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Aniversário
15/11 - Edmar Cardoso Correia de Oliveira
16/11 - Margareth Regina da Rocha Ferreira
16/11 - Neuza Caldas Figueiredo
16/11 - Dirceu Lelis Aranha
16/11 - José Raimundo da Mata Neri

11/11 - Ana Cristina Silva Garcia
11/11 - César Augusto Monteiro
12/11 - Jose Joaquim Medrado Neto
12/11 - Raimundo Jose Leite Mendes Riccio
13/11 - Jose Eduardo Palmeira de Queiroz
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Pip   ca  com  P  menta

O HOMEM QUE AMAVA CACHORROS

A primeira vez que soube desse livro do cubano Leonardo Padura foi 
numa matéria em que os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff diziam 

que o estavam lendo e elogiavam a obra. Na ocasião, decidi que não iria 
lê-lo já que os dois petistas gostaram tanto dele.

Pois li. Não pergunte o porquê, são muitas coisas...

Ainda não sei se gostei. Talvez tenha gostado e não queira admitir. O fato é 
que não consegui largar suas 590 páginas.

O cubano Leonardo Padura levou dez anos escrevendo “O Homem que 
Amava os Cachorros”, uma obra premiada internacionalmente e invejável, 
com o mérito extra da coragem em abordar o assassinato do revolucionário 
Leon Trotski por ordem de Stalin, tema ainda hoje, 70 anos depois, quase 
tabu entre os comunistas, principalmente em Cuba, a terra do seu autor.

O romance é uma ficção baseada em fatos históricos narrada em três 
tempos. Simultaneamente, acompanhamos os conflitos internos do escritor 
cubano Ivan Cárdenas, os périplos do russo expatriado Leon Trotski e o 
treinamento do seu assassino, o comunista catalão Ramon Mercader. Em 
comum, o apego dos três homens aos cães.

O narrador principal, o fictício Ivan Cárdenas, é um alter ego de Padura, um 
escritor cubano com um futuro promissor até ter seus textos censurados 
pelos revolucionários da ilha de Fidel. Escreve Ivan pela pena de Padura: 

“aquele conto era inoportuno, não publicável, completamente inconcebível, quase contrarrevolucionário – e ouvir 
aquela palavra, como devem calcular, provocou em mim um arrepio, evidentemente de pavor. Eles esperavam que 
uma coisa assim não voltasse a acontecer e que eu pensasse um pouco mais quando voltasse a escrever, porque a 
arte era uma arma da revolução”.

Ivan, que até então sonhava ser um escritor, vê-se sufocado pela teia da 
burocracia política, assistindo ao próprio declínio pessoal e profissional. Em 
paralelo, acompanhamos o destino traçado pela perseguição ideológica à 
arte de outro escritor, o poeta russo Vladimir Maiakovsky, que se matou por 
não conseguir aliar sua arte aos ditames da ditadura comunista: “O silêncio 
de Maiakovski pressagiava outros silêncios tanto ou mais dolorosos que se 
verificariam no futuro. A intolerância política que invadia a sociedade não 
descansaria enquanto não a asfixiasse. Tal como sufocaram o poeta”.

Em meio às suas reflexões sobre as tramas do destino, Ivan encontra pela 
primeira vez um velho e misterioso estrangeiro numa praia de Havana. Os 
encontros seguidos dos dois levarão o leitor a conhecer as dramáticas histórias 
de Trotsky e do seu assassino Ramon Mercader.  As trocas de confidências 
entre os dois homens, sempre à beira do mar de Havana, homens vergados pelo 
destino como palmeiras maltratadas por um furacão — no livro há um furacão 
de nome Ivan —, faz Padura constatar que: “a dor e a miséria figuram entre 
aquelas poucas coisas que, quando repartidas, tornam-se sempre maiores”. 

Acompanhamos o exílio de um infatigável Trotsky, já caído em desgraça no 
partido comunista soviético, na sua busca durante anos por um destino, pela 
Turquia, Noruega e França até a Cidade do México, sempre perseguido por 
Stálin, sobrevivendo a vários atentados, com visto negado por quase todos os 
países do mundo e vendo seus quatro filhos, os amigos e companheiros sendo 
presos, torturados e mortos. 

Ao mesmo tempo, seguimos os passos do catalão que viria a matá-lo com uma picareta na cabeça e toda a sua 
preparação por anos até ser infiltrado no fechado grupo de amigos e protetores de Trotsky.

Dos três homens da história do livro, o assassino é o que vive mais tempo. Ele foi salvo do linchamento nas mãos dos 
guarda-costas pelo próprio Trotsky que, prestes a morrer, ordena que ele seja interrogado. A seguir, enfrenta inúmeros 
interrogatórios e torturas físicas e psicológicas. Encarcerado por 20 anos em uma prisão mexicana, considerada o 
pior inferno na terra, é libertado e vive por anos em uma Moscou cinzenta e gelada, “ouvindo” dia após dia, o grito de 
dor e surpresa da sua vítima ao receber o golpe fatal.

A Netflix exibe em oito capítulos a luxuosa e tendenciosa minissérie russa Trotsky. O livro é infinitamente melhor.

Luiz Goulart - 16ª VaraPromoção Espaço TerapêticoPROMOÇÃO

http://chacais-sempre-espreitam.blogspot.com/



VOCÊ SABIA?

Não fume!
Essa é a regra mais importante para prevenir o câncer, principalmente os de pulmão, cavidade 

oral, laringe, faringe e esôfago. Ao fumar, são liberadas no ambiente mais de 4.700 substâncias 
tóxicas e cancerígenas que são inaladas por fumantes e não fumantes. Parar de fumar e de poluir o 
ambiente é fundamental para a prevenção do câncer.

Alimentação saudável protege contra o câncer.
Uma ingestão rica em alimentos de origem vegetal como frutas, legumes, verduras, cereais 

integrais, feijões e outras leguminosas, e pobre em alimentos ultra processados, como aqueles prontos 
para consumo ou prontos para aquecer e bebidas adoçadas, pode prevenir o câncer. A alimentação 
deve ser saborosa, respeitar a cultura local, proporcionar prazer e saúde e incluir alimentos regionais.

Pratique atividades físicas.
Você pode, por exemplo, caminhar, dançar, trocar o elevador pelas escadas, levar o cachorro 

para passear, cuidar da casa ou do jardim ou buscar modalidades como a corrida de rua, ginástica, 
musculação, entre outras. Experimente, ache aquela modalidade que você goste, aproveite e busque 
fazer dessas atividades um momento coletivo, prazeroso e divertido, com a família e amigos, ou faça 
da atividade física um momento introspectivo no qual você se conecta consigo, enfim, é possível 
encaixar a atividade física na rotina de cada um, seja através do deslocamento ativo indo ao trabalho 
ou outras atividades caminhando ou de bicicleta, são diferentes possibilidades.

Evite a ingestão de bebidas alcoólicas.
Seu consumo, em qualquer quantidade, contribui para o risco de desenvolver câncer. Além 

disso, combinar bebidas alcoólicas com o tabaco aumenta a possibilidade do surgimento da doença.

Evite a exposição ao sol entre 10h e 16h, e use sempre proteção adequada, como chapéu, 
barraca e protetor solar, inclusive nos lábios.

Se for inevitável a exposição ao sol durante a jornada de trabalho, use chapéu de aba larga, 
camisa de manga longa e calça comprida.

12 dicas para prevenir o câncer

 27 de novembro

Dia Nacional 
de 

Combate ao Câncer

https://www.inca.gov.br/causas-e-prevencao/como-prevenir-o-cancer
Por que o dia 20 de novembro?

Antes de qualquer outra coisa, vamos procurar entender por que o Dia da Consciência Negra é 
comemorado e celebrado no dia 20 de novembro e não em outra data. 

Esta data foi escolhida por simbolizar algo realmente importante para a trajetória do negro dentro 
da História do Brasil: a morte do grande Zumbi dos Palmares, que se deu no dia 20 de novembro do 
ano de 1695.

Zumbi era o líder do famoso Quilombo dos Palmares, que foi a maior comunidade de escravos 
existente no Brasil colônia, tendo, em seu auge, uma população superior a 30 mil pessoas.
 
A ideia por trás da celebração

O Dia da Consciência Negra surgiu com uma ideia muito bem definida, que era a ideia de 
conscientizar os negros e também os não negros da importância da cultura negra para a formação 
do Brasil.

A intenção é lembrar as atrocidades da escravidão, além de também procurar realizar uma 
reflexão sobre a situação atual dos negros dentro da sociedade brasileira.
 
O papel do Movimento Negro

No Dia da Consciência Negra, além do feriado em algumas cidades do Brasil, temos também 
uma grande mobilização por parte de entidades importantes voltadas à cultura negra dentro do país.

De todas elas, a mais importante é o Movimento Negro, que realiza eventos relacionados ao 
tema, além de palestras e diversos outros eventos educativos para explorar a data ao máximo, levando 
conscientização e reflexão ao maior número de pessoas possível.
 
A Semana da Consciência Negra

Algumas pessoas podem não saber, mas o Dia da Consciência Negra faz parte do que se 
entende por Semana da Consciência Negra, que é o período em que se concentra a maior parte das 
manifestações e a maior parte dos eventos relacionados ao tema ao redor do Brasil.

O Dia da Consciência Negra foi instituído como parte do calendário escolar brasileiro no dia 9 de 
janeiro de 2003, e ele é considerado um feriado em algumas cidades do Brasil, como São Paulo, por 
exemplo.

https://www.colegioweb.com.br/curiosidades/curiosidades-dia-da-consciencia-negra.html

A XII edição do Seminário Internacional Brasil / Argentina – O 
Desafio de Defender Hoje a Dignidade do Ser Humano – ocorreu 
nos dias 5 e 6 de novembro no Auditório da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal da Bahia e no dia 8, no Auditório da Justiça 
Federal – Seção Judiciária do Estado da Bahia. No último dia do seminário, 
o evento contou com a presença ilustre de Dr. Wilson Alves de Souza, 
enriquecendo o local com seu conhecimento e convidados, estes sendo os 
professores Ricardo Maurício Freire Soares (Doutor. Universidade Federal 
da UFBA), Nildes Carvalho da Silva (Doutoranda. Universidade de Buenos 
Aires, presidente da ABPREVBRASIL), Tânia Mota (Doutora. Universidade 
de Buenos Aires), Andrêa Laura Gastron (Doutora. Universidade de Buenos 
Aires), Marta Biagi (Doutora. Universidade de Buenos Aires) e Ricardo 
Rabinovich-Berkman (Doutor. Universidade de Buenos Aires).

DESTAQUES


