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CCJ aprova projeto que criminaliza o 
desrespeito às prerrogativas do advogado
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Um grande passo em favor do res-
peito às prerrogativas da advocacia foi 
dado na tarde de terça-feira (5/12) com 
a aprovação pela Comissão de Consti-
tuição Justiça e Cidadania da Câmara 
dos Deputados do PL 8.347/2017, que 
tipifica penalmente a violação de direi-

tos ou prerrogativas da advocacia. O 
texto foi aprovado por 45 votos favorá-
veis e somente três contrários. Com o 
resultado, o projeto poderá finalmente 
entrar na pauta do Plenário para sua 
votação definitiva.

Estado define organizadora 
para concurso da PC baiana

AGRAL realiza confraternização
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BAO Governo da Bahia acaba de 
definir a empresa organizadora do 
concurso público para Polícia Civil 
do Estado. No #PapoCorreria de 
terça-feira (19), o governador Rui 
Costa anunciou a contratação da 
Fundação Vunesp - Fundação para 
o Vestibular da Universidade Esta-
dual Paulista, ligada à Universida-
de Estadual Paulista (Unesp), que 
será a responsável pela elaboração 
do edital e condução das etapas do 
Estado.

Bahiagás divulga resultado da Chamada 
Pública para aquisição de gás natural
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Modalidades de assalto
- Assaltante Carioca
Seguiiiinnte, mermão...
Tu se fudeu, isso é um assalto...
Passa a grana e levanta os braços, mermão...
Não fica de bobeira que eu atiro bem pra caralho...
Vai andando e se olhar pra traz vira presunto...

- Assaltante Baiano
Ô meu rei....( longa pausa )........ isso é um assalto...
Levanta os braços, mas não se avexe não...
Se num quiser nem precisa levantar, pra num ficar cansado...
Vai passando a grana, bem devagarinho...
Num repara se o berro está sem bala, mas é pra não ficar muito pesado...
Não esquenta, meu irmãozinho, vou deixar teus documentos na próxima 
encruzilhada...

- Assaltante Paulista (torcedor do Corinthians)
Ôrra, meu.....
Isso é um assalto, meu....
Alevanta os braços, meu....
Passa a grana logo, meu...
Mais rápido, meu, que eu ainda preciso pegar a bilheteria aberta pra 
comprar o ingresso do jogo do Timão, meu.... 
Se manda, meu....

RESPOSTAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO

RESPOSTAS MêS DE NOvEMbRO DE 2017. 1-C E 2- D.

Filosofia do Direito
1- De acordo com o contratua-

lismo proposto por Thomas 
Hobbes em sua obra Levia-
tã, o contrato social só é 
possível em função de uma 
lei da natureza que expres-
se, segundo o autor, a pró-
pria ideia de justiça.

Assinale a opção que, segundo 
o autor na obra em referên-
cia, apresenta esta lei da 
natureza.

a) Tratar igualmente os iguais e 
desigualmente os desiguais.

b) Dar a cada um o que é seu.
c) Que os homens cumpram os 

pactos que celebrem.
d) Fazer o bem e evitar o mal.

2- “Há um limite para a inter-
ferência legítima da opinião 
coletiva sobre a independên-
cia individual, e encontrar 
esse limite, guardando-o de 
invasões, é tão indispensá-
vel à boa condição dos ne-
gócios humanos como a pro-
teção contra o despotismo 
político.”

John Stuart Mill

 A consciência jurídica deve 
levar em conta o delicado 
balanço entre a liberdade in-
dividual e o governo das leis. 
No livro A Liberdade. Uti-
litarismo, John Stuart Mill 
sustenta que um dos maiores 
problemas da vida civil é a ti-
rania das maiorias.

 Conforme a obra citada, as-
sinale a opção que expres-
sa corretamente a maneira 
como esse autor entende o 
que seja tirania e a forma 
de proteção necessária.

a) A tirania resulta do poder do 
povo como autogoverno porque 
o povo não é esclarecido para 
fazer suas escolhas. A proteção 
contra essa tirania é delegar o 
governo aos mais capacitados, 
como uma espécie de governo 
por meritocracia.

b) A deliberação de juízes ao im-
porem suas concepções de certo 
e errado sobre as causas que 
julgam, produz a mais podero-
sa tirania, pois subjuga a von-
tade daqueles que estão sob a 
jurisdição desses magistrados. 
Apenas o duplo grau de juris-
dição pode proteger a sociedade 
desta tirania.

c) Os governantes eleitos im-
põem sobre o povo suas vonta-
des e essa forma de opressão 
é a única tirania da maioria 
contra a qual se deve buscar a 
proteção na vida social, o que 
é feito por meio da desobedi-
ência civil.

d) A sociedade, quando faz as ve-
zes do tirano, pratica uma tira-
nia mais temível do que muitas 
espécies de opressão política, 
pois penetra nos detalhes da 
vida e escraviza a alma. Por 
isso é necessária a proteção 
contra a tirania da opinião e do 
sentimento dominantes.

A Prefeitura de Ilhéus acaba de criar 
o Programa de Desligamento Voluntário 
(PDV), destinado aos servidores públicos, 
estatutários ou celetistas, que preencherem 
os requisitos para a aposentadoria por tem-
po de serviço e contribuição, assim como os 
que ingressaram na justiça pedindo reinte-
gração contra a demissão pelo fato de esta-
rem aposentados.

De acordo com a Lei 3.898, sancionada 
pelo prefeito no último dia 19 de dezembro, 
não poderão aderir ao PDV, servidores pú-
blicos que estejam respondendo a processo 
disciplinar que verse sobre danos ao erário 
público ou por ato de improbidade, respon-
dendo a processo judicial ou ocupando cargo 
de provimento em comissão, salvo aqueles 
que aceitarem que a base de cálculo seja fei-
ta sobre os 12 últimos vencimentos do seu 
cargo de origem.

A indenização para quem aderir à re-
núncia do emprego será paga em 240 par-
celas mensais no percentual de 35 por cento 
sobre a média dos 12 últimos vencimentos. 

O servidor interessado deverá formalizar a 
adesão ao PDV nos próximos 180 dias, apre-
sentando requerimento no Setor de Pro-
tocolo da Prefeitura. Os documentos serão 
analisados pela Procuradoria Jurídica do 
Município.

Para este cumprimento, ficam assegu-
radas nas leis orçamentárias dos próxi-
mos 20 anos, as dotações necessárias às 
despesas do PDV que virão com recursos 
economizados com a folha de pagamento 
integral dos servidores que renunciaram 
ao emprego. 

De acordo com um levantamento efetu-
ado pela secretaria municipal de Adminis-
tração, cerca de 400 servidores estão aptos a 
aderir ao PDV. Hoje o município gasta com 
salários destes servidores algo em torno de 
R$ 3,8 milhões por mês. Ao passo que o va-
lor que o município dispensará para o paga-
mento das cotas mensais de indenização fi-
cará em torno de R$ 590 mil, representando 
uma significativa desoneração na folha de 
pagamento da Prefeitura.

Prefeitura anuncia Programa 
de Desligamento Voluntário

ILHÉUS
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1- Ab Absurdo = Partindo do absurdo.
2- Ab Actis = Para cuidar dos atos.
3- A capite Ad Calcem = da cabeça aos pés
4- Ad retiro = Cláusula de retrovenda
5- Animus confitendi = Intenção de confessar.
6- Brevi manu = de ponto
7- Eadem causa = mesma causa
8- Error facti = Erro de fato
9- Error in persona = Erro sobre a pessoa
10- Ex vi = Por efeito de, por força, em decorrência
11- Facies = Forma exterior
12- Ficta confessio = Confissão ficta ou fictícia
13- Gratia argumentandi = Apenas pelo favor de argumentar
14- Hic ET nunc = Aqui e agora
15- In dúbio pro libertate = Em dúvida pela liberdade.

52 - Aprende a valorizar o que ob-
tiveste com muito trabalho e dificulda-
des, Pois, maior é o mérito de tudo o que 
se conquista com esforço e sacrifício.

53 - Procura amar o teu ofício, por-
que só se faz bem e perfeito aquilo de 
que se gosta, em que se põe ardor, de-
dicação, sentimento, amor.

54 - O estudante de Direito leva 
para a advocacia o encantamento pela 
futura profissão, comumente adquiri-
da na Faculdade. Com o transcurso do 
tempo, já no exercício profissional, não 
raro decepciona-se com a ramerrão, 
prosaísmo, as práticas e o meio adver-
so do Fórum.

55 - Noviço no ofício, acostuma-te a 
fazer da atividade profissional, no to-
cante à lisura, retidão, moralidade, a 
projeção da vida privada, inseparável 
uma da outra, cercando ambas de hon-
radez, dignidade, humanidade, solida-
riedade, espírito público.

56 - Do advogado, a cuja porta a 
sedução e a tentação batem co  fre-
qüência , exige-se, mais do que em 
outras profissões, retidão de caráter, 
sólida formação ética e moral, condu-
ta ilibada.

Fonte Livro: “Conselhos aos 
Jovens Advogados” de Bendito 

Calheiros Bomfim.

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   

CONTEXTO JURÍDICO

 “Para que o povo tenha confiança no Direito e na 
Justiça é preciso que estas sejam onipresentes; 

que as pequenas violações de direito, tanto 
quanto as grandes possam ser reparadas”. 

Theotônio Negrão

A partir de agora, o recesso da Justiça 
do Trabalho será o mesmo previsto pelo 
Código de Processo Civil de 2015: de 20 
de dezembro a 20 de janeiro. A alteração 
na Consolidação das Leis do Trabalho foi 
publicada nesta quarta-feira (20/12) no 
Diário Oficial da União.

Com a publicação da Lei 13.545/2017, 
a CLT passa a ter o artigo 775-A: “Sus-
pende-se o curso do prazo processual nos 
dias compreendidos entre 20 de dezembro 

e 20 de janeiro”. “Durante a suspensão do 
prazo, não se realizarão audiências nem 
sessões de julgamento”, complementa o 
texto.

Apesar das suspensões, o disposi-
tivo define que, “ressalvadas as férias 
individuais e os feriados instituídos 
por lei”, juízes, membros do Ministério 
Público, da Defensoria Pública e da Ad-
vocacia Pública e auxiliares da Justiça 
trabalharão normalmente.

Justiça do Trabalho terá recesso 
entre 20 de dezembro e 20 janeiro

Tel.: 98808-1810

Da imparcialidade
Não precisamos está investidos nos 

poderes de jurisdição, nem vestindo a in-
dumentária da toga, para proferir juízo 
de valores. Por esta razão, chegamos a 
ter simpatia ou fazer parte de um grupo 
que é a favor ou contra a esse ou àquele 
movimento social de direitos humanos. 

Nada mais justo e necessário do que 
participar das mudanças que sociedade 
requer. Mas devemos ter consciência de 
que a norma que queremos que entre em 
vigor, será promulgada para todos, inclu-
sive para nós mesmos e para os nossos 
parentes e amigos.

O verdadeiro defensor dos direitos hu-
manos deve ser imparcial. Lutar para que 
a norma torne-se lei e não aceitar, se ela 
for infringida, que seja aplicada ao infra-
tor, não importando quem seja ele, será 
querer criar um mundo paralelo de castas, 
onde há pessoas que estão acima da lei.  

Diante das leis e dos costumes já exis-
tentes, somos chegados a tomar decisões 
das mais injustas e contraditórias daque-

las que dizemos defender. O nosso senso de 
justiça muda de acordo com o grau de inte-
resse na causa, de parentesco e de afinida-
de que temos com as pessoas litigantes.                                     

Dificilmente não encontramos na ins-
trução das demandas, parente depondo a 
favor de parente, amigo a favor de ami-
go, sendo previsto pela Lei Processual 
Civil, nestes casos, até o impedimento 
e a suspeição do Juiz, assim como que o 
depoimento de tais testemunhas, quando 
contraditadas, sirvam apenas como ¨in-
formação e não como prova¨.

Quando não for possível a solução 
do conflito pela arbitragem, concilia-
ção ou mediação, sempre recomendável 
às partes, será melhor o julgamento da 
demanda, para que se possa obter a im-
parcialidade, utilizando-se de todas as 
garantias constitucionais do direito ao 
contraditório.

Por Jorge Luiz Santos.
Advogado e cronista. Itabuna - Bahia

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   



Recebi alguns imóveis como he-
ranças e gostaria de alugá-los, mas 
tenho medo que os inquilinos estra-
guem. Quais os cuidados que posso 
tomar para me resguardar desse 
problema? Mirian Vasconcelos.

A cláusula de contratação de loca-
ção que coloca o locatário como respon-
sável por eventuais danos causados ao 
imóvel, é insuficiente para determinar 
quem de fato deve arcar com as des-
pesas. O Código Civil estabelece o que, 
em princípio deve ser assumido por 
cada uma das partes.

Mas especialistas em direito imo-
biliário asseguram que a melhor ma-
neira de evitar problemas é detalhar 
ao máximo a situação em que a pro-
priedade se encontra no momento da 
assinatura do contrato.

A maioria dos conflitos entre loca-
dores e locatários envolve a discussão 
em torno de quem vai arcar com custos 
de reformas. Ou seja, a quem deve ser 
enviada a conta por vazamentos, fiações 
com defeito e mesmo erros de projetos 
que são detectados somente depois que o 
contrato de locação foi assinado?

A melhor forma de evitar discus-
sões e ações na Justiça é a realização de 
um laudo de vistoria técnica, preferen-
cialmente companhia de um engenheiro 
ou técnico.

É necessário checar tudo, se as tor-
neiras estão funcionando, se há energia 

em todas as tomadas. E o inquilino (lo-
cador) precisa ser muito mais atencioso, 
pois ele vai assumir no contrato que a 
casa ou apartamento está em boas con-
dições.

O Código Civil brasileiro  - Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - pre-
vê três tipos de benfeitorias nos imóveis: 
as necessárias, a exemplo de conserto 
de caixa d’água, em que normalmente 
as despesas são bancadas pelo dono do 

imóvel; as úteis, como consertos de por-
tas internas; e as voluptuárias, como a 
instalação de piscina. No caso das úteis, 
há espaços para negociação entre as par-
tes, mas no caso das voluptuárias, a obra 
normalmente só é feita se o locatário as-
sumir as despesas e ainda assim obtiver 
autorização do dono.

Os especialistas em direito imobili-
ário destacam que nem sempre uma re-
forma que não seja expressamente útil 
vai recair sobre o locatário apenas por-
que ocorreu após a assinatura do contra-

to. Qualquer dano provocado pela ação 
do tempo, como a queda de um muro 
externo, deve ser responsabilidade do 
proprietário.

As três benfeitorias previstas no 
Código Civil são as reformas necessárias 
– que na linguagem jurídica, são aquelas 
de maior valor hierárquico, pois, de acor-
do com o código civil, estão estritamente 
a cargo do locador, podendo ser realizado 
pelo locatário com posterior indenização, 
como alterações nos sistemas hidráuli-
co e elétrico, sem os quais os locatários 
não podem usufruir do imóvel de for-
ma adequada. As reformas úteis – são 
aquelas que aumentam ou facilitam o 
uso do imóvel locado, como troca de por-
tas internas, por exemplo. Essas refor-
mas são indenizáveis ou não, a depen-
der do contrato assinado. É importante 
que no documento o proprietário não 
faça objeção a eventual indenização. 
E por último, reformas voluptuárias – 

obras caras que destinam exclusivamen-
te a aumentar a capacidade de o imóvel 
proporcionar recreio e lazer aos morado-
res. Pelo código civil, essas benfeitorias 
não são indenizáveis e devem ser reti-
radas ao fim do contrato de locação. É 
o caso de piscinas, quadras desportivas 
e saunas, por exemplo, Ainda assim, as 
construções desses aparelhos estão su-
jeita à expressa aprovação do proprietá-
rio do imóvel.

Por Vercil Rodrigues
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Em um prédio novo, pastilhado, com 
garagem com pisos de alta resistência 
e pintado com tinta de 1ª qualidade, 
vendemos um apartamento padrão classe 
A, 1º andar, nascente, todo em massa 
corrida, pintado com tinta toque de seda, 
granito bege Bahia por quase todo o imóvel, 

incluindo os rodapés, porcelanato, luxuosos lustres, teto 
rebaixado e boa localização, na Av. Félix Mendonça 
– bairro Góes Calmon, contendo 1 suíte c/ 16m2 + ¼ 
quarto amplo com 16m2, com armários nos quartos e 
cozinha, banheiro e sala amplos, copa-cozinha, com 4 
áreas de luz, área de serviços e 1 vaga ampla na garagem 
e condomínio de R$ 200,00. Preço de oportunidade - 
Telefone (73) 3613.2545 – 98856.2545.

VENDE-SE UM APARTAMENTO

Dicas Imobiliárias

Por Vercil Rodrigues.
Advogado. Pós-graduado em Direito Público e Privado. Membro-fundador da Associação Sul Baiana de Advogados 
Previdenciaristas (Asbap). Membro-idealizador-fundador e Vice-presidente da Academia de Letras Jurídicas do Sul da Bahia 
(Aljusba) e Autor dos livros “Breves Análises Jurídicas, “Dicas de Direito Imobiliário” e “Dicas de Direito Previdenciário” 
(Direitos Editora). Itabuna – Bahia  + 55 (73) 98852 2006 – 99134 5375 e 3613-2545)

ESPAÇO IMOBILIÁRIO CORRETOR 
DE IMÓVEIS

CRECI 16851

Evandro Carvalho

73 99156-2379
       98856-6577
       99983-6766

Av. Cinquentenário, nº 312 -Centro Galeria 3
Edf. Irmãos Magno - Itabuna-BA - Cep: 45.600-002

Email: 
carvalhoevandro@ig.com.br

Fone: 73 3211-4956
Fonefax: 73 3211-1994

Cel.: 73 99198-0075

Email: romildanobre@ig.com.br

Rua Miguel Calmon, 113 
Sala 05 - Térreo
Itabuna-BA

ADVOGADO - OAB 2909
Corretor de Imóveis - CRECI 5099

Ema i l : ma iade rva l@gma i l . com

73 98815-2906   73 99180-3369

Derval Maia
Corretor de Imóveis

CRECI 14245

Adélcio S. Bispo
Técnico em Transações Imobiliárias CRECI - BA No 7079

Avaliador de Imóveis CNAI No 08348

Tel: 73 98837-0814 | 99136-2672 | 99831-1281

Email: bispo.fazendas@gmail.com

VENDE-SE

IMÓVEIS 
URBANOS

LITORÂNEOS
E RURAIS

oAvenida Duque de Caxias, n  720, Centro - Itabuna-BA

Os interessados em enviar 

perguntas sobre o tema Direito 

Imobiliário para Dr. Vercil 

Rodrigues, encaminhar

para os e-mails: vercil@

jornaldireitos.com e 

jornalocompasso@gmail.com e 

vercil5@hotmail.com

Responsabilidade do locatário 
por danos causados ao imóvel
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a edição especial de fim 
de ano de o compasso.

Um grande passo em favor do respeito 
às prerrogativas da advocacia foi dado na 
tarde de terça-feira (5/12) com a aprova-
ção pela Comissão de Constituição Justiça 
e Cidadania da Câmara dos Deputados do 
PL 8.347/2017, que tipifica penalmente a 
violação de direitos ou prerrogativas da 
advocacia. O texto foi aprovado por 45 vo-
tos favoráveis e somente três contrários. 
Com o resultado, o projeto poderá final-
mente entrar na pauta do Plenário para 
sua votação definitiva.

O presidente nacional da OAB, Clau-
dio Lamachia, comemorou a decisão da 
CCJ e exaltou o trabalho conjunto e ab-
negado dos representantes da advocacia, 
que se dedicaram a esclarecer aos depu-
tados os propósitos do projeto. “Um novo 
capítulo se escreve para a defesa das 
prerrogativas. A advocacia, mais do que 
nunca, terá respeitada as prerrogativas 
da profissão a partir da aprovação deste 
texto legal”, afirmou ele.

Lamachia lembrou ainda da recen-
te vitória obtida com a aprovação deste 
projeto no Senado Federal, em 9 de agos-
to, resultando apenas na necessidade de 
aprovação no plenário da Câmara dos 
Deputados para estabelecer um singular 
fortalecimento da cidadania brasileira 
contra o arbítrio estatal.

O presidente nacional da OAB sa-
lientou também que o projeto estabelece 
punição para aquilo que a lei já diz que 
é errado. “Do jeito que está, sem nenhu-
ma punição definida, a impunidade para 
os abusos é o que vale. Hoje, não há pena 
para o descumprimento da lei que já exis-

te desde 1994. O projeto em tramitação 
preenche esse vazio existente na lei bra-
sileira”, explica.

O vice-presidente nacional da OAB, 
Luís Cláudio da Silva Chaves, destacou 
que a luta não é classista, é pela defesa do 
cidadão brasileiro que se vê acuado diante 
da violação de prerrogativas de seu ad-
vogado. Aquele cidadão que não tem um 
advogado independente e autônomo para 
lutar pelos seus direitos se vê prejudicado 
na sua luta pela sua postulação do Direi-
to. Hoje foi uma vitória parcial ainda, mas 
uma grande vitória da sociedade. Se Deus 
quiser teremos, depois de muita luta, essa 
grande vitória da cidadania e da advoca-
cia”, disse Chaves.

O advogado e deputado federal Jarbas 
Vasconcelos deu ênfase à luta histórica 
que a proposta que criminaliza o desres-
peito às prerrogativas da advocacia repre-
senta. “Depois do Estatuto da Advocacia 
de 1994, tivemos uma grande conquista 
que foi a inclusão dos advogados no Sim-
ples Nacional. Porém, a grande conquis-
ta institucional dos advogados depois do 
estatuto da advocacia é sem dúvida ne-
nhuma a aprovação do PL 8347, que cri-
minaliza a violação das prerrogativas pro-
fissionais. Este é um sonho acalentado há 
87 anos pela nossa instituição”. 

O vice-presidente da Comissão Na-
cional de Defesa das Prerrogativas e Va-
lorização da Advocacia reafirmou a rele-
vância do projeto como instrumento que 
assegurará a ampla defesa. “Um passo 
gigantesco foi dado. Estamos rumo a apro-
vação definitiva deste importante projeto 

Um Projeto de Lei que tramita na Câ-
mara dos Deputados quer tornar improbi-
dade administrativa receber, autorizar ou 
pagar salários acima do teto a servidores 
públicos. O ato pode entrar para o rol de 
práticas listadas na Lei 8.429/1992 caso o 
PL 9.447/2017 seja aprovado.

Proposto pelo deputado federal Wadih 
Damous (PT-RJ), o PL acrescenta inciso 
XVIII ao artigo 9º à Lei de Improbidade Ad-
ministrativa, que lista os atos que resultam 
em enriquecimento ilícito. Estão incluídas 
nessa determinação “as vantagens pessoais 

ou de qualquer natureza”.
O PL também pretende inserir o inciso 

XXII ao artigo 10 da lei, que trata dos atos 
que lesam o erário. Nesse ponto, a norma de-
fine aqueles que possam autorizar os paga-
mentos acima do teto previsto em lei.

Também são definidas penas e multas 
para esses atos. Nos casos de enriqueci-
mento ilícito, é definida perda de cargo e 
multa civil de até três vezes o valor rece-
bido. Já nos atos que resultem em dano ao 
erário, a penalidade é previsto apenas per-
da da função pública.

A lei que aumenta a pena para moto-
rista que comete homicídio ao dirigir al-
coolizado foi publicada nesta quarta-feira 
(20/12) no Diário Oficial da União. Agora, a 
condenação será de 5 a 8 anos — a anterior 
era de 2 e 4 anos.

Além do aumento da pena, a Lei 
13.546/2017 acrescenta o parágrafo 4º ao 
artigo 291: “O juiz fixará a pena-base se-
gundo as diretrizes previstas no art. 59 do 
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 (Código Penal), dando especial aten-
ção à culpabilidade do agente e às circuns-
tâncias e consequências do crime”.

O advogado e ex-ministro do Tribunal 
Superior Eleitoral Marcelo Ribeiro explica 

que essa mudança na lei pretende acabar 
com a discussão sobre o dolo eventual em 
acidentes de trânsito com vítimas fatais co-
metidos por motoristas alcoolizados.

“É muito difícil configurar dolo, pois, 
nesses casos, é preciso comprovar a vonta-
de de praticar o ato. Mesmo no eventual, 
o autor tem que ter certeza de que matará 
alguém e mesmo assim o faz”, explicou Ri-
beiro.

Segundo ele, esse argumento estava 
sendo usado para levar casos nessas ca-
racterísticas para júri e assim aumentar 
a pena. “Acidentes como esses são resulta-
do da irresponsabilidade do motorista que 
bebe e vai dirigir”, resumiu. 

PL quer tornar pagamentos acima 
do teto improbidade administrativa

Pena para motorista bêbado que 
comete homicídio será de 5 a 8 anos

CCJ aprova projeto que criminaliza o 
desrespeito às prerrogativas do advogado

que resgatará a dignidade e o respeito 
para a advocacia brasileira e o direito à 
ampla defesa do cidadão. Uma luta que 
vencemos no Senado, vencemos agora na 

CCJ e temos ainda a votação no Plenário. 
Este projeto é para o bem da nação brasi-
leira, para o exercício pleno da defesa se 
concretize efetivamente”, declarou Telles.
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Seguindo uma determinação do 
prefeito Fernando Gomes, o secretário 
de Administração, Dinailson Oliveira 
intensificou a realização da Operação 
Tapa-Buracos nas pistas de maior den-
sidade de tráfego da cidade e rotas de 
transportes coletivos.

Dia 20/12, a ação foi concentrada 
na Avenida Manoel Chaves, no trecho 
compreendido entre a Avenida Prin-
cesa Isabel, no São Caetano e o núcleo 
habitacional da Ceplac, que serve de 
acesso aos bairros Sarinha, Jardim Pri-
mavera, Jaçanã e Parque Santa Clara.

O trabalho mobilizou uma equipe 
de 14 homens, além de duas caçam-
bas de apoio que faziam o transporte 
do asfalto. O governo também inaugu-
rou semana passada, 1,5 quilômetros 
de asfalto no Loteamento Parque de 
São João, que foi inteiramente requa-
lificado e urbanizado, com obras de 
pavimentação, passeio e drenagem de 
águas pluviais. 

O prazo fixado para a realiza-
ção da pré-matrícula de alunos das 
escolas urbanas da rede municipal 
de ensino termina na sexta-feira, 
dia 22. A informação foi confirma-
da pela secretária de Educação do 
Município, Anorina Smith Lima 
(foto), ao destacar que as inscri-
ções podem ser feitas em nove pos-
tos nos diversos bairros da cidade 
e na unidade de Organização Esco-
lar, no próprio Centro Administra-
tivo Firmino Alves.

Segundo a diretora do Depar-
tamento de Planejamento, Pes-
quisa e Informações Gerenciais 
da Secretaria de Educação, Ritta 
Conrado, as pré-matrículas dos 
alunos das escolas rurais estão 
programadas para a segunda se-

mana de janeiro. Já os alunos de 
fora da rede serão matriculados 
no período de 22 de janeiro a 2 
de fevereiro, “com oferta de vagas 
para todo mundo que queira se 
matricular nas unidades da rede 
municipal de ensino”.

Ela informa que foram dispo-
nibilizados nove postos de aten-
dimento com equipes de cinco 
servidores em cada um, que fa-
zem os registros online mediante 
apresentação de RG, CPF, núme-
ro do NIS dos alunos para atu-
alização cadastral. Ela destaca 
como inovação da pré-matrícula 
online a não utilização de papel 
para registros, o que representa 
um ganho ambiental e a possibi-
lidade de um maior controle efe-

tivo do cadastro dos alunos. In-
forma ainda, que a pré-matricula 
pode ser feita até mesmo sem a 
apresentação de algum documen-
to dos alunos.

Para Ritta Conrado, como há 
vagas para todos os alunos não 
há necessidade de pressa por par-
te dos pais ou responsáveis pelos 
estudantes, que podem procurar 
os postos instalados do Imean, no 
centro da cidade; do Colégio Eve-
raldo Cardoso; do 28 de Julho, na 
Califórnia; do Frederico Smith, 
na Urbis IV; no Lourival, em Fer-
radas; no João Mangabinha, na 
Mangabinha; Caic, no Jardim Pri-
mavera; no Luiz Viana, no Santo 
Antônio e na unidade de Organiza-
ção Escolar, na própria prefeitura.

Prefeitura intensifica Operação Tapa Buracos

Rede Municipal de Ensino 
realiza pré-matrícula de alunos

ITABUNA
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CONTABILIDADE GERAL
CONSULTORIA

aguiacontabilidade2014@hotmail.com
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2ª Travessa Manoel de Souza 
Chaves, nº 40 – térreo, Bairro 
São Caetano - Itabuna - Bahia.

Plenário aprova 
LOA itabunense 

com remanejamento 
de R$ 1,7 mi

LEGISLATIVO

Em sessão dupla, o Plenário 
aprovou na quarta, 13, o projeto 
da Lei Orçamentária Anual (LOA 
2018). O relator Guinho (PDT) re-
manejou, via emendas, R$ 1,7 mi-
lhão cuja maior parte, R$ 1 milhão, 
vai para o incentivo à sustentabili-
dade ambiental; a difusão de ativi-
dades esportivas, emenda subscrita 
por Ronaldão (PMN), ficará com R$ 
500 mil; a atenção à criança e ao 
adolescente, R$ 200 mil; e o Itabu-
na Sem Miséria terá aporte de R$ 
80 mil.

O Governo estima receita de R$ 
607,7 milhões em 2018. Para refor-
çar o Orçamento – no caso da insu-
ficiência de recursos em despesas 
programadas – o prefeito solicitou 
autorização parlamentar para abrir 

créditos suplementares. Porém, a re-
latoria e Júnior Brandão (PT) dimi-
nuíram, respectivamente, os limites 
sugeridos pelo Executivo nas fontes 
provenientes de excesso de arreca-
dação (de 100% para 50%) e de anu-
lação de dotações (100% para 10%).

Na semana passada, o PPA 
2018-21, peça orçamentária que de-
fine as diretrizes, objetivos e metas 
do Governo, teve a tramitação con-
cluída na Casa de Leis itabunense. 
No entanto, só com a conclusão da 
LOA, como preceitua a Lei Orgâni-
ca do Município, é que o Legislativo 
entra oficialmente em recesso. Des-
sa forma, as sessões do Plenário e 
as reuniões das Comissões técnicas 
serão retomadas em fevereiro de 
2018.
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José Augusto Carvalho, aniversaria

AGRAL realiza 
confraternização 

A Academia Grapiúna de Leras 
(AGRAL), sediada na cidade de Itabu-
na, presidida pelo jornalista Ramiro So-
ares de Aquino, na noite da terça-feira 
(20/12), na sede da Associação Atlética 
do Banco do Brasil (AABB), promoveu 
a sua tradicional confraternização de 
fim de ano.

O evento foi prestigiado pelos mem-
bros da ‘Casa de Jorge Amado’ e tam-
bém por membros das demais acade-
mias de letras da cidade, a exemplo da 
Academia de Letras Jurídicas do Sul 
da Bahia (ALJUSBA) e da Academia 
Maçônica de Letras Ciências e Artes da 
Região Grapiúna (Almacarg), familia-
res e convidados.

Não oportunidade, a AGRAL pres-
tou uma homenagem ao acadêmico An-
tônio Costa, com exibição em telão de 
vida e obra do confrade que faleceu no 
último dia 10/11, onde foi enaltecida a 
sua contribuição à sociedade itabunen-
se nas diversas áreas, especialmente 
na acadêmica, onde foi professor-mes-
tre da Universidade Estadual de Santa 
(UESC), Diretor Geral da Faculdade 
de Tecnologia e Ciências (FTC) - Uni-

dade de Itabuna, além de ser um dos 
fundadores da Academia Maçônica de 
Letras, Ciências e Artes da Região Gra-
piúna (AMALCARG) e da AGRAL.

Quem também foi homenageada na 
festiva noite foi a acadêmica-escritora- 
poetisa Benício Mídlej falecida nesse 
ano, com uma belíssima performance te-
atral da acadêmica-atriz Eva Lima.

Ainda dentro da confraternização, 
não faltaram as tradicionais mensa-
gens de otimismo de fim de ano, com 
destaque para as mensagens-reflexivas 
sobre o Natal, trazida pelo confrade e 
presidente de hora da “Casa Acadêmi-
ca” Ivann Montenegro. 

Ao final o confrade-presidente Ra-
miro Aquino convidou a todos para 
compartilharem a ceia natalina.

ACADEMIA GRAPIÚNA DE LETRAS (AGRAL)

Quem aniversariou no último 
domingo (17/12), foi o amigo-irmão 
José Augusto Carvalho, da aprazível 
e vizinha cidade de Ilhéus.

José Augusto é casado com a 
educadora (leia-se Colégio São Jor-
ge) Neide Silveira, é Médico Vete-
rinário, professor-doutor da Uni-
versidade Estadual de Santa Cruz 
(UESC). É também membro da Aca-
demia Grapiúna de Letras (AGRAL) 
de Itabuna e do Lions Clube Centro 
- Ilhéus. Além de Venerável Mestre 
(reeleito) da Loja Maçônica Vigilân-
cia e Resistência de Ilhéus.

A direção dos jornais DIREI-
TOS E COMPASSO, capitaneados 
pelo casal Vercil e Angélica Rodri-

O casal José Augsuto e Neide Silveira

gues deseja ao amigo José Augus-
to, pessoa de fino trato, um gentle-
man  na acepção da palavra, toda 
Paz, Saúde e Harmonia por essa 
importante e festiva data.

Por Angelica Rodrigues

E-mai l s :  ange l i ca@jorna ld i re i tos .com e  ange l i carodr igues21@hotmai l . com
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Desde a Era pré Cristã é possível encontrar 
registros filosóficos acerca do termo felicida-
de, assim como uma série de recomendações 
de importantes pensadores sobre os melhores 
caminhos para atingir este tão sonhado esta-
do. Sêneca filósofo contemporâneo de Cristo ao 
refletir sobre a felicidade frente à sociedade da 
sua época aconselhava: “Aquele que quiser ser 
feliz, a primeira coisa que deve fazer é negar-
-se seguir a multidão.

Após mais de dois mil anos e a despeito do 
que é fabricado e veiculado pelas mídias so-
ciais não se faz necessário criteriosa observa-
ção para perceber que as pessoas em sua maio-
ria vivem em busca da tão sonhada felicidade, 
todavia o que seria a felicidade? Responder a 
essa pergunta não é tarefa fácil, pois, a depen-
der do conceito de felicidade que o indivíduo 
adotou, ele pode assumir uma postura de pas-
sividade ou chegar a conclusão que a mesma 
não existe. Colocando em miúdos para um in-
divíduo que acredita que felicidade é a satis-
fação de todas as suas necessidades, basta o 
mínimo de experiência de vida para levá-lo a 
concluir que felicidade é utopia, impossível de 
se alcançar. Da mesma forma ocorre com o in-
divíduo que acredita que ser feliz é estar bem 
o tempo todo, pois é simplesmente impossível 
estar alegre integralmente e durante todo o 
tempo, logo, felicidade não existe e se não exis-
te porque deveríamos nos dedicar a ela? 

Em um artigo sobre o tema, trazia que feli-
cidade também é sorte. O texto fazia referên-
cia a Epicteto (filósofo contemporâneo de Cris-
to) que afirmava que a vida seria constituída 
por dois tipos de situações: as que estão e as 
que não estão sob o nosso controle. Concluindo 
que sucesso e\ou felicidade acontece quando 
os nossos planos dão certo tornando o que se 

deseja uma experiência. Na interpretação do 
referido artigo felicidade seria uma questão de 
sorte e aconteceria na medida em que os even-
tos que não estão sob nosso comando, coincidis-
sem com o que desejamos. Contudo, o mesmo 
Epicteto o filósofo acima citado, dizia que as 
pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas 
sim pela percepção que possuem em relação às 
mesmas, portanto, se o que vale é a percepção, 
o resultado objetivo torna-se secundário.

Entendo ser praticamente unanimidade 
que felicidade se trata de um estado de espí-
rito e não uma situação, um lugar... Creio que 
pode haver tantas fontes de felicidades quanto 
grãos de areia na praia. Acredito que felicida-
de se refere tanto a resultados positivos, ou 
seja, uma observação positiva do que passou, 
como um olhar também positivo pelo que estar 
por vir. Em minha experiência pessoal no âm-
bito comportamental, posso arriscar que a pos-
sibilidade de controlar sua própria vida desde 
os pequenos detalhes, e aprender a praticar a 
gratidão, são boas fontes capazes de proporcio-
nar sensação de felicidade. Faz-se necessário 
entender que a felicidade pode existir conco-
mitantemente com todas as adversidades que 
inevitavelmente em alguma época da vida aco-
mete a todos. Ratificando felicidade não signi-
fica a ausência de problemas, até por que é im-
provável que um indivíduo consiga viver toda 
uma vida isenta de problemas. 

E você já conceituou o que considera felici-
dade? 

Por Carlineia Lima.
Psicóloga. Especialista em Psicologia Organizacional e do Trabalho, 

pós-graduanda em Saúde Mental com 
ênfase em dependência química. Atua como psicóloga social e 

organizacional. Itabuna – Bahia.
Tel: (73) 98846 4441 e 99153 5870

 E-mail: limacarlineia@hotmail.com 

Mas, e de onde vem 
essa tal felicidade???

Por Carlineia Lima

DIVÃ

Neste Natal, vamos renovar 
pensamentos, palavras e ações

Por Maria Regina Canhos Vicentin.

O Natal se aproxima. Que 
bacana! Mais uma vez, Jesus vai 
nascer. Nossos corações precisam 
se preparar, pois serão as man-
jedouras do Senhor. A revista O 
Mensageiro de Santo Antônio des-
te mês de dezembro traz uma capa 
bastante interessante. Mãos, em 
sinal de oferta, erguendo um re-
cém-nascido, com os dizeres: “Na-
tal, um Deus que pede colo”. Que 
lindo! O próprio Deus se oferece; se 
entrega nas mãos dos homens, es-
perando amolecer os corações mais 
duros e conquistar todos aqueles 
que se dispuserem a acolhê-Lo. 

Vivemos dias de instabilidade 
e preocupação. A situação de nos-
sos irmãos no Rio de Janeiro mo-
biliza o pensamento e as orações 
de inúmeros brasileiros em todo o 
país, que se solidarizam com suas 
angústias e temores. Qual furún-
culo que precisa ser limpo, sujeita 
os cidadãos ao medo e a dor, mas 
não estão sós. O próprio Cristo os 
acolhe com os braços abertos, e os 
convida para juntos celebrarem 
mais um Natal.

Podemos ajudar a mudar o ce-
nário atual alterando nossos pen-
samentos. De uns tempos para cá, 
as pessoas alimentam ideias som-
brias e extremamente pessimis-
tas. O mundo parece estar ficando 
mais pesado com essas vibrações 
e sentimentos negativos. Precisa-
mos urgentemente rever a nossa 
forma de encarar os fatos e acon-
tecimentos. A depuração é neces-
sária, e estamos vivendo esse pro-
cesso agora. Joio e trigo começam 
a ser separados. Sabíamos que 
isso iria acontecer um dia. Nosso 
organismo precisa se libertar das 
substâncias inúteis e nocivas. Va-
mos começar renovando nossos 
pensamentos. Não há mais lugar 
para o velho. Ele está sendo pau-
latinamente substituído. Precisa-
mos nos revestir do novo. Hábitos 
saudáveis, equilibrados, positivos. 
Chega daquilo que pesa: maldade, 

mágoa, desrespeito, insensatez...
Natal é advento. É vida ple-

na que chega. É oportunidade de 
Renascimento, mudança, trans-
formação. Precisamos participar 
desta festa com a mente e o cora-
ção abertos. O momento é propício, 
o momento é este. Entregue-se, 
renove-se, mude a feição do mun-
do. Se cada um fizer a sua parte, 
em breve, presenciaremos coisas 
fantásticas. Nossos pensamentos 
criam a nossa realidade. Toda 
ação é, antes de tudo, imaginada 
em nossa mente. Primeiro, nós a 
visualizamos. Depois, nos encan-
tamos com ela. Uma ação somen-
te se manifesta através da nossa 
escolha, do nosso livre-arbítrio. 
Creio que temos feito escolhas 
aleatórias, pois duvido que esteja-
mos satisfeitos com os resultados 
de nossos pensamentos e ações no 
mundo. Mas, o Espírito do Senhor 
nos reserva frutos maravilhosos! 

O amor nos impele à prática da 
caridade. A alegria enche a vida de 
satisfação. A paz nos garante um 
sono tranquilo. A longanimidade 
permite que sejamos indulgentes 
e corajosos. A benignidade nos au-
xilia a sermos afetuosos e compla-
centes. A bondade nos predispõe 
à prática da justiça e do bem. A 
fidelidade dota a nossa afeição de 
constância e lealdade. A mansi-
dão nos confere brandura e índo-
le pacífica. O domínio próprio nos 
assegura a força de vontade para 
exercermos o controle de nossas 
inclinações e temperamento.

Neste Natal, vamos renovar 
nossos pensamentos, palavras e 
ações, vivendo em comunhão com 
o Espírito de Deus, a fim de que 
Seus frutos se manifestem e per-
maneçam em nós!

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

educação; escritora, psicóloga clínica e judiciá-
ria. Jáu – São Paulo 

(www.mariaregina.com.br)  
E-mail: contato@mariaregina.com.br www.jornaldireitos.com   |  E-mail: Vercil5@hotmail.com 
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O Governo da Bahia acaba de definir a empre-
sa organizadora do concurso público para Polícia 
Civil do Estado. No #PapoCorreria desta terça-fei-
ra (19), o governador Rui Costa anunciou a contra-
tação da Fundação Vunesp - Fundação para o Ves-
tibular da Universidade Estadual Paulista, ligada 
à Universidade Estadual Paulista (Unesp). Com 
experiência em seleções públicas no Ceará, Pará, 
São Paulo, Espírito Santo, entre outros estados, a 
organizadora será responsável pela elaboração do 
edital e condução das etapas do Estado.

O resumo da dispensa de licitação foi publica-
do no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça 
(19). O próximo passo do concurso é a publica-
ção do edital. Ao todo, serão ofertadas mil vagas 
para a corporação, sendo 880 para investigador, 
82 para delegado e 38 para escrivão. O certame é 
resultado de avaliações técnicas, orçamentárias e 
financeiras sobre a necessidade de novas vagas na 
Polícia Civil em função da aposentadoria, exone-

rações e falecimento de policiais. A realização do 
concurso foi autorizada pelo governador no início 
de novembro.

Entre 2015 e 2017, o Governo da Bahia no-
meou 1.850 novos policiais militares. No ano de 
2016, 687 novos policiais foram incorporados aos 
quadros da Polícia Civil. O Estado contratou tam-
bém 414 novos agentes penitenciários e 121 peri-
tos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). 
Em junho de 2017, realizou o maior concurso da 
história da Polícia Militar e do Corpo de Bombei-
ros, com cerca de 140 mil candidatos para 2.750 
vagas. Ainda em 2017, lançou concurso para ofi-
ciais, sendo 60 vagas para PM e 30 para Corpo de 
Bombeiros.

Este é o terceiro concurso público promovi-
do pela atual gestão estadual na área de segu-
rança pública e será realizado conjuntamente 
pela Secretaria da Administração (Saeb) e pela 
Polícia Civil.

Hospital Regional Costa 
do Cacau, localizado na rodo-
via que liga Ilhéus a Itabuna, 
no sul da Bahia foi inaugura-
do na sexta-feira (15). A uni-
dade de saúde entregue pelo 
governador Rui Costa é a pri-
meira do interior a oferecer 
cirurgia cardíaca.

O hospital entrou em ope-
ração no domingo (17), com o 
Mutirão de Cirurgias, promo-
vido pela Secretaria da Saúde 
do Estado (Sesab). Na unida-
de, serão realizadas pelo me-
nos 600 cirurgias eletivas do 
mutirão.

O novo hospital possui 225 
leitos, sendo 30 de Terapia In-
tensiva (UTI). De acordo com 
o Governo do estado, foram 
investidos R$ 124 milhões na 
unidade de saúde. Uma equi-
pe com mais de 500 colabora-
dores fará o atendimento dos 
pacientes.

Ainda conforme disse o Go-

verno do Estado, serão presta-
dos serviços de média e alta 
complexidade ambulatorial, de 
diagnose e terapêutica e inter-
nação hospitalar, envolvendo 
as especialidades clínica (ge-
ral, cardiologia, saúde mental 
e neurologia) e cirúrgica (ge-
ral, ortopedia, neurocirurgia e 
cardiovascular).

Além de Ilhéus, mais de 
70 municípios da região se-
rão atendidos na unidade de 
saúde. O secretário estadual 
da Saúde, Fábio Vilas-Boas, 
também participou da inau-
guração.

Uma equipe com mais 
de 500 colaboradores fará o 
atendimento dos pacientes na 
nova unidade de saúde do sul 
da Bahia (Foto: Manu Dias/
GovBA) Uma equipe com mais 
de 500 colaboradores fará o 
atendimento dos pacientes na 
nova unidade de saúde do sul 
da Bahia.

Estado define organizadora para 
concurso da Polícia Civil baiana

Hospital Regional 
Costa do Cacau é 

inaugurado em Ilhéus

GOVERNO DO ESTADO

A Primeira Câmara Cível do Tribu-
nal de Justiça da Bahia (TJ-BA) julgou 
procedente o recurso do Agravo de Ins-
trumento impetrado pela Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) no caso do em-
préstimo de R$ 600 milhões que o gover-
no Rui Costa contraiu junto ao Banco do 
Brasil, mas nunca recebeu os recursos. 
O Tribunal entendeu que o julgamento  
da ação não compete a Justiça Federal e 
determinou  que o  banco  seja obrigado 
a liberar o valor contratado.

A PGE argumentou, ao contestar a 
decisão do juiz da 6ª Vara da Fazenda 
Pública, que o contrato de empréstimo 
firmado entre as partes decorreu de 
atividade econômica desenvolvida pelo 
Banco do Brasil, sendo que os valores a 
serem disponibilizados são recursos pró-
prios da instituição, “e não repasses de 
linhas de crédito, transferências volun-
tárias ou financiamento da União Fede-
ral”, informou Jamil Cabus, procurador 
responsável pela demanda .

A Procuradoria também frisou que, 
após cumpridas todas as etapas e assi-
nado o contrato de empréstimo em agos-
to deste ano, “o Banco do Brasil vem 
se recusando a concluir a operação de 
empréstimo e liberar o financiamento. 
Desta forma o Banco do Brasil  estaria 
violando os  princípios da Constituição 
Federal, tendo seus gestores agido em 
desvio de poder ou de finalidade”, pon-
tuou  Cabus.

O Banco do Brasil negou o repasse 

do empréstimo “sem justificativa legal”. 
A ação impetrada pelo governo na 6ª 
Vara da Fazenda Pública teve uma deci-
são do juiz Ruy Eduardo Almeida Britto 
que protelou o caso. O magistrado, em 
seu despacho, afirmou que o caso deve-
ria tramitar na Justiça Federal, onde 
deveria ser avaliado o interesse, ou não, 
da União no assunto. Diante da decisão 
protelatória, a PGE entrou com um re-
curso, que foi apreciado pela Primeira 
Câmara Cível.
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Justiça determina que Banco do Brasil libere 
empréstimo de R$ 600 milhões para a Bahia
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Deus será contraditório?
As imagens de Deus que 

carregamos em nossa mente 
são muitas e variadas. Normal-
mente, aceitamos uma porção 
de contradições na imagem que 
fazemos de Deus. Como dizemos 
que Deus é mistério, compreen-
demos que dentro disso cabe 
quase tudo. 

Compreendemos como aqui-
lo que não é possível conhecer. 
Assim sendo, Deus se torna um 
produto de tantas mentes, de 
tantas linguagens e compreen-
sões que, por vezes, não se sabe 
mais o que algumas pessoas 
querem dizer quando falam de 
Deus. Ou melhor, nas afirma-
ções de crentes e até de prega-
dores, não reconhecemos o Deus 
de amor que acreditamos. Dito 
de outro modo, pensamos: “mas 
o Deus de amor que eu acredito, 
não é assim como esse pregador 
está falando”. A questão é que 
não temos condições de sentar 
numa mesa redonda e debater 
sobre a ideia de Deus. Cada pes-
soa, religião, grupo, movimento, 
vai adentrando numa compre-
ensão de Deus e já não há de-
sejo de discutir e criticar a ideia 
de Deus que construí. Por isso, 
Deus se torna um produto de 
inúmeros rostos. Essa constata-
ção não colabora para que Deus 
seja mais amado e buscado. 

Temos a ideia de que Deus 
é amor, mas que castiga e mata 
ao mesmo tempo. Perdoa, mas 
pune o pecador. É criador, criou 
um mundo perfeito, mas em 
vista do pecado de Adão e Eva, 
castigou a humanidade para 
sempre. Entrega por amor os 
mandamentos para que os si-
gamos, mas pune a não obser-
vação deles. Pode tudo, mas 
permite o mal. Vê nossos pro-
blemas e dificuldades, poderia 
ajudar, mas ajuda só quando 
quer. Criou o mundo livre e com 
suas leis, mas faz chover quan-
do quer e como quer. Criou o ser 
humano livre, mas lhe marca a 
hora para morrer. É preocupado 
conosco, mas espera uma prece 

nossa para ajudar um doente. 
Vê o problema antes que nós 
e pode resolvê-lo, mas espera 
uma prece de nossa parte. Evita 
algum e outro mal, mas não evi-
ta todos porque é livre. Permite 
o mal porque dali quer tirar um 
bem maior. É onipotente, pode 
tudo, mas só evita o mal que 
quiser. 

Todas essas ideias sobre 
Deus precisam passar pelo cri-
vo da razão. Quando compreen-
demos que a ciência e a fé não 
se excluem, mas devem andar 
juntas, significa que a fé em 
Deus deve se harmonizar com 
o pensar Deus. Deus não é e 
não pode ser contraditório. O 
ser humano vive em si mesmo 
as contradições. Deus, porém, 
embora mistério, não pode ser 
contraditório. Temos que usar 
a inteligência, a reflexão para o 
compreendermos sempre mais. 
Eliminar as contradições de nos-
sas crenças. Perceber que Deus 
se torna sempre mais Deus, na 
medida em que não afirmamos 
inúmeros conceitos irrefletidos 
sobre ele. Se alguém me diz 
que Deus permite o mal, como 
explicar-lhe que isso não é pos-
sível? Como falar a uma pessoa 
que Deus não pode fazer tudo 
aquilo que a nossa cabeça pen-
sa, porque que, às vezes, o que 
pensamos é uma contradição ou 
algo irreal? Muitas vezes, sub-
meter Deus a razão é possibili-
tar o  julgamento das pessoas. 
A pessoa pensa um Deus todo 
contraditório e julga o outro por 
ter uma ideia diferente de Deus. 

Gostaria de desafiar você a 
pensar um Deus não contraditó-
rio. É muito rico criar uma ima-
gem de Deus coerente, a partir 
no núcleo do amor. O amor é a 
pedra fundamental para obter-
mos uma ideia honesta, justa e 
coerente de Deus. 

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo.
Cantor, compositor e sacerdote. 

Caxias do Sul - RS.
E-mail: contato@padreezequiel.com.br

 e www.padreezequiel.com.br

Por Padre Ezequiel Dal Pozzo*

ESPAÇO 
LIVREBahiagás divulga resultado da Chamada 

Pública para aquisição de gás natural
Companhia já tem 
Protocolo de Intenções 
assinado com duas das 
ofertantes

Numa iniciativa pioneira 
entre as Companhias Distri-
buidoras Locais de gás na-
tural (CDLs), a Companhia 
de Gás da Bahia – Bahiagás, 
manteve aberta, durante 
quatro meses deste ano (ju-
nho a outubro), uma Chama-
da Pública para aquisição de 
gás natural, no volume de até 
1 milhão de m³/dia, com inde-
pendência da origem (Onsho-
re, Offshore, GNL, etc.) e da 
quantidade de supridores. O pra-
zo para apresentação de propos-
tas se encerrou no último dia 31 
de outubro. 

Com o objetivo de apresentar 
o resultado do edital, a Bahiagás 
promoveu, na sexta-feira (01/12), 
a mesa redonda ‘Chamada Pú-
blica Para Aquisição de Gás 
Natural – Desafios e Perspecti-
vas para as Distribuidoras’. O 
debate, realizado no Salão 1, do 
Edifício Boulevard Side Empre-
sarial (Caminho das Árvores), 
em Salvador, foi conduzido pelo 
diretor-presidente da Bahiagás, 
Luiz Gavazza; ao lado do diretor 
da Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP), José Cesário Cecchi, e 
do presidente executivo da Asso-
ciação Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás Canaliza-
do (Abegás) Augusto Salomon. 

O diretor-presidente da 
Bahiagás demonstrou o êxito da 
iniciativa, relatando os números 
finais do processo. “Recebemos, 
ao final, 14 propostas, de empre-
sas nacionais e internacionais, 
que operam com fontes de supri-
mento e logísticas de entrega di-
versas”, anunciou Gavazza. Ele 
informou ainda, que sete agen-
tes cumpriram os termos e fo-
ram habilitados no edital, e que 
dois deles já assinaram Protocolo 
de Intenções com a Companhia. 

“Na nossa avaliação, os números 
comprovam o acerto da medida”, 
arrematou.

Desafios
As motivações e os objetivos 

do movimento da Companhia 
também foram expostos pelo 
diretor-presidente. “A principal 
motivação da Bahiagás foi a de 
superar as dificuldades comer-
ciais enfrentadas com o principal 
supridor. A Companhia busca, 
com esta iniciativa, diversificar 
as suas fontes supridoras, au-
mentar a confiabilidade no pro-
vimento e a competitividade do 
gás natural no estado da Bahia”, 
esclareceu.

Pontos de atenção e desa-
fios para a ampliação das fontes 
supridoras também foram ex-
postos durante o evento. Ques-
tões como: a formulação de uma 
possível Chamada Pública com 
repercussão regional; as trata-
tivas para o uso do Terminal de 
Regaseificação da Bahia; a uni-
ficação dos procedimentos fiscais 
e comerciais nos estados sócios 
controladores das CDLs no Nor-
deste, entre outras, pautaram a 
discussão.

O presidente executivo da 
Abegás, Augusto Salomon, além 
de parabenizar a iniciativa da 
Bahiagás, enfatizou, na sua ex-
posição, dentre outros assuntos, 
a importância da integração da 

malha de dutos das CDLs 
de estados vizinhos. Se-
gundo ele, a medida, que 
precisa ser avalizada pela 
ANP, “viabilizaria o aten-
dimento de polos impor-
tantes, mas ainda ope-
racionalmente inviáveis, 
em virtude das distâncias 
geográficas das redes de 
distribuição das Compa-
nhias”. Salomon também 
expressou a sua preocu-
pação com alguns aspec-
tos desconsiderados pelo 
Projeto de Lei 6407/13, 
conhecido como PL do Gás 
Natural, em tramitação no 
Congresso.

José Cesário Cecchi, diretor 
da ANP, apresentou as inicia-
tivas da Agência para o setor e 
respondeu aos diversos ques-
tionamentos da plenária sobre 
os entraves ainda existentes no 
mercado do gás natural. Cecchi 
detalhou a Chamada Pública da 
TBG (Sociedade Anônima que 
tem a Petrobras Logística de 
Gás S.A., como sócio majoritário) 
para Contratação da Capacidade 
de Transporte após Término do 
Contrato de Transporte (TCQ). A 
TBG é responsável pelo Gasodu-
to de Transporte Bolívia-Brasil 
e entrega, aproximadamente, 30 
milhões de m³/dia de gás natural 
para as regiões Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul do país, que re-
presentam mais de 50% do PIB 
nacional.

 O evento contou com a repre-
sentação das secretarias estadu-
ais de Infraestrutura (Seinfra) 
e Desenvolvimento Econômico 
(SDE), além da Agência Estadu-
al de Regulação de Serviços Pú-
blicos de Energia, Transportes e 
Comunicações (Agerba). As dis-
tribuidoras Copergás, Potigás, 
Algás, SCGás e Comgás também 
enviaram representantes. A Fe-
deração das Indústrias do Es-
tado da Bahia foi representada 
pelo presidente do seu Conselho 
de Gás, Petróleo e Naval, Hum-
berto Rangel.

BAHIAGÁS
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Esperamos a gloriosa vinda do 
Cristo Salvador e para que chegue 
esse dia glorioso em que Ele fará nova 
todas as coisas, e quando Ele fizer 
nova todas as coisas, não haverá mais 
morte, nem luto, nem dor. O mundo 
novo só acontecerá quando Jesus vier 
em sua segunda vinda e é o Espírito 
Santo que fará a criatura nova.

O Senhor já nos prometeu o Espí-
rito Santo. É promessa de Jesus esse 
Batismo no Espírito Santo. O Senhor 
quer que onde você esteja, você leve o 
Espírito Santo. O que você toca será 
tocado por Ele. Seu olhar, seu sorri-
so vão tocar as pessoas por você estar 
cheio do Espírito Santo. Você mesmo 
vai O levando, estando cheio d’Ele.

O Senhor nos dá de graça o Espí-
rito Santo, e quando Ele nos dá, Ele 
vem com os dons. Quando O recebe-
mos, nós recebemos os dons d’Ele, 
desde o dom “menor”, que é o dom 

das línguas, até o dom maior, o dom 
do amor. Não dá para separar as duas 
coisas: Espírito Santo e os dons.

O dom das línguas dá abertura 
para todos os outros dons. Nós preci-
samos deste dom, que é o mais sim-
ples, para chegar ao dom maior, que 
é o amor.

Vamos pedir hoje, ao Senhor, que 
derrame sobre nós o Seu Espírito San-
to: “Dá-me, Senhor, o Teu Espírito 
Santo”.

Deus o abençoe!

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

Fundador da Comunidade 
Canção Nova – Cachoeira 
Paulista – São Paulo.
www.cancaonova.com.br

Por Monsenhor Jonas Abib

Vem, 
Senhor 
Jesus!

O mundo novo só acontecerá quando 
Jesus vier em sua segunda vinda

Natal é tempo de festa, nascimento, renovação, confraternização, 
agradecimentos, paz, reflexão, presentes, fé. Esperança e muito amor.
Não fique de mal com o natal!
Não fique só!
Não fique mal humorado! 
Não fique com fome de amor!
É tempo de renovação,
Sorria!  Jesus Cristo é o presente para nós.
Ele é Deus. Ele é a grande luz.
Abrace seu irmão;
Deseje o bem ao seu irmão.
Abrace sua família, seus amigos, seus bons amigos.
Deseje a paz, a esperança, a prosperidade. É Natal!
 Brilhe, seja um presente na vida das outras pessoas.
Faça o amor evoluir e prosperar, Gere felicidade,
O amor à humanidade é para ser vivenciado. O natal que queremos é sem a 
falsidade, sem fingimento, sem amigos ocultos e secretos; mas, com amigos 
verdadeiros e sinceros.
O natal é você presente pelo amor a Jesus Cristo.
O natal de todos os santos dias.  Não fique de mal com o natal.
Seja um farol de luz a iluminar a vida das outras pessoas neste Natal.

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

E-mail: minjoaodepaula@yahoo.com.br 

De mal 
com o Natal
Natal é tempo 
de renovação

POESIAS

Por João Batista de Paula*

Está chegando 
a hora!

Conto nos dedos os dias que faltam 
para a comemoração do Natal! Pareço 
mais uma criança, que um experiente e 
vivedor de “natais” por quase uma cente-
na de anos!

Mas, para pessoas sensíveis, solidá-
rias, fraternais e com determinada dose 
de religiosidade, esse maravilhoso even-
to tem um significado bem maior que dar 
e receber presentes. Embora essa parte 
seja bonita, festiva, alegre e atraente, não 
existem músicas que mais toque o nosso 
coração que as antigas sempre atuais, de-
dilhadas em harpas paraguaias, ou canta-
das pelos nossos gabaritados cantores. E, 
se são executadas por corais, tornam-se 
verdadeiras doses de impacto emocional, 
nos fazendo as lágrimas chegarem aos 
nossos olhos!

Pode-se dizer que, por menos sensí-
veis que sejamos, jamais deixaremos de 
fazer um parêntese nessa ocasião e, cheio 
de felicidades e encantos miraculosos, en-
trar de “sola” na onda do papai Noel. Tudo 
é de um encantamento sublime, os enfei-
tes nas cidades, com luminosidade ultra 
colorida, velhinhos artificiais nas portas 
das lojas, árvores de Natal nas praças, 

jardins, vitrines, sendo que, nos shopping 
são as maiores e mais preciosas!

Certamente, alguém vai dizer que 
apelei para o saudosismo. Mas, é uma 
pura verdade, pois, desde criança que essa 
época me fascina, logicamente, me lem-
brar dela com docilidade e carinho, passou 
a ser mais que uma obrigação. Uma doce e 
meiga adoração e devoção!

Vamos todos explodir de bondades e 
solidariedades, lembrar, principalmente, 
que a comemoração é do aniversário de 
Jesus e, rememorando o que Ele nos en-
sinou, “amarmos uns aos outros como se 
fosse a si mesmo”!

Está chegando a hora, então... dê um 
bom lustro no seu sapatinho para colocar 
na janela, com o bilhetinho pedindo seu 
presente. E, se por acaso não for agracia-
do, simplesmente é porque não está ainda 
na hora que Papai Noel acha que você está 
merecendo! 

Mas, espero que todos tenham uma 
NOITE FELIZ!

 
Por Antônio Nunes de Souza.

Escritor e Membro da Academia Grapiúna de Letras (Agral). 
Itabuna – Bahia.

E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com 

Por Antônio Nunes de Souza*

CRÔNICA
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Escolhas... Por Cláudio Zumaeta*

OPINIÃO

A verdade (se é que ela exis-
te) é que estamos o tempo todo 
correndo atrás do vento... 

Choramos sozinhos (ainda 
que não nos vejam as lágrimas 
sobre o rosto), à medida que o 
tempo passa, porque descobri-
mos cedo ou tarde, nunca sabe-
remos ao certo, que a vida é feita 
de escolhas internas (da mente 
e/ou do coração) e que aquelas 
escolhas nos remetem ao isola-
mento das decisões mais afliti-
vas e angustiantes que sequer 
imaginávamos.

Não é fácil escolher: a famí-
lia ou o trabalho? O futuro ou 
presente? O compromisso ou a 
aventura? Os amigos ou os clien-
tes? O dia ou a noite? Mais tra-
balho ou o mais descanso? O di-
nheiro ou a paz? O sacrifício da 
saúde ou a saúde, sem garantias 
futuras? O paraíso ou o inferno? 
A vida ou morte?

O fato é que o tempo pas-
sa... Nossas experiências, con-
tudo, são intransferíveis! Em 
verdade, como diria Pedro Nava 
(1903/1984), “a experiência é 
um farol virado para dentro”: só 
ilumina, portanto, o caminho já 
percorrido, aquele que ficou para 
trás; sem nunca conseguir ilumi-
nar o caminho que está à frente, 
seja o nosso ou o caminho dos 
nossos parentes e amigos. 

Aqui, neste instante, lem-
bremo-nos de Caetano Veloso: 
“Existirmos a que será que se 
destina?” No contraponto desta 

indagação, ao que parece, Fer-
nando Pessoa teria respondido: 
“Tão cedo passa tudo quanto 
passa! Tudo é tão pouco! Nada se 
sabe, tudo se imagina. Circunda-
-te de rosas, ama, bebe e cala. O 
mais é nada”.

O lema do filosofo grego, 
Sócrates, era: “Conhece-te a 
ti mesmo”. Uma máxima que 
aponta para a necessidade de 
incessantemente conhecermos, 
especularmos, investigarmos 
o que somos.  Ou então, ainda 
segundo Sócrates, um aforismo 
que aponta para o fato de que é 
preciso, antes de tudo que possa-
mos fazer para vivermos em paz, 
conhecermo-nos profundamente! 

Por outro lado, talvez qui-
sesse Sócrates que tomássemos 
consciência da nossa própria 
ignorância. Ou quem sabe ain-
da, quisesse o filósofo, que nos 
deparássemos com a inexorável 
constatação de que os caminhos 
da vida são feitos de escolhas e 
decisões. Assim, cada um de nós, 
seríamos apenas os resultados 
daquelas escolhas; sem que pos-
samos saber, a priori, se elas fo-
ram ou são “certas” ou “erradas” 
A vida, pois, é um enigma, disto 
já desconfiávamos desde tem-
pos imemoriais. Mas, que fazer? 
Contemplá-la ou desafiá-la? 

No entanto, se ainda posso 
sonhar, especialmente nesses 
tempos tão estranhos de agora, 
gostaria que este meu sonho re-
alizasse as melhores aspirações e 

inspirações que (talvez) existam 
nalgum lugar muito bom dentro 
de cada um de nós... Creio ape-
nas, sem que possa explicar por 
qualquer método, que felicidade 
atrai felicidade.

Ah, sim, não posso esquecer 
que esse meu sonho é embalado 
por essa música, “Bola de meia, 
bola de gude” de Milton Nasci-
mento e Fernando Braant: 

“Há um menino, há um mole-
que, morando sempre no meu co-
ração. Toda vez que o adulto ba-
lança, ele vem pra me dar a mão. 
Há um passado no meu presen-
te, um sol bem quente lá no meu 
quintal. Toda vez que a bruxa me 
assombra, o menino me dá a mão. 
E me fala de coisas bonitas que 
eu acredito que não deixarão de 
existir: Amizade, palavra, res-
peito, caráter, bondade alegria e 
amor. Pois não posso, não devo, 
não quero viver como toda essa 
gente insiste em viver e não pos-
so aceitar sossegado qualquer sa-
canagem ser coisa normal. Bola 
de meia, bola de gude: o solidário 
não quer solidão. Toda vez que 
a tristeza me alcança, o menino 
me dá a mão... Há um menino, 
há um moleque, morando sempre 
no meu coração. Toda vez que o 
adulto fraqueja, ele vem pra me 
dar a mão”.

Feliz Natal! 
Por Zumaeta Costa.

Professor de História. Especialista em História 
do Brasil e Mestrando em História Regional 

e Local e Membro da Academia Grapiúna de 
Letras (AGRAL). Itabuna – Bahia.

E-mail: zumacosta@yahoo.com.br 

Por Jairo Santiago Novaes*

Há um mês assistia a um 
documentário sobre a ilha de 
Madagascar, no oceano Índico, 
quando fiquei sabendo que a 
peste ainda era endêmica na-
quela ilha. Pensava que com o 
advento dos antibióticos a do-
ença já estivesse sido controla-
da no mundo. Entretanto, essa 
patologia tem muito a ver com 
pobreza, baixos investimentos 
em saneamento básico, analfa-
betismo etc.

Pelos livros de História, 
sabe-se que a primeira grande 
epidemia ocorreu no Egito no 
ano de 542 d.C. e que no século 
XIV a Europa foi tomada pela 
Peste que vitimou um quarto de 
sua população. Aqui, no Brasil, 
a doença ocorreu em algumas 
regiões, mas com o surgimen-
to dos antibióticos ela está sob 
controle do mesmo modo que a 
Febre Amarela está sob contro-
le com a vacinação.

É causada por uma 
bactéria(Yersínia pestis, antes 
Pasteurella pestis) que infecta 
tanto ratos selvagens quanto 
os domésticos além dos huma-
nos. A pulga, se alimentando 
do sangue do roedor doente se 
infecta, que, picando o Homem 
transmite-lhe a doença. No lo-
cal próximo à picada surge o 
enfartamento ganglionar –os 
bubões- nas axilas, nas virilhas 

e no pescoço. Em alguns casos, 
os pulmões dos doentes podem 
ser atacados – peste pulmonar 
-, causando-lhe uma pneumo-
nia. Nessa condição, durante 
os acessos de tosse outras pes-
soas podem ser infectadas.

O início pode ser abrupto, 
denunciando o caráter virulen-
to do agravo. A febre, como uma 
resposta à invasão das bacté-
rias, é alta entre 39 C a 40C. O 
coração bate mais velozmente, 
há mal-estar. O paciente fica 
prostrado, pálido e é comum 
ocorrer o delírio nos picos febris.  
Sem tratamento, a mortalidade 
pode chegar a 90 por cento. Na 
forma pulmonar, além da febre 
alta, surgem a dor no peito, fal-
ta de ar, tosse e expectoração e 
o paciente raramente sobrevive 
sem tratamento.

O tratamento feito com an-
tibióticos específicos deve ser 
iniciado logo após o diagnósti-
co. A hidratação é importante 
para recuperar a perda de água 
e eletrolíticos. A febre será con-
trolada por antitérmicos e res-
friamento.  Saneamento básico, 
eliminação dos roedores e de 
pulgas são condições para evi-
tar o surgimento de epidemias.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

Peste Bubônica
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Aprendendo com os lírios

Mensagem 
Natalina

 Não pretendo aqui competir com o 
grandioso Érico Veríssimo na sua obra 
Olhai os Lírios do Campo, a minha hu-
milde intenção é como ele, beber da fon-
te original o último discurso de Jesus que 
ficou conhecido como o sermão do monte.  
Na condição de um Mestre por Excelência 
ministrou suas preciosas lições. Ele não 
procedeu como um teólogo, dogmático ou 
filósofo, mas como Mestre por Excelência.

Sua linguagem era acessível e atualiza-
da, como se vê no nosso texto: “Olhai para os 
lírios do campo como eles crescem.” Os olhos 
são as janelas que nos põem em contato com 
o mundo. Estima-se que oitenta por cento de 
tudo que nosso cérebro armazena é acumu-
lado através da visão. Do alto da montanha, 
onde se achava como observador da nature-
za, podia descortinar e apreciar a planície 
com seus lírios formosos e para eles chama-
rem a atenção dos seus ouvintes. 

Olhai, observai atentamente, e numa 
reflexão demorada sobre a vida dessa plan-
ta encontraremos o remédio, a cura, para 
nossas ansiedades (ansiedade quer dizer 
estrangulamento) e preocupações que nos 
acabrunham na luta de cada dia.

Se as próprias pedras do reino mineral 
chamam e despertam a consciência huma-
na, os lírios que são de um reino onde a vida 
se distingue com sinais mais claros, ofere-
cem para quem tem olhos para ver, lições ob-
jetivas para as quais devemos atentar bem. 

“Olhai como crescem” no seu cresci-
mento, na sua forma bela e atraente, na 
sua utilidade os lírios falam algumas ver-

dades: 1. A sua naturalidade e simplicida-
de encantadoras, trabalham, mas sem an-
gústia. A atividade que desenvolvem e sem 
inquietação. Os que andam inquietos e 
preocupados com a maneira de se apresen-
tarem na sociedade, com a solução rápida 
de seus problemas, olhem para a sua sim-
plicidade, para a sua vida sem artifícios, 
sem afetação, sem pressa. A natureza não 
procede por saltos bruscos há na vida dessa 
planta uma exemplificação dessa verdade. 
Os dias hodiernos na vida complicada do 
nosso século neurótico em que muitos são 
dominados pela ambição de subir depres-
sa, afastando-se do caminho reto do dever; 
A mídia noticia escândalos na administra-
ção pública, a cada momento, governantes 
que pregam inverdades, mascaram dados 
estatísticos, propagandas irreais.

O governo deve aprender a olhar os lí-
rios. Não adianta se condoer com o passado, 
não adianta ansiedade, pois esta estrangula 
o amanhã que a Deus pertence. São bases 
populares que de um certo modo vão reafir-
mando verdades universais e irrevogáveis. 

2. Crescem e tomam uma forma luxu-
riante e bela. “Nem Salomão com toda sua 
glória e magnificência, se vestiu como eles.” 
Que esplendor! E vivem no vale onde Jesus 
do alto os contemplou. Em qualquer esfera 
de atividade ou posição social, mesmo no 
vale ou nos lugares mais obscuros o cidadão 
pode ser um esteta, e exornar o seu caráter 
de qualidades finas e nobres virtudes.

Os lírios crescem, e, além de se torna-
rem belos, espalham um perfume suave 

mesmo no charco e entre espinhos. Falam 
eles, por esse perfume que derramou ao re-
dor de si, de uma vida que não se isola, de 
uma vida útil, altruísta, de bondade, que 
se distribui. Os lírios não vivem só para si, 
mas para perfumar o ambiente. A vida deve 
ser comunicativa em função da comunidade 
e do grupo e não do indivíduo apenas.  O 
apóstolo Paulo preconiza este modo de vi-
ver quando diz: “ninguém busque o proveito 
próprio, antes cada um o que é de outrem” 
ninguém vive só para si. O interesse social 
deve estar acima do interesse próprio.

3. Os lírios crescem até chegar ao ápi-
ce. Ai está a etmologia da palavra “auksa-
no” chegar ao auge, atingir o fim supremo 
da vida. Não é outra a finalidade da vida 
humana, a maturidade plena. 

O Mestre por Excelência nos desafia a 
examinar os lírios do campo e prontamen-
te nos convida a olhar a vida do rei Salo-
mão. A conclusão que chega o mestre foi 
espetacular a de que a nossa opção deve 
ser a do modelo dos lírios e não a maneira 
grandiosa do rei! Viver o estilo de Jesus. 
E recomeçar na manjedoura, viajar em 
jumentinho, optar pelo jardim, assumir a 
cruz como norma e conduta, um jeito de 
amar e construir a pacificação. 

O mundo hodierno espera de nós três 
palavras expressivas: receber, crescer e 
dar. Esta é a lição dos lírios.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

PONTO 
DE VISTA

Por Angélica Santos da Silva Rodrigues*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Por Angélica Santos da Silva Rodrigues.
Sócia-proprietária do Grupo DIREITOS. Itabuna – Bahia.
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A cristandade  comemora esperançosa 
em todos os recantos do mundo, a vinda à  
terra, do menino Jesus. O filho de Deus, 
uma das três pessoas  da Santíssima Trin-
dade, nascido sem o pecado original, como 
nos acostumamos a ouvi e aprendemos 
desde os primeiros bancos escolares. Em-
bora o Brasil seja um país laico, sem vincu-
lação religiosa com o Estado, as maiorias 
das escolas, com exceção das escolas públi-
cas, sempre adotaram uma linha religio-
sa e, nessa linha, aprendemos a adorar a 
Santíssima Trindade e mais, a comemorar 
com ardor e esperança redobrada, o nasci-
mento de Jesus Cristo.   

Muito ente existe que não tem amor 
pelos festejos natalinos e até chega a odiá-
-los,  quase nunca por motivos religiosos, 
mas sob a acusação de tratar-se meramen-
te de um acontecimento puramente comer-
cial, lembrando-se apenas dos presentes 
que são distribuídos  na ocasião, principal-
mente para as crianças, que acreditam em 
Papai Noel, lembrando os presentes trazi-
dos pelos Reis Magos para o recém-nasci-
do, e que constou de ouro, incenso e mirra, 
como em sabemos, o que ocorreu seis dias 
após o nascimento. 

Considerando este fato, países como 
a Espanha, por exemplo, não comemo-
ram com tanta alegria e amor o dia 25 
de dezembro, como comemoram o dia 6 
de janeiro, dia em que são distribuídos os 
presentes. Nesse dia, as ruas espanholas 
enchem-se de gente e de carros (cami-
nhões) carregados de bombons que são 
lançados nas  calçadas às  toneladas para 
alegria da criançada. Na mesma noite são 

entregue pelo “PAI NATAL”  os presentes 
pedidos pela criançada.

Se é verdade que  a data agita o comér-
cio, enfocando agora o esquecimento da re-
ligião, também é fato que  a religiosidade 
domina as festas em homenagem ao Meni-
no Deus, em todas as com unidades religio-
sas e igrejas há ofícios, reuniões, cânticos, 
assim como nas residências  as famílias 
se reúnem , entoam cânticos próprias da 
época e dirigem-se ao Alto em louvores e 
pedidos a Deus.

Lamentavelmente, com o alastramen-
to da pobreza, nem todos os lares podem  
fazer estas comemorações, o que não os 
impede  de abrigar os familiares, ainda 
que em uma confraternização a mais sim-
ples possível. Não há, portanto, somente a  
parte profana do Natal a ser comemorada, 
mas e com mais força até, encontram-se a 
parte religiosa.

Com estas palavras, desejamos a todos 

os clientes, amigos, colegas e colaboradores, 
um Natal feliz e  que o no ano próximo pos-
sam realizar todos os seus sonhos e desejos.




