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Encontro Inesperado
Wislawa Szymborska 

Nós nos tratamos com extrema   
     cortesia, dizemos: 
Quanto tempo, que bom revê-lo.
Nossos tigres bebem leite.
Nossos falcões preferem o chão.
Nossos tubarões se afogam no mar.
Nossos lobos bocejam diante 
     da jaula aberta.
Nossas cobras perderam seu lampejo,
     nossos macacos, sua graça; 
     nossos pavões, suas plumas.
Faz tempo que os morcegos deixaram
     nossos cabelos.
Caímos em silêncio no meio 
     da conversa,
     e não há sorriso que nos salve.
Nossos humanos não sabem falar 
    uns com os outros.

 Wislawa Szymborska nasceu 
em um vilarejo polonês. Morava em 
Cracóvia desde 
os 8 anos. Levou 
uma vida singe-
la, sem grandes 
atropelos. Come-
çou a escrever 
poesia aos vinte 
e poucos anos. 
Em 1949, seu 
primeiro livro foi 
censurado pelo 
regime comunis-
ta, que o considerou obscuro demais 
para as massas. Talvez Szymborska 
tenha levado a sério a advertência, 
pois a obra que viria a consagrá-la é 
de uma desafetação exemplar. A dic-
ção é coloquial, despojada de retórica 
e efeito poético. São poemas claros 
como água pura.
 Em 1996, a poeta ganhou o 
Prêmio Nobel de Literatura. Tinha 73 
anos e era praticamente desconheci-
da fora da Polônia. Até 1988, quando 
faleceu, o Nobel foi talvez o único so-
bressalto de sua vida.
    Pela 8ª vez, o JFH publica uma 
poesia de Wislawa Szymborska. Por 
nossas páginas já passaram os belos 
poemas: Vietnã (3.6.08); O Terroris-
ta, ele Observa (12.6.08); Em Cada 
Cem Pessoas (20.8.09); Os Filhos da 
Época (5.8.10); Retornos (6.12.11), 
Os Pensamentos que me Visitam nas 
Ruas Movimentadas (28.6.12) e Al-
guns Gostam de Poesia (9.7.13).

    Nau das 
Letras

Boa notícia para as Varas Fiscais: 
União não ajuizará mais cobrança de 
dívida com FGTS menor que R$ 20 mil

O governo não vai mais ingressar 
ações judiciais para cobrar dívidas com o 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) inferiores a R$ 20 mil. A Medi-
da Provisória 651, publicada na quinta-
-feira, 10/7, prevê ainda que as cobran-
ças continuarão de forma administraiva, 
como a emissão de certidão negativa de 
débitos.

Segundo o secretário-executivo-ad-
junto do Ministério da Fazenda, Dyogo 
Oliveira, também foi decido que as dívi-

das abaixo de R$ 1 mil não serão inscri-
tas em dívida ativa e os valores abaixo de 
R$ 100 com o FGTS serão perdoados.

Os valores são baseados no que já 
faz hoje a Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional. A alegação do governo para es-
sas mudanças é que o custo da cobrança 
pela via judicial é de mais de R$ 30 mil 
para cada ação. Outra mudança inclu-
ída na MP 651 é relacionada ao Refis 
da Crise, Programa de Refinanciamento 
de Dívidas Tributárias criado para o en-

frentamento da crise iniciada em 2008. 
A alteração é a redução do percentual de 
entrada do parcelamento.

“É uma facilitação nos percentuais e 
nos valores que podem ser pagos à vis-
ta. Houve escalonamento para facilitar 
as empresas de menor porte. As demais 
condições estão mantidas”, explicou o 
secretário da Receita Federal, Carlos Al-
berto Barreto.

As novas condições estabelecem que 
para dívida até R$ 1 milhão, a entrada 
será de 5% desse valor. Paga 10% quem 
tem dívida acima de R$ 1 milhão a R$ 
10 milhões. No caso de dívidas acima 
de R$ 10 milhões a R$ 20 milhões o 
percentual é de 15% e acima de R$ 20 
milhões serão 20%.

Fonte: Consultor Jurídico

Reclamações de 
consumidor em redes 
sociais têm limites

Por conta das reclamações de um 
internauta contra uma casa de shows, 
o Facebook terá que fiscalizar ainda 
mais os comentários ofensivos contra 
estabelecimentos. A 4ª Vara Cível de 
Taguatinga deferiu liminar determinan-
do que a rede social retire ofensas diri-
gidas a uma casa de shows num prazo 
de cinco dias, com pagamento de mul-
ta em caso de atraso. 

A decisão e o alerta não serviram ape-
nas para o Facebook. O juiz determinou, 
ainda, que o internauta pare de ofender o 
estabelecimento por configurar abuso ao 
direito à manifestação. Um dos exemplos 
foi a menção à possibilidade de retalia-
ção ao estabelecimento, situação incenti-
vadora de prática de crime, assim como 
malferição à imagem ao se apontar como 
“pior casa noturna de Brasília”. 

Segundo o relator, observados os limi-
tes do razoável, não há que se falar em 
conduta ilícita a ensejar responsabilida-
de, sendo que, contudo, o abuso, o ato 
desmedido e violação de direitos podem 
macular imagem com repercussão em 
seu patrimônio.

As reclamações contra a casa de 
show foram feitas por conta de um tro-
co errado. O cliente havia reclamado no 
Facebook por ter, segundo ele, recebido o 
troco errado ao pagar suas comandas. O 
estabelecimento negou que tenha come-
tido o erro.

O cliente, então, passou a reclamar do 
estabelecimento pelo Facebook e, segun-
do a casa de shows, isso acabou fazendo 
com que ela perdesse credibilidade com 
outros clientes.  

Fonte: TJDF


