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OPINIÃO
A quarta revolução 

industrial e a humaniodade

A cultura do século XXI 

criada pelo raciocínio, 

com primazia nas 

fi nanças, fi cou associada 

ao consumismo e 

à busca do prazer 

imediato, mas está 

faltando uma visão 

transcendentalista do 

futuro

Com o passar do tempo, 
essa cultura vai acarre-
tando saturação mental e 

emocional, pois o ser humano an-
seia naturalmente por algo mais 
que o mundo material pode ofe-
recer. É a falta da espiritualidade, 
pressentida de forma consciente 
ou não, que gera a sensação de 
que algo está faltando na vida 
vazia de sentido elevado.

No mundo cada vez mais acele-
rado, uma porção de coisas feias 
geram formas que desarmonizam 
o ambiente provocando desgaste 
emocional nas pessoas mais 
sensíveis. De qualquer forma, o 
ambiente contaminado não be-
nefi cia ninguém. Habituadas com 
a rotina paralisante, as pessoas 
não visualizam a possibilidade de 
mudar para melhor.

É preciso equilibrar o trabalho 
com a vida pessoal nela incluindo 
a espiritualidade inerente ao ser 
humano. O trabalho exerce pres-
são sobre as pessoas provocando 
cansaço, reduzindo a disposição 
para manter atitudes proativas, 
com atenção e foco permanente 
nos problemas e soluções, mes-
mo porque há desânimo com o 
ganho e falta de motivação, o 
que também se repete na vida 
familiar, fazendo do modo de 
viver uma rotina enfadonha, pois 
não há o forte querer voltado para 
alvos elevados.

Nesta época de desencontros, 
muitas pessoas não sabem o 
que fazer com a própria vida. É 
necessário incentivar a busca do 
sentido e do aprimoramento pes-
soal pelos bons resultados que 
isso promove. Havia a sensação 
de que a humanidade ia mudar 
para melhor. Mas com o passar 
do tempo, as maldades e misérias 
só fi zeram aumentar. 

Todo o potencial humano e 
tecnológico deveria ter inspira-
do a busca do aprimoramento 

para alcançar o benefi ciamento 
do trabalho e do planeta, mas 
os seres humanos deram mais 
atenção aos desejos de dominar 
e aos apelos medíocres para ví-
cios e paixões baixas fartamente 
divulgadas.

As novas tecnologias estão 
integrando os mundos físico, 
digital e biológico num único 
cenário avassalador sobre as 
mentes gerando esperanças e 
apreensões. Até agora pouco 
se refl etiu sobre o modo como 
as pessoas enriquecem e os 
países se desenvolvem, e pouco 
se examinou sobre o signifi cado 
da vida. É de responsabilidade 
dos indivíduos a busca por um 
futuro melhor em que a inovação 
e a tecnologia sirvam ao aprimo-
ramento, elevando o nível da 
autoconsciência e da ética.

Esse tema foi discutido na 
edição do Fórum Econômico 
Mundial, realizado em Davos, 
focalizando “quarta revolução 
industrial”. Segundo Klaus 
Schwab,  fundador e CEO do 
Fórum, que lançou livro de sua 
autoria sobre esse assunto, “a 
nova tecnologia poderá dar início 
a um novo renascimento cultural 
que irá permitir que nos sintamos 
como parte de algo maior do que 
nós mesmos. A quarta revolução 
industrial poderá robotizar a 
humanidade e comprometer as 
nossas fontes de signifi cado. 

Ou então, poderemos usar 
a quarta revolução industrial 
para elevar a humanidade a 
uma nova consciência coletiva e 
moral. Cabe a todos nós garantir 
a ocorrência desse cenário”. De 
fato, observamos que nas revo-
luções industriais anteriores, 
o avanço da tecnologia se deu 
sem o correspondente avanço 
da espécie humana. 

Para que a nova tecnologia não 
resulte na autodestruição, uma 
nova humanidade precisa surgir 
com ética, moralidade e espiritu-
alidade, contribuindo para o be-
nefi ciamento e embelezamento 
da vida e do planeta.

(*) - Realiza palestras sobre temas 
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Atletas da Chape que sobreviveram à tragédia
Os três jogadores resgatados com vida dos escombros do avião que 

levava a equipe da Chapecoense tem perfi s com carreiras bem diferentes. 
Eles foram os únicos jogadores do time que sobreviveram à tragédia e 
que agora lutam por suas vidas em hospitais colombianos.

O lateral Alan Ruschel, 27 anos, que teve lesões na coluna e no abdô-
men, é natural de Nova Hartz, no Rio Grande do Sul e fez carreira pelo 
Internacional e pelo Juventude. Depois de um empréstimo para o Atlético 
Paranaense, ele chegou à Chapecoense há três anos para jogar a Série B. 
Já o goleiro reserva da equipe, Jackson Follmann, de 24 anos, teve uma das 
pernas amputadas no acidente. Também gaúcho, de Alecrim, ele iniciou 
a carreira em 2011 pelo Juventude e chegou à Chape em 2016.

O mais velho e o último a ser resgatado, o zagueiro Hélio Hermito Zam-
pier Neto, 31, é carioca e já rodou por diversos times do Brasil. Entre os 
maiores destaques, estão as suas passagens pelo Guarani, Metropolitano, 
Santos e Chapecoense, onde foi contratado em 2015. Segundo informa-
ções da imprensa local, ele foi o resgatado em situação mais crítica, com 
lesões cranianas e fraturas expostas nas pernas (ANSA).

Dados divulgados ontem (30) pelo Ministério 
da Saúde revelam que 827 mil pessoas vivem 
com HIV/aids no Brasil. Dessas, cerca de 112 
mil não sabem que estão infectados. Do total de 
pessoas soropositivas identifi cadas no país, 372 
mil ainda não estão em tratamento, apesar de 260 
mil delas já saberem que estão infectadas.

Transmissão de mãe para fi lho - De acordo 
com o boletim, a taxa de detecção da aids em 
menores de 5 anos caiu 36% nos últimos seis 
anos, passando de 3,9 casos para cada 100 mil 
habitantes em 2010 para uma taxa de 2,5 casos 
em 2015. A taxa em crianças nessa faixa etária 
é usada como indicador para monitoramento 
da transmissão vertical do HIV (transmissão 
de mãe para fi lho durante a gestação ou no 
momento do parto).

Epidemia estabilizada - Segundo a pasta, a 
epidemia no Brasil está estabilizada, com taxa 
de detecção em torno de 19,1 casos para cada 
100 mil habitantes. Ainda assim, o número repre-
senta cerca de 41,1 mil novos casos ao ano.

Queda na mortalidade - Os números mostram 
também uma queda de 42,3% na mortalidade 
provocada pelo HIV/aids no Brasil nos últimos 
20 anos. A taxa caiu de 9,7 óbitos para cada 100 
mil habitantes em 1995 para 5,6 óbitos em cada 
100 mil habitantes em 2015.

Havia 10 
sobreviventes em 
avião da Chape

Em entrevista à “Blu Rádio”, 
Juan Diego Gómez, um dos bom-
beiros que trabalhou no resgate 
das vítimas da queda do avião que 
levava a Chapecoense para a Co-
lômbia, informou que mais pessoas 
haviam sobrevivido à queda - mas 
não resistiram aos ferimentos. 
Segundo Gómez, 10 pessoas foram 
socorridas, mas apenas sete conse-
guiram ser levadas para hospitais 
da região. 

Uma dessas pessoas, era um 
membro da comissão técnica, que 
não teve o nome revelado, e o pilo-
to, Miguel Luis Quiroga. “Eu pude 
resgatar Miguel Luis, mas ele logo 
faleceu”, contou o bombeiro. Das 
sete pessoas salvas dos impacto, seis 
ainda estão hospitalizadas. O goleiro 
Danilo chegou a fi car algumas horas 
no centro médico, mas não resistiu 
aos ferimentos e faleceu. 

O resgatista ainda informou 
que um menino de “cerca de 15 
anos que nos guiou” até o lugar do 
acidente e que um jovem ajudou 
nos resgates. “Quando chegamos, 
o menino não estava e quando 
começamos a resgatar os corpos, 
ele apareceu”, disse Gómez. Agora, 
a imprensa local tenta saber quem 
era o menino que ajudou os socor-
ristas (ANSA).

Em julgamento feito em 
6 de outubro, o STF 
considerou inconstitu-

cional uma lei cearense que 
regulamentava eventos desse 
tipo. Desde então, a proposta 
que visava à sua legalização 
ganhou força no Congresso e 
foi aprovada no mesmo dia (1º 
de novembro) tanto na Co-
missão de Educação, Cultura 
e Esporte quanto no plenário 
do Senado. 

A vaquejada é uma atividade 
competitiva bastante praticada 
no Nordeste brasileiro, na qual 
os vaqueiros têm como objetivo 
derrubar o boi, puxando-o pelo 
rabo. As pessoas contrárias à ati-
vidade argumentam ser comum 
o tratamento cruel de animais. 
Com a sanção presidencial publi-
cada no Diário Ofi cial da União 
de ontem (30), a prática passa 
a ter respaldo legal.

Na defesa que fez de seu re-
latório aprovado em novembro, 
o senador Roberto Muniz (PP/
BA) argumentou existirem 
ações de aperfeiçoamento da 
atividade para proteção do 
animal. Segundo ele, é preci-
so discutir formas de cuidar 
bem dos animais sem que seja 

A vaquejada é uma atividade competitiva na qual os vaqueiros têm como objetivo derrubar o boi, 

puxando-o pelo rabo.

O presidente do Torino, Urba-
no Cairo, se disse pronto a orga-
nizar um amistoso benefi cente 
com a Chapecoense. A ideia 
foi lançada pelo site brasileiro 
“Quattro Tratti”, especializado 
em futebol italiano, e recebeu 
uma acolhida positiva do cartola. 
“É só falar onde”, declarou Cairo 
ao jornal “Corriere dello Sport”. 
Assim como a Chape, o Toro foi 
devastado por um acidente de 
avião, a tragédia de Superga.

Em 4 de maio de 1949, o 
avião que levava os jogadores 
do clube grená se chocou con-
tra a Basílica de Superga, em 
Turim, matando todas as 31 

pessoas a bordo. Apelidada de 
“Grande Torino”, aquela equipe 
conquistou cinco títulos nacio-
nais na década de 1940 (1943, 
46, 47, 48 e 49) e era a base da 
seleção italiana.

Após o acidente com o avião 
da Chapecoense, o Torino di-
vulgou uma mensagem dizendo 
que os dois clubes estão “in-
dissoluvelmente ligados” pelo 
mesmo destino. Além disso, 
os atletas do time de Turim 
jogaram a partida contra o Pisa 
pela Copa da Itália, na última 
terça-feira (29), com uma faixa 
preta no braço em homenagem 
à equipe catarinense (ANSA).

A equipe do Torino também foi vítima de acidente aéreo

em 4 de maio de 1949.
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Reprodução

A Prefeitura Municipal de 
Chapecó confirmou ontem 
(30) que o velório das vítimas 
do acidente aéreo na Colômbia 
será realizado na Arena Condá, 
estádio da Chapecoense. O dia 
e o horário da cerimônia ainda 
não está defi nido, já que depen-
de da liberação dos corpos e do 
transporte ao Brasil. A chegada 
dos corpos no município do 
oeste catarinense está prevista 
para amanhã (2).

Autoridades estiveram no 
estádio da Chapecoense para 
avaliar o espaço físico e planejar 
o velório coletivo. A cerimô-
nia deverá reunir dezenas de 
milhares de pessoas que irão 
se despedir das vítimas, espe-
cialmente dos integrantes da 
delegação do clube alviverde. 
A Arena Condá se transformou 
no ponto de reunião de torce-
dores, funcionários, jogadores e 
parentes das vítimas. Algumas 
pessoas armaram barracas e 
passaram a noite no estádio. O 
acesso principal para as arqui-
bancadas ganhou uma espécie 
de memorial improvisado, onde 
foram colocados cartazes, fotos 
e fl ores para a equipe que mor-
reu no acidente.

A auxiliar de cozinha Eliana 
de Toni levou as duas fi lhas para 
acompanhar a vigília no está-
dio. Após prestar homenagens 
no memorial improvisado, ela 
ressaltou que toda a equipe da 
Chapecoense tinha uma relação 

Arena Condá se transformou 

no ponto de reunião de 

torcedores.
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Temer sanciona lei que torna 
vaquejada manifestação e 

patrimônio cultural
O presidente Michel Temer sancionou sem vetos a lei que eleva rodeios, vaquejadas e outras expressões 
artístico-culturais à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial

necessário negar a prática 
de manifestações culturais, e 
que a proibição da vaquejada 
representa “desprezo do que 
é a cultura nordestina”, em 
especial a cultura do interior 
do país.

Com a sanção da lei, além 
da vaquejada passam também 
a ser considerados patrimônio 
cultural imaterial do Brasil o 
rodeio e as expressões cultu-
rais decorrentes dela – caso 

de montarias, provas de laço, 
apartação, bulldog, paleteadas, 
Team Penning e Work Penning, 
e provas como as de rédeas, dos 
Três Tambores e Queima do 
Alho. Também se enquadram 
como patrimônio cultural ima-
terial os concursos de berrante, 
apresentações folclóricas e de 
músicas de raiz.

Wildemberg Sales foi um dos 
organizadores do Movimento 
Vaquejada Legal no Distrito 

Federal, evento feito em outu-
bro contrário à decisão do STF. 
Segundo ele, cerca de 700 mil 
famílias vivem de forma direta 
ou indireta da vaquejada em 
todo o país. Ele também alega 
não haver agressão aos animais 
durante os espetáculos e que 
essas suspeitas decorrem, em 
parte, do fato de a vaquejada 
ser confundida com outras 
atividades, como é o caso da 
farra do boi (ABr).

Brasil tem 827 mil vivendo 
com HIV; 112 mil não sabem

Metas - A cobertura do diagnóstico de HIV/
aids no país passou de 80% em 2012 para 87% 
em 2015, o equivalente a 715 mil pessoas. A 
meta é chegar a 90% até 2020.

Os maiores incrementos, de acordo com os 
dados, foram observados na meta relacionada 
ao tratamento, que passou de 44% em 2012 
para 64% em 2015. O número representa 455 
mil pessoas. Na meta referente à redução da 
carga viral, o país passou de 75% em 2012 
para 90% em 2015, o equivalente a 410 mil 
pessoas (ABr).

Torino diz ‘sim’ a amistoso 
com Chapecoense

Velório coletivo será na 
Arena Condá, em Chapecó

muito próxima com a cidade. 
“Eles eram pessoas muito sim-
ples, muito humildes. A gente 
encontrava em padarias, mer-
cados, barzinhos, restaurantes. 
Eles vinham e conversavam, 
tiravam fotos. Nunca deixaram 
esse sucesso subir à cabeça”, 
lembrou a torcedora.

O lateral Cláudio Winck não 
havia sido escalado para a par-
tida na Colômbia e, por isso, 
não estava no avião. Ontem 
de manhã, ele caminhou no 
gramado do estádio e conver-
sou com amigos e torcedores. 
“Agora não tem como pensar 
em futebol, o momento é de 
mobilização para ajudar os 
familiares das vítimas”, afi rmou 
o atleta (ABr).


