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Salve-se

Conheço da arte da 

diplomacia, assim 

como na política 

internacional, que 

quando dois povos não 

querem brigar sentam-

se numa mesa de 

negociações.  

Dias atrás, numa des-
sas mesas que quase 
decidem o destino do 

mundo, deu-se por fracassada 
a tentativa de acabar com a 
fome em uma região devasta-
da pela guerra e disputada sem 
as considerações dos que vive 
por lá: África. O continente é 
muito grande para falar nele 
como um todo, mas podemos 
focar na Etiópia, Somália, Su-
dão. Não lemos notícias que 
trazem novidades, o que se 
sabe é que, se uma política não 
deu certo, é urgente apostar 
em outras. 

São tristes essas realidades: 
fala-se nas consequências 
dessa pobreza como a herança 
deixada pelos europeus, de 
governos corruptos ou em 
disputas por áreas ricas em 
minérios, jazidas, até rixas 
entre etnias, tribos, e a reli-
gião. Por aí vão decifrando 
cenários complexos de causas 
e consequências que, ao mes-
mo tempo, quando parece que 
têm uma solução emperram 
num pequeno detalhe que não 
conseguem concretizar. Nem 
sempre esse desejo de nego-
ciar se concretiza na vontade 
política na pratica.  

Autoridades nesse assunto 
até dão um prazo para que 
essa política do salve-se quem 
puder até lá seja implantada: 
2025. E nos próximos anos 
muitos morrerão de fome. Que 
horror! A maneira de se com-
bater um problema, de ajudar 
pessoas, nem sempre tem um 
efeito imediato. Essa é o fato 
que as decisões políticas nos 
fazem ver e enxergar, sem que 
com isso nos convençamos de 
que talvez seja essa a melhor 
maneira de resolver um pro-

blema: resolver agora para não 
sofrer no futuro.

Penso naqueles que acor-
dam com fome, sem opções 
de ter um emprego, nem 
qualquer tipo de estabilidade e 
se encontram à espera de uma 
ajuda que, literalmente, lhes 
cai do céu sobre a forma de 
ajuda humanitária. Olhando 
para fotos e vídeos de mães e 
crianças em situação de vul-
nerabilidade, tento me colocar 
naquela situação. 

Como será que estão pen-
sando: essa minha geração irá 
morrer por motivo da fome, 
porque a comida não chega. 
E nem vou me ater aos nú-
meros alarmantes de pessoas 
infectadas que se deslocam 
e espalham esse cenário de 
incertezas. Penso que quando 
a causa se confunde com a 
consequência há pouco a se 
fazer para sair desse ciclo de 
miséria total. 

Voltando à mesa de negocia-
ção, em pratos limpos, vemos 
que as soluções podem existir, 
pois há pessoas que querem 
resolver com ações praticas, 
entretanto há interesses 
escusos, ditos superiores, 
que atendem primeiramente 
aos que decidem. Olhar para 
distante de nossos proble-
mas parece fácil resolver o 
dos outros, mesmo nessa 
dimensão? 

Não seria fácil, então, resol-
ver nossos problemas? Ao que 
parece, não!

Pois, por aqui, também, nos 
gabinetes, mesas de restau-
rantes, em recintos abertos, 
onde há ou não uma claque 
que vá divulgar aquele pen-
samento, que não contrarie 
vontades egoístas e atenda 
primeiro o interesse daquele 
político, que não seja em be-
nefício da nação. 

A política do salve-se quem 
puder desde que eu seja o pri-
meiro. Isso lhe soa parecido?

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Governo intensifi ca 
combate ao Aedes 
aegypti

O governo federal mobiliza 
os profi ssionais da saúde no 
combate ao mosquito Aedes 
aegypti. As ações acontecem 
nas 41.688 Unidades Básicas de 
Saúde do país, com vistoria para 
identifi car criadouros e orien-
tações à população no combate 
ao mosquito transmissor da 
dengue, Zika e chikungunya. 

A medida faz parte da campa-
nha ‘Sexta-Feira Sem Mosqui-
to’, organizada pelo Ministério 
da Saúde, em parceria com os 
conselhos nacionais de Secretá-
rios de Saúde e de Secretários 
Municipais de Saúde. 

A meta é que a população 
reserve um dia na semana para 
combater os focos do mosquito, 
vistoriando casas, ambientes de 
trabalho e escolas.

Segundo o ministério, me-
didas simples podem evitar a 
proliferação do mosquito, como 
fazer o descarte correto do lixo, 
tampar depósitos de água e 
limpar com buchas as laterais e 
bordas dos vasos de plantas.

Para o ministro da Saúde, Ricar-
do Barros, a mobilização é questão 
de hábito. “Se cada cidadão fi zer 
a sua parte, evitando água parada 
e descoberta em locais que pos-
sam servir de criadouros, juntos 
estaremos realizando um grande 
mutirão semanal de limpeza em 
todo o país”, afi rmou Barros, em 
nota (ABr).

O Brasil sedia, na próxima 
semana, dois eventos que 
reunirão representantes do 
G20 para discutir mecanismos 
internacionais de combate à 
corrupção. Segundo o minis-
tro da Transparência, Torqua-
to Jardim, a reunião do Grupo 
de Trabalho Anticorrupção do 
G20 abordará temas como a 
cooperação internacional para 
o enfrentamento de crimes 
financeiros internacionais, 
como a lavagem de dinheiro, 
bem como parcerias que per-
mitam o compartilhamento de 
documentos e informações e a 
recuperação de ativos.

A reunião será terça-feira 
(11) e quarta-feira (12), em 
Brasília, mas será fechada 
ao público e à imprensa. A 
expectativa é que ao menos 
120 pessoas participem desta 
reunião, que será a segunda 
dos três encontros anuais que 
o grupo promove este ano: a 
primeira reunião de 2017 foi 
em janeiro, na Alemanha. A 
terceira está marcada para 
setembro, na Áustria. 

“É nosso trabalho explo-
rar novos e mais extensos 

A reunião abordará temas como a lavagem de dinheiro,

disse  o ministro Torquato Jardim.

O responsável pela Secretaria 
de Estado Civil de Brusciano, 
no sul da Itália, e o titular de 
uma agência de práticas admi-
nistrativas de Terni, no centro 
do país, foram presos na sexta-
feira (7) por supostamente 
terem recebido propinas para 
conceder cidadania italiana por 
direito de sangue a cerca de 300 
cidadãos brasileiros, incluindo 
jogadores de futebol. 

Entre os jogadores brasileiros 
que teriam obtido a cidadania 
italiana de maneira irregular estão 
o volante Bruno Henrique, do 
Palermo e ex-Corinthians, e os 
meias Gabriel Boschilia, revelação 
do São Paulo que atua hoje pelo 
Monaco, da França, e Eduardo 
Henrique, do Atlético Mineiro. 
O atacante Eduardo Sasha, do 
Internacional, e Guilherme Laza-
roni, do Red Bull Brasil, também 
teriam sido benefi ciados.

“Um dia após a chegada 
dos carabineiros à Prefeitura, 
suspendi imediatamente o 
funcionário”, disse o prefeito de 
Brusciano, Giuseppe Romano. 
Por sua vez, o Palermo afi rmou 
que é “totalmente estranho aos 

Bruno Henrique é apresentado no Palermo.

A doença afeta pessoas de 
todas as idades e estilos 
de vida, causa angústia 

e interfere na capacidade de o 
paciente fazer até mesmo as 
tarefas mais simples do dia a dia. 
“No pior dos casos, a depressão 
pode levar ao suicídio, segunda 
principal causa de morte entre 
jovens de 15 a 29 anos”, desta-
cou a OMS.

O número de pessoas que 
vivem com depressão, segundo 
a OMS, está aumentando – 18% 
entre 2005 e 2015. A estimativa 
é que, atualmente, mais de 300 
milhões de pessoas de todas as 
idades sofram com a doença em 
todo o mundo. “A depressão 
é diferente de fl utuações ha-
bituais de humor e respostas 
emocionais de curta duração 
aos desafi os da vida cotidiana. 
Especialmente quando de lon-
ga duração e com intensidade 
moderada ou severa, ela pode 
se tornar um sério problema de 
saúde”, destacou a organização. 
Os dados mostram que quase 
800 mil pessoas morrem anual-
mente em razão de suicídio.

De acordo com a OMS, cerca 
de 5,8% da população brasileira 
sofrem de depressão – um total 

Cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão – um total de 11,5 milhões de casos.

Terra abriga 
60 mil 
espécies
de árvores

Um estudo do Botanical 
Gardens Conservation Inter-
national mostrou que o planeta 
Terra abriga 60.065 espécies 
diferentes de árvores e o Brasil 
lidera o ranking com a maior 
variedade: no território nacio-
nal, são cerca de 8,7 mil tipos 
diferentes.

O estudo se baseou nas 
informações de uma rede de 
500 institutos de botânicas em 
todo o mundo e ainda revelou 
que esse número tende a au-
mentar no próximos anos, já 
que são registradas duas mil 
novas espécies de plantas novas 
anualmente.

Se o Brasil está na liderança 
dos tipos de árvores, a região 
ártica da América do Norte é 
a que está no fi m da lista, com 
menos de 1,4 mil espécies (o 
estudo excluiu, propositalmen-
te, as regiões polares). Nessa 
área da América do Norte, há 
300 variedades de plantas que 
estão seriamente ameaçadas 
de extinção, sendo que algu-
mas contam com menos de 
80 exemplares na natureza 
(ANSA/COM ANSA).
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No Dia Mundial da Saúde, 
OMS alerta sobre depressão

A depressão tem tratamento e o primeiro passo é conversar sobre o assunto. Essa é a proposta da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) no Dia Mundial da Saúde, lembrado na última sexta-feira (7)

de 11,5 milhões de casos. O 
índice é o maior na América 
Latina e o segundo maior nas 
Américas, atrás apenas dos 
Estados Unidos, que registram 
5,9% da população com o trans-
torno e um total de 17,4 milhões 
de casos. Além do Brasil e dos 
Estados Unidos, países como 
a Ucrânia, Austrália e Estônia 
também registram altos índices 
de depressão em sua população 
– 6,3%, 5,9% e 5,9%, respectiva-

mente. Entre as nações com os 
menores índices do transtorno 
estão as Ilhas Salomão (2,9%) 
e a Guatemala (3,7%). A pre-
valência na população mundial, 
segundo a OMS, é 4,4%.

A organização também aler-
tou que, apesar da existência 
de tratamentos efetivos para 
a depressão, menos da me-
tade das pessoas afetadas no 
mundo recebe ajuda médica. 
As barreiras incluem falta de 

recursos, falta de profi ssionais 
capacitados e o estigma social 
associado a transtornos men-
tais, além de falhas no diagnós-
tico. “O fardo da depressão e de 
outras condições envolvendo a 
saúde mental está em ascensão 
em todo o mundo”, concluiu a 
OMS, ao cobrar uma resposta 
compreensiva e coordenada 
para as desordens mentais 
por parte de todos os países-
membros (ABr).

Grupo anticorrupção do 
G20 reúne-se no Brasil

mecanismos de cooperação. 
Criar um mecanismo no 
âmbito administrativo, mais 
rápido e eficaz do que os 
meios concebidos nos tratados 
internacionais para processos 
judiciais”, explicou Jardim,  ao 
falar sobre as  atribuições do 
Brasil como atual copresiden-
te (junto com a Alemanha) do 
Grupo de Trabalho Anticor-
rupção do G20. 

De acordo com o ministro, há 
consenso sobre a importância e 

a necessidade de mecanismos 
de cooperação internacional. 
No entanto, alguns dos prin-
cipais órgãos de combate 
à corrupção estrangeiros 
ainda temem o vazamento 
das informações. “Há vários 
países que não se dispõem a 
colaborar com o Brasil porque 
falta, na relação bilateral, a 
segurança quanto à preser-
vação da confi dencialidade 
dos documentos”, explicou o 
ministro (ABr).

Itália prende 2 por cidadania 
ilegal a jogadores brasileiros

fatos”. “O jogador [Bruno Hen-
rique] não deixará de esclarecer 
assim que for confi rmado seu 
envolvimento nas investiga-
ções”, declarou o clube por 
meio de um comunicado.

A Justiça da Itália tem feito 
diversas ações contra irregula-
ridades na concessão de cida-
dania. Em janeiro, um policial 
foi preso em Lodi, no norte do 
país, por facilitar a certifi cação 
de residência para estrangeiros, 
principalmente brasileiros, que 

viajaram à nação europeia para 
realizar o processo de dupla 
nacionalidade. O jogador bra-
sileiro Bruno Henrique, que 
atualmente é contratado do 
Palermo, negou ter sido bene-
fi ciado com a cidadania italiana 
por meio de pagamento de 
propina. “Eu desconheço esses 
fatos e estou à disposição para 
fornecer toda a documentação 
necessária para comprovar que 
sou estrangeiro”, disse o atleta 
(ANSA/COM ANSA).


