressonância magnética.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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Condoeu-me, um dia desses, a 
aflição de um idoso que, apesar dos 
96 anos confessados, andava ainda 
com as suas próprias pernas – e afoi-
tamente desacompanhado. Era um 
desses muitos aposentados de classe 
média assediado por golpistas.

Em voz trêmula, que atribuí à in-
dignação, contou-me que que, meses 
antes, havia saído de casa, na Graça, 
para estirar as pernas, e ao voltara à 
mulher lhe dissera que alguém tinha 
telefonado sobre um empréstimo con-
signado.

“Empréstimos?”
“Exato.”
“Mas eu não contratei emprésti-

mo algum!”.
Um mês depois, o primeiro des-

conto em folha. A vítima iniciou ro-
maria ao banco, gastou o seu latim, 

foi à policia, fez o boletim de ocorrên-
cia, recorreu o Ministério Público e, 
no limite do desespero, estava proces-
sando o banco, o governo, sei lá mais 
quem. Pois os descontos se sucediam 
a soma era alta.

Este é um dos vários casos de es-
telionato em prática. Há um comércio 
criminoso de endereços residenciais, 
e-mails, cpfs, cédula de identidade e 
correntistas. Os meios de comunica-
ção eletrônica entram em nossas re-
sidências sem se fazerem anunciar, 
vasculham gavetas, apoderam-se de 
dados pessoais.

Recebemos mensagens enganado-
ras, às vezes usando o nome de pessoas 
amigas, e se, em momento vulnerável, 
abrimos o arquivo – adeus. Senhas de 
acesso são captadas, o disco rígido de 
contas bancárias se esfacela.

A privacidade acabou nesta era di-
gital que é marca registrada da ladeia 
global de Mcluhan. Até o telefone vi-
rou objeto de tormento e emboscada. 
Não me refiro ao telefone móvel, vul-
garmente chamado de celular, e sim ao 
velho aparelho fixo. Ele toca nos tira 
do trabalho e, do outro lado da linha, 
do fundo do presídio, seja Papuda ou 
Bangu, a voz melíflua de um bandido 
repete os nossos dados, para obter con-
fiança, e enfia a mão no nosso bolso.

Vida ingrata, esta. Vive-se de ca-
belo em pé, em estado de atenção má-
xima, e de olhos esbugalhados. O te-
lemarketing nos martiriza. E não nos 
permitem sair da prisão domiciliar. 

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
Estelionato à distância

Admirável mundo novo:
esse é o nosso dilema!

Chegamos ao admirável mundo 
novo... Mas o que é isso? Que mun-
do será esse? Como a Educação (foco 
das reflexões que se seguem) está li-
dando com esse mundo admirável? A 
princípio posso apenas responder que 
não sei. Mas, tenho procurado apren-
der, entender, discutir e pesquisar 
no melhor de todos os “laboratórios”: 
a sala de aula. Enfim, aqui estamos 
nós... Então vejamos, rapidamente, 
conforme convém à contemporaneida-
de, o que poderia delinear esse mundo 
novo – tecnologia, internet, velocida-
de, inovações, cosmopolitismo, fim das 
distâncias, mais tecnologia, múltiplos 
conhecimentos, acessibilidade, ainda 
mais tecnologia, conquistas, avanços, 
descobertas, mundialização, etc., etc., 
etc. E daí? Fazemos o que com tudo 
isso, ou melhor, o que fazemos ou dei-
xamos de fazer, diante de tantas pos-
sibilidades? 

Nas escolas, os “artefatos” desse 
mundo tecnológico, digital, são a prin-
cípio encantadores. Porém, no ins-
tante seguinte são prosaicos, banais, 
comuns. Iguais a todas as coisas que, 
contemporaneamente, são “maravi-
lhosas” num momento e no outro che-
gam a causar desdém: “Hã, era isso?!”. 
Pois é... E agora? Ao ingressarmos 
nesse mundo novo, sucessivamente 
transformado e transformador, vive-
mos a euforia de conquistarmos gran-
des possibilidades educacionais por 
um lado e ao mesmo tempo, sentimos 

a tristeza de que também essa “novi-
dade”, tão brevemente, deixará de ser 
nova, atrativa, e interessante! 

Aldous Huxley, no seu clássico li-
vro “O Admirável Mundo Novo” (1931)  
descreve as venturas e desventuras de 
uma sociedade rigidamente organiza-
da, onde imperam o condicionamento 
(em lugar da vontade livre), a servi-
dão, a  “felicidade química”, e as ide-
ologias alcançáveis ou formatadas por 
aulas que se repetem e se repetem e se 
repetem, durante o sono... É hora, por-
tanto, de perguntar: nossos alunos(as) 
como estão aprendendo ou será ape-
nas mero condicionamento? Vejamos 
se conseguimos desenrolar esse nove-
lo. As aulas são interativas, dinâmi-
cas, coloridas, virtualmente atrativas 
e até tridimensionais! Porém, não 
adianta nada disso se os alunos não 
decidem estudar, não decidem querer 
aprender. Resta, assim, o corre-corre 
de decorar para as avaliações, em 
cima da hora, e isso não significa ter 
aprendido de fato. 

A questão é que apesar dos esfor-
ços modernizantes para oferecer aulas 
encantadoras e do acesso às informa-
ções, os alunos não têm se interessado 
pelos assuntos, de maneira que sem-
pre falta aprofundamento. Aliás, fal-
tam também tempo e boas condições 
de trabalho para que o professor possa 
efetivamente pensar uma aula que se 
desdobre para além do que será cobra-
do nas avaliações. Estabelece-se, des-

ta maneira, a crise: de um lado a mo-
dernização das aulas, a acessibilidade 
das informações. Do outro, a falta de 
tempo e boas condições de trabalho 
dos professores, refletindo as contradi-
ções flagrantes de um sistema que tem 
buscado mudanças, sem que tenha ha-
vido, antes, transformações pessoais e 
coletivas. 

Contudo, não quero encerrar essas 
reflexões, sem trazer à tona, a seguin-
te notícia desse nosso admirável mun-
do novo: “um sueco de 73 anos acordou 
nesta sexta-feira como mulher, tor-
nando-se a pessoa mais velha do mun-
do a trocar de sexo. A cirurgia de troca 
de sexo foi concluída na quinta-feira 
no prestigiado Instituto Karolinska, 
na capital sueca”. Não sei o que sig-
nifica, plenamente, essa informação. 
Não sei o que você pensa agora, do que 
acabou de ler, mas, acredito que a essa 
altura você já nem se lembre mais de 
tudo quanto escrevi anteriormente... 
É isso, essa notícia, roubou a cena! 

Este é o nosso mundo: todas as 
possibilidades estão bem à nossa 
frente, o que fazemos ou não fazemos 
com elas, no entanto, tem sido o nosso 
grande dilema! 

Por Claúdio Zumaeta.
Historiador/UESC e Administrador de Empresas/UC-
SAL. 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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No sábado (14/12), a Bahiagás, que 
é presidida pelo grapiúna Davidson Ma-
galhães (foto), lançou a campanha ins-
titucional que reforça o crescimento da 
Companhia, que este ano atingiu a mar-
ca de 52.000 clientes contratados – eram 
3.300 em 2007.  O conceito da campanha 
é representado pelo slogan “Gás Natural, 
a energia que ajuda a Bahia a crescer”, 
fazendo referência ao uso diversificado do 
energético: indústria, comércio, veículos 
e residências.

A campanha está sendo veiculada em 
rádio (com a divulgação de um jingle até 
o final de janeiro), televisão (veiculação 
em dezembro), jornais (anúncios em de-
zembro), blogs (até o final de janeiro) e 
outdoors (dezembro), atingindo a capital 
e o interior do estado.

Em Salvador, por exemplo, o outdoor 
está sendo exibido nas seguintes regiões: 
Av. Paralela, Vale do Canela, Av. Tan-
credo Neves, Itaigara, Av. ACM, Pituba, 
Centro de Convenções, Garibaldi, Rótula 
dos Barris, e Av. Contorno. A peça foi ins-
talada ainda em Lauro de Freitas e no in-
terior. Somente na capital há 14 placas.

Todas as peças gráficas e o vt (vídeo 
televisivo) têm como modelos os colabora-
dores Filipe Lima (GEOPE) e Eliete Ban-
deira (GERHU).

No último sábado (14/12), a Bahiagás 
lançou a campanha institucional que re-
força o crescimento da Companhia, que 
este ano atingiu a marca de 52.000 clien-
tes contratados – eram 3.300 em 2007.  O 
conceito da campanha é representado pelo 
slogan “Gás Natural, a energia que ajuda 
a Bahia a crescer”, fazendo referência ao 
uso diversificado do energético: indústria, 

O prefeito Jabes Ribeiro reafir-
mou o compromisso de recuperar 
Ilhéus e destacou o montante de R$ 
400 milhões que serão aplicados em 
investimentos no município a partir 
deste ano de 2014. “As obras da nova 
ponte que faz a ligação centro zona 
sul já estão em andamento, consegui-
mos o local do Hospital Regional, a 
reforma da Central de Abastecimen-
to do Malhado, dois centros de inicia-
ção ao esporte, um no Nossa Senhora 
da Vitória e outro no Centro Social 
Urbano, na Barra, além de recursos 
da ordem de R$ 60 milhões para in-
vestimentos em obras nos morros”, 
pontuou o prefeito. “Só tenho um 
compromisso e só tem uma coisa que 
me deixa animando, que é recuperar 
Ilhéus”, frisou.

As declarações do prefeito foram 
dadas na tarde desta quinta-feira, 
dia 2, durante entrevista ao progra-
ma Fatos em Detalhes, apresentado 
pelo radialista Maltez de Athayde, 
na Rádio Cultura. Durante a entre-
vista, o prefeito fez duras críticas 
às questões internas no Conselho 
Municipal de Educação que estão 
atrapalhando o cumprimento do 
calendário escolar elaborado pela 
Secretaria Municipal de Educação 
(Seduc) para suprir os quase 90 dias 
de greve dos professores e cumprir 
um acordo realizado com o Ministé-
rio Público.

“O sindicato aparelhou o conse-
lho”, afirmou Jabes Ribeiro. “Houve 
uma reunião com o MP e concorda-
mos que em janeiro haveria aula em 
dois turnos, pela manhã e pela tar-
de”, informou. O prefeito explicou 
durante a entrevista que os contra-
tos dos professores terceirizados fo-
ram extintos no dia 31 de dezembro 
de 2013, e por questões financeiras, 
somente foi possível fazer a primei-
ra seleção em abril de 2013, com isso 
algumas escolas não iniciaram as au-
las no período normal. “E agora vem 
o sindicato querendo prejudicar mais 

de dois mil alunos em uma atitude 
equivocada e desumana”, atestou.

Conforme explicou o prefeito, 
houve uma votação apertada no con-
selho para decidir sobre a anulação 
do ano letivo. “Havia apenas sete dos 
12 membros do conselho, na votação; 
desses, três votaram pela continui-
dade das aulas, inclusive o represen-
tante dos pais, e outros três votaram 
pela anulação”, falou. “O voto de mi-
nerva foi do presidente, que é repre-
sentante das escolas particulares”, 
afirmou.

Em resposta ao radialista, Ja-
bes Ribeiro fez um breve resumo do 
ano de 2013. Ele falou dos problemas 
administrativos e financeiros encon-
trados no inicio do ano e de todos os 
equipamentos públicos destruídos. 
“Foi um ano difícil, queria ter resolvi-
do todos os problemas, mas somente 
no Cauc, uma espécie  de Serasa dos 
municípios, tínhamos 35 pendências 
e hoje só temos três, e vamos resol-
ver”, frisou. “Todas as providências 
estão sendo tomadas para reestabe-
lecer o equilíbrio financeiro do muni-
cípio”, completou.

O prefeito de Ilhéus falou tam-
bém do inchaço da folha de paga-
mento e sobre a greve dos servido-
res. “Se eu não tivesse resistido e 
concedido o reajuste, não teria pago 
o 13º de todos os servidores muni-
ciais nem os salários da educação e 
da saúde antecipados”.  Jabes Ri-
beiro ressaltou que não quer cum-
prir a orientação do Tribunal de 
Contas dos Municípios de demitir o 
excedente da folha. “Não posso con-
ceber que um pai de família fique 
desempregado, minha única saída 
para conceder reajuste é demitin-
do, por isso não vou ceder às pres-
sões, e se houver greve novamente 
vou cortar o ponto”, afirmou. “Só te-
mos uma solução que é o Pacto por 
Ilhéus. Ou sentamos, prefeitura e 
sindicatos, e fazemos um acordo ou 
não poderemos avançar”.

BAHIAGÁS ILHÉUS

Bahiagás lançou campanha 
institucional multimidiática

Jabes Ribeiro afirma
que compromisso continua 

a ser recuperar Ilhéus
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comércio, veículos e residências.
A campanha está sendo veiculada em 

rádio (com a divulgação de um jingle até 
o final de janeiro), televisão (veiculação 
em dezembro), jornais (anúncios em de-
zembro), blogs (até o final de janeiro) e 
outdoors (dezembro), atingindo a capital 
e o interior do estado.

Em Salvador, por exemplo, o outdoor 
está sendo exibido nas seguintes regiões: 
Av. Paralela, Vale do Canela, Av. Tan-
credo Neves, Itaigara, Av. ACM, Pituba, 
Centro de Convenções, Garibaldi, Rótula 
dos Barris, e Av. Contorno. A peça foi ins-
talada ainda em Lauro de Freitas e no in-
terior. Somente na capital há 14 placas.

Todas as peças gráficas e o vt (vídeo 
televisivo) têm como modelos os colabora-
dores  da Bahiagás, Filipe Lima  e Eliete 
Bandeira.
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Durante entrevista, o prefeito falou dos investimentos de 
cerca de R$ 400 milhões que serão aplicados no município 
a partir deste ano e explicou questões referentes à 
reposição das aulas da rede municipal de ensino.

Muitas pessoas temem o apareci-
mento de cãibras durante a prática de 
exercícios físicos. Mas vale lembrar que 
o problema não é consequência, exclusi-
va, do treino. “As cãibras são comuns nas 
gestantes e em qualquer pessoa, nos dias 
frios”, afirma a personal trainer, Valéria 
Alvim. Segundo ela, o problema surge 
quando os membros inferiores não estão 
aquecidos adequadamente ou quando há 
problemas vasculares no organismo. Mo-
vimentos repetitivos no trabalho e alguns 
remédios podem ter as cãibras como efei-
to colateral.

 A puxada no músculo, seguida por 
uma forte dor, ocorre por espasmos in-
tensos ou contração muscular súbita, 
involuntária e dolorosa de caráter tran-
sitório. Essa contração pode ocorrer em 
um determinado músculo ou num grupo 
muscular, que se contrai vigorosamente 
de forma dolorosa. “A dor parece ser pro-
porcional ao número total de unidades 
ativas, ou seja, quanto maior for a massa 
muscular envolvida, maior será a dor”, 
diz Valéria. 

Alguns fatores podem determinar a 
ocorrência de cãibras, como: perda exces-
siva de água e sais, como sódio e potássio, 
através da transpiração; acúmulo exces-
sivo de ácido láctico no músculo em con-
sequência de grande esforço físico;  defici-
ência de fluxo sanguíneo, geralmente nos 

membros inferiores, causada por resfria-
mento, mudança brusca de temperatura 
ou problemas vasculares.

Previna-se: mantenha uma dieta ali-
mentar rica em sais e minerais; beba de 
250 a 350 mL de água ou isotônicos du-
rante uma hora de exercícios, de 20 em 20 
minutos, mantendo-se hidratado; alon-
gue bem a musculatura antes e depois de 
qualquer atividade física; repouso e boa 
adaptação à mudança de temperatura 
também ajudam a prevenir esta incon-
veniente presença; se a cãibra aparecer, 
alongue o músculo ou grupo muscular 
afetado massageando-o com as mãos.

Fonte: www.dietaesaude.com.br 

SAÚDE

Inclua no treino os hábitos
que previnem as cãibras
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Com o passar das décadas e séculos a 
descrença, não necessariamente religiosa, 
mas, o ceticismo em geral e, principalmente, 
interpessoal. Com a fomentação de um siste-
ma capitalista, somado a uma coletividade 
cada vez mais competitiva de espírito e in-
cautos por comodidade. 

A falta de confiança em outrem e no am-
biente em que o ser habita é retratada cons-
tantemente em cada noticiário e nos princi-
pais veículos de comunicação. Essa condição já 
difundida no homem é visível tanto nas ma-
térias criminais, de forma mais objetiva para 
nós, mas, como, também, de forma subjetiva, 
com a competitividade das grandes multina-
cionais. 

Para tanto, as modalidades de ceticismo 
vêm crescendo a cada período e para cada 
nova situação e contexto são atribuídos no-
vas nomenclaturas como Pseudo-ceticismo, 
a saber: Este característico de partidários 
fanáticos e ufanistas, marcada pelo tenta-
me de desqualificar proponentes de novas 
ideias taxando-os de “pseudo-cientistas” ou 
“promotores”, ou seja, a tendência de negar, 
ao invés de duvidar. Outro exemplo é o ceti-
cismo cientifico ou empírico, a dizer: comum 

no campo da ciência e de seus operadores, na 
qual, estes tentam a confiabilidade de certos 
tipos de afirmações, submetendo-os a uma in-
vestigação sistemática usando alguma forma 
de método científico. 

Porém, com o avanço tecnológico e os meios 
de comunicação é possível e visível uma glo-
balização das informações e um progresso em 
discussões e debates, tanto casuais ou organiza-
cionais. E apesar do ceticismo envolver o uso do 
método científico e do pensamento crítico, isto 
não necessariamente significa que os céticos 
usem estas ferramentas constantemente. 

Por fim, é importante compreendermos, 
que tanto o cético quanto o incauto são es-
tados que o ser humano deve ser preocupar, 
pois ambos “caminham” lado a lado. Para 
tanto, é imprescindível que busquemos o 
conhecimento e trabalhemos o ideal de res-
peito multo para não chegarmos a ser intole-
rantes e injustos, como, também, marionetes 
do sistema cartesiano social. 

Por Tales almeida andrade.
Estudante, estagiário de nível médio da 13ª Promotoria 

Regional de Itabuna - MPBA, 2º Conselheiro e Presidente 
Adjunto do Capítulo Itabuna da Ordem Demolay n 40 

– Mater da Bahia.
Email: talesalmeidadm@hotmail.com

Ceticismo
Contemporâneo

OPINIÃO

Por que você quer fazer Tea-
tro? Eu sempre faço esta pergun-
ta quando começo uma oficina. 
Quero entender o que motivou 
aquela pessoa a freqüentar as 
aulas de interpretação. E, quase 
sempre ouço a mesma resposta: 
perder a timidez! Ou ainda: Tra-
balhar na Televisão! Eis aí um 
ponto interessante para abrir a 
discussão de hoje: Fazer Teatro 
para fazer Televisão. A Televi-
são consegue passar a falsa im-
pressão de que todos que fazem 
Teatro um dia estarão na frente 
das câmaras. Esta convicção, ao 
mesmo tempo em que é nociva, 
serve de estímulo aos jovens 
para freqüentarem os cursos de 
interpretação. E, quando resol-
vem encarar de verdade o batis-
mo da ribalta, descobrem que a 
TV não é tão atraente assim. O 
Teatro sim, vicia, transforma, 
diverte, excita, abre caminhos, 
permite escolhas.

O Teatro representa, na te-
levisão, como bem afirma Pa-
trice Pavis: “um papel que não 
deve ser negligenciado. Todo 
um público só verá Teatro sob 
a forma de uma retransmissão, 
de uma gravação ou de um te-
leteatro. A produção teatral é, 

atualmente, muitas vezes guar-
dada sob a forma de um vídeo 
gravado. Portanto, é capital re-
fletir sobre as relações destas 
duas artes e sobre as transfor-
mações sofridas pelo evento te-
atral, quando transformado em 
programa de TV.”

Vale salientar que a falha 
técnica, sempre interessante 
no Teatro, significa na televi-
são o branco integral e o fim da 
comunicação. Não podemos ne-
gar que a televisão multiplica e 
muito por dez mil, numa única 
noite, o público médio de uma 
peça. Entretanto, você não pode 
“desligar” uma peça ou “conge-
lar” uma imagem na cena, sair 
e voltar depois para continuar 
assistindo. Ou vê-la novamente 
a hora que desejar. O Teatro é 
único. Por mais que as cenas se 
repitam a cada apresentação, 
elas nunca são as mesmas, mes-
mo que pareçam iguais.

“O encenador televisivo de 
um espetáculo teatral preexis-
tente ou de teleteatro pode es-
colher seja anular as manifesta-
ções mais evidentes e cênicas da 
teatralidade buscando efeitos-
-cinema, naturalizando a atua-
ção e os cenários, seja afixar de 

maneira ostensiva esta teatrali-
dade, ressaltá-la através de um 
cenário abstrato, uma dicção 
muito cantada, como se a câme-
ra efetuasse uma reportagem 
sobre os espaços teatrais.”

Eu ainda prefiro o Teatro. 
Na televisão, “o ator só existe 
em sua fragmentação, em sua 
metonímia, em sua integração 
ao discurso fílmico.” É só obser-
var que o que é levado em conta 
são somente suas reações psico-
lógicas e fisiológicas, em planos 
americanos - típica imagem em 
que a personagem é vista do 
joelho para cima. Na Televisão 
pode até facilitar a visualização 
da movimentação e o reconheci-
mento da personagem, mas, no 
Teatro a gente chama isso de 
descorpolarização.

Por Pawlo Cidade.
Ator, diretor de teatro,dramaturgo, 

escritor e membro da Academia de Letras 
de Ilhéus - Ilhéus-BA

Por Pawlo Cidade *

CULTURATeatro e televisão: 
descorpolarização

“A falha técnica, sempre interessante no 
Teatro, significa na televisão o branco 
integral e o fim da comunicação.”

Patrice Pavis

Cena da peça 
“Anúncio”, de
Danilo Marques

Estava a maré distante
que vazia deixava à vista,
áreas habitadas por uma imensidão rochosa.
O mar chegava, beijava as pedras
e elas, dengosamente, retribuíam.

Senti inveja delas!
Areia e mar, beijando-se
no vai e vem das ondas.
Areia, mar e pedras formavam
um carinhoso trio de afagos
que o vento, formando o quarteto,
acarinhava  e sussurrava
generosas palavras, confidências, melodias.

Dancei no hit da nossa canção
Copacabana, Copacabana...

Deixamos o tempo passar
E o nosso amor no ar,
A nos afastar.
E assim nos perdemos,
Como um barco num mar

Sem remos, sem horizonte
à deriva do amar.

Copacabana, Copacabana...
Essa é a nossa música
Que ficou no ar, sem sintonia e sem o  final ...

O Por do sol lindo,
Mágico e intenso
Tentou nos aproximar
À distância, senti seu calor
Nas atitudes fingidas,
Senti a sua saudade escondida.
Olhei para o céu, procurei
Nas desenhadas larvas de fogo,
bordadas em ouro, as nossas vidas sem Nós;
Haviam imagens distantes nas nuvens,
que por alguns instantes, juntavam-se
Formando um nacarado insólito desenho.

As desordenadas, confusas e melífluas imagens,
moldadas entre sombras e reflexos,
despertou-me o desejo de pintar um quadro à dois.

Poesias Por lucrecia rocha
Poetisa.

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

Matizes
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Atualmente cerca de 20% dos estu-
dantes universitários no país já estão no 
ensino a distância e a modalidade já é 
bem aceita pelo mercado de trabalho

Ensino a distância (EAD) é sinônimo 
de praticidade e, além disto, é sinônimo 
também de empregabilidade. As pesso-
as quando buscam uma graduação estão 
pensando no futuro, na facilidade de en-
contrar um bom emprego ou crescer den-
tro de uma empresa.  Nessa modalidade 
de ensino existe um ramo grande de op-
ções de cursos superiores, sejam tecnólo-
gos ou bacharelados. 

De acordo com Nérope Martinelli, 
gestor do polo da Uniube em Itabuna, 
para as pessoas que não dispõem de tem-
po livre e desejam incrementar o currí-
culo com cursos de qualidade, para cres-
cer dentro da própria empresa, o ensino 
a distância é um grande atrativo. “Para 
quem necessita buscar maior qualifica-
ção e terá que conciliar o trabalho com 
o estudo, o ensino a distância possibilita 
isto, pois o estudante monta seu horário 
de estudo, buscando manter uma harmo-
nia com as outras atividades que realiza. 
Além disso, são cursos de qualidade que 
garantem a boa recepção do mercado de 
trabalho”, explica Martinelli.

O MEC confirma o grande cresci-
mento do ensino a distância no Brasil. 
Dos cinco milhões de estudantes univer-
sitários que temos hoje, quase um mi-
lhão estão localizados no EAD. Em pou-
co tempo de uso desta modalidade, ela já 
conseguiu alcançar 20% de adeptos e de 
acordo com a expectativa, este número 
tende expandir cada vez mais, atenden-
do a crescente necessidade dos alunos e 
do mercado de trabalho.

As diversas opções de cursos EAD 
- As opções de cursos a distância são de 
diversas áreas e basta certificar que a ins-
tituição escolhida tenha o reconhecimento 
do MEC, que garante que o diploma de 
graduação a distância irá ter a mesma va-
lidade que o de um curso presencial. Na 
opinião de Martinelli, ao analisar os cur-
sos EAD que são mais procurados, uma 
grande parcela se destina para áreas de 

Administração e Gestão. “Para atender-
mos essa demanda, oferecemos cursos de 
bacharelado em Administração semipre-
sencial, especialização em Gestão Educa-
cional semipresencial, curso superior em 
Tecnologia em Agronegócios online e o 
curso superior de Tecnologia em Recursos 
Humanos online”, destaca Martinelli.    

Sabendo que as empresas sempre 
necessitam de gerentes, gestores, pla-
nejadores e especialistas em negócios, 
esta área do conhecimento, voltada para 
a administração e crescimento das em-
presas, é a que mais busca mão de obra 
especializada. 

Outras áreas como Pedagogia e as 
áreas de Tecnologia da Informação (TI) 
também são boas opções, devido à saída 
no mercado atual. Também há uma boa 
procura para os cursos de Ciências con-
tábeis, Normal Superior, Serviço Social, 
Biologia, Matemática, História, Geogra-
fia, Física e Letras. 

Os cursos EAD tecnólogos focam mais 
na parte prática do ensino e o bacharelado 
é algo mais amplo, focando a parte teórica 
e a prática. A opção por uma graduação 
em tecnólogo seria pelo tempo de curso, 
que costuma ser de 2 a 3 anos. Já o bacha-
relado tem uma duração maior, sendo de 
4 a 5 anos. Ao fazer a escolha por uma das 
duas alternativas, o que terá relevância é 
optar pelo curso que te agrade mais, focar 
no seu aprendizado e tornar constante o 
seu aperfeiçoamento.

EDUCAÇÃO

Modalidade de ensino a distância 
oferece variedade de cursos com 

amplo Mercado de Trabalho

A SÉTIMA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

A Prefeitura de Canavieiras realiza 
na próxima quinta-feira (9), às 9 horas, 
licitação na modalidade pregão presen-
cial, para a construção de um Centro de 
Referência Especializado de Assistên-
cia Social (Creas). O equipamento tem 
a finalidade de desenvolver serviços em 
atenção a indivíduos e famílias em si-
tuação de vulnerabilidade social, com 
fragilidade de vínculos afetivos, comu-
nitários, psíquicos, abuso sexual, uso 
de substâncias psicoativas violação dos 
direitos relativos ao nível de proteção 
social especial de média complexidade.

Segundo o prefeito Almir Melo, um 
dos mais graves problemas do Brasil é 
a situação de vulnerabilidade juvenil, 
o que não é diferente em Canavieiras, 
onde se constata um elevado número 
de crianças e adolescentes vitimados, 
em situação de risco pessoal, familiar 
ou social. A obra terá um custo de R$ 
285.715,00, com recursos do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome, inclusive a contrapartida do Mu-
nicípio.

De acordo com estudos, as situações 
reais foram detectadas no Programa de 
Efetivação de Medidas Socioeducativas, 
onde se verifica os casos de adolescente 
em cometimento de atos infracionais. 
Pelos dados apresentado no diagnóstico, 
o município tem passado por problemas 

de estruturações sociais de relevância, 
fugindo seriamente dos propósitos ide-
ais elencados nos códigos de direitos da 
criança e adolescente e também nos pro-
pósitos éticos desejados para estes cida-
dãos do futuro. 

Em vista da situação, o Município 
tem se sentido responsável por esta si-
tuação de fragilidade social em que se 
encontra e destaca a necessidade de 
ampliar a execução de programas de 
atendimento a crianças e adolescentes 
em situação de risco. “Estamos em-
penhados em colocar esse importante 
equipamento à disposição da população, 
especialmente ao público-alvo, no senti-
do de diminuir as fragilidades”, ressalta 
o prefeito Almir Melo. 

Objetivos do Creas - A Assistên-
cia Social atualmente é moldada pela 
Constituição Federal, pela Lei Orgâni-
ca da Assistência Social (Lei Federal 
n. 8.742/93) e pela Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS), esta última 
aprovada pelo Conselho Nacional da 
Assistência Social (CNAS) na Resolução 
n.145/2004, na forma de um Sistema 
Único da Assistência Social (SUAS) e 
considerando que a Política Nacional de 
Assistência Social não é mero programa 
de um governo, mas sim norma jurídica 
em vigore que deve ser seguida e obser-
vada por todos.

Prefeitura realiza licitação
para construção de Creas

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

largo,carnavais e religiosas,publicidade 
volante,exposições e vaquejadas

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

CIDADES

73.3613-2545 | 9134-5375
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Uma linda 
história de amor

O estudante de Engenharia Civil, Fábio Cardoso, e 
a estudante de Jornalismo e integrante da equipe de 
diagramação do Jornal Agora, Evellin Portugal, tro-
caram alianças no último dia 6 de outubro, na Igreja 
Adventista Central de Itabuna. A recepção, para fami-
liares e amigos mais achegados, foi no Tarik Fontes.

Após o casamento, o lindo casal partiu em lua de 
mel para Porto de Galinhas, em Pernambuco.
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O ano de 2013 foi bastan-
te produtivo cientificamente 
para a Santa Casa de Mise-
ricórdia de Itabuna (SCMI). 
O novo Ambulatório do Hos-
pital São Lucas, por exemplo, 
inaugurado este ano através 
de uma parceria com a Uni-
versidade Estadual de Santa 
Cruz (Uesc), para atendimen-
to clínico voltado exclusiva-
mente aos pacientes do Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
foi destaque através de várias 
ações dos seus médicos. 

O médico Luis Jesuíno 
Andrade, especialista em En-
docrinologia e Metabologia 
pela Sociedade Brasileira de 
Endocrinologia e Metabo-
logia, Fellow pelo Interna-
tional College of Surgeons 
- Endocrine Surgery (USA), 
sinaliza a área de endocrino-
logia como um dos destaques 
do setor. No decorrer do ano 
ele publicou quatro artigos 
científicos em revistas médi-
cas internacionais de impacto 
(JCR) científico, além de ter 
participado como palestrante 
de Congressos Médicos Nacio-
nais e do Congresso Mundial 
de Ultrassonografia.

“Esse ano, além dos arti-
gos publicados, encaminha-
mos 10 artigos para análise 
em revistas médicas indexa-
das ao medline, Lilacs e Scie-

lo (uma série sobre prescri-
ções off-label em diabetes), 
sendo dois deles já aceitos 
para publicação em 2014”, 
frisou o médico Luis Jesuíno, 
que também tem mestrado e 
é PhD em Endocrocrinologia 
pela Universidade Federal da 
Bahia, além de Título de Es-
pecialista em Diagnóstico por 
Imagem - Ultrassonografia 
Geral, pelo Colégio Brasileiro 
de Radiologia.

Entre os manuscritos pro-
duzidos pelo especialista es-
tão: “Grading Scale of Visceral 
Adipose Tissue Thickness and 
Their Relation to the Nonal-
coholic Fatty Liver Disease” 
- Aceito para publicação nos 
Arquivos de Gastroenterolo-
gia; “Off-Label Prescriptions in 
Diabetic Nephropathy” - Aceito 

para publicação no Jornal Bra-
sileiro de Nefrologia; - “Imagi-
nARTE” – Sob análise na Re-
vista Argentina de Radiologia; 
e “Type 2 Diabetes Mellitus 
Prevention – Prescriptions Off-
-Label – Sob análise no Brazi-
lian Journal of Medicine and 
Human Health”.

O provedor da Santa 
Casa de Misericórdia de Ita-
buna (SCMI), Eric Ettinger, 
salienta que ações e resul-
tados como estes reforçam o 
potencial dos profissionais 
que atuam na Santa Casa de 
Itabuna, e consequentemente 
a qualidade dos serviços ofe-
recidos pela instituição que 
é considerada como o maior 
Complexo  Filantrópico de 
Saúde do interior do Norte e 
Nordeste do Brasil.
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A complexidade 
que exclui

Constatei com pesar dias atrás que, bus-
cando a erudição, muitas vezes alguns veícu-
los de comunicação acabam privando os menos 
instruídos do acesso às informações. Quando 
isso se dá nos meios acadêmicos é até compre-
ensível, visto que se espera maior conhecimen-
to dos letrados, entretanto, quando isso ocorre 
no âmbito religioso, remete a questionamentos 
em relação a qual o objetivo a ser atingido. 
Complicar a religião equivale a prolongar o 
sofrimento daqueles que anseiam por um copo 
d’água. Jesus veio para simplificar, mas con-
tinuam a existir os que desejam catalogar um 
sem número de preceitos, envolvendo-os em 
embalagens sagradas e intocáveis, ininteligí-
veis aos simples, que não conseguem decifrar 
os intrincados labirintos do saber soberbo. É 
sempre possível escrever de modo a dificultar 
a compreensão, não é mesmo?

Verifico que muitos possuem aquilo que já 
foi denominado por alguém de “Síndrome do 
Professor Astromar”. Para quem não se lem-
bra ou não teve a oportunidade de ver e ouvir, 
professor Astromar foi um dos personagens 
que fez parte do elenco da novela global Ro-
que Santeiro, exibida em 1985. Proferia lon-
gos discursos, com palavras rebuscadas, e era 
aplaudido pelo povo em geral que, no entanto, 
não entendia absolutamente nada do que ele 
dizia. Tal referência também me fez lembrar 
de um texto que foi distribuído num curso de 
formação de expositores do qual participei, in-
titulado: “fale bonito e não diga nada”. Muitos 
“Astromares” desconhecem até mesmo o signi-

ficado das palavras que empregam, usando-as 
tão somente pela bela sonoridade que provo-
cam quando proferidas, ou para angariar ad-
miração frente ao aparente domínio de termi-
nologia complexa.

Para muitos intelectuais nada é mais pra-
zeroso que se jactar diante de pessoas humil-
des, que se vêem perdidas frente tanto bazo-
fiar. A incompreensão alheia acaba por lhes 
conferir a idéia de maior saber, quando na 
verdade deveria lhes envergonhar ante o pre-
cioso momento desperdiçado. Pena não termos 
todos as mesmas oportunidades! O saber não 
deveria ser destinado a elites ou grupos privi-
legiados, mas a toda a população.

Ainda que assim não seja, urge que as 
pessoas instruídas desçam de seus pedestais, 
onde comodamente arquivam assombrosas 
manifestações de admiração coletiva, para 
garimpar talentos junto aos prodigiosos popu-
lares, ansiosos por uma palavra necessária e 
inteligível que sacie a sede que sentem em seu 
interior. Elitizar a religião utilizando termino-
logia complexa e incompreensível aos menos 
favorecidos equivale a soterrar o exercício das 
bem-aventuranças pregadas pelo Mestre, que 
priorizou o simples, enalteceu os humildes, e 
referiu-se aos soberbos com as denominações 
de hipócritas e sepulcros caiados.

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 

Amigos de ideia e
amigos de tempo

Melhor serem dois do que 
um, porque têm melhor 
paga do seu trabalho. 
Porque, se um cair o outro 
levanta o companheiro 
(Eclesiastes 4:9 -10).

Como diz Peale “uma forma efi-
caz de erguer o ânimo é o compa-
nheirismo com os que conservam a 
mente elevada, porque a associação 
contínua com indivíduos negativis-
tas tende a contagiar você com ne-
gativismo e melancolia”.

Ter amigos é uma fonte de 
aprendizagem e de troca de experi-
ências. Fazer amizades com pessoas 
que sabem valorizar as nossas limi-
tações. Exemplificando: ninguém, 
jamais se sentou para “sozinho” 
escrever um texto. Sabemos que 
há certas semanas, certos meses e 
até anos em que um articulista de-
saparece do convívio social, acom-
panhado de seu computador ou até 
mesmo da sua máquina de escrever, 
mas mesmo assim ele sabe que não 
está realmente sozinho; Se chegar a 
publicar um livro, isto só acontecerá 
devido a muitas outras pessoas.

Para mim há dois tipos diferen-
tes de amigo: amigo de ideia e amigo 
de tempo. Se eu fosse citar o nome 
de todos e todas, o número de pági-
nas ultrapassaria o número de pági-
nas desse jornal. Quantos amigos e 
amigas necessito de agradecer, Por 
isso citarei apenas alguns, mas na 
certeza de que há muitos outros e 
muitas outras.

AMIGOS DE IDEIA
São pessoas que através de su-

gestões, livros, ideias, cartas ou até 
um telefonema motivaram e estimu-
laram-me a escrever.  Meu querido 
irmão Agenor deu o primeiro empur-
rão ao pedir-me para escrever para a 
revistinha da Escola Rotary chama-
da O valor do que cremos. Minhas 
colaborações chamaram a atenção 
dos saudosos doutores Lessa e Luiz 
Coelho.  Mariamélia Alpoim grande 
incentivadora, Suely (=Sula) leitora 
assídua dos nossos artigos sema-
nais. Auxiliadora Oliveira (Dora) 
na época do curso colegial, quan-

tas manhãs e quantas tardes ia eu 
a sua casa na Avenida Ilhéus e ela 
ali estava para passar informações 
e conteúdos não bem entendidos por 
mim na aula anterior, com o cafezi-
nho gostoso feito por sua bondosa 
mamãe. Preenchendo a lacuna en-
tre os amigos de ideia e os amigos de 
tempo, acha-se uma pessoa especial 
meu pai Agenor Palmeira. Foi ele 
que penetrou nos sombrios recantos 
da minha alma, e introduziu-me no 
maravilhoso mundo de Deus. Este 
mundo de cintilante luz solar e bri-
lhantes nuances de cores invariá-
veis, que ainda hoje me fascina com 
suas surpresas e prodígios. Foi ele 
que, olhando-me, vislumbrou aquilo 
que Deus tinha em mente.

AMIGO DE TEMPO
São pessoas que através do 

amor, encorajamento e tempo, evi-
taram que eu perdesse a esperança 
e acreditasse que tudo não passava 
de um lamentável engano. Empre-
gando de maneira incrível sua com-
preensão e seu tempo, essas pessoas 
tão estimadas me impeliram, esti-
mularam e puxaram na longa e ín-
greme escalada. Serei eternamente 
grata pelo que fizeram.

Quão bom e como suave é quan-
do uma família contribui para que 
alguém possa escrever e a dívida 
que tenho com meus queridos filhos 
Nil, Agenor, Alessandra e Adriane 
jamais poderá ser paga em dinheiro. 

A amizade é algo tão importante 
para nós como a água é para os pei-
xes; é algo tão vital quanto a eletri-
cidade é para uma lâmpada. Sábado 
próximo é o dia do amigo e, eu, agra-
deço a Deus por pessoas especiais 
que Ele pôs em minha vida. Alguns 
estão comigo quase que diariamente; 
outros   vejo com intervalo maior de 
tempo, mas no mesmo amor; alguns 
me marcaram muito no passado e 
outros ainda estão imprimindo suas 
marcas nas páginas da minha vida.

A AMIZADE É, ASSIM,
ESSENCIAL À VIDA. 

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

REFLEXÕES

                                     Por agenilda Palmeira *

A partir de quinta-feira (02/01), 
usuários de planos de saúde terão di-
reito a receber 37 drogas orais indica-
das para o tratamento de 56 tipos de 
câncer. Também poderão fazer uma 
série de exames genéticos para detec-

tar risco de doenças hereditárias ou de 
câncer. As novidades constam do novo 
rol de procedimentos e exames obriga-
tórios aos planos de saúde, atualizado 
a cada dois anos pela Agência Nacio-
nal de Saúde Suplementar (ANS). 

O leilão das linhas interesta-
duais de ônibus, que será feito pela 
Agência Nacional de Transportes 
Terrestres, será restrito a empre-
sas nacionais “prestadoras de ser-
viço público regular de transporte 

rodoviário coletivo de passageiros, 
operados com ônibus rodoviário”. A 
mudança foi sugerida pelo Ministé-
rio do Transporte. A versão original 
permitia a participação de qualquer 
interessado.

SANTA CASA

Ambulatório do Hospital São Lucas é
destaque com produções científicas

Planos de saúde

Leilão restrito



Por antonio Nunes de Souza*

OPINIÃO

Chamo de oração do sábio e do 
povinho, o ROSÁRIO. Excelente 
oportunidade esta para falarmos  
do mesmo, pois estamos em ou-
tubro, mês do rosário, do rosário 
de Nossa  Senhora; repito de Nos-
sa Senhora, porque  existe agora 
uma infinidade de  rosários.  Digo 
oração do sábio e do povinho, por-
que o objeto devocional, rosário ou 
terço, encontra-se na mão do povo 
em geral, como na mão de cientis-
tas como Guilherme Marconi, in-
ventor do rádio.

As contas do rosário ou terço, 
servem para nos estimular cons-
tantemente para a oração, aju-
dando a afastar as distrações.

Repito oração do povinho, 
também, porque uma pessoa sem 
cultura pode recitá-lo muito bem, 
desde que possa rezar o Pai-nos-
so, a Ave-Maria e o Glória ao Pai, 
refletindo por pouco que seja em 
cada um dos mistérios, mesmo 
anunciados por outra pessoa. As-
sim passará rapidamente  toda  a  
vida  de Jesus e da Virgem San-
tíssima, ao tempo em que pela  
prece,  a partir do coração e dos 
lábios   estará louvando o Senhor.
Naturalmente, durante a reza do 
santo rosário, pela cabeça  de um 
grande  teólogo, de  um grande  
exegeta bíblico, passarão  concei-
tos  bem mais profundos do que 
passam  pela cabeça de um sim-
ples fiel  que mal sabe um pou-
co  de catecismo  e de bíblia.Mas, 
não podemos deixar de salientá-
-lo:no rosário,  em  qualquer ora-
ção,  o essencial não é a cultura  
da pessoa,mas sua  devoção,seu 
amor  a Deus.Conta-se que um 
dos primeiros discípulos de São 
Francisco  de Assis, falando com 
o grande místico  e sábio São 
Boaventura, então  neste mun-
do ainda, frei Boaventura, disse  
que este era muito feliz porque  
com o seu grande saber era ca-
paz de amar mais a Deus. O san-
to, porém, lhe disse que até uma 
velhinha ignorante podia amar a 
Deus tanto quanto frei Boaventu-
ra. Então o frade entrou em êx-
tase exclamando: “Feliz velhinha 
que pode amar a Deus como frei 
Boaventura.”.

Através das aparições de 
Lourdes e de Fátima bem sabe-
mos o apreço da Virgem Maria 

para com o Rosário.
Veja o que dizia o Papa, bem-

-aventurado João XXIII, ao lado 
do qual tive a honra de tirar uma 
foto, que conservo com religioso 
carinho: “Nós não deixamos de 
rezá-lo todo inteiro cada dia do 
ano”. E o bem-aventurado João 
Paulo II: “O Rosário é minha ora-
ção predileta. Oração maravilho-
sa! Maravilhosa na simplicidade e 
na profundidade”.

Com relação a São Padre Pio 
de Pietrelcina podemos dizer que 
parecia o rosário encarnado de 
tanto andar com ele nas mãos e 
rezá-lo dia e noite um sem fim de 
vezes. São Padre Pio, que conheci 
pessoalmente, gostava  de contar 
uma anedota interessante sobre 
a importância  da devoção ao ro-
sário.Ele narrava  que um  dia 
Jesus  quis fazer uma sondagem  
no céu para verificar as pessoas  
que lá se encontravam. Notou 
então alguns que certamente não 
deviam estar ali. Ele reclamou 
seguidamente  com São Pedro, 
porteiro do céu, por que  tinha 
deixado aquela gente entrar.Pe-
dro, cabisbaixo,prometeu mais 
cuidado.Jesus, contudo, resolveu  
fazer outra batida e se topou  com 
outras caras que não podiam fi-
gurar  no paraíso.Foi  então  re-
clamar com mais severidade com 
Pedro.Este, porém,  respondeu: 
“Eu não posso dar jeito  e nem 
mesmo o Senhor  pode da jeito.” 
E Jesus, mais e mais intrigado: 
“Como? Nem eu posso dar jei-
to?!” E Pedro: “Isto mesmo.Nem 
o Senhor pode dar jeito, porque  
tem um canto onde sua Mãe fica 
com uma corrente pendurada e 
puxando para cima toda aquela 
gente”.

Era o caso dos devotos do rosá-
rio, caro Leitor ou Leitora.

O sentido, porém, da anedota 
não é que um devoto do rosário 
pode pintar o sete e depois entrar 
feliz no céu e sim que a devoção ao 
rosário é um meio extraordinário 
para conseguir uma proteção es-
pecial da Mãe de Jesus e recursos 
para se afastar do mal e praticar 
o bem.

Por Antônio Lima dos Santos.
Professor e Membro da Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI). Governador Valadares – Minas Gerais.

E-mail: profalsantos@gmail.com 
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REFLETIR

                        Por antônio lima dos Santos*

A oração do sábio 
e do povinho

Esse clichê conhecido e muitíssimo usa-
do nos fins de anos, criado certamente pelas 
mídias comerciais, é claro, objetivo, simples e, 
sem dúvida alguma atinge seu ideal de con-
sumismo, sendo um processo entranhado na 
mente de todas as pessoas, seguindo a tradi-
ção passada por gerações durante suas vidas!

Entretanto, dentro do seu bojo, pouquís-
simo está explícita a intenção religiosa, já 
que nele as objetivações principais é que você 
tenha uma noite agradável, uma ceia farta, 
deguste bons vinhos ou champanhe, receba e 
dê bastantes presentes e, que o próximo ano 
que começará seja cheio de progressos, cres-
cimentos financeiros, melhorias profissionais, 
etc.. Até aí vai tudo bem, porém, lamentavel-
mente, pouco ou nada focaliza a parte mais 
importante e celestial que é a religiosidade 
do evento, da data, seu significado, o revigo-
ramento da fé e, acima de tudo, o nosso amar 
a Deus sobre todas as coisas, pois Ele, na 
sua bondade, mandou seu filho Jesus Cristo 
para mostrar aos homens os caminhos da paz 
através das suas palavras e exemplos, voltan-
do para os braços do seu Pai após bastantes 
sofrimentos, porém com a felicidade do dever 
cumprido!

Não estamos querendo desmistificar a 

“estória”, o que queremos é reativar a memó-
ria para a “historia”, dando um cunho diferen-
ciado e com a objetivação mais direcionada a 
parte da religiosidade que, para tanto, basta-
ria uma modificação nesse desgastado refrão, 
colocando a verdade bíblica que, verdadeira-
mente, devemos comemorar!

Devemos nós, pelas experiências e sabe-
dorias que somente o tempo nos ensina, fazer 
com que os jovens entendam a necessidade da 
iluminação divina que sempre clareará nos-
sos caminhos, desde quando estejamos cum-
prindo nossa parte de bons cristãos!

Eu se tivesse o poder de mudar, substi-
tuiria esse slogan desgastado por outro mais 
longo, porém dando ênfase ao que significa o 
verdadeiro Natal:

“Comemore a maior data da cristandade 
lembrando-se, que nesse dia nasceu o meni-
no Jesus, aquele que veio ao mundo para nos 
salvar. E, no próximo ano, você seja mais so-
lidário, humano e ame aos seus irmãos como 
Jesus nos amou!”

Um Natal com fé é um Natal feliz!!!

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

Grapiúna de Letras. Itabuna-Bahia
E–mail lantoniodaagral26@hotmail.com

Feliz Natal...
“Feliz Natal e 
próspero Ano Novo!”

Transcrevo nessa coluna 
reportagem publicada na 
Revista Pense Leve.

Dizem por ai que, quando 
se aprende a andar de bicicle-
ta, nunca mais s esquece! O di-
tado popular é apenas um bom 
motivo para incentivar a ativi-
dade e, de quebra, testar como 
andam suas habilidades. Além 
de prazerosa, a prática, a prá-
tica faz bem à saúde. “A bici-
cleta é sempre uma boa saída, 
pois ajuda a afastar as pessoas 
do sedentarismo, movimenta 
todos os músculos e ainda con-
tribui com a preservação do 
meio ambiente”, atesta Paulo 
Roberto Correia, fisiologista do 
esporte e professor da Univer-
sidade Federal de São Paulo 
(Unifesp).

Bom para o corpo: pode co-
memorar, pois um passeio de 
40 minutos queima em torno 
de 300 calorias e ainda auxi-
lia no combate à flacidez. “As 
partes mais estimuladas são 

panturrilhas, quadris e coxas”. 
Afirma o ortopedista Maurício 
Póvoa Barbosa, da Clinica de 
Orthobone, de São Paulo (SP). 
Braços e peitoral também são 
trabalhados em casos de per-
cursos que exigem mais do ci-
clista, como trilhas e subidas. 
Pedalar ainda ajuda a comba-
ter problemas como colesterol 
alto, hipertensão, obesidade, 
depressão e diabetes. Para 
obter bons resultados, o reco-
mendado é realizar sessões de 
30 minutos pelos menos cinco 
vezes por semana.

Esporte democrático: ou-
tra boa notícia é que não há 
contraindicações. “Pessoas de 
todas as idades podem fazer”, 
afirma Barbosa. “Porém, exer-
cícios devem ser realizados cor-
retamente. Escolha uma roupa 

bem confortável, um bom tênis, 
faça aquecimento adequado e 
alongue o corpo”, recomenda 
Correia. Segundo ele, quem 
está há um bom tempo sem 
praticar atividades físicas deve 
consultar um médico antes do 
inicio das pedaladas. Manter a 
postura correta também é fun-
damental. “Nada de forçar a co-
luna ou ficar curvado demais.

Busque uma posição con-
fortável”, finaliza. 

Deixar o carro em casa e ir 
para o trabalho de bike é uma 
prática que cresceu nas capi-
tais do Brasil. Em São Paulo, 
por exemplo, o aumento foi de 
183% em dez anos, de acordo 
com a Pesquisa Origem/Desti-
no realizada pelo Metrô de São 
Paulo. O corpo e a mente agra-
decem!

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

Vá de Bike!



Embora nem toda mulher 
de verdade se chame Amé-
lia e nem toda a Amélia seja 
uma mulher de verdade, os 
moradores daquela rua que-
riam homenagear o prenome 
feminino que o poeta ligou, 
um dia, com as qualidades da 
mulher de verdade.

Naquela rua havia, então, 
mais de oitenta mulheres, 
entre –crianças, adolescentes 
e adultas, que se chamavam 
Amélias. Era Amélia “ que 
não tinha a menor vaidade”; 
Amélia “que tinha tanta pa-
ciência”; Amélia “ que passa-
va fome ao seu lado”; Amé-
lia “ aquilo que era mulher”; 
Amélia “que era a mulher de 
verdade”. Amélias...Isso fazia 
oito anos sem haver naquela 
rua outra mulher que não  se 
chamasse Amélia.

Na Câmara Municipal já 
tramitava um projeto que, se 
a situação perdurasse assim, 
por mais de dois anos, aque-
la rua deixaria de ser “Jor-
ge, um homem de verdade”, 
para ser “Amélia, a mulher 
de verdade”.

Por coincidência uma casa 
havia sido desocupada, pela 
mãe e por duas filhas chama-
das Amélias, sendo reocupa-
das por outras três mulheres, 
também chamadas Amélias. 
Já era até proibido mudar-se, 
sem garantir a vinda de Amé-
lias, na mesma quantidade, 
para morar no mesmo imóvel.

Os moradores da rua não 
podiam dar outro prenome, 
que não fosse o de Amélias, 
às crianças recém-nascidas. A 
liberdade de escolha do  pre-
nome, só era permitida, se 
o sexo fosse masculino. Aí o 
prenome podia ser Bidim, Ze-
zin, Dudé...

Até o único pederasta e 
mal-me-qer que morava na 
rua, o famigerado Zé da gela-
deira, passou a chamar-se e 
ser chamado de:

- Amelinha!
Os proprietários dos imó-

veis situados naquela rua não 
podiam aluga-los nem vendê-
-los, a não ser a mulheres 
chamdas Amélias, a rapazes 
solteiros, ou a homens casa-
dos com dona Amélia e que 
tivesse todas as suas filhas 
registradas com o nome de:

- Amelinhas!
Houve até uma ação de 

despejo, cujo morador foi obri-
gado a deixar o imóvel, por in-
sistir em registrar a sua filha 
com o nome de:

- Maria Amélia!
A casa continua desocupa-

da. Nela puseram um aviso:
- Aluga-se somente a mu-

lheres chamadas Amélias, a 
rapazes solteiros ou a homens 
casados com dona Amélia e 
que seja pai só de filhas cha-
madas:

- Amelinhas!

Por Jorge Luís Santos

A ruas das amélias

CRÔNICA

Por Jorge Luís Santos*
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O professor-historiador Car-
los Roberto Arléo Barbosa, re-
lançou o livro “Notícia Histórica 
de Ilhéus”, 5ª edição, revista e 
ampliada.

O evento aconteceu no últi-
mo dia 05/12, às 19h, no Colégio 
Fénix, na cidade de Ilhéus e foi 
bastante prestigiado pela comu-
nidade regional, composta por 
jornalistas, membros das acade-
mias de Letras de Ilhéus (ALI), 
Grapiúna de Letras (AGRAL) 
e Letras Jurídicas do Sul da 
Bahia (ALJUSBA), além de au-
toridades, artistas, professores, 
amigos e familiares.

O livro - Notícia Histórica 
de Ilhéus traz os principais fatos 
relativos à história de Ilhéus, e 
tem grande importância, não 
só para o conhecimento desta 
história, mas também, para os 
pesquisadores que procuram se 
aprofundar neste conhecimento. 

O autor – Arléo Barbosa 
nasceu em Jequié, mas mora em 
Ilhéus desde a adolescência. É 
funcionário do Banco do Brasil 
aposentado e professor especia-
lista em História Regional, em 
História Contemporânea e em 
Educação Brasileira e Mestre 
em Educação, na linha de Histó-
ria e Cultura. É também profes-
sor aposentado como titular de 
História da Bahia e de História 
Regional, da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz – UESC.

Como historiador e escritor, 

é autor das seguintes obras: 
“Monaquismo e Educação” 
(1972); “Nhoesembé” (1973); 
“Ilhéus” em parceria com Hori-
zontina Conceição (1976); “Notí-
cia Histórica de Ilhéus” (1981), 
edição comemorativa do Cen-
tenário da Cidade, atualmente 
na 5ª edição; como resultado do 
mestrado em educação, escre-
veu “A Rede Pública de Ensino 
Médio em Ilhéus: análise de um 
trajeto histórico” (2000.

Foi presidente da Fundação 
Cultural de Ilhéus, do Conselho 
Municipal de Cultura; e presi-
diu a Academia de Letras de 
Ilhéus (ALI) por dois mandatos; 
e atualmente é Diretor do Colé-
gio Fênix/Objetivo, em Ilhéus.

Arléo Barbosa relança
Notícia Histórica de Ilhéus

No artigo anterior prometi entrar 
num ambiente mais propício ao lado 
espiritual: como os sentimentos abs-
tratos nos conduzem a realizar coisas 
que jamais poderíamos imaginar que 
faríamos. Vamos lá...

Energias biológicas, psicológicas e 
espirituais sempre nos encaminham 
na direção de algo. São os estímulos in-
ternos com que somos providos ao nas-
cer e ao crescer. Ambientes valorados 
por esses sentimentos são importantes 
no contexto motivacional. Pessoas que 
pregam o amor sempre se sentirão mo-
tivadas, não por serem consideradas 
bobas, mas por terem coração puro e li-
vre dos males da mente, até mesmo de 
bens materiais. Como exemplo temos 
grandes líderes que atingiram seus 
objetivos - como Mahatma Gandhi, 
Madre Tereza de Calcutá, Irmã Dulce - 
focando apenas nos sentidos biológicos, 
psicológicos e espirituais.

De forma generalizada, temos 
três vertentes de forças energéticas. 
A primeira é a biológica: manifesta-se 
pelo desejo de alimento, água, sexo, 
de se movimentar, ou seja, aquilo que 
Maslow denomina como necessidades 
fisiológicas. A segunda é a psicológi-
ca: manifesta-se através dos senti-
mentos mais abstratos ou passionais 
como ciúmes, esperança, inveja, or-
gulho, sentimento de culpa, remorso, 
desejo de justiça, vaidade, generosi-
dade, senso moral... Algumas dessas 
forças - como a inveja, por exemplo – 
destroem a nós mesmos. Há também 
um comportamento social instável, 
não importa se for num ambiente cor-
porativo, familiar ou político. Enfim, 
qualquer que seja o ambiente em que 
estejamos inseridos, há uma inconsis-
tência, uma ausência de propósitos, 
uma fragilidade no caráter das pesso-
as ante questões que lhes são impos-

tas, tomados por um senso de urgên-
cia baseada num imediatismo com a 
desculpa da sobrevivência. Isso leva 
a um descontrole do organismo social. 
Políticos que fazem acordos ímprobos 
por minutos adicionais nos horários 
eleitorais, sem se importarem com a 
dissonância ideológica. Profissionais 
de companhias privadas que travam 
verdadeiras batalhas, planos cheios 
de estratagemas contra o colega da 
mesa ao lado por busca de notorie-
dade com o objetivo de maior remu-
neração. Junto com ódio, a inveja é o 
mais destruidor dos sentimentos. A 
terceira força de energia é a espiri-
tual: como o amor universal ou amor 
ágape que Jesus citou em um dos 
seus sermões, a compaixão por assim 
dizer, o que muitos também chamam 
de intuição. 

Muitas de nossas forças energéti-
cas vêm da nossa célula familiar, por 

isso muitos de nossos comportamentos 
na empresa têm origem em nossas fa-
mílias. Sobre isso, Laurent La Pierre 
conceitua a hereditariedade biológica: 
“ela tem uma influência e deve ser re-
conhecida em seu justo valor; do mes-
mo modo, a herança sócio-cultural dos 
diferentes meios no seio dos quais o su-
jeito é criado, educado e civilizado tem 
uma influência inegável sobe o psiquis-
mo”.      As figuras dos pais podem es-
tar interiorizadas como ativamente be-
nevolentes ou perseguidoras, amantes 
ou dominadoras, o que leva o sujeito a 
utilizar mecanismos psicológicos bem 
conhecidos como a negação, a idealiza-
ção, a inveja, o desprezo...  Nossa per-
sonalidade é, em grande parte, anima-
da por esses objetos introjetados. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e Criatividade Como 
Fatores Motivacionais - VII.

Mecanismos de Defesa.
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Precisamos ser
a misericórdia 
para os nossos

“Vieram pessoas trazendo numa 
padiola um homem que estava parali-
sado; eles procuravam fazê-lo entrar e 
coloca-lo diante dele; e como, por causa 
da multidão, não viam por onde faze-lo 
entrar, subiram ao telhado e, através 
das telhas, fizeram-no descer com a sua 
padiola no meio da assistência, dian-
te de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: 
‘Teus pecados te são perdoados’” (Lc 
5,18-19).

Aquele homem não tinha mais como 
ir sozinho, tal era a situação a que ele 
havia chegado. Foram seus amigos que 
o colocaram na maca e o levaram para 
Jesus. Tiveram um grande trabalho por-
que não tinham como entrar no local. 
Mas finalmente conseguiram leva-lo à 
presença de Jesus.

É assim que precisamos fazer com os 

nossos. Não podemos parar de trabalhar 
enquanto não conseguirmos levá-los to-
dos até Jesus. Ao ver aquele homem na 
padiola, Jesus percebeu que a maior ne-
cessidade desse homem era o perdão dos 
seus pecados.

A maior necessidade dos nossos é 
essa também. Eles estão nesta situação 
porque foram para longe de Deus e aca-
baram no pecado, como aquele homem 
paralisado. O pecado vai entrevando a 
pessoa de tal maneira que se torna vão 
qualquer socorro humano. É preciso o 
socorro divino.

Deus o abençoe!

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

1- Comecei a trabalhar em janei-
ro de 2007 e nunca recebi repouso 
semanal remunerado. Fazia horas 
extras, por necessidade do serviço, 
e nunca as recebia. Além disso, em 
março fui reenquadrado para outra 
função, com aumento salarial. Em 
setembro foi celebrada convenção 
coletiva, que fixou reajuste do sa-
lário, mas a empresa disse que não 
tenho direito, pois já tive aumento. 
Faço jus ao RSR? Este se projeta no 
valor  das férias, 13º e FGTS? E as 
horas extras? Tenho direito ao rea-
juste salarial? Célio Silva.

Caro Célio, O direito ao repouso se-
manal remunerado, que pode cair em 
qualquer dia da semana, mas, preferen-
temente aos domingos, e, obrigatoria-
mente pelo menos uma vez por mês num 
domingo, é direito de todo empregado e 
deve ser sempre cumprido pelo empre-
gador. Na hipótese de haver trabalho to-
dos os dias, sem a folga semanal (RSR), 
o pagamento há de ser dobrado, pois re-
presenta a folga não concedida e mais 
o pagamento do trabalho executado, e 
este deve ser pago como extraordinário, 
com o acréscimo legalmente previsto.

O valor do trabalho extraordiná-
rio é salário e como tal, incide sobre 
os recolhimentos do FGTS, INSS, fé-
rias e seu adicional. Mas a reclamação, 

mas deve ser feita judicialmente até 5 
anos, enquanto estiver no trabalho e 
até dois anos, depois de sair, sob pena 
de prescrição.

 
2- Fui estagiário por dois anos 

e, ao concluir a faculdade, tive que 
abrir uma pessoa jurídica para con-
tinuar trabalhando na mesma em-
presa da época do estágio. O contra-
to diz que a contratante se exime de 
qualquer obrigação trabalhista. Ela 
também não me pagava o valor do 
transporte e tampouco a periculosi-
dade do ramo petroquímico. Como 
posso receber todo o devido? Fer-
nando Júnior.

Prezado Fernando Júnior, Primei-
ro, a imposição de ser aberta uma firma 
para a continuidade do trabalho, não 
pode prevalecer. É uma burla usada fre-
quentemente, mas sem valor jurídico, 
posto que você permanecerá no emprego 
cumprindo as ordens do patrão.

Pelo que sinto de sua questão, como 
posta, na verdade você já era empre-
gado mesmo antes de se formar, pois a 
regulamentação do estágio impõe um 
limite horário rigoroso para permitir 
a freqüência à faculdade de mais uma 
autorização da própria faculdade ende-
reçada à empresa onde o estágio vai ser 
cumprido.

E-mail: ebc@britocunha.com.br  

Por Eurípedes Brito Cunha  

os interessados em enviar 
perguntas sobre o tema Direito do 

Trabalho ao Dr. Eurípedes 
Brito Cunha, encaminhar para 
direitos@jornaldireitos.com.br

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.

Na realidade tal como ela é, todo 
saber literário e  vivencia do dia-a-dia, 
devem caminhar com passos  alinhados 
rumo a verdadeira civilização. Neste 
sentido, as duas culturas, a materialis-
ta e a espiritualista, irão caminhar com 
os pés no chão e os olhos  no futuro. Os 
bens matérias são necessários, a maté-
ria, a pedra bruta, o dinheiro, o carrão, 
a jóia; mas, não são bens eternos. As pe-
dras no mundo material duram mais do 
que cada um de nós.  

É bom saber que a época da cultura 
materialista chegará ao seu fim; ao mes-
mo tempo, é chegada a época da ascen-
são inesperada da cultura espiritualista. 
As pessoas que acreditarem nisso serão 
pessoas felizes, nesta nova Era. Por isso, 
tenho dito: Faz bem ser do Bem.

Obter a confiança de Deus é algo de 
valor inestimável. Se a conseguirmos, tudo 
correrá bem e teremos uma vida repleta de 
alegrias. Para vivenciarmos este paraíso 
temos que estar longe  e combater a doen-
ça, o conflito e a pobreza. 

E como tudo será exposto à Luz, de 
acordo com o princípio da concordância, 
os desonestos irão gradualmente decair 
e os honestos prosperar.  Esta nova era 
refere-se uma civilização espiritualista, 
isto é, refere-se ao grande desenvolvi-
mento da civilização espiritualista em 
relação à civilização material.

Lutar pelo bem-estar do próximo é a 
condição essencial  para nos tornarmos 
felizes. É uma tolice  almejar a felicidade 
semeando a infelicidade. É como a água 
de um recipiente: se a empurramos, ela 
volta; se a puxamos, ela se afasta. 

Aos políticos, cabe esquecerem a si 
próprios, ponto a felicidade do povo aci-
ma de tudo e erigindo-se como exemplos 
de boa conduta.

Vale lembrar que temos que acredi-

tar na força superior, na sabedoria que 
vem de Deus, para implantarmos essa 
civilização do bem. Diz-se que a inteli-
gência é humana quando o conhecimen-
to é aprendido; é Divina, quando não 
depende de aprendizado. Então, quem 
possui inteligência superior consegue 
resolver qualquer problema em poucos 
minutos.

Por outro lado, as flores, as folhas, a 
beleza dos rios e das montanhas, os pás-
saros, os insetos, os peixes e outros ani-
mais não podem deixar de ser admirados 
como obras extraordinárias da Arte Di-
vina, mas o homem é, inegavelmente, a 
obra-prima do Criador.

 
Reflexão

1- O amor espanta qualquer malefício.
2-  Muita luz é como muita sombra; não 

nos deixa ver.
3- Nós não somos os mesmos  de ontem, 

nem mesmo o que fomos há cinco mi-
nutos atrás; o mundo de ontem não é 
o mesmo de hoje.

4- O amigo ou a amiga é aquele que 
cria e incentiva meu sucesso.

5- Quando Deus é tudo que você tem, 
então Ele é tudo o que você precisa.

6- Tolo é aquele que não sabe o que fa-
zer com o pau de espinhos.

7- Existem mais invejosos do que puxa-
-sacos perto de você.

8- Do fundo do poço a única saída é 
para cima.

9- Não seja bom, seja ótimo ou excelente.
10- Observamos a Natureza. Ela pro-

cura renovar-se  e progredir cons-
tantemente, sem um minuto de in-
terrupção. 

Por João Batista de Paula.
Escritor e Jornalista. Autor do Livro: Flores para um mundo 

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

Veja se você 
tem cultura

As duas culturas:
materialista e espiritualista

OPINANDO

Por João Batista de Paula*




