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EDIÇÃO ESPECIAL DE

Natal e    Ano  Novo

Projeto autoriza 
dedução de honorários 

advocatícios do 
imposto de renda

De autoria da deputada Soraya 
Manato (PSL-ES), o Projeto de Lei 
5.268/19 altera a legislação tributá-
ria e permite que o contribuinte pos-
sa deduzir do Imposto de Renda da 
Pessoa Física os honorários advoca-
tícios pagos para defesa de direitos 
pessoais ou de seus dependentes.

Na legislação atual, o contri-
buinte pode fazer deduções de 
despesas com pensão alimentícia, 
saúde e contribuições para as en-
tidades de previdência privada. O 
projeto segue em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

O governador Rui Costa se reuniu, 
na manhã da segunda-feira (16/12), 
com os secretários de Infraestrutura, 
Marcus Cavalcanti, e da Casa Civil, 
Bruno Dauster, e representantes das 
empresas chinesas que formam o con-
sórcio da Ponte Salvador-Itaparica.

Rui Costa discute 
com chineses 
desenvolvimento
empresarial na 
região da Ponte 
Salvador-Itaparica

Fotos: Carol Garcia - GOVBA

Na Faculdade Madre Thaís 
o candidato escolhe a data 

para fazer Vestibular

Bahiagás é homenageada 
na cerimônia dos 

20 anos do FazAtleta
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Ad solemnitatem. Para a solenidade. (Diz respeito ao requisito exigido 
para formalizar o ato de validade da lei).
Ad substantiam actus. Para a substância do ato. (Diz respeito ao ins-
trumento público, se for exigido como formalidade solene).
Ad tempus. No devido tempo; a tempo.
Ad unum. Até o último; sem exceção de nenhum.
Ad usum. De acordo com o uso. (Celebrar um casamento ad usum).
Ad valorem. Segundo o valor.
Adhuc sub judice lis est. O processo ainda se encontra em poder do juiz.
Adultherium est ad alterum thronum vel uterum accessio. Adul-
tério é acessão ao leito ou útero de outro.
Adversus fiscum usucapio non procedit. Não procede usucapião 
contra o fisco.
Aequalitas in omnibus, in judiciis maxime, servanda est. A igual-
dade deve conservar-se em tudo, principalmente em juízo.
Aequitas sequitur legem. A eqüidade acompanha a lei.
Aequo animo. Com ânimo igual.
Affectio societatis. Inclinação social. (Vontade de formar e manter 
uma sociedade).
Affectio tenendi. Ânimo de reter a coisa.
Affidavit. Afirmou, assegurou. (Expressa uma declaração jurada, feita 
perante o magistrado).
Affirmans probat. O que afirma, prova.
Aflicto non est danda afflictio. Não se deve aumentar a aflição do 
aflito. (Provavelmente, o princípio da autorização legal para a prática de 
eutanásia em pacientes terminais).
Age quod agis. Faz o que fazes.
Agere invitus nemo complellitur. Ninguém é obrigado a agir contra 
a vontade.
Alea jacta est. A sorte está lançada. (Frase de autoria de Júlio César. 
É usada pelos advogados quando impetram recursos de causas conside-
radas de difícil solução ou decisão, tidas mesmo como quase perdidas).
Alibi. Alhures, isto é, em outro lugar. (Prova exibida por uma pessoa, 
mediante a qual se evidencia o seu afastamento ou ausência de local 
determinado, na hora em que ali se consumou o delito ou fato criminoso 
de que se lhe atribui a autoria, demonstrando, assim, a impossibilidade 
material de o haver praticado). 
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Há muito tenho defendido uma 
profunda revisão no modelo atual de 
prerrogativa de foro. Durante a ses-
são do Supremo Tribunal Federal 
que tratou do tema, o ministro rela-
tor Luis Roberto Barroso foi certeiro 
ao definir que, da maneira atual, o 
foro de prerrogativa redunda na im-
punidade. Esse é um fato que não se 
pode negar. O foro especial por prer-
rogativa de função tornou-se ao longo 
dos anos um mero privilégio. 

Trata-se de um escudo que cria 
uma casta de cidadãos privilegiados 
perante a Justiça às custas da so-
brecarga dos tribunais e em detri-
mento dos interesses da sociedade. 
Fato incontroverso dessa realidade 
é a constante preocupação dos go-
vernos em proteger seus aliados – 
ainda que flagrados em situações 
claramente condenáveis – com o 
intuito de preservação não apenas 
destes, mas em inúmeras vezes de 
si próprios. 

Especialmente em tempos de po-
pularização das colaborações premia-
das. Não se trata aqui de expor os tri-
bunais superiores ou desqualificá-los. 
Trata-se apenas de uma constatação 
óbvia de que o tamanho da demanda 
é muitas vezes superior a capacidade 

de efetivar os julgamentos em tempo 
hábil, o que gera algo extremamente 
perigoso: a impunidade. 

É também responsabilidade dos 
tribunais, em especial do Supremo 
Tribunal Federal e do Superior Tri-
bunal de Justiça, transparecer para 
uma sociedade  — carente de bons 
exemplos daqueles que foram eleitos 
para representá-la — que a lei é para 
todos. Uma alternativa à farra atual 
é que seja estabelecido um mecanis-
mo de proteção às instituições demo-
cráticas que confira prerrogativa de 
foro às poucas pessoas que realmente 
necessitem dela. 

A proteção deve ser ao cargo, não 
a seus ocupantes temporários. É pre-
ciso que as deformações causadas 
pelo atual modelo, que incentiva a 
impunidade, sejam corrigidas. Os ob-
jetivos são atuar, de forma prática e 
efetiva, contra a corrupção e a impu-
nidade e em favor do descongestiona-
mento do sistema de Justiça. A OAB 
mais uma vez está vigilante quanto 
ao aprimoramento de nossas institui-
ções republicanas e atua para que a 
impunidade não seja mais uma cha-
ga em nossa sociedade.

Por Claudio Lamachia.
Advogado. Brasília - DF

CONTEXTO 
JURÍDICO

A quem interessa 
a impunidade?

DIREITO AMBIENTAL
1- Renato, proprietário de terra ru-

ral inserida no Município X, pre-
tende promover a queimada da 
vegetação existente para o culti-
vo de cana-de-açúcar. Assim, con-
sulta seu advogado, indagando 
sobre a possibilidade da realiza-
ção da queimada.

Sobre o caso narrado, assinale a afir-
mativa correta.

A A queimada poderá ser autorizada 
pelo órgão estadual ambiental compe-
tente do SISNAMA, caso as peculiari-
dades dos locais justifiquem o empre-
go do fogo em práticas agropastoris 
ou florestais.

   
B A queimada poderá ser autorizada 

pelo órgão municipal ambiental com-
petente, após audiência pública rea-
lizada pelo Município X no âmbito do 
SISNAMA.

   
C A queimada não pode ser realizada, 

constituindo, ainda, ato tipificado 
como crime ambiental caso a área es-
teja inserida em Unidade de Conser-
vação.

   

D A queimada não dependerá de autori-
zação, caso Renato comprove a manu-
tenção da área mínima de cobertura 
de vegetação nativa, a título de reser-
va legal.

2- Pedro, proprietário de fazenda 
com grande diversidade flores-
tal, decide preservar os recursos 
ambientais nela existentes, limi-
tando, de forma perpétua, o uso 
de parcela de sua propriedade 
por parte de outros possuidores 
a qualquer título, o que realiza 
por meio de instrumento parti-
cular, averbado na matrícula do 
imóvel no registro de imóveis 
competente.

Assinale a opção que indica o instru-
mento jurídico a que se refere o 
caso descrito.

A Zoneamento Ambiental.
   
B Servidão Ambiental.
   
C Área Ambiental Restrita.

D Área de Relevante Interesse Ecológico.

Cinco cirurgiões 
estão discutindo:
- “Contabilistas são mais fáceis de serem 
operados. Quando você os abre, tudo o que 
está dentro é numerado”, diz o primeiro.
- “Não, bibliotecários são melhores. Todos 
os itens estão catalogados em ordem alfa-
bética.”, retruca o segundo.
- “Você já experimentou um eletricista? 
Tudo dentro deles segue o código de co-
res!” é a opinião do terceiro.

- “Eu prefiro engenheiros. Eles sempre 
entendem quando sobram algumas coi-
sas depois que você termina.”, exclama o 
quarto cirurgião.
- “Todos vocês estão errados” diz o 
quinto médico: “Advogados são mais 
fáceis. Eles não têm coração, nem espi-
nha, e cérebro e intestino são permutá-
veis entre si!”



Na Faculdade Madre Thaís o candidato 
escolhe a data para fazer Vestibular

A Faculdade Madre Thaís (FMT-I-
lhéus) está oferecendo a opção do Vesti-
bular Agendado pra quem quer fazer a 
melhor escolha até na hora de marcar a 
prova. Na FMT-Ilhéus é possível escolher 
o melhor dia e o horário e se preparar 
com tranquilidade para mudar de vida.

Destacando que a Faculdade Ma-
dre Thaís é a melhor oportunidade para 
quem deseja um aprendizado diferencia-
do e um currículo forte. 

O Vestibular agendado é muito sim-
ples. A Faculdade permite que o aluno 
escolha, uma data que esteja de acordo 
com os seus horários e suas possibilida-
des. Esse tipo de vestibular é excelente 

para aqueles que desejam ingressar em 
um curso de nível superior e tem dificul-
dades para realizar o Vestibular nas da-
tas convencionais.

A FMT-Ilhéus está disponibilizando 
vagas nos cursos de bacharelado e gra-
duação tecnológica em: Administração, 
Enfermagem, Biomedicina, Direito, Lo-
gística (tecnológico), Engenharia Elé-
trica, Fisioterapia, Gestão de Recursos 
Humanos (tecnológico), Serviço Social, 
Farmácia, Gastronomia, Arquitetura e 
Urbanismo e Cacau e Chocolate (tecnoló-
gico). As inscrições podem ser feitas na 
sede da FMT-Ilhéus, à Avenida Itabuna, 
1.491, Gabriela Center. 

VESTIBULAR
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73 98805-3929Av.  Juracy Magalhães, 
183 - Centro - Itabuna-BA

16º Dica 
É dever de todo advogado recém-admi-
tido à OAB conhecer o papel institucio-
nal do profissional do direito, o Estatu-
to da Advocacia e o Código de Ética da 
profissão, saber os atos que pode prati-
car e os que lhe são vedados, conhecer 
os direitos que lhe são assegurados e os 
deveres que lhe incumbem.

17º Dica 
Não busques, jovem advogado, o êxito 
fácil, rápido, porque o nome e a reputa-
ção do profissional, produtos que são da 
maturação, se constroem passo a pas-

so, paulatinamente, laboriosamente, ao 
longo do tempo.

18º Dica 
Não pode, nem deve, o profissional do 
direito comprometer-se com o êxito da 
questão. Cumpre-lhe dizer, isto sim, se 
for o caso, que o pleito tem bons fun-
damentos fáticos e jurídicos para ser 
vitorioso e que, por isso, aceita patro-
ciná-lo e se empenhará para obter su-
cesso. Mas o sucesso não depende dele, 
e sim dos tribunais, que não raro inter-
pretam o mesmo texto de lei ou julgam 
a mesma hipótese de forma diferente, 
e cujos julgadores, eles próprios, nem 
sempre estão de acordo, entre si, com a 
decisão proferida pela Corte.

“Legalidade e liberdade são as tábuas da vocação do advogado. Nelas se encerra, para ele, a síntese 
de todos os mandamentos. Não desertar a justiça, nem cortejá-la. Não lhe faltar com a fidelidade, 
nem lhe recusar o conselho. Não transfugir da legalidade para a violência, nem trocar a ordem pela 
anarquia. Não antepor os poderosos aos desvalidos, nem recusar patrocínio a estes contra aqueles. 
Não servir sem independência à justiça, nem quebrar da verdade ante o poder. Não colaborar em 
perseguições ou atentados, nem pleitear pela iniquidade ou imoralidade. Não se subtrair à defesa 
das causas impopulares, nem à das perigosas, quando justas. Onde for apurável um grão, que seja, 
de verdadeiro direito, não regatear ao atribulado o consolo do amparo judicial. Não proceder, nas 
consultas, senão com a imparcialidade real do juiz nas sentenças. Não fazer da banca balcão, ou 
da ciência mercatura. Não ser baixo com os grandes, nem arrogante com os miseráveis. Servir 
aos opulentos com altivez e aos indigentes com caridade. Amar a pátria, estremecer o próximo, 
guardar fé em Deus, na verdade e no bem”. 

Rui Barbosa

Fonte Livro: “Conselhos aos Jovens Advogados” de Bendito Calheiros Bomfim.



Imóveis em andares superiores 
custam mais caro

Segundo dados da Associa-
ção dos Dirigentes de Empresas 
de Empresas do Mercado Imobi-
liário da Bahia (Ademi), móveis 
– especialmente em empreendi-
mentos novos – localizados no 
primeiro andar custam, em mé-
dia, 10% (dez por cento) menos 
se comparados com os que estão 
no topo. Podendo essa variação, 
em alguns casos, chegar a 15% 
(quinze por cento).

Há divergência quanto aos 
motivos dos valores serem mais 
altos, nos casos de andares mais 
alto, mas a maioria dos especia-
listas concorda que inseguran-
ça, falta de boas vista, calor, 
muriçoca (principalmente no 
verão), proximidade com a rua, 
o asfalto, barulho. Estes são al-
guns dos fatores que afastam os 
compradores dos andares mais 
baixos.

De acordo com o diretor da 
Ademi, Marcos Vieira Lima, do 
primeiro para o segundo piso e 
quando normalmente acontece 
a maior “flutuação”: entre 4% 
(quatro por cento) a 5% (cinco 
por cento), em média.

Indicamos algumas vanta-
gens e desvantagens para facili-
tar a sua escolha e dos demais 
leitores que estão com dúvidas. 
As vantagens são: valorização 
– segundo dados de especialis-
tas, imóveis localizados no pri-
meiro andar custam, em média 
10% 10% (dez por cento) menos 
se comparado com os que estão 
no topo. Podendo essa variação 
chegar a 15% (quinze por cento). 
Outra vantagem: vista do ho-
rizonte e ventilação – longe do 
solo e asfalto, e sem a barreira 

causada por outras edificações, 
os andares mais altos conferem 
uma melhor vista e maior ven-
tilação. Silêncio – enquanto os 
carros não voam, o ruído do trân-
sito não é um “problema” para 
quem mora no alto. Lá em cima, 
só mesmo canto de pássaros e, 
mesmo assim, não garantido. 
Uma outra vantagem: status- 
segundo especialistas, querendo 
ou não, morar mais alto sempre 
conferiu um maior status. É 
como se o morador estivesse por 
cima. Medo de elevador: para 
quem tem medo do equipamen-
to, essa é uma das vantagens 
de morar “baixo”. E por último 
o valor mais em conta: imóveis 
no primeiro pavimento custam 
menos.

Elencamos as desvanta-
gens: Calor, andar mais baixo 
é mais quente pela proximida-
de com o nível do solo e outras 
construções. Quem investe em 
imóveis nos primeiros pavimen-
tos deve ficar atento à posição da 
unidade, se poente ou nascente. 
Barulho: têm as conversas dos 

porteiros, empregados, ruído 
do trânsito, as brincadeiras das 
crianças no playground. 

Insegurança é outro item. 
Quem mora em andares baixos 
relata ter medo de que invasores 
escalem muros e paredes para 
invadir a residência. O receio é 
também de que, entrando pela 
portaria, eles batam nas primei-
ras portas. 

E por último, mosquitos: se 
chove (no inverno) ou faz calor 
(no verão), muriçocas costumam 
buscar abrigo, e quem mora em 
andar mais baixo, em geral, so-
fre mais.

Com essas dicas esclarece-
mos por que andares mais alto 
do prédio têm valores de preços 
maiores do que os mais baixos, 
além disso, sugerimos também 
que você analise o custo-benefí-
cio e a realidade individual de 
cada um, por exemplo, se você 
tem filhos, talvez seja melhor 
morar no primeiro andar, pois 
ficará mais próximo do play-
ground e poderá supervisionar 
as brincadeiras dos rebentos.

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 – 98846.2545.

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). www.vercilrodrigues.adv.br

ESPAÇO IMOBILIÁRIO

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

E ma i l : ma iade r v a l@gma i l . c om

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
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Celular - Acesso - Necessidade 
de decisão judicial prévia

Celular - Acesso - Necessidade 
de decisão judicial prévia - II

A 6ª turma do STJ reconheceu a ilicitude das provas 
obtidas em celular de preso sem prévia e fundamentada 
decisão judicial e, por isso, anulou toda a ação penal, co-
locando o réu em liberdade. Decisão da turma seguiu en-
tendimento do relator, ministro Schietti: “Os dados arma-
zenados nos aparelhos celulares, por dizerem respeito à 
intimidade e à vida privada do indivíduo, são invioláveis.” 

São nulas provas obtidas pelo WhatsApp sem au-
torização judicial que levaram a ação da polícia contra 
suspeito de tráfico de drogas. A decisão é da 7ª câma-
ra Criminal do TJ/RJ, que considerou imprescindível a 
existência de autorização judicial para quebra de dados 
armazenados no aparelho celular de testemunha. 

TRF1 mantém decisão que 
condenou réu por circulação 

de uma cédula falsa
Um réu condenado por 

colocar em circulação uma 
cédula de papel-moeda fal-
sa recorreu da decisão que 
o condenou à pena priva-
tiva de liberdade conver-
tida em duas restritivas 
em direitos e na prestação 
de serviços à comunidade, 
alegando ser um crime 
impossível, considerando 

a falsificação grosseira e a 
inexpressividade da lesão 
jurídica provocada. Ar-
gumentou, também, que 
no momento do crime ele 
estava sob efeito de subs-
tância química, o que o to-
naria inimputável, reque-
rendo ainda a aplicação 
da atenuante da confissão 
espontânea.
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Rui Costa discute com chineses desenvolvimento
empresarial na região da Ponte Salvador-Itaparica

O governador Rui Costa se reuniu, 
na manhã da segunda-feira (16/12), 
com os secretários de Infraestrutura, 
Marcus Cavalcanti, e da Casa Civil, 
Bruno Dauster, e representantes das 
empresas chinesas que formam o con-
sórcio da Ponte Salvador-Itaparica. O 
foco do encontro, realizado na Gover-
nadoria, no Centro Administrativo da 
Bahia (CAB), foi o desenvolvimento 
empresarial promovido pela ponte, 
tanto na Ilha de Itaparica quanto nos 

municípios vizinhos. O vice-governa-
dor e secretário de Desenvolvimento 
Econômico, João Leão, também esteve 
presente. 

Atraídos pela ponte, projetos em di-
versos setores devem alavancar a econo-
mia na região e favorecer todo o estado. 
“A ponte é um projeto de desenvolvi-
mento para a Bahia e que vai trazer um 
grande desenvolvimento urbano para a 
Ilha de Itaparica, Recôncavo Sul e todo 
o Baixo Sul. Nesse sentido, falamos dos 

projetos que o Governo do Estado tem 
para a implantação de Cidades Inteli-
gentes, de áreas de turismo, do uso mais 
intensivo do Aeroporto de Valença, de 
um polo industrial na região de São Ro-
que e de todas as atividades que estão 
sendo pensadas. Nós os convidamos [os 
chineses] para serem investidores no fu-
turo em todos esses projetos”, explicou 
Bruno Dauster.

O leilão para construção da ponte 
Salvador-Ilha de Itaparica, ocorrido na 

última sexta (13), na Bolsa de Valores 
(B3), em São Paulo, definiu como ven-
cedor o Consórcio Ponte Salvador-Ita-
parica, formado pela China Railway 
20 Bureau Group Corporation (CR20); 
CCCC South America Regional Com-
pany S.Á.R.L (CCCC South America) e 
China Communications Construction 
Company Limited (CCCCLTD). Jun-
tas, as três empresas terão um ano para 
elaborar o projeto e outros quatro anos 
para construir o equipamento.

GOVERNO DO ESTADO
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Bahiagás é homenageada na 
cerimônia dos 20 anos do FazAtleta

No dia 6/12, atletas patrocinados pela 
Bahiagás participaram da cerimônia de 
comemoração pelos 20 anos do Programa 
Estadual de Incentivo ao Esporte Ama-
dor (FazAtleta), realizada no Wish Hotel 
da Bahia. Na ocasião, a Companhia, re-
presentada pelo diretor-presidente Luiz 
Gavazza, foi homenageada pelo apoio e 
investimento no esporte baiano.

Durante a celebração, o secretário do 
Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do 
Estado (Setre), Davidson Magalhães, en-
tregou a Luiz Gavazza uma placa alusiva 
aos 20 anos do programa FazAtleta. Em 
retribuição, o diretor-presidente da Bahia-
gás presenteou o secretário com uma tou-
ca autografada por Allan do Carmo emol-
durada.

“A Bahiagás apoia o programa há 12 
anos, começando com o nadador Allan do 
Carmo, no início da carreira. Hoje ele se tor-
nou esse grande campeão que conhecemos. 
Somos muito gratos por termos condições de 
devolver à população baiana o acolhimento ao 
nosso produto através do incentivo ao esporte”, 
declarou Gavazza durante discurso no evento.

De acordo com Davidson Magalhães, o 
programa tem o objetivo de aumentar a ofer-
ta. “Para os próximos anos, a nossa intenção 
é fortalecer o FazAtleta, ampliar o programa 
e, cada vez mais, articular para que as em-
presas sejam sensibilizadas para este apoio 

ao esporte. A ideia também é interiorizar esta 
ação para que os atletas do interior da Bahia 
tenham acesso a essa informação”, disse o se-
cretário.

Entre os atletas patrocinados pela Bahia-
gás, estiveram presentes na cerimônia Bruno 
Vieira (triatlo), Gabriela Vita (atletismo), Ana 
Raquel (natação), Paola Reis (bicicross), Arí-
cia Peree (natação), Igor Nogueira (jiu jitsu) 
e Verônica Almeida (natação). Representan-
do Allan do Carmo (maratona aquática), que 
estava em competição fora do estado, marcou 
presença o pai dele, Walmir do Carmo.

BAHIAGÁS

Seguro de vida - Suicídio 
- Prospective overruling

Concurso público

Taxa de conveniência
Todos os milhões de brasi-

leiros que compram ingressos 
pela internet devem se prepa-
rar: vem aí uma nova rodada 
de discussões no STJ acerca 
da taxa de conveniência. A 
questão é polêmica e trata de 
princípios caros, como o direi-
to do consumidor, impactos das 
novas tecnologias, livre concor-
rência e limites à intervenção 
no ambiente de negócios, entre 
outros. No início do ano, a 3ª 

turma do STJ reputou ilícita a 
cobrança, mas o julgamento dos 
embargos declaratórios pode 
alterar o rumo da decisão. E, 
para adicionar mais polêmica, 
dois casos na 4ª turma (relata-
dos pela ministra Gallotti e mi-
nistro Salomão) ainda devem 
ser julgados; nestes, a AGU 
pediu recentemente a possibi-
lidade de intervir como amicus 
curiae, em defesa da licitude da 
cobrança. Saiba mais. 

A 3ª turma do STJ concedeu 
seguro de vida em caso no qual o 
esposo da beneficiária se suicidou; 
a seguradora negou o benefício pois 
o fato ocorreu nos dois primeiros 
anos de vigência do contrato. A 

turma aplicou ao caso a teoria do 
prospective overruling, pois quan-
do ajuizada a ação pela mulher a 
orientação vigente à época garantia 
a cobertura do risco suicídio se não 
premeditado.

Candidata aprovada em con-
curso público para cargo que foi 
posteriormente ocupado por traba-
lhadores temporários deverá ser 

nomeada. É o que determina limi-
nar da juíza substituta Lívia Vaz 
da Silva, da 5ª vara da Fazenda Pú-
blica Estadual de Goiânia. 
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De autoria da deputada Soraya Ma-
nato (PSL-ES), o Projeto de Lei 5.268/19 
altera a legislação tributária e permite 
que o contribuinte possa deduzir do Im-
posto de Renda da Pessoa Física os hono-
rários advocatícios pagos para defesa de 
direitos pessoais ou de seus dependentes.

Na legislação atual, o contribuin-
te pode fazer deduções de despesas com 
pensão alimentícia, saúde e contribuições 
para as entidades de previdência priva-
da. O projeto segue em tramitação na Câ-
mara dos Deputados.

O tributarista João Vitor Xavier, da 
Viseu Advogados, acredita que o PL re-
presenta um avanço. “Até porque o acesso 
ao Judiciário — algo que só é garantido 
por meio de advogado, a não ser em casos 
de Juizado Especial — é uma garantia do 
cidadão, assim como são os serviços essen-
ciais (como saúde e educação). Logo, acho 

justo que, para fins de dedução do IR, o pa-
gamento de honorários receba o tratamen-
to desses serviços essenciais”, comenta.

Luiz Rafael M. Mansur, da Melcheds 
– Mello e Rached Advogados, acredita 
que o projeto deveria ser melhor analisa-
do. “Entendo que o PL 5.268/19 objetiva a 
um maior acesso à Justiça aos cidadãos, 
conforme garante a Constituição Federal, 
ao permitir deduzir os gastos com serviços 
advocatícios, da base tributável do Impos-
to de Renda da Pessoa Física (IRPF), as-
sim como ocorre com despesas de saúde e 
educação. Todavia, imperioso destacar que 
esse benefício fiscal traz uma desoneração 
que impacta diretamente no orçamento da 
União, traduzindo-se em diminuição de ar-
recadação do IRPF num momento crucial 
para a recuperação das contas públicas. 
É alta a probabilidade de que seja vetado 
pelo Presidente, se aprovado. Ademais, ha-

Projeto autoriza dedução 
de honorários advocatícios 

do imposto de renda

veria uma opção mais efetiva para se ofere-
cer melhor acesso à Justiça, que seria um 
maior investimento na estrutura da defen-
soria pública, para atingir positivamente 
às populações mais carentes desse acesso, 
em geral já isentas do IRPF”, diz.

Daniela Armelin, do ASBZ Advoga-
dos, acredita que o projeto terá dificul-
dades para ser aprovado. “A perspectiva 
legislativa em relação ao que se tem notí-
cia em matéria de Imposto de Renda não 
tem sido tão otimista. Tem sido comum 
nos depararmos com notícias que anun-
ciam possíveis reduções ou até mesmo a 
extinção das deduções hoje previstas em 
lei. Neste sentido, tendo em vista que 
atualmente a legislação brasileira prevê 
a dedução de despesas com advogados 
desde que necessárias ao recebimento 
de rendimentos (vide artigo 12-B da Lei 
7.713/88), bem como não ter sido estipu-

lado nenhum teto para a dedução no refe-
rido Projeto de Lei, é possível que o texto 
receba críticas, seja emendado ou sequer 
siga em frente”, comenta.

Por fim, Denis Passerotti, tributaris-
ta e consultor do Vilela, Silva Gomes & 
Miranda Advogados vê limitações no PL. 
“Ainda que positiva a intenção de aumen-
tar o rol das despesas passíveis de dedu-
ção, estará sujeita aos limites estabeleci-
dos pelo Fisco, ou seja, somente poderão 
ser aproveitadas no modelo completo da 
declaração, eis que não consideradas no 
modelo simplificado, e o programa da 
declaração utiliza um desconto padrão 
de 20% da renda, que fora limitado a R$ 
16.754,34 em 2019. Assim, persiste a 
grande reivindicação dos contribuintes 
quanto a necessária e urgente atualiza-
ção da tabela progressiva do Imposto de 
Renda”, finaliza.
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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

“Nossa Senhora das Graças” é 
uma invocação especial pela qual é 
conhecida a “Santíssima Virgem Ma-
ria”, também invocada com a mes-
ma intenção sob o nome de “Nossa 
Senhora da Medalha Milagrosa” e 
“Nossa Senhora Medianeira de To-
das as Graças”. 

A Capela de Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, em Paris, Fran-
ça, é a principal Igreja e onde a Vir-
gem Maria apareceu a Santa Cata-
rina Labouré em 1830 e solicitou a 
criação da medalha que passou a ser 
conhecida como Medalha Milagrosa. 

Foi com sentimentos de fé e de 
gratidão ao “Pai Celestial”, por tan-
tas graças alcançadas com a interces-
são de “Nossa Senhora das Graças”, 
que eu e Vercil Rodrigues - jornalista
-editor do grupo DIREITOS -, ruma-
mos para Paris/França, com a missão 
de visitar a capela da Santa de nossa 
devoção como forma de agradecimen-
to às bênçãos alcançadas. 

Após uma semana em Paris e três 
dias em Marselhe (sul da França), 
aproveitamos a oportunidade para 

visitarmos/revisitarmos algumas ci-
dades/países do “Velho Continente”, 
a exemplo de Gênova (noroeste da 
Itália), ponto de partida da Grand 
Voyages, denominação dada a tra-
vessia marítima Brasil – Europa de 
navios de cruzeiros, no nosso caso, a 
bordo do MSC/Poesia, para uma via-
gem que durou vinte dias.

Partindo do porto capital da 
região de Ligúria, seguimos para 
Marselhe (França), Barcelona e Cá-
diz (Espanha); Funchal/Ilha da Ma-
deira e Lisboa (Portugal), no Brasil 
Fortaleza/CE, Maceió/AL, Salvador 
e Ilhéus/BA, Rio de Janeiro/RJ e 
Santos/SP.

Gratidão e fé a Nossa 
Senhora das Graças
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Estamos às vésperas do Natal, e o Ad-
vento é um momento de preparação para 
que o Senhor entre em nossa vida. 

São Bernardo nos fala de uma vida 
íntima intermediária com Deus, um ca-
minho que nos leva da primeira à segun-
da vinda de Cristo. A primeira nós não 
vimos e a segunda não sabemos quando 
será; mas a terceira é essa que vivemos, 
em que o Senhor vem ao nosso encontro 
em todos os momentos e está presente 
em cada pessoa humana.

Precisamos estar prontos e prepara-
dos para entrar no santuário com o Se-
nhor e acolhê-Lo para que Ele possa en-
trar em nossa vida a cada dia, em cada 
acontecimento do nosso dia-a-dia. Há si-
tuações privilegiadas em que Deus está 
conosco, como a Eucaristia, mas o Senhor 
também quer se fazer presente em nos-
sas casas, especialmente nas pessoas que 
fazem parte da nossa vida e que são di-
fíceis por causa do temperamento delas, 
dos vícios e dos caminhos pelos quais op-
taram. 

Deus está no real, no concreto da vida. 
O Natal acontece diariamente, Jesus 
vem a cada dia, a cada momento, na 
situação concreta que você está vi-
vendo. Ele estará ao seu lado também 
para lhe dar coragem. Temos de acredi-
tar e acolher esta verdade.

Muitas vezes, não acreditamos no 
Deus que está conosco em nossos momen-
tos concretos, acreditamos muito mais 
em nós mesmos e em nossas emoções. 

Meus irmãos, é Natal. Não apenas 
no dia 25, mas também hoje, porque o 

Senhor está vindo a nós pela Palavra e 
pela Eucaristia! Tudo depende de acredi-
tarmos e acolhermos isso. No dia de hoje, 
em diversas ocasiões, acontecerá o Na-
tal, porque para Deus nada é impossível. 
Basta você acreditar. Cabe a você dar o 
primeiro passo.

O Senhor está lhe dizendo: “Eu vim 
não para os justos, mas para os pecado-
res”. Então, acredite, Ele está visitando 
os seus filhos. Deus cria situações para 
entrar na sua vida. Ele é o Rei glorio-
so, mas a porta do seu coração só se 
abre por dentro, por isso, só depen-
de de você abri-la para Ele entrar. 
É tão fácil. 

Ninguém deve esperar tornar-se bom 
para ir ao encontro do Senhor. É preciso 
dar o primeiro passo, e na hora em que 
você o der, Deus virá correndo ao seu en-
contro. Ele está esperando por você, por 
seus entes queridos.

O Senhor está em cada passo de sua 
vida, em cada pessoa que você encon-
tra. Ele quer fazer Natal na sua vida e 
na vida de todos. Não desanime, dobre 
os seus joelhos! O Senhor está insistindo 
para que você faça isso.

Em nome do Pai, do Filho e do Espí-
rito Santo.

Por seu irmão, 
Monsenhor Jonas Abib

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

Por Monsenhor Jonas Abib

‘Natal é 
hoje, e basta’

Existência do Natal
Não foi à toa que foi escolhida e 

oficializada por Deus a data natali-
na no dia vinte e cinco de dezembro, 
encerrando as comemorações dos 
eventos religiosos, santificados e de 
uma solidariedade inigualável: Nos-
so querido Natal e, posteriormente, 
os comerciantes ávidos de vendas (di-
zem que foi a Coca Cola), complemen-
taram com o meigo, doce e carinhoso 
PAPAI NOEL!

As pessoas, por mais céticas que se-

jam, duras, introvertidas, etc., mudam 
seus semblantes acompanhando o mun-
do com sorrisos, alegrias e, com certeza, 
também com as vontades de dar e rece-
ber presentes, ficando e fazendo outras 
bastante alegres e felizes!

Raras são as lojas que deixam de 
enfeitar com mestrias suas vitrines, 
shoppings que investem em árvores de 
Natal imensas e a presença de vários 
Papais Noel, mercados, etc., isso sem 
contar as ruas, praças e avenidas que 

ganham milhares de luzes em suas ar-
vores frondosas, jardins e postes, nos 
proporcionando um visual alegre, di-
vertido e bonito!

Comece a se preparar para celebrar 
com alegria essa festa religiosa, estan-
do de bom humor, pedindo a Deus paz 
e tranquilidade e, principalmente, que 
esse novo governo, que é uma incógni-
ta, seja eficaz, eficiente e voltado para o 
povo mais necessitado e sofredor!

Que todos sejam felizes, se amem 

Por Antônio Nunes de Souza*

PONTO 
DE VISTA

como irmãos, ajudem no que for possí-
vel, pois, é dando de si sem pensar em si 
que nos faz cumpridores de nossa vinda 
a terra!

Por Antônio Nunes de Souza.
Escritor e Membro da Academia 

Grapiúna de Letras (Agral). 
Itabuna – Bahia. | 

E–mail: antoniodaagral26@hotmail.com 
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Carta 
cidadão

A liberdade é o mais rico patrimônio 
de um povo. Nem sempre nos damos conta 
disso. A liberdade é como a saúde só a va-
lorizamos quando a perdemos. A campa-
nha eleitoral do próximo ano que extraofi-
cialmente está nas ruas, é mais um passo 
importante na caminhada do Brasil rumo 
ao futuro. Mas o que é futuro? Uma pes-
quisa do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) divulgado dia 25/9 mos-
trou que a lei Maria da Penha não dimi-
nuiu a taxa de mortalidade das mulheres 
por agressão no Brasil. O levantamento 
revela que a proporção de feminicídio por 
100 mil mulheres em 2011 (5,43) superou 
o patamar em 2001 (5,41). A lei de agos-
to de 2006 criou uma série de medidas de 
proteção e tornou mais rigorosa a punição 
contra a violência doméstica. É assusta-
dor o IPEA estima que no período de 2001 
a 2011 ocorreu mais de cinquenta mil fe-
minicídios no Brasil.

Quanto mais as “práticas democráti-
cas” ocorrem, mas os cidadãos se aperfei-
çoam nas mesmas. A construção de uma 
boa política é, sobretudo zelar pela segu-
rança do cidadão e da cidadã. É o Estado 
oportunando a proteção a mulher de for-
ma coesa e determinando leis, leis e mu-
lheres continuam sendo mortas e muitas 
dessas mortes tiveram Boletim de Ocor-
rência e mesmo assim o poder público 
não apura, não age é como o faz de conta. 
Que país do futuro é esse que silencie ou 
até desconhece os feminicídios que estão 
aí registrados?

A educação pela primeira vez em quin-
ze anos, a taxa de analfabetismo de brasi-
leiros com idade de quinze anos ou mais 
aumentou no país. Esse aumento adicio-
na-se a outros indicadores-índice de anal-
fabetos funcionais, falta de trabalhadores 
qualificados, queda de produtividade.

Rui Barbosa quando foi candidato a 
Presidência da República no início do sé-
culo passado já reclamava do elevado nú-
mero de analfabetos existente. Fique es-
perto, cidadão. Se você deixar alguém lhe 
dizer o que fazer o tempo inteiro, da hora 
de acordar à hora de dormir. Os distraí-
dos talvez ainda não tenham percebido, 
mas o Brasil não está sendo ‘o país das 
maravilhas” vemos um congresso falido, 
a inoperância do governo, o desarranjo 
da infraestrutura, e há outros fatores al-
guns crônicos como a escola que não en-

sina, os hospitais à deriva, a polícia que 
não polícia, a justiça que não faz justiça.

Fomos ensinados a aceitar docilmen-
te a corrupção. No período da primeira 
república, coagido pelos coronéis ou em 
troca de favores, os eleitores brasileiros 
abriram mão do direito de escolher nossos 
representantes. Nossa memória política 
ainda guarda traumas do voto de cabres-
to. O embrião da corrupção é concebido 
durante as campanhas eleitorais, quan-
do o voto é muitas vezes trocado por um 
pacote de alimentos ou por material de 
construção. Não é, pois, de se estranhar 
que políticos que compram o voto de seus 
eleitores ajam a favor de seus próprios in-
teresses. Protegidos em nossos lares, nos 
indignamos com as notícias que trazem à 
tona, mensalões, dossiês dos aloprados e 
outros escândalos da mesma espécie. Mas 
continuamos em nossa zona de conforto, 
Acostumados a pensar em política somen-
te em época de campanha eleitoral.

Chamamos os políticos de corruptos, 
mas, ao mesmo tempo, estabelecemos um 
pacto silencioso com a corrupção do nosso 
dia a dia. Por ser tão difundida na nossa 
sociedade é impossível combatê-la. Assim, 
a toleramos das formas mais simples, 
como ocupar uma vaga no estacionamento 
destinada ao idoso, burlar uma regra do 
trânsito porque “ninguém está olhando.”

A solução para a problemática corrup-
ção não se limita a aceitar que ela é um 
câncer espalhado por nosso sistema e um 
traço de nossos políticos. Necessitamos 
combatê-la, fiscalizando, cobrando, pro-
testando é preciso usar a visão pois esta, 
determina a atitude e atitude é ação.

Dia cinco de outubro a Constituição 
Federal faz vinte e cinco anos de sua pro-
mulgação. É necessário que todos colabo-
rem para o exercício da cidadania isso é 
possível, pois democracia depende de insti-
tuições que imponham a subordinação aos 
governantes à vontade do povo que o ele-
geu. A representação popular, ao contrário 
do que se possa pensar, não delega a deter-
minadas pessoas o poder de interpretar os 
votos ou às aspirações da coletividade, mas 
o de ser a sua vontade e a sua voz. É uma 
garantia de nossa carta cidadã.

REFLEXÕES

                                     Por Agenilda Palmeira*

Por Agenilda Palmeira.
Professora e Membro da Academia 

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

Por Jairo Santiago Novaes*

A dor, embora desconfortável, é um 
sinal de alerta, de que algo errado está 
acontecendo no organismo. Os estudiosos 
reputam a dor renal como a pior, entre-
tanto a dor de cabeça é a mais pertur-
badora e incapacitante. Já se catalogou 
cerca de cento e cinquenta espécies de dor 
de cabeça. As pessoas ansiosas, nervosas, 
vingativas têm dificuldade de lidar com 
ela. Por outro lado, pacientes que estão 
de bem com a vida, conseguem enfrentar 
as dificuldades do dia a dia, contornar os 
probleminhas, administram melhor a ce-
faleia. 

Na meningite, além da dor, ocorre 
endurecimento do pescoço, náuseas e vô-
mitos. No tumor cerebral, a depender da 
localização da tumor ação, varia a inten-
sidade dolorosa. A dor na face está geral-
mente relacionada à inflamação dos seios 
sinusais, a inflamação do nervo trigêmeo, 
a um problema dentário...

Felizmente, a cefaleia está ligada, via 
de regra, a doenças não graves. A enxa-
queca é uma das queixas mais frequentes 
e varia a sua intensidade de paciente a 
paciente. Este, além da dor, relata náu-
seas, vômitos, distúrbios oculares. Entre-
tanto, a enxaqueca pode apresentar um 
único sinal que é a dor numa parte da ca-

beça. Geralmente, o doente procura o mé-
dico que, através da história clínica e de 
outros procedimentos, fará o diagnóstico. 
Se a dor for de origem ocular, será enca-
minhado ao oftalmologista; se for renal, 
ao nefrologista; e assim por diante. 

A etiologia, sendo tumoral, caberá 
uma intervenção cirúrgica. Nas dores 
crônicas como na enxaqueca, o tratamen-
to será através de analgésicos. Há qua-
se duzentos anos, descobriu-se o valor 
terapêutico da aspirina, o AAS, origina-
riamente, obtido do salgueiro. Com o de-
senvolvimento da Química, hoje, aquela 
substância é sintetizada. O analgésico, 
com o tempo, vai perdendo sua eficácia. 
É preciso aumentar a dose ou trocar de 
analgésico. Quem suporta a dor? O poeta 
João Cabral de Melo Neto sofreu durante 
cinquenta anos de enxaqueca. Segundo 
um depoimento seu, algumas vezes, in-
geria todo dia doze comprimidos de aspi-
rina. Em homenagem ao medicamento, 
dedicou-lhe um poema.

O preceito do médico será curar quan-
do puder, mas consolar sempre.

*Jairo Santiago Novaes
Médico em Itabuna – Bahia.  

Email: jairo.novaes@hotmail.com 

As cefaleias
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Segundo a ciência um dos princi-
pais gatilhos da felicidade é a Gra-
tidão. Palavra amplamente utilizada 
na contemporaneidade, tem sua ori-
gem no latim “gratia,” significa gra-
tus ou graças que em sua tradução 
literária, significa agradável. Assim, 
de modo geral, entende-se que a gra-
tidão denomina-se pelo ser grato a 
algo que a vida nos dá.

O ato de reconhecer acontecimen-
tos, palavras, gestos ou os mínimos 
detalhes do cotidiano como dignos de 
agradecimento, causa no cérebro o 
aumento de dopamina – neurotrans-
missor responsável pela sensação de 
bem-estar, humor e prazer. Por de-
corrência, quanto maior a liberação 
de dopamina, mais satisfeitos e feli-
zes nos sentiremos e essa sensação 
de bem-estar interfere significativa-
mente na maneira como conduzimos 
nossas relações e atitudes. Por isso 
a Gratidão é considerada o elemento 
essencial para a felicidade cíclica.

Porém não confunda o ato de 
agradecer com o sentimento de gra-
tidão pois, enquanto o primeiro é po-
lido, gentil e automático, o segundo 
exige percepção acordada, reconhe-
cimento que há um valor adicional 
e que é motivo de sincero contenta-
mento, não somente aos fatos posi-
tivos, mas a tudo que está presente 
em nossa vida. Conseguir trabalhar 
a gratidão está diretamente ligada 
a forma como o indivíduo enxerga e 
lida com os percalços do caminho do 
que, as dificuldades que inevitavel-
mente irão advir.

 Acreditar que a vida sempre será 
o “país das maravilhas” é o grande 
problema do ser humano pois, es-
quece de considerar que muitas ex-
periências na vida, fogem ao nosso 
controle e/ou expectativa, levando 
a frustrações muitas delas com ori-

gem em miudezas que podem e de-
vem ser evitadas. Pratique cultivar 
a gratidão, lembrando sempre que 
não existe receita mágica, o caminho 
para conviver com a gratidão pode 
não ser tão instintivo quanto gosta-
ríamos, exigindo uma certa dose de 
paciência e persistência para prati-
car. A ciência a todo momento desta-
ca uma série de benefícios oriundos 
de tal pratica. Entre eles: Redução 
da depressão e do estresse, fortale-
cimento do sistema imunológico, di-
minuição da pressão arterial, maior 
entusiasmo energia, otimismo e feli-
cidade, menor inclinação a emoções 
tóxicas, redução expressiva na sen-
sação de isolamento, solidão e ina-
dequação...

Em suma, ser grato não te fará 
imune aos problemas, mas irá te for-
talecer para lidar com eles, pessoas 
gratas são mais felizes, saudáveis, 
produtivas e resilientes. Existem 
várias estratégias que podem ser 
praticadas diariamente para exerci-
tar a gratidão. A psicologia positiva 
propõe um novo olhar sobre a saúde 
mental e a gratidão é contemplada 
nessa nova tendência da psicologia 
como um dos fundamentos de saúde 
mental.

A gratidão pode ser inata ou ad-
quirida.  A chave é saber ver, não 
é difícil nem tão pouco artificial é 
simplesmente um hábito a ser pra-
ticado. Afinal como diz Martin Se-
ligman, não é a felicidade que nos 
torna gratos, mas a gratidão que nos 
torna felizes.

 
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 

Gratidão mãe de 
todas as virtudes

Por Carlineia Lima

DIVÃ

Fomos crianças e, com tais, uma vez 
por ano, esperávamos a vinda de Papai 
Noel. Naquela época, ele era um velhi-
nho de barba e cabelos grisalhos com-
pridos, vestido de roupa e gorro verme-
lho sobre a cabeça. Na noite de Natal, 
viajava pelo mundo inteiro, distribuin-
do presentes para todas as crianças, 
graças à resistência de suas renas, que 
o levavam sobre o seu trenó, puxando-o 
incansavelmente. 

Não nos preocupávamos se ele tinha 
condições financeira para comprar tan-
tos presentes e atender a todos os pedi-
dos, nem disposição física e tempo, para, 
nas poucas horas daquela noite maravi-
lhosa, distribuir todos eles, para todas 
as crianças, em todas as partes do mun-
do. Certamente tínhamos a intuição de 
que Papai Noel era o home m mais rico, 

mais bondoso e magico deste planeta, 
pela maneira com que achávamos fácil o 
cumprimento da sua missão.

Não sabíamos também que, por trás 
daquela imagem, havia um homem co-
mum antigamente um pai), tão vulne-
rável quanto qualquer ser humano, que 
se esforçava para comprar um ou mais 
presentes (a depender da quantidade de 
filhos), ficando o resto da fantasia por 
conta das estórias que cercam o nosso 
ilustre personagem.

Por trás daquela imagem, a figura do 
Papai Noel vem mudando ultimamente. 
Fatores socioeconômicos e culturais têm 
lhe dado causa. Dentre eles, o alto índice 
de desemprego e o número exagerado de 
gravidez precoce das jovens mães solteiras, 
acabaram determinando uma outra reali-
dade, ou seja, a dos avós que assumem as 
crianças, dando-lhe tudo o que podem, in-
clusive o presente de Natal. Daí surgirem 
os novos Papai Noel do Século XXI.

A festa de Natal, no entanto, deve 
continuar iluminada e cheia de magia, 
para que as crianças não percam a única 
fase na qual se pode e se deve sonhar, 
não importando a realidade dos adultos, 
por mais difícil que seja. 

Papai Noel 
do século XXI Por Jorge Luiz Santos.

CRÔNICA
DE NATAL

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

E-mail: advjls13@hotmail.com                                   



Natal do Bem
Espalhe a magia que 
vai durar o ano inteiro

É tempo de Festa!
É tempo de confraternização!
É tempo de Abraços!
É tempo de troca de presentes!
É tempo de Amigo Secreto!
É tempo de ganhar e dar presentes!
É tempo de desejar aos nossos familiares, ami-

gos, vizinhos e conhecidos: a paz, prosperidade, saú-
de e boas realizações.

Desejar feliz natal, feliz ano novo, para nossos 
familiares, amigos e conhecidos.

É tempo de Natal!
Boas festas e feliz ano novo, que o verdadeiro es-

pírito do Natal, o nascimento de Jesus Cristo, possa 
ser vivenciado e o nosso amor ampliado, para que o 
bem, as intenções positivas e as nossas boas ações, 
sejam voltadas para um mundo melhor, para gerar 
felicidade, para que a magia do natal dure o ano in-
teiro, ou mais.

Natal de Luz.
Natal sem fome.
Natal sem doença.
Natal sem miséria.
Natal sem pobreza.
Natal sem conflito.
Natal de Paz e amor.
Que possamos vivenciar a beleza de Deus atra-

vés do amor fraternal em família, com nossos ami-
gos e conhecidos, na pratica do Natal do Bem, nas 
nossas confraternizações, passeios e encontros, fa-
zendo nascer os sentimentos de elevado nível, com a 
pratica do servir espontâneo, da bondade, da corte-
sia, da generosidade e da gentileza.

Vamos amar mais...
Vamos respeitar mais...
Vamos unir nossas mãos e nossas vozes para er-

guermos a bandeira do amor, a bandeira da ordem, 
respeito e civismo.

Natal é família.
A família é presente de Deus.
Natal é felicidade...
Natal é agradecimento...
Natal é a vida...
Um coração agradecido se liga a Deus.
Faça feliz quem por perto de você passar hoje, 

amanhã e sempre, na propagação da felicidade e do 
amor; para o bem da humanidade e de um mundo 
melhor.

Natal do Bem é você que faz...
Sorria...
Seja Generoso...
Seja amável com todos...
Seja útil...
Seja grato...
Seja um doador dos valores que elevam o nível 

cultural e espiritual das pessoas que o acercam.
Faça alguém feliz...
Faça seu irmão feliz...
Faça o Natal do Bem.
Um abraço fraternal. Um abraço poético. 
Um abraço da Paz.
Espalhe a magia que vai durar o ano inteiro.
Parabéns! Feliz Natal e Próspero Ano Novo.

Por João Batista de Paula *
Escritor e Jornalista
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Por João Batista de Paula*

OPINIÃO

Sim, sou assim
Assim comigo,
Assim contigo.
Sou brilho,
Somos força.

Mulher coragem me fizeste,
Mulher amada me tornaste,
E quando contigo ao luar
Atendendo aos meus apelos,
Descanso o corpo em melodia,
Em campos de alfazema.

Sorrio para mim
Com lábios de satisfação,
Seduzo-me com a maturidade
Dos anos que me tornaram
A mulher hoje madura
Outrora ingênua,
Bela menina
Vagava feliz e inocente
Em ruas que pensava serem minhas,
Floreando os caminhos
Bailando ao ritmo
Da Sonata ao Luar.

Hoje mulher vibrante
Galopante, puro-sangue.
Livre de seus temores,
Rica em seus arroubos
Livre para amar...
Sim...sinto-me assim
Assim comigo, 
Assim contigo.

Poesias
Imagem

ARTES

Por Lucrécia Rocha*

* Bibliotecária e poetisa. 
Salvador - Bahia.

E-mail lucreciarocha@gmail.com 
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Logo é Natal, e as pessoas 
se apressam em adquirir pre-
sentes para agradar àqueles 
que amam. Ana também fez a 
mesma coisa, e comprou mi-
mos para demonstrar sua afei-
ção. Presenteou seu amigo, um 
grande empresário, com algo 
que certamente lhe contentaria. 
Passaram-se dias e não hou-
ve qualquer manifestação de 
agradecimento. Ana estranhou. 
Tinha certeza da satisfação do 
amigo e não compreendia seu 
silêncio. Duas semanas depois, 
encontraram-se numa festa de 
formatura. Ana perguntou ao 
amigo se havia gostado de seu 
presente. Ele afirmou que sim, 
demonstrando contentamento. 
Então, ela aproveitou para lhe 
indagar porque não havia lhe 
dito nada, e a resposta foi: não 
tive tempo!

Parece incrível, mas a cada 
dia temos menos tempo. Atu-
almente, tudo é muito rápido 
e bem mais fácil que antiga-
mente. Os e-mails e celulares 
facilitam a vida de milhões de 
pessoas que desejam se comuni-
car com celeridade, no entanto, 
parece não haver tempo para 
fazer uma ligação ou enviar 
uma mensagem, ainda que con-
sultemos nossa caixa de correio 
e aparelho telefônico todos os 
dias. Isso é lamentável! Tenho 
a impressão que estamos esque-
cendo de dar prioridade ao que 
é realmente importante. Agra-
decer é admirável. Dar atenção 
aos demais é conveniente. Res-
peitar as pessoas é essencial. 
Não podemos descuidar dos 
detalhes, sob pena de sermos os 
próximos esquecidos.

Aliás, falando nisso, parece 

que no Natal o mais esquecido 
por vezes é o próprio aniversa-
riante. Muitos correm atrás das 
lembrancinhas e dos preparati-
vos para a ceia, no entanto, não 
têm tempo para participarem 
da missa. Imagino que Jesus 
possa ficar triste com a nossa 
falta de interesse. Afinal, Ele 
entregou sua vida pela nossa. 
Avalie o que seria viver sem 
qualquer perspectiva de futuro 
ou crença na salvação. Jesus 
nos presenteou com a esperan-
ça e a certeza de dias melhores. 
Mesmo assim, a gente esquece 
que o dia de natal é o dia Dele. 
A gente imagina que é o dia do 
Papai Noel. E repare que, para 
muitas pessoas, é só ele quem 
importa.

Que tal presentearmos Je-
sus Menino com a nossa aten-
ção? Podemos começar lem-

brando-nos de agradecer pelo 
que recebemos. Talvez, como o 
amigo de Ana, tenhamos esque-
cido os bons modos e simples-
mente deixado de dizer um mui-
to obrigado pelo seu sacrifício, e 
também por sua bondade em 
nos conferir a preciosa esperan-
ça. Vamos ser mais humildes e 
reconhecer com gratidão a opor-
tunidade de celebrar o Natal 
luz, o Natal esperança, o Natal 
direção. Muitos vagueiam pelos 
vales escuros à procura de um 
sentido para a vida. Jesus é o 
próprio sentido. Tenhamos um 
tempo para Ele, pois logo é Na-
tal. As estrelas brilham no céu, 
e os anjos entoam lindas can-
ções. Nasceu um Menino Deus!

Logo é Natal
Por Viviane Teixeira.

CRÔNICA

Por Viviane Teixeira.
Professora de Língua Portuguesa. 

Itabuna – Bahia.
E-mail: vivianeteixeira@hotmail.com 

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 des-
de os primeiros bancos escolares. Embora 
o Brasil seja um país laico, sem vinculação 
religiosa com o Estado, as maiorias das 
escolas, com exceção das escolas públicas, 
sempre adotaram uma linha religiosa e, 
nessa linha, aprendemos a adorar a San-
tíssima Trindade e mais, a comemorar com 
ardor e esperança redobrada, o nascimento 
de Jesus Cristo.   

Muito ente existe que não tem amor pe-
los festejos natalinos e até chega a odiá-los,  
quase nunca por motivos religiosos, mas 
sob a acusação de tratar-se meramente de 
um acontecimento puramente comercial, 
lembrando-se apenas dos presentes que são 
distribuídos  na ocasião, principalmente 
para as crianças, que acreditam em Papai 
Noel, lembrando os presentes trazidos pe-
los Reis Magos para o recém-nascido, e que 
constou de ouro, incenso e mirra, como em 
sabemos, o que ocorreu seis dias após o nas-
cimento. 

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 espanho-
las enchem-se de gente e de carros (ca-
minhões) 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 
religião, também é fato que a religiosi-

Mensagem 
Natalina

Por Angelica Rodrigues

ESPAÇO LIVRE

dade domina as festas em homenagem ao 
Menino Deus, em todas as com unidades 
religiosas e igrejas há ofícios, reuniões, 
cânticos, assim como nas residências as 
famílias se reúnem, entoam cânticos pró-
prias da época e dirigem-se ao Alto em lou-
vores e pedidos a Deus.

Lamentavelmente, com o alastramento 
da pobreza, nem todos os lares podem fa-
zer estas comemorações, o que não os im-
pede de abrigar os familiares, ainda que 
em uma confraternização a mais simples 
possível. Não há, portanto, somente a par-
te 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.

Por Angélica Santos da Silva Rodrigues.
Colunista e sócia-proprietária 

do Grupo DIREITOS. Itabuna – Bahia.
E-mail: angélicarodrigues21@hotmail.com 

e angélica@jornaldireitos.com




