
OPINIÃO
Lavoura sectária

Não creio em salvador 

da lavoura. Creio em 

salvadores do país, em 

todos os brasileiros

Por outras palavras, numa 
ampla mudança de nos-
sos costumes políticos 

sedimentados no período su-
perveniente à ditadura militar. 
A conquista da democracia 
não é apenas a derrota de uma 
ditadura. É o processo de cons-
trução de consciência de um 
regime de liberdade e justiça 
entre os homens. Sem muros 
físicos, políticos e até mesmo 
familiares. Por isso temos 
democracias e democracias. 
Muitos confundem democra-
cia com uma Carta Popular e 
o funcionamento aberto das 
instituições. 

Todavia, em muitas experi-
ências históricas a Carta Magna 
não funciona em vários de seus 
pontos ideais - não logra “densi-
dade normativa” - na linguagem 
dos juristas. É apenas o texto. 
E instituições enferrujadas 
são inefi cazes e promotoras de 
frustrações generalizadas. Bem 
por isso, as democracias são 
classifi cadas numa espécie de 
escala de valores. Umas mais, 
outras menos aperfeiçoadas. 
Mas a última da escala não é 
uma ditadura. É uma demo-
cracia. Axiologicamente pobre, 
mas uma democracia. 

Uma democracia jamais é 
uma ditadura. Democracia é 
democracia e ditadura é dita-
dura, com essa simplicidade o 
saudoso professor Goffredo da 
Silva Telles Júnior saudou uma 
estrela que brilhava sobre os 
céus da Faculdade e de Direito 
do Largo São Francisco, ao 
iniciar, logo após o segundo cre-
púsculo, sua memorável “Carta 
aos Brasileiros”. Aqueles que 
foram apanhados no jardim de 
sua juventude pelo militarismo 
autoritário de 1964 sabem bem 
do que falamos. 

O Ministro da Cultura, Rober-
to Freire, com certeza. O aplau-
dido literato Raduan Nassar, 
não o sabemos. O primeiro teve 
sua voz calada e viveu, como 
tantos, o temor de descobrir 
que quem batia à nossa porta 
quando os primeiros raios de 
sol já vestiam estas terras de 
cruzes não era o padeiro.

Mais ainda: “interna corpo-
ris”, participou de pesados 
combates para reciclar-se, 
contribuir à formação do PPS 
e dar por encerrado o comu-
nismo, que foi a miragem do 
velho Partidão por quase um 
século. Tendo enfrentado as 
balas amigas e  os projéteis 
inimigos, não é, efetivamente, 
homem para ouvir calado des-
pautérios contra um governo ao 
qual serve como Ministro. 

Um ato que seria homenagem 
a mais nobre das atividades 
humanas - a literatura, em suas 
diversas formas - converteu-se 

em melancólicas dissensões e 
ombradas dadas por um grupo 
que insiste em tornar diviso e 
confl ituoso nosso país. Será 
esse o caminho da felicidade 
nacional?  Sim, de modo equi-
vocado,  para aqueles em que 
a liberdade e o respeito não 
são atributos da essencialida-
de humana, mas o direito de 
alinhar-se livremente a um 
grande plano ideológico, a um 
determinismo político no qual 
não podem estar errados seus 
conceitos, ajustados a um con-
junto de regras - conservadoras 
ou revolucionárias.  

Pensar, hoje, de um determi-
nado modo, e amanhã, de outro, 
sem alinhamento, é suprema 
heresia que se pratica contra 
esse grande plano cósmico, uni-
versal, religioso, politicamente 
correto, inevitável. Diversa-
mente do que dizia o Dr. Ulysses 
Guimarães, políticas não são 
nuvens; são um céu azul - deles 
- ou um céu borrascoso - o de 
seus inimigos. 

Sem um conceito fi lósofi co 
fi rme de liberdade, longe de 
adotar as lições momentosas 
de Isaiah Berlim, que reduziu 
a escombros os argumentos 
favoráveis ao totalitarismo 
marxista, leninista, stalinista 
e castrista, esse grupo que 
remanesce do petismo, não 
por obra do Senado ao aprovar 
o “impeachment”, mas que 
morreu conduzido pelo maior 
funeral político saído das urnas 
do Brasil, nas últimas eleições 
municipais, não tem nenhuma 
vocação para a autocrítica, o 
diálogo e juntar-se aos patriotas 
que, num governo efêmero e 
provisório, tentam debastar 
o mato da lavoura arcaica e 
triste.

Freire sabia das hostilidades 
que viriam e foi preparado para 
mais uma batalha. O pequeno 
auditório se preparara para pas-
sar ao diplomata português pre-
sente na solenidade a falsa ideia 
do golpe e seus desmembra-
mentos contemporâneos.  Os 
detratores não se deram conta 
do insólito de desancar uma 
“ditadura” que premiava um 
dos seus, “tête à tête” com um 
de seus ministros. Ou é ditadura 
ou é democracia. Saudades das 
aulas do professor Goffredo, 
todas elas, sem exceção, com 
jovens  aplaudindo-o em pé, um 
fenômeno talvez nunca visto em 
outras academias. 

Porque as coisas devem ser 
precisas, “simples assim”,  sal-
vo no campo da maravilhosa 
literatura fantástica, que não é 
a de Raduam e embalam nos-
sos sonhos de sobreviventes. 
“Que paixão mais pressentida, 
que pestilências, que gritos!” 
(Raduan Nassar, “Lavoura 
Arcaica”, p. 9).

(*) - É poeta e autor do livro “Universo 
Invisível”. Advogado e membro da 

Academia Latino-Americana de 
Ciências Humanas.  

Amadeu Roberto Garrido de Paula (*)
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Um cristão egípcio foi queimado vivo pelo 
Estado Islâmico (EI, ex-Isis) e seu pai foi 
assassinado a tiros em Alarixe, na região 
nordeste da península do Sinai. Segundo 
fontes de segurança do Egito, as duas mor-
tes aconteceram após os jihadistas terem 
ameaçado atacar cristãos egípcios, prin-
cipalmente os do grupo étnico-religioso 
dos copta, através de um vídeo publicado 
por eles na madrugada na última segunda-
feira (20).

O homem que foi queimado vivo se 
chamava Medhat Hana e tinha 45 anos. Já 
a vítima que foi morta a tiros era seu pai, 
Saad, de 65 anos. As fontes de segurança do 
país apenas confi rmaram a causa da morte 
dos dois e que os corpos foram encontrados 
na manhã de ontem (22) “atrás de uma 
escola no centro de Alarixe”. Os coptas 
representam cerca de 10% da população 
do Egito e a maior comunidade cristã do 
Oriente Médio. 

Por isso, os jihadistas egípcios do EI 
afi rmaram em vídeo que este grupo era a 
“presa favorita” do Estado Islâmico e que 
o atentado a uma igreja no Cairo que re-
sultou na morte de 27 pessoas foi “apenas 
o começo” da perseguição contra esses 
“infi éis”. Só neste ano outros três coptas 
foram mortos a tiros em Alarixe, onde o 
grupo terrorista conduz há três anos e meio 
uma sangrenta guerrilha contra as forças 
armadas do Egito (ANSA).

Maior ícone dos Estados Uni-
dos e símbolo de acolhimento 
a imigrantes no passado, a 
Estátua da Liberdade foi usada 
para um protesto a favor dos 
refugiados, barrados pelas 
políticas do novo presidente 
Donald Trump.    

Uma faixa de seis metros de 
comprimento com a mensagem 
“Refugiados são bem-vindos” 
(Refugees Welcome) foi colo-
cada no monumento em Nova 
York. 

A inscrição fi cou lá por cerca 
de uma hora, até que policiais 
a retiraram. Foi um protesto 
contra as medidas anunciadas 
por Trump em seu primeiro 
mês de governo que proibem a 
entrada de qualquer refugiado 
nos EUA e bloqueiam o acesso 
de cidadãos de sete países de 
origem islâmica. Além disso, 
Trump também leva adiante a 
ideia de construir um muro na 
fronteira com o México. 

A Estátua da Liberdade fi ca 
na ilha da Liberdade e foi pro-
jetada pelo escultor Frédéric 
Auguste Bartholdi como um 
presente da França aos EUA. 
Perto do monumento, está 
localizada a Ellis Island, que 
serviu como principal porta 
de entrada de imigrantes aos 
EUA entre os séculos XIX e 
XX e hoje hospeda um museu 
(ANSA).

Faixa diz “Refugiados são 

bem-vindos” no pedestal da 

Estátua da Liberdade.

Em segundo lugar apa-
recem as famílias que 
não se consideram en-

dividadas (27%), seguida por 
menos endividados (22%) e 
mais endividadas (19%). É o 
que mostra a pesquisa Pulso 
Brasil, encomendada pelo 
Departamento de Pesquisas 
Econômicas (Depecon), da 
Fiesp e Ciesp, junto ao Ins-
tituto Ipsos Public Affairs, 
divulgada ontem (22).

A pesquisa teve uma mostra 
de 1200 entrevistados em 72 
municípios em todo o Brasil. O 
cenário apurado mostra-se di-
ferente quando são avaliadas 
as classes sociais. Enquanto 
nas classes AB e C a maior 
parte das pessoas manter o 
mesmo endividamento em 
relação a 2016 (32% e 33%, 
respectivamente), a maior 
parte da classe DE (33%) 
informou não possuir dívi-
das no início deste ano. A 
pesquisa ainda revelou que 
a maioria dos entrevistados 

Um ponto de destaque é o fato de que a maior parte dos 

entrevistados (66%) afi rma não ter dívidas com bancos.

A Nasa descobriu um novo 
sistema solar com sete plane-
tas similares à Terra, sendo 
que três deles estão em “área 
habitável”, o local considerado 
pelos cientistas em que há 
mais probabilidade de existir 
água em forma líquida. A 
pesquisa foi anunciada ontem 
(22) e foi coordenada pela 
Universidade de Liége, na 
Bélgica, e descreve o maior 
sistema planetário já desco-
berto, com vários “sósias” do 
planeta Terra.

Segundo a descoberta, to-
dos eles têm características 
que, em corretas condições 
atmosféricas, permitem a 
existência de água, mas três 
tem estas especifi cidades mais 
fortes. “Essa descoberta pode 
ser uma peça signifi cativa na 
busca por ambientes habitá-
veis, locais onde é possível ter 
vida. Responder a pergunta 
‘nós estamos sozinhos’ é o topo 
da nossa lista de prioridades 
científi cas e encontrar tantos 
planetas como estes, pela 
primeira vez, em uma zona 
habitável é um passo notável”, 
diz Thomas Zurbuchen, admi-
nistrador da agência “Science 
Mission Directorate”.

Reprodução artística da descoberta feita pelo telescópio 

espacial Kepler.

Além do consumo do rádio 
e do seu perfi l demográfi co, 
a Kantar IBOPE Media apre-
senta, pela primeira vez, a 
audiência comportamental do 
meio na 3ª edição do Book de 
Rádio. O estudo traz insights 
sobre os hábitos, preferências, 
opiniões e consumo dos seus 
ouvintes. Assim, é possível 
saber que 80% dos ouvintes de 
rádio em São Paulo acreditam 
que é muito importante estar 
bem informado. 

No Rio de Janeiro, 64% sem-
pre procuram os melhores pre-
ços ao comprar equipamentos 
eletrônicos. Já em Recife, 85% 
dos ouvintes gostam de produ-
tos que facilitem o dia a dia. “O 
TGR Rádio, que cruza os dados 
de aferição regular do meio e 
do estudo single source Tar-
get Group Index, permite que 
anunciantes e agências estru-

Em média, o brasileiro escuta 4 horas e 36 minutos ao dia.
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Famílias que continuam 
endividadas este ano somam 31%
As famílias que mantiveram mesmo grau de endividamento neste início de 2017 em relação ao mesmo 
período do ano passado são 31% do total

compromissos, entre eles, as 
contas de serviços, como luz, 
água e telefone. Em seguida, 
24% deixariam em aberto as 
parcelas com compras de ele-
trodomésticos, eletrônicos, 
telefonia e informática. Paga-
mentos a bancos receberam 
20% das respostas e IPTU e 
IPVA, 17%. Já os pagamentos 
das dívidas com cartão de 
crédito receberam apenas 
2% das respostas, próximo a 
categorias como saúde (6%) 
e educação (2%).

Levando em consideração a 
situação fi nanceira das pesso-
as, a pesquisa mostra que 48% 
das famílias não têm nenhu-
ma possibilidade de assumir 
uma nova dívida em 2017 e 
25% têm menos chance. A 
constatação é a mesma para 
todas as classes econômicas 
ouvidas, ou seja, todos os gru-
pos apontaram a expectativa 
de não contrair novas dívidas 
em 2017: AB (42%), C (44%) 
e DE (67%) (ABr).

(66%) afirma não ter dívidas 
com bancos. 

Mas entre os que possuem, a 
maior parte (12% do total) diz 
que, apesar de dificuldades, 
consegue pagar no prazo. Os 
que deixam de pagar somam 
7%, os que têm dificuldade 
para pagar mas negociam 
o prazo são 5%, e os que 
não têm sentido dificuldade 
para pagamento são 10%. As 

contas de serviços, como luz, 
telefone, aluguel, mensalida-
de de planos de saúde, são as 
mais difíceis de serem pagas 
para 54% dos entrevistados, 
mas eles afirmam que conse-
guiram quitá-las no prazo. 

Apesar do cenário de crise, 
68% das pessoas afirmaram 
que não consideram ficar 
inadimplentes,  mas 32% 
deixariam de quitar alguns 

Nasa descobre novo sistema 
solar com 7 planetas

O novo sistema solar está a 
cerca de 40 anos-luz da Terra 
e o sistema de planetas está 
“relativamente” próximo, se-
gundo a Nasa, na constelação 
de Aquário. O sistema de 
exoplanetas foi batizado de 
Trappist-1. A descoberta foi 
confi rmada com o telescópio 
Spitzer, após pesquisadores 
terem localizado três plane-
tas em maio de 2016 com o 
telescópio Trappist, situado 
no Chile. Agora, os estudos se 
concentrarão sobre as caracte-
rísticas dos sete astros, já que 

a massa deles ainda não foi 
determinada.

Apesar de aparentarem ser 
rochosos, essa observações 
futuras poderão confirmar 
ou não a existência de água. 
Até hoje, os estudos dos exo-
planetas - aqueles que estão 
fora do nosso sistema solar 
- já confi rmou a existência 
de 3.449 exoplanetas, sendo 
que 2.577 estão em sistemas 
semelhantes ao da Terra e 
348 apresentam característi-
cas como as encontradas em 
nosso planeta (ANSA).

Para ouvintes de rádio é 
importante estar bem informado

turem suas campanhas de rádio 
de forma mais personalizada e 
efetiva”, explica Dora Câmara, 
diretora comercial Brasil da 
Kantar IBOPE Media.

Ainda de acordo com dados 
do Book de Rádio, o meio 
continua a desempenhar um 
papel fundamental no dia a 
dia do brasileiro. Em 2016, o 
meio alcançou 89% das pessoas 
nas 13 regiões metropolitanas 
onde a audiência é aferida pela 
empresa, o equivalente a 52 mi-
lhões de indivíduos. Em média, 
o brasileiro escuta 4 horas e 36 

minutos ao dia – com destaque 
para a Grande Goiânia, onde 
os ouvintes dedicam 5 horas 
e 34 minutos do seu dia para 
o rádio.

“O rádio é um meio versátil e 
ágil, ligado ao movimento. Além 
de ouvir em casa, as pessoas 
escutam rádio no carro indo 
para o trabalho, pelo celular en-
quanto caminham, na academia 
enquanto se exercitam. O meio 
é o grande companheiro dos 
ouvintes”, analisa Dora. Mais 
informações no site: (www.
kantaribopemedia.com).

Faixa de apoio 
a refugiados 
na Estátua da 

Liberdade

Cristão é queimado vivo pelo EI no Egito


