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A hora de se 
reinventar

Você se impõe limites? 

Ou é do tipo que 

deixa a coisa rolar 

indefi nidamente? Se 

responder: - “que tudo 

depende” - não é o 

único.

Agimos conforme as 
circunstâncias, as mo-
tivações, os estímulos, 

as pulsões, as vontades, as 
potencialidades. E por aí vão 
algumas justifi cativas. Há pes-
soas que se abraçam em ide-
ologias outras em economias. 
Umas são do tipo que querem 
um mundo melhor, mais justo, 
equânime. Outras em acumu-
lar sabedoria, conhecimento, 
prazeres, dinheiro, sucesso e 
fama. Como dizia um mestre 
que tive: tem gente para todo 
gosto.

Umas incorporam em suas 
lutas ideias altruístas, como 
se fosse uma missão de vida. 
Vemos pessoas abnegadas, 
despojadas de interesses que 
mergulham de cabeça para 
defender ou se oferecer ao 
serviço de uma causa. Par-
ticularmente, tenho receio 
dos extremistas desse grupo, 
quando têm uma visão detur-
pada de seus objetivos. Mas, o 
mundo fi ca melhor com pes-
soas que querem fazer o bem. 

Um grupo oposto, ou sabe-
-se lá onde se encontra, são 
os que não querem nada com 
nada. É aquele grupo que 
pensa somente nos assuntos 
que lhes interessam. Pensam: 
“se é para nos beneficiar, 
iremos resolver”. Ou “se não 
der algum resultado positivo 
ou lucrativo, não iremos em 
frente”. Afi nal, por que se 
preocupar? 

Portanto, hora do basta é 
sempre relativa. Pergunte-
-se: sabe afi rmar quando algo 
lhe convém? Fica difícil dizer 
quando isso irá ocorrer. Com 
que determinados assuntos 
irei me chatear? Claro, que 
quanto mais detalhes acres-
centarmos ao enredo, mais 

fácil fi ca de dizer se estaremos 
ou não dando um chega para 
lá numa situação. 

Por exemplo: se lhe tele-
fonasse um desses solícitos 
atendentes tentando con-
vencer a mudar de plano de 
telefone, você aceitaria ou 
daria um basta? Diria: “- Isso 
eu não quero!”.

Vamos complicar os ce-
nários. Não saber dizer não 
ou não ter noção de quando 
dar um basta, pode ser fatal. 
Dependerá das situações que 
conseguirmos compreender. 
Um assunto que pede nossa 
atuação, quando se exigem 
boas escolhas, e não sabemos 
o que propor. 

O que se pode esperar? Uma 
escolha errada, não é? Pois é, 
quero dizer: quando precisa-
mos dizer não, e acabamos 
escolhendo quem a gente não 
quer. Não soube dizer não. 
Deveria ter dito: “- Basta. Eu 
quero uma coisa melhor para 
mim”.

Geralmente nos sentimos 
como dito na linguagem co-
mum: “enrolando para não 
tomar uma decisão defi nitiva”. 
Nessas condições, não é raro 
fi carmos aguardando que al-
gum evento externo aconteça 
para que se cumpra nosso re-
sultado tão desejado. E se não 
acontecer? Continuaremos 
esperando? 

Ás vezes passa-se uma vida 
toda esperando por uma boa 
solução que nunca virá. Por 
que não sabemos como resol-
ver ou por que não estamos 
interessados em resolver. 

Claro que não se mudam de-
cisões assim: nem se educam 
pessoas para serem iguais, 
nem seria legal que todos 
pensassem da mesma manei-
ra. Mas, poderíamos ser mais 
participativos em algumas 
questões políticas ou sociais? 

Observe e reveja conceitos, 
se quiser se reinventar.

(*) - Escritor, Mestre em Direitos 
Humanos e Doutorando em

Direito e Ciências Sociais.
E-mail: (enzio@uol.com.br).
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Cerca de 40% são presos 
provisórios, ou seja, ain-
da não possuem conde-

nação judicial. Mais da metade 
dessa população é de jovens de 
18 a 29 anos e 64% são negros. 
Os dados são do Levantamento 
Nacional de Informações Peni-
tenciárias (Infopen) divulgado, 
em Brasília, pelo Departamento 
Penitenciário Nacional (De-
pen), do Ministério da Justiça.

O sistema prisional brasileiro 
tem 368.049 vagas, segundo 
dados de junho de 2016, nú-
mero estabilizado nos últimos 
anos. “Temos dois presos para 
cada vaga no sistema prisional”, 
disse o diretor-geral do Depen, 
Jefferson de Almeida. “Houve 
um pequeno acréscimo nas uni-
dades prisionais, muito embora 
não seja sufi ciente para abrigar 
a massa carcerária que vem 
aumentando no Brasil”, afi rmou

De acordo com o relatório, 
89% da população prisional es-
tão em unidades superlotadas. 

Brasil é o terceiro país com maior número de pessoas presas, 

atrás dos Estados Unidos e China.

O Contran publicou regula-
mentação que obriga a inspeção 
de veículos a cada dois anos. 
A norma vai trazer mais segu-
rança ao trânsito, evitando aci-
dentes causados pela pela falta 
de manutenção dos veículos, 
segundo o Denatran. O controle 
da emissão de gases poluentes 
e a redução de ruídos também 
entram na operação.

O cronograma de inspeção 
será defi nido pelo Detran de 
cada unidade da federação, 
que estabelecerá a forma e as 
condições de implantação do 
novo Programa de Inspeção 
Técnica Veicular. A determi-
nação é para que a operação 
comece a ser realizada até 31 
de dezembro de 2019. A nova 
inspeção veicular poderá ser 
feita por órgãos executivos de 

A norma determina a reprovação de veículos que apresentem 

defeitos muito graves.

O Exército destruiu sexta-
-feira (8), em Brasília, cerca de 
4 mil armas apreendidas por 
agentes de segurança pública 
ou entregues por seus donos. 
Composto por armas de vários 
tipos e calibres, o arsenal 
reunido no quartel-general 
da Força estava guardado 
em fóruns de Justiça do DF, 
Tocantins, Goiás e Triângulo 
Mineiro. Todo o armamento 
destruído foi entregue pelos 
tribunais de Justiça ao co-
mando da 11ª Região Militar 
em cumprimento a um acordo 
de cooperação técnica.

O acordo prevê que, até o 
fi m deste mês, sejam destru-
ídas cerca de 100 mil armas 
de fogo, além de toda a mu-
nição sob a guarda do Poder 
Judiciário. Parte do material 
armazenado pode ser doada 
às polícias Federal, Militar e 
Civil, desde que uma perícia 
confi rme que as armas estão 
em boas condições de uso e 
que são de um mesmo mo-
delo já usado pelas forças de 
segurança.

Segundo a diretora do De-
partamento de Segurança Ins-
titucional do Poder Judiciário, 
Tatiane Almeida, as armas 
apreendidas com criminosos 
que são entregues ao Exér-

Até o fi m deste mês, serão destruídas cerca

de 100 mil armas de fogo.

Justiça determina 
prisão de ex-
professor da USP

A 7ª Vara Criminal Federal 
determinou a prisão preven-
tiva do ex-professor da USP, 
Marcelo Rodrigues de Carvalho. 
Ele é acusado de desviar R$ 
930 mil do Departamento de 
Zoologia da instituição entre 
2012 e 2014. A decisão prevê 
ainda o acionamento da Inter-
pol e o pedido de extradição de 
Carvalho, que atualmente vive 
nos Estados Unidos.

Segundo o MPF, enquanto era 
professor da USP e responsável 
por gerir os recursos disponi-
bilizados pela Capes, ele usou 
notas fi scais frias para desviar 
parte do dinheiro. As fraudes 
foram descobertas após denún-
cias de outros pesquisadores, 
que não eram atendidos nos 
pedidos de recursos. As suspei-
tas determinaram a instauração 
de uma sindicância interna para 
apurar os fatos.

Diversos materiais que teriam 
sido comprados com o dinhei-
ro para pesquisas não foram 
encontrados. De acordo com o 
MPF, Carvalho acertava a emis-
são das notas fi scais falsas para 
justifi car os gastos, mediante 
o pagamento de comissão de 
30% sobre os valores a empre-
sas fornecedoras acusadas de 
participar do esquema junto 
com o professor (ABr).
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Com 726 mil presos,
Brasil tem terceira maior

população carcerária do mundo
O total de pessoas encarceradas no Brasil chegou a 726.712 em junho de 2016. Em dezembro de 
2014, era de 622.202. Houve um crescimento de mais de 104 mil pessoas

estados estão com um trabalho 
forte junto aos tribunais de 
Justiça para implementar as au-
diências de custódia, para que 
as pessoas não sejam recolhi-
das como presos provisórios”, 
explicou o diretor do Depen. 
Além disso, há a previsão da 
criação de 65 mil novas vagas 
para o no próximo ano.

O Brasil é o terceiro país 
com maior número de pessoas 
presas, atrás de Estados Unidos 
e China. O quarto país é a Rús-
sia. A taxa de presos para cada 
100 mil habitantes subiu para 
352,6 indivíduos em junho de 
2016. Em 2014, era de 306,22 
pessoas presas para cada 100 
mil habitantes. Os crimes rela-
cionados ao tráfi co de drogas 
são os que mais levam pessoas 
às prisões, com 28% da popula-
ção carcerária total. Somados, 
roubos e furtos chegam a 37%. 
Homicídios representam 11% 
dos crimes que causaram a 
prisão (ABr).  

São 78% dos estabelecimentos 
penais com mais presos que o 
número de vagas. Comparando-
-se os dados de dezembro de 
2014 com os de junho de 2016, 
o défi cit de vagas passou de 
250.318 para 358.663. A taxa de 
ocupação nacional é de 197,4%. 
Já a maior taxa de ocupação é 

registrada no Amazonas: 484%.
A meta do governo federal era 

diminuir a população carcerária 
em 15%. Com a oferta de alter-
nativas penais e monitoramento 
eletrônico, segundo Almeida, 
foi possível evitar que 140 mil 
pessoas ingressassem no siste-
ma prisional. “E quase todos os 

Exército e CNJ destroem cerca 
de 4 mil armas em Brasília

cito não são mais necessárias 
à condução dos processos 
judiciais. “O acordo nacional 
com o Exército é um esforço 
para dar um fi m apropriado ao 
armamento guardado em insta-
lações dos tribunais de Justiça. 
Destruir essas armas signifi ca 
mais segurança, na medida em 
que o país ainda registra altos 
índices de violência”, declarou.

Já o diretor de Fiscalização 
e Produtos Controlados do 
Exército, general Ivan Neiva, 
destacou que cerca de 90% das 
armas que os tribunais entre-
gam ao Exército não têm con-
dições de uso ou não podem ser 

doadas às forças de segurança 
por não se enquadrarem nos 
padrões de uso das polícias. 
As autoridades presentes 
à cerimônia não souberam 
estimar o número de armas 
atualmente guardadas em 
fóruns de todo o país. 

Em nota, o Exército infor-
mou que alguns tribunais de 
Justiça tem realizado “esforço 
concentrado” para reduzir o 
acervo existente. Caso do TJ-
-SP, que, no primeiro semestre, 
encaminhou 15.543 armas re-
movidas dos fóruns do interior 
do estado e da região metropo-
litana da capital (ABr). 

Denatran torna mais rigorosa a 
inspeção de veículos

trânsito ou por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, 
previamente credenciada.

“Dessa maneira, aumentamos 
a possibilidade do condutor de fa-
zer a inspeção, já que a oferta será 
maior”, afi rmou o diretor-geral 
do Denatran, Elmer Vicenzi. A 
norma determina a reprovação 

de veículos que apresentem de-
feitos muito graves; defeito grave 
no sistema de freios, pneus, rodas 
ou nos equipamentos obrigató-
rios ou utilizando equipamentos 
proibidos; ou quando reprovado 
na inspeção de controle de 
emissão de gases poluentes e 
ruído (ABr).

O ministro-chefe da Secre-
taria de Governo, Antonio 
Imbassahy (PSDB-BA), enviou 
uma carta ao presidente Michel 
Temer na sexta-feira (8) em que 
renuncia ao cargo na articula-
ção política. Segundo a nota, 
o agora deputado afi rma que 
continuará “contribuindo com 
a gestão” dentro da Câmara.

“Fazer parte do seu gover-
no foi, para mim, uma honra. 
Atuar na articulação política 
em um período de radicaliza-
ção pós-impeachment, com 
uma grande fragmentação 
partidária, em meio a enormes 

difi culdades econômicas e fi s-
cais, representou um grande 
desafi o para mim. Tenacidade 
e obstinação não lhe faltaram. 
Driblou crises e difi culdades 
sempre valorizando e robuste-
cendo as nossas instituições”, 
escreveu o ex-ministro no 
documento.

Recentemente, chegou a 
circular a notícia de que o 
presidente havia removido o 
representante tucano para co-
locar, em seu lugar, o deputado 
Carlos Marun (PMDB-RS) - que 
agora deve assumir o posto na 
Secretaria de Governo (ANSA).

Imbassahy pede demissão 
em carta a Temer

Ex-médico é o novo 
arcebispo de Paris

O ex-médico e bispo de 
Nanterre, na França, Michel 
Aupetit, foi nomeado na última 
quinta-feira (7) como o novo 
arcebispo de Paris. Ele sucede 
o cardeal André Vingt-Trois, 
que deixou o posto por conta 
de sua idade.

Aupetit se formou em Medi-
cina no ano de 1978 e exerceu 
a profi ssão por 12 anos. Deixou 
a carreira de médico em 1990, 
quando entrou no seminário de 
formação de sacerdotes e tor-
nou-se bacharel em Teologia. 
Após ser nomeado sacerdote na 
arquidiocese de Paris, em 1995, 
Aupetit ocupou diversos cargos 
ministeriais dentro da Igreja.

O novo arcebispo era o candi-
dato favorito do cardeal Vingt-
-Trois, de 75 anos. A diocese de 
Paris é a mais importantes da 
França, possuindo cerca de 525 
sacerdotes (ANSA).


