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OPINIÃO
A humanidade é um 
ato de aprendizagem 

e esclarecimento

Ser um humano não 

garante a humanidade. 

Pode parecer uma 

afi rmação ilógica 

a primeira vista, 

porém o que se tem 

por humanidade não 

é sinônimo de ser um 

humano, como pode 

se considerar em um 

primeiro momento

O humano é a condição 
base da espécie, que é 
dotada de liberdade de 

escolha e capaz do raciocínio 
lógico, mas não exclui o instin-
to e, nem mesmo, a posturas 
consideradas “inumanas”. Hoje 
em dia se acostumou a falar que 
é desumano cometer atos que 
são prejudiciais ao próximo, 
como guerras, que prejudicam 
populações inteiras, ou mesmo 
atos de corrupção, que preju-
dicam grupos dentro de uma 
empresa ou governo. 

O caso é que o humano é 
capaz dessas coisas, e o que o 
impede, ou faz refl etir sobre 
não fazê-lo, é sua humanida-
de, que não é uma condição 
inata. A humanidade é uma 
construção da evolução, fruto 
da consciente capacidade de 
escolher e raciocinar, porém 
apenas quando guiada pelo 
aprendizado e pelo esclare-
cimento.

A natureza escolheu os ins-
tintos para guiar a vida dos 
animais. Isso os acorrenta a 
sempre escolher os meios e os 
fi ns que atendam a um único 
propósito, a perpetração de 
sua espécie. Já os humanos 
também têm instintos, porém 
raciocinar e escolher está em 
nós, o que faz com que, por 
essa liberdade, nem sempre 
escolhamos os caminhos que 
perpetuaram nossa sociedade.

Na verdade, o que o humano 
geralmente escolhe é a pre-
servação de si mesmo. Esse 
é o caminho da ética egoísta, 
que considera apenas o ganho 
presente, individual, e cujo ní-
vel de esclarecimento é baixo. 
Digo nível de esclarecimento 
no sentido ético, no sentido 
de continuação da espécie, 
da construção evolutiva que 
pode levar o ser humano além 
como raça.

Nascemos humanos e bus-
camos a humanidade através 

desse esclarecimento. Nasce-
mos egocêntricos, viciosos, em 
estado de menoridade. Para 
sair disso é preciso escolher 
conscientemente a humani-
dade. O altruísmo, a virtude 
e a maioridade só vem com o 
aprendizado. Este por fi m gera 
o esclarecimento.

Mas, porque buscar isso? Se 
somos naturalmente viciosos, 
por que buscar o esclarecimen-
to? Por que se preocupar com 
o próximo? Basicamente por 
dois motivos; primeiro: por ser-
mos detentores de dignidade, 
algo que é tão natural quanto 
ser um ser humano e; segundo: 
por sermos reclamantes dessa 
dignidade.

Isso quer dizer que quando 
a dignidade nos é tirada nós 
lutamos para reconquistá-la, 
para voltar ao estado de bem 
estar e felicidade. Por sermos 
sensíveis a perceber que somos 
dignos, se torna necessário que 
se alcance um estado onde a 
dignidade seja garantida, en-
contrando então esse estado 
de humanidade.

Mas, como se dá a passa-
gem do mero humano para o 
humanizado? Justamente pelo 
esclarecimento advindo do 
aprendizado. Para aprender é 
preciso escolher, mas, sobre-
tudo, com responsabilidade. 
Exatamente com esses atos 
que partem da ética nobre, 
que pensa no maior número 
de pessoas, o esclarecimento 
surge então conforme vamos 
nos sensibilizando com o outro, 
exemplo da empatia ou íntima 
compaixão.

No entanto, é possível alcan-
çarmos outro caminho quando 
não pela empatia; pelo uso do 
raciocínio. Por ele se constrói 
princípios éticos e passíveis 
do uso da liberdade e escolha, 
como escolher, por exemplo, a 
ética nobre. Porém tudo come-
ça com uma atitude de escolha 
consciente em abraçar essa 
habilidade humana de cons-
truir a humanidade. Sem usar 
isso estamos condenados, pois 
até os animais são compelidos 
a se preservar como espécie. 

Nós, sem escolher pela 
dignidade, estamos fadados a 
extinção e a um mal que destrói 
até o último de nós.
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Pernambuco contabiliza 24 municípios

em estado de emergência.

O governo de Pernambuco 
mudou a classifi cação de 14 
municípios em estado de 
calamidade, por causa da 
chuva forte que caiu neste 
fi m de semana, para situação 
de emergência. O decreto foi 
publicado em edição extra do 
Diário Ofi cial do Estado. Além 
disso, outras dez cidades tive-
ram o estado de emergência 
reconhecido em um segundo 
decreto. Ambos foram assi-
nados pelo governador Paulo 
Câmara. 

Os municípios classifi cados 
inicialmente em estado de ca-
lamidade e que agora estão em 
situação de emergência são: 
Água Preta, Amaraji, Barra de 
Guabiraba, Barreiros, Belém 
de Maria, Catende, Cortês, 
Gameleira, Jaqueira, Maraial, 
Palmares, Ribeirão, Rio For-
moso e São Benedito do Sul.

Já as cidades incluídas no 
novo decreto são Caruaru, 
Ipojuca, Joaquim Nabuco, 

Além dos assaltos a lojas e arrombamentos, o assalto ao 

consumidor também afasta as pessoas das ruas.

Os dados foram divulga-
dos ontem (30) pelo 
Centro de Estudos do 

Clube de Diretores Lojistas do 
Rio de Janeiro (CDL-Rio).

Na capital fl uminense, foram 
1.693 estabelecimentos co-
merciais fechados de janeiro a 
março de 2017, contra 1.263, no 
mesmo período do ano passado, 
o que representa alta de 34%. 
O local onde foi observada a 
maior variação (45,3%) no 
número de lojas fechadas foi a 
região central do Rio, passando 
de 190, em 2016, para 276, este 
ano. O presidente do CDL Rio, 
Aldo Gonçalves, mostrou pre-
ocupação com a insegurança 
no Rio: “Está havendo também 
assaltos a shoppings centers, o 
que não ocorria antes”.

A pesquisa Gastos com Se-
gurança em Estabelecimentos 
Comerciais, elaborada pela 
entidade, revela que o comér-
cio varejista do Rio de Janeiro 
gastou R$ 1,2 bilhão com segu-
rança, entre abril de 2016 a abril 
deste ano. O gasto extra envol-
veu compra de equipamentos, 

Fachin é eleito 
presidente de 
colegiado 

O ministro Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Edson 
Fachin, foi eleito ontem (30) 
para assumir a presidência 
da Segunda Turma da Corte, 
colegiado responsável pelos 
julgamentos dos processos da 
Operação Lava Jato. A eleição 
foi simbólica porque, de acor-
do com as normas internas da 
Corte, Fachin tem que assumir 
a presidência por ser o mem-
bro mais antigo que ainda não 
ocupou o cargo.

O relator da Lava Jato vai 
substituir o atual presidente 
da Segunda Turma, ministro 
Gilmar Mendes, e terá man-
dato de um ano, a partir da 
próxima terça-feira (6). Fa-
chin será o responsável por 
fazer a pauta de processos 
a serem julgados e decidir 
quando eles serão analisados. 
Além do novo presidente e de 
Gilmar Mendes, a Segunda 
Turma do STF é composta por 
Dias Toffoli, Celso de Mello e 
Ricardo Lewandowski (ABr).

Gesto feito por 
pedestre para 
atravessar as ruas 
pode virar lei 

A Comissão de Direitos Huma-
nos do Senado analisa amanhã 
(31) o projeto da Câmara que 
determina a adoção de gesto com 
o braço para solicitar a parada 
dos veículos e permitir ao pedes-
tre atravessar a rua na faixa. A 
prática adotada com sucesso em 
Brasília pode se estender a todo 
o país, modifi cando o Código de 
Trânsito Brasileiro (CTB).

Proposto pela ex-deputada 
Perpétua Almeida (PCdoB-AC), 
o projeto tem a intenção de 
transformar em lei o sinal que os 
pedestres normalmente fazem, 
com o braço estendido, quando 
desejam atravessar faixas de 
pedestres nas vias de Brasília. A 
intenção é de que o exemplo seja 
estendido para todas as cidades 
brasileiras.

O senador Antônio Carlos 
Valadares (PSB-SE) retirou o co-
mando que exigia que o pedestre 
esperasse por outras pessoas para 
atravessar vias de grande fl uxo. O 
senador considerou que, nessas 
vias, podem ser adotadas medi-
das como semáforo, passarela ou 
mesmo a alocação de agente de 
trânsito nos períodos mais críticos.

O projeto tem como relator o 
senador Valdir Raupp (PMDB-
-RO). Para ele, o gesto do pedes-
tre é um caso de “ganha-ganha”, 
isto é, os motoristas têm uma 
percepção mais clara da intenção 
dos pedestres em atravessar as 
pistas, e estes, por conta dessa 
maior visibilidade, têm mais segu-
rança nas travessias. “A proposi-
ção é de simples aplicação e não 
incorre, necessariamente, em 
desembolso direto de recursos 
públicos, item de fundamental 
relevância ante à aguda crise 
fi scal que o País atravessa”, ar-
gumentou (Ag.Senado).

As unidades de saúde, em todo o país, vão oferecer 668 cirurgias 

em 16 especialidades.

Hoje (31), 39 hospitais uni-
versitários federais participam 
do 2º Mutirão Nacional da 
Empresa Brasileira de Servi-
ços Hospitalares (Ebserh). A 
previsão é que sejam disponi-
bilizados mais de 8 mil proce-
dimentos via SUS em um único 
dia – o equivalente ao dobro 
de atendimentos realizados 
na primeira edição do mutirão.

De acordo com a Ebserh, as 
unidades de saúde, espalhadas 
em todas as cinco regiões do 
país, vão oferecer 668 cirurgias 
em 16 especialidades, 4,8 mil 
exames em 31 especialidades, 
3,4 mil consultas referentes a 30 
especialidades, além de 167 ati-
vidades educativas. O objetivo 
é reduzir a demanda reprimida 
nas unidades e na rede do SUS.

Apenas no Hospital Universitá-
rio Onofre Lopes, da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, 
serão realizadas 100 cirurgias 
oftalmológicas, 1.200 avaliações 
em tireoide e 200 atendimentos 
oftalmológicos, além de ações 
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Crise e violência fecham quase 4 mil 
estabelecimentos no Rio em 2017

A crise econômica e a violência responderam pelo fechamento de 3.950 estabelecimentos comerciais 
no estado do Rio de Janeiro, no primeiro trimestre deste ano, que representa alta de 31,8% em relação 
ao mesmo período de 2016, quando 2.996 estabelecimentos fecharam as portas

bom para os comerciários. Mas 
é um dinheiro que está sendo 
investido para conter violência 
e é uma soma importante”, 
lamentou. Para o presidente 
do CDL-Rio, fi ca evidente que 
o problema da insegurança 
afeta muito a economia, por-
que além dos assaltos a lojas 
e arrombamentos, o assalto ao 
consumidor também afasta as 
pessoas das ruas. 

“Diminui o faturamento, as 
vendas das lojas. Isso tem pre-
judicado muito o comércio e, 
consequentemente, a economia 
como um todo”. Além da crise 
econômica que persiste no 
país e do desemprego, Aldo 
Gonçalves indicou que a falta 
de segurança também provoca 
queda nas vendas, contribuindo 
para o fechamento de muitas 
lojas. De acordo com a pesqui-
sa, do total de R$ 1,2 bilhão 
investidos na segurança dos 
estabelecimentos comerciais, 
62% (R$ 744 milhões) foram 
aplicados na contratação de 
segurança privada e vigilantes 
(ABr).

alarmes, contratação de seguro 
e seguranças, colocação de 
grades, blindagem de portas 
e reforço de vitrines. Foram 
ouvidos 750 lojistas, dos quais 
150 já tiveram seus estabele-
cimentos furtados, assaltados 
ou roubados. Crescimento de 
20% na comparação com o ano 
passado.

Segundo Aldo Gonçalves, o 
dinheiro gasto com segurança 
pelos lojistas poderia estar 
gerando empregos: “Se esses 
recursos fossem aplicados para 
abrir novas lojas, isso geraria 
empregos, geraria novos im-
postos, ajudaria a economia. 
Ou, então, em treinamento 
de pessoal, capacitação, seria 

Cidades passam de estado de 
calamidade para emergência

Jurema, Lagoa dos Gatos, Pri-
mavera, Quipapá, Sirinhaém, 
Tamandaré e Xexéu. Ambos 
os decretos valem por 180 dias.

De acordo com o site do Mi-
nistério da Integração Nacional, 
a situação de emergência é 
decretada em razão de desastre 
menos graves, quando a capaci-
dade de resposta do município 

atingido não é superada, mas 
requer ajuda complementar 
do estado ou da União para 
as ações de socorro e de 
recuperação. Já o estado de 
calamidade é utilizado quando 
é necessário o auxílio direto do 
estado ou da União por causa 
da magnitude do desastre 
(ABr).

Mutirão vai realizar mais de
8 mil atendimentos pelo SUS

antitabagismo e acolhimento das 
mães de crianças com microce-
falia. O presidente da entidade, 
Kleber Morais, acredita que o 
evento busca a melhoria do sis-
tema público de saúde.

“O mutirão mostra a relevân-
cia dos hospitais universitários 
federais para o usuário do SUS. 
É nosso papel oferecer atendi-

mento a quem precisa, além de 
apoiar o ensino, a pesquisa e 
inovação tecnológica”. Dados 
da Ebserh indicam que, na 
primeira edição do mutirão, 
foram realizados 3.649 aten-
dimentos em 22 estados e no 
Distrito Federal, incluindo 664 
cirurgias, 879 consultas e 2,1 
mil exames (ABr).

O senador Roberto Requião (PMDB-PR) apresentou 
requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) do Senado para convidar o deputado federal 
afastado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) a prestar 
esclarecimentos sobre a proposta de intermediação e 
defesa de interesses da empresa JBS junto ao Cade.

Segundo Requião, foi amplamente noticiado pelos 
veículos de comunicação que o grupo JBS tem uma 
termelétrica em Cuiabá e tinha interesse na solução 
de um processo no Cade, onde a empresa questionava 
a preferência da Petrobras na compra do gás natural 
da Bolívia. “Como o assunto é de extrema relevância 
e tem impacto signifi cativo no sistema de defesa da 
concorrência e do patrimônio público, entendo ser 

urgente que esta comissão ouça os atores envolvidos 
no caso para subsidiar a atividade legislativa”, disse 
o senador.

Requião afi rmou ainda ser estranho o fato de o 
principal assessor do procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, ter deixado o Ministério Público Fe-
deral para ser advogado assessor de uma denúncia 
premiada. “Isso seria mais ou menos como se o nosso 
senador Ricardo Ferraço abdicasse do cargo agora, 
depois de ser relator da reforma trabalhista, para ser 
o advogado assessor da advocacia do trabalho da CNI. 
Então eu acho que essa oitiva seria muito interessante 
para o processo legislativo e o esclarecimento desses 
fatos”, afi rmou (Ag.Senado).

Requião quer ouvir Loures sobre caso JBS e Cade


