
A senhora foi uma das indicadas 
na área de economia em premiação do 
jornal O Globo dedicada a quem “faz 
diferença” - 2013. O que a senhora tem 
feito de diferente?

Delaíde Arantes — Se você analisar, 
o número de pessoas que faz diferença no 
Brasil é muito grande. Aparecer em uma 
lista na área de economia resumida a três 
pessoas é uma honra. Além de ministra sou 
cidadã, e como cidadã preciso me preocu-
par em contribuir para que nós possamos 
aperfeiçoar a democracia, construir uma so-
ciedade mais igualitária. Sempre me preo-
cupou muito a desigualdade, desde quando 
ingressei na carreira jurídica, há 33 anos. 
Quando trabalhei de doméstica, mais ou 
menos entre 1967 e 1968, a categoria não 
tinha nenhuma legislação de proteção. A 
CLT, que completa agora 70 anos, e a Cons-
tituição cidadã, com 25 anos, são dois pro-
cessos de avanços de conquistas trabalhis-
tas e sociais nas quais os domésticos foram 
excluídos. Então há 22 anos eu lancei um 
livro: Trabalho Doméstico — Direito e De-
veres, em que eu tinha a preocupação de 
esclarecer o trabalhador doméstico. O livro, 
que já está na sexta edição, me fez partici-
par de vários eventos, atuar com uma preo-
cupação muito voltada para essa área. Mas 
não exclusivamente, porque tenho uma 

preocupação grande com as outras áreas. O 
Brasil é um país maravilhoso, mas a gente 
convive com uma desigualdade gritante. E 
eu sempre me preocupei em botar o meu ti-
jolinho nessa construção.

Foi por isso que a senhora apareceu 
no último ano como interlocutora na 
hora de discutir a PEC das Domésticas?

Delaíde Arantes — Sim. Através do 
Tribunal Superior do Trabalho, estive no 
Senado, me reuni com deputados, analisei 
pontos da proposta em conjunto com o presi-
dente [do TST] Carlos Alberto e com outros 
ministros. Existem muitas peculiaridades: 
por exemplo, tem doméstica que emprega 
doméstica. Como o legislador vai aplicar a 
CLT e a Constituição sem levar em consi-
deração essas peculiaridades? Essa é uma 
das razões da demora do avanço legislativo. 
Então, ali no Tribunal Superior do Traba-
lho tivemos oportunidades de prestar nossa 
contribuição.

Mas ainda há alguns pontos dessa 
PEC que precisam ser regulamenta-
dos. O que a senhora espera dessa re-
gulamentação, quais questões princi-
pais precisam ser discutidas?

Delaíde Arantes — Eu faço um apelo 
para que o Congresso não demore a aprovar 
a regulamentação, porque [a ausência dela] 
causa uma confusão grande. Me preocupo 

muito com os trabalhadores domésticos, 
mas também me preocupo com os empre-
gadores. Quando foi promulgada a Consti-
tuição de 1988 as empresas diziam que não 
conseguiriam cumprir todos os direitos, que 
teriam de fechar. Eram milhares de empre-
sas, não é? Agora, empregadores domésti-
cos são milhões. E existe uma dúvida, uma 
insegurança jurídica grande por parte dos 
empregadores. Há poucos dias tive uma 
consulta e a médica me perguntou: “Como 
fica o fundo de garantia, já sou obrigada a 
depositar?” Veja bem, se a médica tem esse 
questionamento, imagina-se que essa difi-
culdade é abrangente. Com a regulamenta-
ção é possível esclarecer a população, pois 
até a mídia contribui com explicações. O 
período atual é de insegurança, por isso não 
pode demorar...

 Além do FGTS, a senhora destaca 
algum ponto que ainda causa dúvida?

Delaíde Arantes — Outro ponto que 
gera polêmica é sobre o intervalo. Às vezes 
a empregada doméstica não quer usufruir 
do intervalo de uma hora. É também difícil 
aplicá-lo às babás, às pessoas que moram 
na residência, aos cuidadores de crianças, 
de idosos, de pessoas com problemas de 
saúde. No caso dos cuidadores, por exem-
plo, como os empregadores ainda não estão 
organizados em sindicatos, esses profissio-
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nais podem fazer acordos individuais para 
suprir questões sobre a jornada de traba-
lho, já que não há negociação coletiva.

O tribunal tem decisões conside-
rando que serviço de call center não 
poderia ser terceirizado, por ser ativi-
dade fim. A senhora concorda com esse 
entendimento?

Delaíde Arantes — Votei nesse sentido 
em circunstâncias específicas, de acordo com 
o processo que foi analisado. Essas questões 
são todas muito complexas, meu voto não 
significa que não possa tomar outra atitude 
em outra circunstância... Nem há unanimi-
dade por parte de todos os ministros.

Que outros temas a senhora julga 
relevantes hoje?

Delaíde Arantes — Nós temos no Tri-
bunal Superior do Trabalho uma comissão 
de erradicação do trabalho infantil. Ainda 
vemos um número muito alto de trabalho 
infantil doméstico, mantém-se a ideia de 
que não há problema de criança trabalhar 
em uma casa, principalmente as meninas 
na faixa dos 12 anos. Tenho uma preocupa-
ção grande também com o trabalho análogo 
à condição de escravo. Neste ano vamos tra-
balhar para que esses cenários possam ser 
suprimidos.

Em relação ao trabalho análogo à es-
cravidão, a senhora avalia que há hoje 
uma definição clara do que caracteri-
za isso? Porque alguns empregadores 
dizem, por exemplo, que em algumas 
ocasiões a situação do trabalhador não 
seria de escravidão. Às vezes o local de 
trabalho não é adequado, mas o empre-
gador diz que está reformando.

Delaíde Arantes — É. Tenho ouvido 
reclamações de que a fiscalização é muito 
rigorosa. Ainda é necessária uma aproxi-
mação maior das superintendências regio-
nais do Trabalho com as entidades empre-
gadoras, para que não haja injustiças. Há 
situações que podem ser acertadas com 
orientação, com medidas simples, e não ne-
cessariamente multas. Avalio que é preciso 
mais clareza, porque os trabalhadores pre-
cisam ser respeitados, trabalhar em boas 
condições de higiene e receber todos os seus 
direitos, mas os empregadores também pre-
cisam ter condições de continuar as opera-
ções da empresa.

O trabalhador pode negociar com o 
empregador direitos como encurtar o 
horário de intervalo para sair mais cedo?

Delaíde Arantes — Não. No Tribunal 
Superior do Trabalho é pacificada nossa 
jurisprudência de que o intervalo não pode 
ser inferior a uma hora. Fonte: www.con-
jur.com.br 

Prestes a completar três anos no tribunal, após 30 de atua-
ção na advocacia trabalhista, Delaíde passou a ser mais citada 
na imprensa por virar uma espécie de interlocutora do TST na 
aprovação da Emenda Constitucional 72, a chamada PEC das 
Domésticas. Desde abril do ano passado, a Constituição determi-
na a igualdade de direitos entre domésticos e os demais trabalha-
dores urbanos e rurais. O motivo do envolvimento dela é também 
pessoal: a ministra, de 61 anos, foi empregada doméstica quando 
tinha 15 anos para pagar os estudos, no interior de Goiás. 

“Judiciário pode se 
manifestar sobre 

propostas do Legislativo”

 Entrevista com a Ministra do
Tribunal Superior do Trabalho (TST),  
DElaíDE alvES MiranDa aranTES
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A angina pectoris é a oxige-
nação inadequada do coração e 
causada pelo esforço ou a emo-
ção, traduzindo-se em dor e ali-
viada pelo repouso ou o uso su-
blingual de nitritos. A principal 
manifestação é a dor no peito 
que pode se estender pelo braço 
direito simulando um enfarte 
do miocárdio.  O paciente sente 
uma opressão sobre o peito, fica 
ansioso, com a sensação de mor-
te iminente e aos poucos a dor 
vai amainando até desaparecer. 
Algumas vezes há eructações 
que aliviam a dor. Com o tempo, 
o paciente vai se habituando à 
angina, evitando fazer esforços, 
como subir uma ladeira, andar 
rápido.

Geralmente, a dor não é tão 
intensa quanto à dor do enfarte 
agudo do miocárdio. Algumas 
vezes ela é acompanhada de res-
piração difícil, dispneica, sensa-
ção que  torna o paciente ainda 
mais ansioso. Nem sempre ele se 
refere à angina como uma dor, 
mas como uma sensação de des-
conforto no peito enquanto pas-
sa a mão sobre ele, procurando 
descrever a patologia ao médico.

A atividade física é o princi-
pal fator desencadeante da angi-
na. Subir uma ladeira, uma coli-

na, carregar peso, subir alguns 
lances de escada, uma refeição 
pesada, o tempo frio são fatores 
precipitantes da patologia. Igual-
mente,  uma forte emoção preci-
pita um ataque de angina ou até 
de um enfarte do miocárdio. Uma 
discussão, qualquer situação pro-
dutora de emoção, a atividade 
sexual levam, não raras vezes, 
a um ataque da angina. É con-
veniente informar que enquanto 
a dor da angina leva alguns mi-
nutos, a do enfarte agudo do mio-
cárdio, além de  ser mais intensa, 
dura algumas horas.

Pode, porém, ocorrer angina 
tendo as artérias coronárias nor-
mais, sem nenhuma obstrução. 
Cinco a dez por cento dos pacien-
tes estão nesta categoria.

O diagnóstico é estabelecido 
pela história clínica, entretanto, 
o médico pode solicitar exames. 
Um deles é o eletrocardiograma, 
mas como já foi dito, a anamnese 
é o principal mecanismo no diag-
nóstico da patologia. 

Há outras doenças que po-
dem ser confundidas com a angi-
na, contudo exames complemen-
tares dirimirão  qualquer dúvida.

* Jairo Santiago Novaes
Médico em itabuna – Bahia.  

-  Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Por Jairo Santiago Novaes*
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Economistas estrangeiros estima em 1,8% 
o crescimento do Brasil este ano. Tal índice 
está sujeito a chuvas e trovoadas, porque 2014 
será um ano de pequenas ilhas de trabalho no 
vasto mar dos feriadões.

Espera-se se que pelos menos o agrone-
gócio nos salve do demérito da preguiça. Um 
governante irresponsável, que se gaba de ser 
autor do nosso recente milagre econômico, en-
rouqueceu as cordas vocais de tanto coaxar pe-
dindo a sede da copa.

Conseguiu. Não considerou a incipiente 
infraestrutura, as obras de desafogo urbano, 
a crise de energia, os pequenos aeroportos atu-
lhados. Desconsiderou a locação prioritária de 
recursos escassos em saúde, escolas e ensino 
de qualidade. Queria exibir-se como o estadis-
ta de formidável potência nova.

Teve, ele e depois sua sucessora ungida, 
sete anos de prazo para espanar a casa. Doze 
arenas superfaturadas e inconclusas esperam 
a chegada de 32 delegações esportivas e mui-
tos milhares de torcedores.

Por mais que se queira ser otimista, paira 
sobre a Copa uma nuvem carregada. A ima-

gem do país na mídia internacional é dolorosa. 
Para o cronista Gilberto Amado, em a Chave 
de Salomão, o homem moderno privilegia di-
nheiro, fama ou luxo. Vive “fora de si mesmo”, 
é salão, teatro e rua, quer padrão de Primeiro 
Mundo – e sente-se atacado só de pensar no 
mosquito da dengue, e estripado ao prever as-
saltantes, apagões e privadas voadoras.

Expuseram o país a grandes riscos. Pois 
teremos também eleições presidenciais. E em 
2016, no Rio de Janeiro em guerra. As Olimpí-
adas. Até agora, a imagem lá fora é desconfor-
tável. A conversa mole dos dirigentes pátrios 
foi comprada pelo Financial Times, de Lon-
dres, à discurseira ilógica dos irmãos Marx, 
palhaços da velha Hollyood.

Mas respeito, senhores gringos! Além de 
pentacampeões de futebol, somos craques na 
arte do improviso. No fim, tudo dará certo, com 
a proteção do Senhor dos Exércitos, que dizem 
ter nascido aqui. E se ganharmos a Copa, re-
encontraremos a doce alma brasileira.

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*
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Combustível
para o perdão

Nós, infelizmente, temos difi-
culdade em reconhecer nossos pe-
cados; daí, vem a tentação, apro-
veita-se disso e nós acabamos 
não reconhecendo mais nossos 
pecados nem os declarando dian-
te do Senhor. Falta-nos, assim, 
a matéria-prima para o perdão. 
Sem combustível não há fogo; é 
preciso de cera para que a vela 
fique acesa.

Deus é como o fogo que des-
trói nosso pecado; Ele está sempre 
disposto a nos perdoar. Quando 
o Senhor nos perdoa, o pecado 
é eliminado. Mas é preciso que 
haja combustível. E qual é o com-
bustível? É justamente o fato de 
reconhecermos nossos pecados e 
entregá-los a Deus. 

Quando nós nos arrepende-
mos, a misericórdia do Senhor nos 
alcança.

“Se dissermos que não temos 
pecado, enganaremos a nós mes-

mos, e a verdade não estará em 
nós. Se reconhecermos os nossos 
pecados, Deus aí estará, fiel e jus-
to, para nos perdoar os pecados e 
para nos purificar de toda iniqui-
dade” (cf. 1João 1,8).

No ato de reconhecermos nos-
sos pecados, Deus já se faz presen-
te. A misericórdia d’Ele provoca em 
nós o arrependimento, e isso faz 
com que falemos: “Senhor, eu errei, 
mas não queria”. E a Palavra de 
Deus fala que, no momento do reco-
nhecimento, “o Senhor aí está, fiel 
e justo, para nos purificar de toda a 
iniquidade”. Cada vez que nos con-
fessamos, essa iniquidade vai desa-
parecendo, vai se consumindo.

Por Seu irmão, Monsenhor Jo-
nas Abib.

Monsenhor Jonas Abib 
- Fundador da Comunidade 

Canção Nova 
(www.cancaonova.com)

O inferno existe, estou lá.
Estou no Céu, no Inferno e na Terra! Sou 

eu: a vogal é. 
Falando sério! É a presença do sentimen-

to, o amor ou do ódio, que nos leva e conduz 
para cada ambiente. O importante é o concei-
to do que temos de céu, inferno e terra.

Vamos raciocinar de forma simples. Céu é 
tudo que envolve a boa saúde, a prosperida-
de e a paz. Inferno é o somatório de doença, 
pobreza e conflito; e terra o planeta em que 
vivemos.

Em outra visão e definição digamos que 
o céu é o paraíso para quem semeia o bem e 
edifica templos às virtudes; inferno local de 
tormentos e agonias, medos e horrores. Terra 
é o paraíso terrestre onde podemos distinguir 
uma coisa da outra. 

Se pensarmos de forma complicada, tudo 
fica muito complicado; se raciocinarmos  de 
forma simples, tudo fica  muito simples. En-
tão, o que é o mal? Ele é causado pelo ateísmo 
nascido do pensamento materialista, e o Bem 
é o seu oposto: nasceu do teísmo.

Se tornarmos um grande número de pes-
soas felizes e formos úteis a Deus, se cairmos 
no céu ou no inferno, não teremos nada a te-
mer. A bondade, a verdade, a justiça, o bem 
e o belo vem de Deus; e quem vivencia tudo 
isso no paraíso terrestre, não tem o que te-
mer se, por acaso,  cair no inferno ou em ou-
tras quebradas.

Eu, por exemplo, tenho dito:  O inferno 

existe, estou lá. Vá feliz e volte vivo.
Se estou lá, tenha certeza, pintando  o 

sete, estarei  com os mesmos procedimentos 
terrestres: : amigo, sincero, solidário, verda-
deiro, leal, único, especial, amoroso, benigno, 
fiel, exemplo de cidadão e cristão, irradiando 
respeito e amor, a fraternidade, a igualdade 
e liberdade.

Assim seja, assim será. Promovendo uma 
revolução no inferninho até o poderoso che-
fão, perceber que todos que estão por lá, não 
gritam mais, não lamuriam mais, não cho-
ram mais, não se irritam mais, não praticam 
mais nenhuma espécie de maldade, calunia 
e difamação. Hoje estão todos mais toleran-
tes, amáveis e humildes. E o poderoso vai me 
mandar de volta para onde jamais eu deveria 
ter saído. Ou seja: ao Paraíso Terrestre ou 
Celestial. Volta ao mundo.

Por que estamos todos no mesmo nível 
de regozijo, eu e os outros,  transformando o 
inferno em verdadeiro paraíso, cheio de boas 
intenções, ofertando flores para todo mundo.

Conclusão: Se chegarmos ao ponto de 
existirem flores onde quer que haja pessoas, 
a força para tornar ameno este mundo infer-
nal será bem grande. No céu, na terra ou no 
inferno plante flores, o bem, o belo, a verdade 
e a sinceridade. Você é Deus.

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

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

Estou no Céu, no
Inferno e na Terra! 
Sou eu: a vogal é.

OPINANDO

Por João Batista de Paula*



Aprenda ensinando!
Melhorar conhecimentos é 

um comportamento que demons-
tra sensibilidade, amor próprio 
e, principalmente, enriqueci-
mento cultural e educacional, 
que lhe servira para o resto da 
sua vida, destacando sua pes-
soa não só no ambiente familiar, 
como também nas conversas no 
cotidiano com amigos e colegas 
de trabalho!

Observe nas suas próximas 
reuniões como são destacados e 
solicitados aqueles que melhor 
se aprimoraram e continuam se 
aprimorando através da leitura, 
troca de informações, pequenas 
ou grandes pesquisas, em fim, 
são pessoas que sabem quanto 
vale serem ecléticos, ter bom hu-
mor, simpatia e conhecimentos. 
Perceba que esses estão sempre 
cercados e recebendo sorrisos, 
por estarem acrescentando algo 
nas conversas e tirando algumas 
dúvidas existentes!

E para que você seja uma 
dessas pessoas é impossível?

De modo algum! Nós todos 
somos o que desejamos ser, bas-
ta que tomemos posições, trace-
mos objetividades e tenhamos 
amor próprio suficiente para não 
se acomodar somente porque já 
alcançamos um estatus financei-
ro equilibrado, imaginando que, 
com o vil metal, nada mais é pre-
ciso. Uma pena, pois esse pensa-
mento é um ledo e triste engano. 
Fique sabendo que, lamentavel-
mente, seus comportamentos so-
ciais, profissionais e comerciais, 
depois que vira as costas, você 
é criticado servindo de chacota 
e piadas de gostos duvidosos. 
Já presenciei centenas de vezes 
essa descortesia!

E, se você parar e pensar, 
fazendo uma reflexão, verá que 
consertar essa situação não é 
impossível nem tão pouco difí-
cil. Basta apenas que sejam to-
madas posições reconhecendo 
quanto são necessárias as suas 
mudanças e, sem aquela pregui-

ça peculiar de ter que modificar 
hábitos, cair na real e ir a luta 
por uma vida melhor. Comece 
tomando participação ativa na 
educação dos seus filhos e ne-
tos, lendo e estudando com eles, 
acompanhando e estimulan-
do todos os tipos de pesquisas, 
lendo livros recomendados pela 
mídia nacional ou mundial, fre-
quentando as bibliotecas (públi-
cas ou particulares), visitando 
museus, exposições de artes, 
concertos com músicos e músi-
cas de qualidade, mostrando aos 
seus descendentes o que seja re-
almente arte, educando-os para 
que saibam o que é preservação 
histórica de uma cidade, estado 
ou país, fazendo tudo isso que 
seus pais não puderam fazer 
por você ou tentou fazer e você, 
erroneamente, não seguiu suas 
orientações pensando que a vida 
é somente ganhar dinheiro. Tem 
que haver um equilíbrio entre o 
”ser” e o “ter”, pois ambos são es-
senciais para enfrentar e desfru-
tar a vida com mais prazer!

Portanto, nas suas próximas 
viagens ao exterior, tão comuns 
entre os “emergentes”, em vez 
de dizerem que comeram nos 
melhores restaurantes, foram 
as melhores discotecas, fizeram 
muitas compras, etc., falem tam-
bém que visitaram museus des-
lumbrantes e conheceram obras 
de artes das mais importantes e 
famosas (Louvre e do Prado são 
imperdíveis. Nos Estados Uni-
dos o Metropolitano), Conhece-
ram de pertos as casas de Pablo 
Picasso, Salvador Dali e outros e 
que ficaram horas olhando para 
o teto da Capela Sistina vendo 
uma das sagradas obras de Mi-
chelangelo!

Com esses comportamentos, 
tenho certeza que estarão apren-
dendo e ensinando!

Por antônio nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia Grapiúna de 

Letras de Itabuna (AGRAL). Itabuna – Bahia.
E-mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por antônio nunes de Souza*
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ILHÉUS

ESTADO

Prefeito de Ilhéus pede agilidade
na liberação de verba para os 

morros na Defesa Civil Nacional

Pré-candidatos da oposição participam
de encontros de norte a sul da Bahia

O prefeito foi recebido em 
audiência, em Brasília, pelo chefe 
de Gabinete da Coordenação 
Nacional de Defesa Civil, Wesley 
Felinto, acompanhado pelo senador 
Walter Pinheiro (PT) e pelo 
deputado federal João Leão (PP).    

Durante a viagem feita, esta sema-
na, a Brasília, a fim de participar da 
Marcha dos Prefeitos em Defesa dos 
Municípios, o prefeito de Ilhéus, Jabes 
Ribeiro, esteve com o chefe de Gabine-
te da Coordenação Nacional de Defesa 
Civil, Wesley Felinto, para solicitar 
agilidade na liberação de recursos a ser 
aplicados em obras nos morros da cidade, cuja 
população foi seriamente prejudicada com o tem-
poral que incidiu sobre a cidade em novembro do 
ano passado. O chefe do Executivo participou da 
audiência, na última quarta-feira, acompanhado 
pelo senador Walter Pinheiro (PT) e pelo depu-
tado federal João Leão (PP), que também têm se 
preocupado com o processo de liberação das ver-
bas aprovadas após a apresentação do relatório 
sobre a situação, que gerou a decretação do Es-
tado de Emergência na cidade.

 Após os graves prejuízos causados pela for-
te chuva e apresentação do relatório, em janeiro 
último, o Estado de Emergência no Município 
de Ilhéus foi reconhecido pela Defesa Civil Na-
cional, conforme publicação no Diário Oficial da 

União, no dia 13 de janeiro de 2014. O relatório 
foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimen-
to Urbano (Sedur), em parceria com a coordena-
ção municipal de Defesa Civil com a finalidade 
de obter recursos do Ministério da Integração 
Nacional para ajudar as famílias que foram atin-
gidas diretamente pelas águas.

 De acordo com informação de Ednaldo Aze-
vedo, coordenador municipal de Defesa Civil, a 
orientação do prefeito Jabes Ribeiro não é ape-
nas utilizar os recursos para reparar danos, mas 
também investir na prevenção, principalmente 
nos locais que apresentam um maior nível de 
perigo, a exemplos dos altos do Amparo e da 
Gamboa, que foram os mais prejudicados com as 
fortes chuvas que incidiram sobre o município no 
final de novembro do ano passado.

Os pré-candidatos da chapa oposicionista Paulo 
Souto (foto) DEM, a governador, Joaci Góes (PSDB), a 
vice, e Geddel Vieira Lima (PMDB), ao senado, botaram 
o pé na estrada de norte a sul da Bahia, no final de se-
mana. A maratona começou com o evento “Unidos pela 
Bahia”, realizado em Itapetinga, na sexta-feira (16), na 
Câmara Municipal.

No sábado (17), às 11 horas, a chapa majoritária da 
oposição esteve em Juazeiro, onde se reuniu com lide-
ranças locais e regionais, no espaço Via Show, vizinho 
ao pátio da Feira Livre. No mesmo dia, o trio oposicio-
nista, liderado por Paulo Souto, foi a Paulo Afonso. Lá 
o evento “Unidos pela Bahia” aconteceu, no Clube Ope-
rário de Paulo Afonso (COPA). Miguel Calmon foi o des-
tino de domingo (18), quando às 10 horas, foi realizado 
novo encontro com lideranças locais.
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Gabriel Garcia 
Márquez: A luz 
das palavras Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

A OITAVA EDIÇÃO DO COMPASSO
ESTÁ CHEIA DE NOVIDADES

O escritor colombiano, Gabriel García 
Márquez, apelidado Gabo, nasceu em 1928 
na aldeia de Aracataca, na Colômbia. Logo 
cedo, deixou a casa dos pais e trabalhou 
em diferentes empregos. Estudou em Bar-
ranquilla e posteriormente iniciou ao cur-
so de direito em Bogotá. Na mesma época 
publicou seu primeiro conto. Exerceu o jor-
nalismo e foi correspondente das Nações 
Unidas em Nova York. Em 1982 recebeu o 
Prêmio Nobel de literatura pelo conjunto 
de sua obra. O corpo físico de García Már-
quez faleceu na última quinta-feira (17.04) 
no México. 

A luz das palavras que García Márquez 
acendeu em sua literatura espetacular, ilu-
minou a fantasia, o pensamento, a curiosida-
de, a beleza e os dramas humanos (sobretudo 
os dramas humanos!). Estas luzes-palavras 
permanecerão eternamente acessas, por 
isso mesmo são e serão muito maiores que 
esse lapso de tempo 
físico, apenas 86 anos, 
no qual Gabo esteve 
entre nós. 

Lembro-me, por 
exemplo, de ter lido, 
pela primeira vez, 
“Cem anos de solidão” 
aos doze anos de ida-
de. E que depois, o reli 
em outras fases da mi-
nha vida. E que desde 
aquele primeiro mo-
mento (fascinante e 
extraordinário), até os 
outros que se sucede-
ram (principalmente os que se sucederam) 
minhas emoções se renovavam e não para-
vam de pensar naquela história fantástica 
e exuberante! 

Lembro-me também que lia “Cem anos 
de solidão” com uma alegria transbordante 
e uma tristeza anunciada: quando eu ter-
minar de lê-lo como vai ser?! E já perto do 
fim do livro, lia-o bem devagarzinho, como 
criança que quer fazer durar (quem dera 
para sempre!) um sorvete de sabor inigua-
lável e esplendidamente gostoso! Lia e lia e 
lia “Cem anos de solidão” com gula!, e me 
angustiava ter que finalizá-lo, porque assim 
me distanciaria de Macondo (minha segun-
da cidade natal) e das histórias da família 
Buendía (minha segunda família!). 

“Cem anos de solidão” não se explica. É 
preciso lê-lo. Todas as palavras são inúteis 
para descrever precisamente o que Gabriel 
García Márquez escreveu! Conhecer as his-
tórias de José Arcadio Buendía e sua prima 
Úrsula Iguarán, com a qual se casou, e que 
por causa de conversas maledicentes, no lo-
cal onde eles moravam, de que seus filhos 
nasceriam com rabo de porco, motivou-os 
então a saírem dali para fundarem o vilarejo 

de Macondo. Daí por diante, nós leitores(as), 
passamos a acompanhar as glórias, belezas, 
dramas, estranhezas e desgraças de Macon-
do e seus habitantes. Não sendo possível 
deixar de se encantar com aquelas histórias 
que se multiplicavam e se entrelaçavam, 
desmedidamente fantásticas!

Evidente que García Márquez tem ou-
tras muitas obras espetaculares e arrebata-
doras, como por exemplo: “Ninguém escreve 
ao coronel”; “A incrível e triste história de 
Cândida Eréndira e sua avó desalmada”; “O 
outono do patriarca”; Crônica de uma morte 
anunciada; O amor nos tempos do cólera”; 
“Doze contos peregrinos”; “Memórias de mi-
nhas putas tristes”, etc. Estou me detendo 
mais especificamente a “Cem anos de soli-
dão” por todo o impacto fascínio e paixão que 
este livro me causou. 

Aliás, falando em paixão, lembrei-me 
ainda de trechos de “O amor nos tempos do 

cólera”, livro que me 
fez conhecer o amor in-
tensamente, exuberan-
temente e sobretudo 
delicadamente! Leia, 
com atenção: “Era ain-
da jovem demais para 
saber que a memória 
do coração elimina 
as más lembranças e 
enaltece as boas e que 
graças a esse artifício 
conseguimos suportar 
o passado.” Ou ainda: 
“Não revelara o segre-
do de seu amor nem 

mesmo à única pessoa que conquistara o di-
reito de sabê-lo... Não porque não quisesse 
abrir para ela o cofre onde o guardara tão 
bem ao longo de meia vida, mas porque só 
então percebeu que tinha perdido a chave.” 
Genial, não é?!

Meu último contato com García Márquez 
foi através de “Memória de minhas putas 
tristes”. Este livro conta a história da velhi-
ce, e de como o protagonista a encara: sem 
lamentos, ou rancores; ao contrário, com ale-
gria e muito deboche. E num dos momentos 
mais encantadores do livro, a cafetina, ami-
ga do protagonista (sem nome), profetizou, 
referindo-se a ele (o protagonista): “Não vá 
morrer sem experimentar a maravilha de 
trepar com amor!”. Lindo, preciso e utilíssi-
mo conselho! 

Prezado(a) leitor(a) não vá morrer sem 
ter lido Gabriel García Márquez.

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

A fórmula do autodesenvolvi-
mento é encontrar o significado que 
representa seu trabalho em sua 
vida. Esse foi o último parágrafo 
do  artigo IX sobre os mecanismos 
de defesa, na sequência dos artigos 
Inovação e Criatividade Como Fa-
tores Motivacionais que, inclusive, 
peço desculpas, foi colocado como 
XI na edição de abril.

Antes de adentrarmos em 
mais peculiaridades do autode-
senvolvimento, gostaria de falar 
um pouco sobre competências 
pessoais e competências empresa-
riais. A primeira relaciona as ha-
bilidades relativas ao comporta-
mento e prática possuídos por um 
profissional que o tornam mais 
capaz de aplicar, de forma efetiva, 
seus conhecimentos funcionais e 
técnicos ao cotidiano de suas ativi-
dades. A segunda são habilidades 
relacionadas à obtenção do suces-
so e ao alcance de objetivo de uma 
organização, dentre tais podemos 
destacar: a capacidade de estabe-
lecer estratégias empresariais, o 
planejamento estratégico, a análi-
se de mercado e a ética nas ações 
da empresa. Para ficar bem clara 
essa analogia, é importante saber 
que a segunda não acontece sem 
que a primeira já esteja estabele-
cida na personalidade do profis-
sional. Isso é importante porque – 
caso o profissional não desenvolva 
suas habilidades relativas àquilo 
que gosta de fazer – com certeza 
ele vai acabar fazendo algo de que 
não gosta. Aí, tudo passa a ser en-
fadonho e ele poderá comprometer 
sua carreira para o resto da vida. 
Por isso a importância dos estu-
dos, dos aperfeiçoamentos técnico 
e cognitivo como base para que se 
entenda o autodesenvolvimento. 

O autodesenvolvimento tem 
tudo a ver com motivação, mas é 
assim: muitas vezes, para nos fa-
zermos entender, temos que mos-
trar um caminho bem mais amplo, 
o que pode parecer complicado no 
início. Mas, depois, as peças vão 
se encaixando como um quebra-
-cabeça que vai pegando forma, 

a ansiedade vai diminuindo e o 
processo cognitivo se estabelece. 
Motivação é uma atitude, a per-
gunta é: “As pessoas ficam moti-
vadas porque têm sucesso, ou têm 
sucesso porque são motivadas?” 
Os grandes teóricos dizem que é 
preciso ter motivação para alcan-
çar suas metas. E os especialistas 
afirmam que uma meta alcançada 
não motiva mais. A resposta para 
todo esse caldeirão de teorias é 
que, para manter o que conquis-
tou, você precisa continuar mo-
tivado, mas como conseguir isso? 
A resposta para isso tem muito a 
ver com o início do nosso artigo: 
se você não se capacita, não tes-
ta, não prova e não descobre o que 
quer, sendo assim não descobrirá 
sua competência essencial, porque 
não terá a chance de desenvolver 
suas habilidades natas nas profis-
sões e empresas que lhe interes-
sem com performances elevadas. 
Isso é o significado de fazer o que 
gosta e, consequentemente, ser 
feliz, gerando situações de auto-
desenvolvimento. Trocando em 
miúdos, características como ca-
pacidade de observação (grandes 
negociadores), saber ouvir (me-
lhores vendedores), a visão (dos 
empreendedores), o carisma (dos 
líderes), o sorriso, flexibilidade, 
empatia, ginga, drible, sonorida-
de, intelecto, a oratória, senso de 
humor... são habilidades que po-
dem ser desenvolvidas, mas que 
são naturais em algumas pesso-
as. Quem construir suas carreiras 
com base nessas características 
terá melhores condições de desen-
volver seus talentos, se manter 
motivado, ter os melhores empre-
gos, reconhecimento e - por que 
não? - mais dinheiro.

Para fechar esse artigo, faço 
uma indagação: qual o significado 
do seu trabalho para você? Vai pen-
sando que até nosso próximo encon-
tro falaremos mais a respeito. 

*Linho Costa. 
Diretor da Costha Fera.

E-mail: adm@costhafera.com 

Inovação e Criatividade Como 
Fatores Motivacionais - X.
Mecanismos de Defesa.



2º Caderno
05www.jornaldireitos.com - Ano VI - n° 64

SUL DA BAHIA - De 20 de maio a 20 de junho de 2014

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

Espaço das
ACADEMIAS

*Vercil Rodrigues

Advogado, professor e jornalista. Autor dos livros 
“Breves Análises Jurídicas” e “Analises Cotidianas” 
(Direitos Editora), Membro do Instituto Histórico 
e Geográfico de Ilhéus; Membro-fundador e Vice-
presidente da Academia Grapiúna de Letras (AGRAL), 
Membro Idealizador-fundador e Vice-presidente 
da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(ALJUSBA) e Membro-Diretor de Comunicação da 
Academia de Letras de Ilhéus (ALI).

A Academia de Letras de Ilhéus (ALI) empos-
sou na quinta-feira, dia 8, às 19 horas, o médico 
Gustavo Cunha Carvalho da Silva, como mem-
bro efetivo da cadeira número 5, que era ocupada 
pelo ex-presidente do Tribunal Regional do Tra-
balho (TRT-5), desembargador Érito Francisco 
Machado, que faleceu em 2012. Na oportunida-
de, ele saudado pela acadêmica e professora de 
língua portuguesa Neide Silveira de Souza.  

Autor do livro “Chácara das tormentas”, Gustavo 
Cunha nasceu em Ilhéus e aos 16 anos foi morar 
em Salvador. Estudou na Escola de Medicina e 
Saúde Pública e foi aprovado para o curso de do-
enças infectocontagiosas e doenças tropicais, no 
Institut Voor Tropische Geneeskunde, na Bélgi-
ca. Ao retornar ao Brasil, especializou-se em saú-
de pública, pela Universidade de Ribeirão Preto, 
em São Paulo.

ACADEMIA DE LETRAS DE ILHÉUS

Academia de Letras de Ilhéus 
empossou novo integrante

 

A Intensidade do som 
Sonorização para eventos,festas 

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

Telefone: (73) 3211 5852 – Itabuna-Bahia

O médico Gustavo Cunha Carvalho da Silva 
vai ocupar o lugar do ex - presidente do 

Tribunal Regional do Trabalho

O médico Gustavo Cunha Carvalho da Silva

ELEIÇÕES

 Davidson faz dobradinha com Fabrício em Itapetinga, 
Macarani, Itambé, Aracatu e outras cidades da região

O ex-presidente da Bahiagás e ex-vereador 
por dois mandatos na cidade de Itabuna, David-
son Magalhães, é um dos nomes do PC do B para 
a Câmara Federal nas eleições de 2014.

De passagem por Vitória da Conquista no 
início da semana, o Blog do Rodrigo Ferraz con-
versou com o comunista sobre a sua pré-candi-
datura e as articulações em busca de apoios.

Segundo Davidson, em vários municípios da 
região ele vai fazer dobradinha com o deputado 
estadual conquistense Jean Fabrício, seu corre-
ligionário e que busca a reeleição para a Assem-
bleia Legislativa.

“Temos dobradinhas interessantes em Ita-
petinga, Itambé, Macarani, Aracatu, uma parte 
de Poções e várias outras cidades do Sudoeste 
baiano. Fabrício é um grande parceiro e que tem 
trabalhado muito por Conquista e todo o Sudo-
este”, disse. Fonte: http://www.blogdorodrigofer-
raz.com.br 

LUTO

Morre o advogado e escritor 
Eurípedes Brito Cunha

Faleceu no domingo (13/04), 
em Salvador, o ex-presidente da 
OAB Seção Bahia, Eurípedes 
Brito Cunha, a cremação foi rea-
lizada no dia 14/04 no Jardim da 
Saudade no bairro de Brotas e foi 
precedida de uma missa na cape-
la do cemitério.

Advogado trabalhista, fun-
dador do escritório de advoca-
cia Brito Cunha, autor do livro 
“Advocacia Trabalhista – Expe-
riências Profissionais”, membro 
honorário da Academia de Le-
tras Jurídica do Sul da Bahia 
(Aljusba) e articulista do jornal e 
revista Direitos, Eurípedes Brito 
Cunha tinha 78 anos e presidiu 
a OAB da Bahia de 1989 a 1991, 
durante a redemocratização do 
país, com a realização, em 1989, 
das primeiras eleições diretas 
para presidente após o fim do 
regime militar e das eleições ge-
rais em 1990. 

Eurípedes Cunha criou co-
missões eleitorais que davam 
plantão 24 horas para dar assis-
tência aos eleitores, candidatos 
e interessados de qualquer filia-
ção partidária que precisassem 
de apoio jurídico.

Durante sua gestão, preocu-
pou-se com os Direitos Humanos 
e o aprimoramento do tratamen-
to dado aos presos. Deu conti-

nuidade ao processo de interiori-
zação da OAB, com a instalação 
de novas subseções. Instalou a 
Comissão do Advogado Jovem e a 
Comissão do Meio Ambiente. In-
tegrante permanente do Conse-
lho da OAB-BA, assumiu, duran-
te dois anos, cadeira no Conselho 
Federal da OAB, período que 
coincidiu com o impeachment do 
presidente Collor e o início do go-
verno de Itamar Franco.

Na época, Eurípedes ana-
lisou o momento vivido pela 
advocacia como um período 
de mudanças significativas, 
especialmente na expansão e 
agrupamento dos escritórios, 
e insistiu na necessidade dos 
advogados passarem a escre-
ver mais, aprimorando-se para 
acompanhar e melhor atender 
às necessidades da sociedade. 

A equipe do Direitos - site, 
editora, revista e jornal -, atra-
vés dos seus diretores Vercil e 
Angélica Rodrigues (que o con-
siderava como PAI) agradece 
a DEUS, pelos cinco anos que 
presenteou com o convívio, co-
laboração, incentivo, aprendiza-
gem e amizade. 

O legado deixado por Eu-
rípedes Brito Cunha, em seus 
mais de 50 anos dedicados ao 
direito baiano, serão eternos.
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Francisco Valdece
Ferreira de Souza

ADVOGADO OAB|BA - 5881

CAUSAS CÍVEIS
TRABALHISTAS
E TRIBUTÁRIAS

Av. Cinquentenário, 1379
Centro - Itabuna - Bahia

(73) 3211-3550 - Cel.: (73) 9199-3597

e-mail: valdece@fvadvogados.adv.br

Comerciária ganha moto da CDL

O primeiro sorteio da campanha trí-
plice “Hexagero de Prêmios no Comér-
cio de Itabuna”, promovido pela CDL e 
Prefeitura de Itabuna, correspondente 
ao período Dia das Mães, Dia dos Namo-
rados e São João, foi realizado nesta se-
gunda, 12, no estande armado na Praça 
Adami.

Realizado às 18 horas, com as pre-
senças do presidente Braga, do diretor 
promocional Carlos Leahy e de outros 
diretores, patrocinadores, parceiros e 

imprensa, o sorteio de uma moto Honda, 
CG Fan 125, contemplou a comerciária 
Francisca de Paula Santos, moradora do 
Loteamento José Alves. Assim que foi 
avisada por uma amiga e teve a confir-
mação por parte da diretoria da CDL, a 
comerciária, que trabalha na loja Cen-
tral Tecidos, na avenida Cinquentená-
rio, deu pulos de alegria e compareceu 
imediatamente ao estande. Francisca 
teve o seu cupom sorteado por conta de 
compras que fez na Gilmara Confecções.

PREMIAÇÃO Próximos sorteios

 Os futuros sorteios acon-
tecerão, conforme informa a CDL, 
sempre às quintas-feiras, exceto 
o último, do automóvel Peugeot 
208, que será na segunda, 30 de 
junho. Todos os eventos serão no 
estande da Praça Adami a partir 
das 17h30, conforme reza o regu-
lamento. A programação é a se-
guinte: 

Maio:
15-Quinta-feira 10 vales compras
22-Quinta-feira 10 vales compras
29-Quinta-feira 10 vales compras

Junho:
05-Quinta-feira 10 vales compras
12-Quinta-feira 01 Moto Honda
26-Quinta-feira 10 vales compras
30-Segunda-feira 01 Carro Peugeot

O sorteio do dia 12 de junho de-
verá ser antecipado para o dia an-
terior, por conta de coincidir com 
a mesma data e hora da estréia 
da seleção brasileira na Copa do 
Mundo.

A alegria de 
Francisca 
no estande 
da CDL com 
diretores e 
assessores

BAHIAGÁS

Espaço gastronômico da Ceasinha do Rio 
Vermelho começa a operar com gás natural

O novo Mercado Municipal do Rio Verme-
lho (Ceasinha), em Salvador, abriu as portas 
para o público na quinta-feira (15). Uma das 
novidades do local é que os 29 estabelecimen-
tos da área de gastronomia serão abastecidos 
pelo gás natural da Bahiagás, no qual cada 
um deles contará com um ponto individual. 
Dentre as novas opções, estão o restaurante 
Casa de Tereza, Boteco Marta Góes e o Caran-

guejo do Sergipe, entre outros.
Após dois anos em reforma, a Ceasinha 

oferecerá ao público uma área de mais de oito 
mil metros quadrados, com 171 boxes e esta-
cionamento com 240 vagas. O objetivo é que, 
com o novo projeto, o local se torne uma refe-
rência turística para Salvador, a exemplo do 
Mercado Municipal de São Paulo e o Mercado 
Central, em Belo Horizonte.

Luiz Gavazza - Diretor-presidente 
da Bahiagás
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Autocomiseração

Miguel Reale 
Júnior fará 
palestra na 
XXII Conferência 
Nacional

O mundo não está muito interessado em 
saber se você se machucou. Todos os dias, 
centenas de flores murcham; milhares de 
pessoas adoecem e morrem. Esse é o curso 
da vida. A gente nasce e sabe que um dia vai 
deixar de ser. Muitos dizem que a vida é bre-
ve, no entanto, perdem um tempo enorme se 
queixando, e tendo pena de si mesmos. Infe-
lizmente, ainda há quem dedique momentos 
consideráveis para prejudicar a vida do pró-
ximo, ignorando que subtrai tempo próprio, 
que poderia ser investido em benefício pesso-
al ao invés de em malefício alheio. 

Muitas pessoas são revoltadas. Crêem 
que deveriam ser tratadas de modo espe-
cial pelo mundo e pelo próprio Criador. 
Desejam viver da caridade alheia, mesmo 
tendo recursos internos para reagir. Caem 
e ficam ali, completamente prostradas, es-
perando o mundo acabar em barranco para 
poderem morrer recostadas.

Lembro a menina branquela, gorda e de-
sajeitada que Maria foi, com aquelas botinas 
destinadas à correção de pés chatos, e óculos 
de grau. Seus colegas de escola não falavam 
exatamente o que ela gostaria de ouvir quan-
do a chamavam de “saco de leite”, “baleia” e 
“quatro olhos”. Faziam diariamente várias 
brincadeiras, provavelmente sem terem a 
consciência clara de que ela era o brinquedo. 
O mundo não teve pena de Maria. 

Ana, já na puberdade, teve seus cabe-
los cortados desde a raiz para acabar com 
os piolhos. Todos os dias, na saída do colé-
gio, puxavam o seu gorro, deixando a ca-
reca à mostra, humilhando-a na frente de 
todas as pessoas. O mundo também não 
teve pena de Ana.

João era ainda pequeno quando des-
cobriu que estava com leucemia. O tra-
tamento foi longo e desgastante para ele 
e seus pais. Gozado... O mundo não teve 
pena de João. 

Pedro investiu todas as suas econo-
mias para comprar o carro de seus sonhos 
e, ao sair da concessionária, foi atingido 
por outro veículo que lhe cortou a prefe-
rencial. Parece que o mundo também não 
teve pena de Pedro. 

Quantos exemplos mais terei de dar 
para que percebam que o mundo não tem 
pena da gente. Isso é ficção! Assim, pare de 
ficar esperando a compaixão do mundo, e 
levante essa cabeça, pois o tempo não di-
minui o ritmo para que você possa enxugar 
suas lágrimas. 

Se caiu; levante! Se errou; conserte! Se 
falhou; tente novamente! O sucesso é da-
queles que insistem, teimam, perseguem 
seus objetivos. Aqueles que se queixam e 
lamentam apenas o fazem porque desejam 
ser tratados com a distinção que o mundo 
não dá. Basta ver que a chuva cai sobre 
justos e injustos. As catástrofes dizimam 
bons e maus. Na vida há que se lutar para 
ter valor, estima e consideração. Se você 
quer ser notado, amado e reconhecido – 
trabalhe por isso! Os répteis rastejam en-
quanto os pássaros voam. Lembre-se disso 
da próxima vez em que resolver ficar com 
pena de si mesmo.

O jurista e ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior será um dos pales-
trantes da XXII Conferência Nacional dos Advogados. O maior evento jurídico da 
América Latina, que acontece entre os dias 20 e 23 de outubro, no Rio de Janeiro, 
terá 180 conferencistas de alto nível. Já foram confirmadas as presenças do vice-
-presidente da República, Michel Temer, do ministro da Justiça, José Eduardo 
Cardozo, e dos juristas JJ Canotilho, José Casalta Nabais e Dieter Grimm.

Por Maria regina Canhos

Por Maria Regina Canhos.
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 

Cadastro 
reserva: anjo 
ou demônio?

Já ouviram falar na expressão ganha 
mas não leva? Para muitos concussioná-
rio temos aí mais do que um ditado po-
pular fica configurado o que chamamos 
de cadastro reserva.  Quando uma lista é 
divulgada a simples aprovação não obri-
ga a administração pública a dar posse a 
todos os aprovados. Na realidade passar 
em um concurso não gera direito adqui-
rido é mera expectativa de direito.  As-
sim temos pessoas “aprovadas, mas não 
chamadas.”.

Entretanto, observamos a face desta 
moeda poder-se-ia dizer que o cadastro 
reserva passou a existir para dificultar 
o ingresso no serviço público o que não 
é uma verdade. Até porque a mesma ex-
pectativa de direito que aparentemente 
atrapalha pode lançar luz naqueles que 
tiveram classificações mais distantes do 
número de vagas previsto ou que imagi-
navam nunca serem chamados.

Por conta de tamanha controvér-
sia tramita em regime de prioridade 
na Comissão de Constituição e Justiça 
e Cidadania (CCJC) da Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei 252/2003 
que ainda não foi votado e tem como 
anexo o fim do cadastro reserva em 
concursos públicos. O problema é que 
a proposta gera divergência mesmo 
entre especialistas.

Entre eles o principal argumen-
to dos que pretendem proibir o cadas-
tro reserva está no fato de que ferir a 
“moral da administração pública” pois 
o concurso com cadastro funciona como 
um meio de arrecadar dinheiro, até por-
que o cadastro tem sua eficiência ques-
tionada pois não tem como garantir as 
vagas que promete.

Os opositores do fim do cadastro de 
reserva rebatem dizendo que é falsa a 
ideia de que estes concursos aprovam 
mas não chamam. Na realidade eles de-
fendem a tese de que o cadastro permite 
a convocação de pessoas além do núme-
ro de vagas previsto. 

Como fica o concursionário no fogo 
cruzado da disputa?  No último dia 
quinze o relator do projeto Paes Landim 
pediu audiência pública. Ao que parece 
não há certos ou errados, mas opini-
ões. Por isso, a minha sugestão a vocês 
queridos leitores é que estudem. Antes 
mesmo de se inscrever, acesse o edital 
do concurso pretendido, faça uma ava-
liação. Por exemplo: prazo curto + pou-
cas vagas só é interessante para quem 
está realmente estudando ou quem tem 
um bom tempo de estudo, inclusive pro-
duzindo redações que é a bola da vez.

Claro que precisamos exaltar as ex-
ceções à regra. Os concursos do Banco 
do Brasil e da Caixa Econômica Fede-
ral têm por característica fazer concur-
so para cadastro reserva e chamam em 
cerca de dois anos os aprovados.

William Douglas, professor especia-
lista em concursos públicos afirma que o 
cadastro reserva é útil quando feito com 
seriedade. Não há vaga aberta, mas as 
estatísticas apontam para o fato de que 
ela vai abrir, tem-se a previsão de quan-
tas pessoas vão se aposentar isso permi-
te cadastro. Assim é bom para o gover-
nante e mais ainda para o concurseiro.

REFLEXÕES

                                     Por agenilda Palmeira *

www.academiadeletrasjuridicasdosuldabahia.com

Você também tem todo

o DIREITO de acessar

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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



Por Jorge luís Santos*

CRÔNICA

Caminhante do tempo, o homem 
avança por veredas na direção do infi-
nito. Ele revolve barreiras e envolve-
-se em embates mais diversos e segue 
vezes firme, vezes confuso e, noutros 
momentos, retrocede ou dá saltos de 
conquistas ao criar afabilidades que 
fazem a vida ficar mais alegre. Nes-
se trajeto do homem vivendo, conten-
tamentos mil acontecem e um mundo 
imenso de sofrimento é gerado. Danos 
tão grandes, aleatórios ou programa-
dos, surgem e impedem que o cântico 
de esperança se desenhe plenamente 
na alma de cada pessoa.

A vida tem sido assim, um misto 
de dores e alegrias, encantos e de-
sencantos e é nesse contexto que o 
sonho se impõe e se torna sinônimo 
de esperança, na forma da expres-
são do poeta inglês Alexander Pope 
(1688-1744): [...] a esperança brota 
eterna no peito humano.

É o sonho que age sobre nós e nos 
põe em movimento apesar dos con-
tratempos desestimuladores. Isso 
nos faz lembrar aqui o pensamen-
to do historiador norte americano 
William Hardy McNeill (1917): [...] 
o que move a história é a ambição 
humana de alterar a nossa condição 
para que coincida com nossos sonhos.

Vendo desse modo, o sonho es-
capa daquela áurea poética que en-
volve os devaneios instalados intei-
ramente na alma, na forma da doce 
expressão do poeta português Fer-
nando Pessoa (1888-1935): Tenho 
em mim todos os sonhos do mundo.

O sonho aqui encara o mundo, 
seus atrativos e suas desordens e, 
por isso mesmo, este tipo de sonho re-
querido é temporal e espacial. Cada 
indivíduo e cada sociedade têm seus 
próprios sonhos e modos específicos 
de aventurá-los e eles, os sonhos, se 
abrem a diferentes desejos: de vida 
eterna, felicidade neste mundo, ri-
queza, segurança, amor, fama, casa 
própria, e assim por diante.

Submetidos a contingências tem-
porais e espaciais, os sonhos podem 
ser grandiosos (busca de um mundo 
melhor para a raça humana) ou po-
dem ser pequenos sonhos (conforto 
cotidiano, vida melhor e limita-
da para nossa família). Um ou ou-
tro sonho, grandioso ou pequeno, o 
que interessa para a vida é que as 
fronteiras dos sonhos se alarguem 
alimentadas pelas virtudes constru-
ídas num tempo anterior.

Alargar sonhos é manter vivos 
os interesses na busca de sua reali-
zação. E aí há um esforço a se fazer 
porque o sonho somente ganha for-
ça alegórica se for resultado de con-

quista: evitei danos maiores para o 
social (sonho grandioso), possibilitei 
um conforto melhor para a família 
(sonho menor), mas um e outro são 
conquistas. Receber sem esforço é 
está na passividade dos que não 
constroem e não têm sonhos.

A certeza que se apresenta é que 
o sonho tem uma geografia e uma 
cronologia, realiza-se no concreto da 
existência do sonhador e se alimenta 
de um passado que rompeu barreiras 
e trouxe para este momento tudo que 
temos no presente. Desta base, a ex-
pectativa do futuro é estabelecida. 

O futuro é a morada do sonho, mas 
suas raízes se enlaçam no passado, 
porque nada é começado de um marco 
zero. Veja-se o movimento revolucio-
nário francês de 1789, esse movimen-
to deu excessivo valor ao futuro, na 
esteira do iluminismo (ação cultural 
da elite do século XVIII na Europa) e 
abandonou as experiências de séculos 
anteriores, considerando-as momento 
de trevas da humanidade.

Influenciado por essas ideias, o 
olhar só voltado para o futuro im-
pede a alma de auscultar os modos 
como sonhos do passado acontece-
ram e se fizeram realidade. É como 
se nossos avós e país não tivessem 
nenhuma importância para nós. 
Nisso a exemplaridade não acontece 
e o mundo novo do futuro sustenta-
-se na impossível autonomia de co-
meçar do zero. E aí tropeçamos mais 
facilmente porque os sonhos já não 
alçam voos apoiados nas experiên-
cias anteriores, perdem a suavidade 
e precipitam-se no desconhecido.

É preciso ganhar consciência de 
que a inspiração inicial que faz o so-
nho aparecer é um instante mágico. 
E os momentos mágicos não duram, 
mas é necessário cultivar os sonhos 
como o fazemos com as flores de nos-
so jardim, e de tal modo que eles (os 
sonhos) se tornem parte da vida co-
tidiana, da rotina diária do processo 
de viver, onde o passado alimenta as 
esperanças do presente e este esti-
mula conquistas no futuro, como na 
expressão tirada do texto O Princí-
pio Esperança, do filósofo marxista 
alemão Ernst Bloch (1885-1977): 

O sonho quando é sonho diurno, 
de olhos abertos, permite ao homem 
lançar-se para o futuro, buscando o 
não existente, mas que poderá exis-
tir, dependendo de seu engajamento 
para que se torne real.

Por Antônio Pereira Sousa.
Mestre em História Social 
e escritor. Ilhéus – Bahia.

E-mail: apereiras@uol.com.br
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LEITURAS - 
REFLEXÕES

                        Por antônio Pereira Sousa*O sonho
Um católico brasileiro sente-se muito 

preocupado. Questionando quantos patrícios 
já nasceram e morreram, em mais de qui-
nhentos anos do descobrimento do Brasil, 
sem que nenhum deles tenha sido declarado 
Santo, pelo Vaticano, chegou a conclusão que 
o inferno pode estar cheio de brasileiros. A 
nenhum daqueles que nos precederam, por-
tanto, pode-se presumir que tenha tido uma 
vida cheia de virtude, nem 
operado milagres, requisi-
tos necessários para a cano-
nização.

O processo de canoniza-
ção é de jurisdição conten-
ciosa. A lide é estabelecida 
em torno dos méritos do 
candidato. Há uma espécie 
de “advogado de Deus”, que 
postula e defende a canoni-
zação, assim como um “ad-
vogado Diabo” , nomeado 
pelo Vaticano, para fazer 
acusação e apontar as nuli-
dades processuais.

Ó Frei Galvão, vencei a 
lide e rogai por nós! Serás o 
primeiro brasileiro cristão 
invulnerável ao ócio, às falcatruas e a todo o 
tipo de libidinagem. Nenhum Santo no mun-
do terá, dentro da própria pátria, mais po-
pularidade do que vós. Superarás a todos os 
mitos do esporte nacional. Todo o país ficará 
aos vossos pés, ou sejam, cento e noventa e 
sete milhões de pecadores brasileiros.

O Brasil precisa muito dessa canoniza-
ção. Serás o nosso único representante no 
Reino dos Céus. Com tanta coisa ruim acon-
tecendo neste país, terás muito que traba-

lhar, para auxiliar o sofrido povo brasileiro. 
Ainda bem que Santo não dorme, não come, 
não bebe, não fuma e nem fode, podendo 
cumprir com a vossa Divina Missão.

Nessa tarefa divina terás Lúcifer como 
seu único opositor, representado pelo político 
brasileiro. Este, durante a campanha, acen-
de uma vela para Deus, mas depois que se 
elege, só faz pacto com o Diabo. A cumplici-

dade do povo  brasileiro e o 
imoral sistema político, dão 
ensejo a que parlamentares 
corruptos, que renunciaram 
ao mandato para não ser de-
clarados inelegíveis, sejam 
reeleito logo em seguida.

O perfil do Congresso 
Nacional continua o mes-
mo, não havendo interesse 
político para adaptar a le-
gislação à realidade brasi-
leira. O Poder Judiciário, 
por sua vez, quando não 
vende liminar de soltura, 
evita punições, sob o funda-
mento de ter que cumprir o 
principio de Reserva Legal. 
E o cidadão, refém do pró-

prio sistema, continua inseguro e em prisão 
domiciliar, quando não é cruelmente assas-
sinado, na disputa pela hegemonia do poder 
entre o Estado culpado e falido e o PCC, en-
riquecido, bem armado e com métodos ágeis 
de gestão, proporcionado pela multinacio-
nal do pó.   

Por Jorge Luís Santos.
Cronista e advogado militante. Itabuna – Bahia
               E-mail: E-Mail: dvjls13@hotmail.com

Ó Frei Galvão, 
vencei a lide e 
rogai por nós!



Por Angelica Rodrigues

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

Nesse mês registramos 
os aniversários de parte de 
minha família: 05/05 Vercil 

Rodrigues, esposo; 10/05 Maria 
Santos dos Santos (Maroca), 

mãe e 19/05, Beatriz Silva 
Cerqueira, sobrinha e afilhada. 
Rogamos ao Pai Celestial toda 

a felicidade do mundo aos 
aniversariantes.

Vercil e Angélica Rodrigues
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Agral promove 
reunião ordinária

Comandando por Ivann Krebs Montenegro, seu 
presidente, na terça-feira (06/05), no Teatro Zélia 
Lessa, centro, na cidade de Itabuna, a Academia 
Grapiúna de Letras (AGRAL), reuniu seus acadê-
micos para o seu já tradicional encontro do mês.

Nessa reunião discutiu-se entre outras coisas, 
o projeto “Gentileza gera gentilezas”, que será im-
plementado pela Agral e que visa entre outras coi-
sas a valorização do ser humano, especialmente o 
grapiúna. 
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EMPREENDIMENTOMUNICÍPIO

Cidadelle Praia do Sul 
será cercado de área 

verde e vista para o mar

Programa Itabuna Melhor 
inclui duas creches e centro 

multifuncional na zona oeste

Na última terça (13), profissionais do 
mercado imobiliário tiveram a oportuni-
dade de conhecer o projeto do mais nobre 
bairro planejado de Ilhéus, o Cidadel-
le Praia do Sul, que será construído em 
frente à Praia dos Milionários, à margem 
direita da rodovia Ilhéus/Olivença. O 
mais novo empreendimento da Cidadel-
le Empreendimentos foi apresentado aos 
corretores em um meeting no Hotel Praia 
do Sol, em Ilhéus. 

O empreendimento vai ocupar um es-
paço de 314.435 m2 dentro de uma área 
maior superior a 1.700 m2 que cercará 
de muito verde o residencial com Área de 
Proteção Permanente da Mata Atlântica 
(APPMA).

 O evento, que culminou com um jan-
tar, teve apresentação do diretor comer-
cial da Cidadelle, Denis Guimarães, e 
dos responsáveis pelo projeto e obras, o 
arquiteto Carlos Campelo e o engenheiro 
Sérgio Mota, que destacaram as caracte-

rísticas do novo lançamento com a marca 
e qualidade Cidadelle.

Outro ponto alto do encontro foi a pa-
lestra do professor Menegatti, que moti-
vou mais ainda a plateia com a palestra 
“Campeão de Vendas”, ressaltando os 
benefícios do produto que os corretores 
tinham nas mãos.

Vendas - A comercialização dos es-
paços começa a partir de junho, mas já 
é possível realizar o cadastramento dos 
interessados em adquirir os 489 lotes, a 
partir de 405 m2. O empreendimento tem 
a coordenação de vendas da CEU Imobili-
ária e visa atender uma antiga aspiração 
de muitos clientes que desejavam morar 
em frente ao mar, dentro do novo conceito 
da marca: “Cidadelle Praia do Sul, o futu-
ro com vista para o mar”.

O diretor da Cidadelle, Denis Guima-
rães, confirmou que haverá premiação para 
os corretores que alcançarem o melhor de-
sempenho em vendas até o dia 30 de junho.

O Programa Itabuna Melhor que a 
Prefeitura de Itabuna vai executar em oito 
bairros na zona oeste com recursos do Pro-
grama de Aceleração do Crescimento (PAC-
2) para saneamento básico, esgotamento 
sanitário e pavimentação de ruas também 
prevê a construção de centro multifuncio-
nal, praça, parque infantil, duas creches e 
quadra poliesportiva e vai beneficiar e me-
lhorar as condições de vida dos moradores 
dos bairros Sinval Palmeira, Santa Cata-
riana, Maria Matos (Rua de Palha) e Nova 
Itabuna. Serão investidos R$ 978.843 nes-
sas localidades em recursos sociais. 

No bairro Sinval Palmeira em uma 
área de 685 metros quadrados será cons-
truído um centro multifuncional, cujo 
investimento será de R$ 327.910. Os 
serviços que serão oferecidos na unidade 
ainda serão definidos pela Secretaria da 
Assistência Social. No bairro Santa Ca-
tarina serão investidos R$ 184.679 na 
construção de uma praça, parque infantil 
e quadra poliesportiva.  

Já nos bairros Nova Itabuna e Maria 

Matos serão construídas creches, com in-
vestimento global de R$ 466.253,63. Cada 
creche ocupara área de 358 metros qua-
drados. Nesses bairros serão aplicados 
ainda mais de R$ 36,8 milhões em obras 
de drenagem, esgotamento sanitário e pa-
vimentação de ruas. Essas obras fazem 
parte do pacote previsto no Programa Ita-
buna Melhor que conta com investimento 
de R$ 32 milhões do PAC-2 e R$ 4,8 mi-
lhões em contrapartida da Prefeitura al-
cançando oito bairros da zona oeste.

Além dos quatro bairros onde serão 
implantados serviços sociais com creches, 
praça e centro multifuncional, as obras 
de esgotamento sanitário e pavimentação 
atenderão ao Manoel Leão, Jorge Amado 
e Lomanto Júnior. Nesses bairros serão 
construídas também 754 casas populares 
e 170 mil metros quadrados de vias pú-
blicas pavimentadas.  As obras de urba-
nização deverão ser iniciadas ainda neste 
mês pela empreiteira que monta cantei-
ros, em cumprimento à ordem de serviço 
assinada pelo prefeito Claudevane Leite.

O público formado por corretores aplaudiu a ótima palestra do Professor Menegatti

Prefeito Clau-
devane Leite 
assina ordem 
de serviço para 
urbanizar oito 
bairros
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Por luiz ribeiro*

Associação 
Comercial

Associação comercial
e empresarial de Itabuna 
unindo forças

Há quatro meses a frente da presidên-
cia da Associação Comercial e Empresarial 
de Itabuna (ACI) estou tendo uma grande 
oportunidade de desenvolver ações de valo-
rização dos empresários, em parceria com o 
Poder Público e as entidades de classe. Du-
rante esse período colecionamos uma série 
de vitórias, e com o apoio de todos estare-
mos desenvolvendo diversas de atividades 
no ano de 2014.

No ano de 2013 obtivemos êxito com 

a aprovação da Campanha Transparência 
Já!, que instituiu o voto aberto nas decisões 
do Poder Legislativo em Itabuna. Ao mes-
mo tempo, tivemos uma campanha intensa 
pela reabertura do aeroporto de Itabuna e 
continuamos com essa luta, pois entende-
mos que, a medida que estarão sendo ins-
talados investimentos, haverá uma maior 
necessidade de desse equipamento.

Entre os projetos para 2014, já estamos 
organizando o 23º Seminário de Marketing, 

que será realizado no mês de maio. O even-
to já faz parte da história da Associação, e 
este ano será um momento diferente, pelo 
fato de ser um ano de Copa do Mundo e isso 
reforça para que possamos fazer um semi-
nário bastante interativo e que possa ter 
um aproveitamento positivo entre a classe 
empresarial.

Outro projeto interessante é fazer uma 
exposição de fatos históricos da Associação 
Comercial, desde quando iniciou, pois a so-

ciedade precisa conhecer de perto as ações 
da entidade, e os jovens precisam conhecer 
a história de Itabuna através da ACI. É um 
resgate cultural para toda a comunidade.

A entidade representa a força de uma 
sociedade, pois juntos podemos defender os 
direitos em comum. Então, além de traba-
lhar pelo fortalecimento da classe empresa-
rial, esperamos contar com o apoio de todo 
o grupo para atingir a meta de 200 associa-
dos. A unidade é importante, e é necessário 
que a classe empresarial entenda a neces-
sidade de estar junto, pois já diz o ditado, 
“uma andorinha só, não faz verão”.

Por Luiz Ribeiro.
Presidente da Associação Comercial e Empresarial de 

Itabuna (ACI). Itabuna – Bahia.
E-mail: aceitabuna@gmail.com 

e site: http://www.acei.org.br
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Saudade não 
é viver no passado

Eurípedes Brito Cunha
ê15.12.1935 – 13.04.2014 �

Saudade não é tristeza, nem viver no passado ou 
tentar revive-lo (o que passou não se vive de novo, ja-
mais). Saudade é lembrança, e sem lembrança é impos-
sível viver, assim como não se vive sem sonhos e sonhos 
realizam-se no presente e no futuro. Assim, ter saudades 
é ser feliz, é ter o que contar aos amigos e parentes que-
ridos. Sofrimentos todos temos e teremos sempre, pois 
a vida, mesmo não sendo um vale de lágrimas, também 
não é um mar de rosas, misturando-se num amálgama 
de momentos que nos atingem de maneiras distintas, 
alegres e felizes, ou tristes e pesarosos, estes também 
inafastáveis, por mais dolorosos que possam se mostrar 
e nos ferir, até porque, “quem passou pela vida e não 
sofreu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou 
pela vida, não viveu”.  

Aproveitando Vinícius, quando a gente nasce come-
ça a morrer. E cada dia vivido é, na verdade um dia a 
menos e o que vejo o que percebo, é que o pavor da via-
gem sem regresso, vai nos deixando mais preocupados e, 
por isso mesmo, mais próximos da divindade, das Igre-
jas, dos escritos religiosos. Não sei bem o que acontece 
comigo, porque está sucedendo exatamente o contrário: 
cada dia sinto-me mais distante das crenças religiosas 
de minha infância, quando minha querida mãe, fervoro-
sa e dedicada crista, lia a Bíblia em casa e nos convencia 
de sua “verdade”, com uma fé que se mostrou inquebran-
tável ao longo dos seus 92 anos de plena lucidez e traba-
lho constante na elaboração de flores, pinturas, costuras 
para os filhos e para o marido que lhe sobreviveu por 
mais 5 anos. Tenho saudades desses momentos.

Tenho saudades de minha infância jogando bola de 
gude com as outras crianças na rua de terra, ou empi-
nando arraias (pipas), nas tarde de domingo e disputan-
do quem conseguia pegar aquelas que eram “cortadas” e 
se perdiam nos volteios ao sabor dos ventos.

Saudades das brincadeiras sem conta em torno da 
estação de trens, sempre com as roupas domingueiras 
(embora os trens nunca chegasse aos domingos); sauda-
des de ouvir o rádio que funcionava com bateria de carro 
e só podia ouvir à noite porque a recarga da bateria era 
difícil, tinha que procurar na cidade com os poucos pro-
prietários de caminhão, quem ia viajar para carregar a 
bateria, ou ficar sem rádio mesmo até achar um amigo 
com disponibilidade para ajudar. 

Saudade da quermesse na praça nos dias de festa 
da Igreja e de minha mãe zangada com meu pai (que só 
fazia sorrir e se divertir), quando as moças o “prendiam” 
numa roda e cobravam uma prenda para solta-lo. Sau-
dades do “correio elegante” nesses dias alegres, quando 
“alguém” mandava dizer a “alguém que está de saia azul 
e blusa branca” , que a ama e quer “voltar”; saudades do 
pau de sebo, da “cabra cega” , quando um garoto tentava 
acertar um grande jarro de barro com um pedaço de ma-
deira e quando o quebrava de lá saiam um gato desespe-
rado, muitas cinzas, mas também alguns brinquedos e 
muitos bombons; e das zangas e castigos de minha mãe 
quando chegava em casa todo sujo de terra e de cinzas 
e sem nada nas mãos (jamais consegui pegar um único 
bombom.), mas muito me divertia.

Saudades das brigas com os outros meninos, das 
roupas rasgadas, para desespero de minha mãe, cabeça 
quebrada, pernas e braços ralados, nariz sangrando. 

Saudades de ler As viagens de Guliver e dos livros 
de Monteiro Lobato, da sujeira da tinta de escrever 
que derramava nos livros, nos cadernos e nas fardas 
do colégio para desespero da professora e de minha 
saudosa mãe.

Saudades, muitas saudades, alicerces de nossas vi-
das, não são o reviver do passado, pois, como disse, o que 
passou, passou. Mas não existimos sem passado, sem 
sustentação do que fomos e vivemos como não vivemos 
sem sonhos que são o presente e o futuro.
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