
Há duas grandes 

vertentes que podem 

tornar nossa vida mais 

feliz – uma jorra no 

plano material; outra, 

no plano espiritual, 

nasce dentro do nosso 

ser, na dimensão 

infi nita de nossas almas 

e de nossos corações

É a felicidade que brota do 
ato de perdoar e servir. 
A primeira vertente é 

composta de bens fi nitos, que 
duram enquanto durar nossa 
caminhada neste mundo; a 
segunda nos transporta para 
um patamar de realização que a 
primeira jamais conseguirá nos 
proporcionar. Mesmo assim, a 
realização no plano material 
não pode ser descartada, 
apenas deve ser canalizada 
para que seu potencial abra 
caminho para voos mais altos. 

Nesse plano, junto aos 
anseios de felicidade, não 
podemos ignorar que o sofri-
mento, os desafi os, as lutas, 
as doenças, as privações, as 
depressões e as carências 
materiais são inerentes à nossa 
condição de seres humanos, 
mas com a consciência de que 
fomos feitos para a felicidade, 
tanto nesta vida como na 
eternidade. É natural que bus-
quemos a felicidade em coisas 
materiais – numa boa educação 
e formação, em um emprego 
bem remunerado, em uma casa 
nova, num carro do ano, em 
uma viagem dos sonhos, em 
um celular ou computador de 
última geração. 

São ambições justas que, 
sem a marca do consumis-
mo que ameaça esgotar os 
recursos naturais, alimentam 
a indústria e o comércio que 
garantem o desenvolvimento 
da comunidade, do país e do 
mundo. Em um degrau acima, 
está a felicidade que cada um 
de nós tenta conquistar por 
meio de seus relacionamen-
tos, seja em família, entre 
namorados, no trabalho, na 
escola, na universidade e, em 
especial, nas diversas comuni-
dades religiosas que, pela fé, 
indicam caminhos a seguir. É 
nesses relacionamentos que 
cada pessoa, dependendo de 
seu caráter e dedicação, pode 
descobrir a dimensão maior 
da felicidade que brota de um 
ato de perdão e de serviço ao 
próximo.

“Ama teu próximo como a ti 
mesmo” e “Eu vim para servir, 
não para ser servido” foram, 
talvez, as duas frases mais 
importantes proferidas por 
Jesus Cristo há mais de dois mil 
anos. Marcaram o crescimento 
do mundo cristão e, apesar dos 
muitos erros cometidos ao lon-
go da história, embasaram sua 
permanente preocupação com 
a construção de um mundo 
mais justo, onde todos tenham 
as mesmas oportunidades e 
direitos.

“A vida é uma sequência 

contínua de batalhas”, afi rma 
o autor japonês Ryuho Okawa 
em “As Leis da Invencibilida-
de – Como desenvolver uma 
mente estratégica e gerencial” 
(IRH Press do Brasil). “Todas 
as decisões ou ações resultam 
em vitórias ou derrotas. A vida 
tem felicidades e infelicidades. 
As organizações e sociedades 
passam por fases boas e más. 
As nações enfrentam constan-
tes mudanças, altos e baixos, 
períodos felizes e infelizes. 
De certo modo, são essas as 
batalhas da vida. As decisões 
cruciais que tomamos e as 
ações que empreendemos nos 
momentos decisivos têm des-
fechos que determinam nossa 
felicidade ou infelicidade”, diz 
Okawa.

E quais seriam esses momen-
tos decisivos? Podem estar nos 
vários patamares do que seja 
uma vida feliz, mas, acima de 
tudo, estão no perdoar e no 
servir, na dimensão espiritual 
de nossas vidas. Se você ain-
da não experimentou, tente 
viver a experiência do perdão. 
Abrace o fi lho que o magoou. 
Peça desculpas por ofensas 
feitas no calor de uma discus-
são. Converse com o chefe de 
departamento que o ofendeu 
e não valorizou seu talento. 
Dê um beijo no namorado que 
traiu suas expectativas. O ser 
humano renasce quando, de 
forma incondicional, perdoa 
e pede perdão. E experimenta 
uma felicidade indescritível 
quando decide colocar sua vida 
a serviço dos outros. 

Sinta o prazer de, com amor, 
levar um idoso de seu prédio ao 
médico ou um vizinho ao pron-
to-socorro; de ajudar o cego a 
atravessar a rua; de empurrar a 
cadeira de rodas de um porta-
dor de necessidades especiais 
por uma calçada esburacada; 
de dedicar duas horas dando 
atenção a um jovem angustiado 
e mergulhado em problemas; 
ou simplesmente de sorrir e 
dizer um obrigado ao porteiro, 
ao ascensorista, à faxineira, 
ao motorista do ônibus e para 
todos que encontrar. 

É óbvio que não podemos 
esquecer de outras ações e 
compromissos exigidos pela 
vida em comunidade, na fa-
mília e no trabalho. Mas são as 
pequenas ações, emolduradas 
em amor, que nos tornam 
fortes e alimentam nossa 
alma. Estejamos conscientes 
de que todo o esforço e, por 
vezes, sofrimentos exigidos 
no serviço ao próximo valem 
a pena. São alívio e satisfação 
profunda. Sofrer sem utilidade, 
sem a dimensão espiritual do 
servir, é duplo sofrimento, que 
gera desilusão e muitas vezes 
depressão. Experimente o 
quanto o perdão e a dedicação 
ao bem dos outros são fontes 
de perene felicidade.  

(*) - É gerente da editora IRH Press 
do Brasil, que publica em português 

as obras de Ryuho Okawa, que 
ultrapassam 100 milhões de cópias 

vendidas, em 28 idiomas
(www.irhpress.com.br).

A felicidade brota do ato 
de perdoar e servir
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Segundo contou, ele mo-
rava há 3 anos no local, 
onde pagava mensalidade 

de R$ 350. Sem o quarto que 
cabia dentro do orçamento de 
um salário mínimo, Nogueira 
passou dormir nas calçadas da 
Avenida Paulista. “Estou dor-
mindo na marquise da farmácia 
ou na marquise do bar. Estou 
passando as noites ali, com duas 
cobertas”, conta.

Ele reclama que não sabia do 
despejo, realizado após a mega-
-operação policial que destruiu 
as barracas improvisadas que 
ocupavam a Rua Helvetia e a 
Alameda Dino Bueno. “Não fo-
mos avisados. Nada de cadastro, 
já chegaram metendo o trator 
na parede”, diz em referência 
ao imóvel, ao lado do hotel 
onde vivia, que começou, por 
engano, a ser derrubado sem 
ser evacuado. No episódio, três 
pessoas fi caram feridas.

Após o caso, uma decisão 
do juiz Luis Manuel Fonseca 
Pires, da 3ª Vara de Fazenda 
Pública, proibiu a prefeitura de 
continuar com as demolições e 
remoções  sem o cadastramento 
prévio dos moradores “para 
atendimento nas áreas de saúde 
e habitação, disponibilizando-
-lhes alternativas de moradia 
e atendimento médico, além 
de permitir que retirem os per-
tences e animais de estimação 
dos imóveis”, diz a decisão do 

José Aparecido Nogueira, 73 anos, foi morar na rua após a 

prefeitura derrubar muro e interditar hotel que ele usava na 

região da Cracolândia.

Despejado da Cracolândia, idoso 
dorme na calçada da Avenida Paulista
O idoso José Aparecido Nogueira, 73 anos, está morando na rua desde que a prefeitura lacrou o hotel 
em que vivia na Cracolândia, na região central da capital paulista, no último dia 23 de maio
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é só para gente sadia. Para 
gente doente, que nem eu, 
não serve. Prefi ro morar na 
calçada. Albergue tem muitos 
problemas internos”, diz No-
gueira, que anda com a ajuda 
de muletas e que carrega tudo 
o que possui em duas sacolas 
de compras.

Da antiga habitação, tem sau-
dades. “Um quartinho simpáti-
co, confortável. Tinha banheiro 
privativo, chuveiro quente. 
Todo conforto e não pagava 
muito. Tem outros hotéis por 
ali, mas cobram demais”, opi-
na. As ações na Cracolândia 
têm levado à dispersão dos 
usuários de drogas e população 
em situação de rua por outros 
pontos da cidade. Logo após a 
operação do dia 21, a Guarda 
Civil Metropolitana mapeou 22 
pontos de concentração dessas 
pessoas, alguns novos outros já 
existentes. 

A Avenida Paulista tem, no 
complexo viário que interliga a 
Rua da Consolação e a Avenida 
Doutor Arnaldo, há vários anos, 
uma aglomeração de consumi-
dores de crack. Na área próxi-
ma ao Museu de Arte de São 
Paulo (Masp) se concentram 
moradores em situação de rua. 
O governo estadual e a prefei-
tura dizem que a dispersão em 
grupos menores facilita as abor-
dagens das equipes de saúde e 
assistência social (ABr).

dia 24 de maio. Foi estipulada 
multa de R$ 10 mil em caso de 
descumprimento.

Desde a determinação, a Se-
cretaria Municipal de Habitação 
informou ter cadastrado 275 
famílias na região. No entanto, 
para casos como o de Nogueira, 
a prefeitura oferece acolhimen-
to na rede de atenção social. 
“Nesses locais de acolhimento 
eles podem tomar banho, dor-
mir, fazer refeições e ter acesso 
a atendimento socioassisten-
cial”, destaca comunicado da 
prefeitura. 

Segundo o último balanço da 
prefeitura, desde o dia 21 de 

maio foram realizados 7,4 mil 
encaminhamentos para a aco-
lhimento na rede assistencial. 
Há a previsão ainda da criação 
de 280 vagas de atendimento 
emergencial na região da Luz. 
Os contêineres instalados perto 
da Cracolândia fi zeram 2,2 mil 
atendimentos, entre forneci-
mento de refeições, banho e 
pernoite.

Nogueira diz que, devido 
aos problemas de saúde, que 
incluem complicações renais 
e difi culdades de locomoção, 
não conseguiria se adaptar aos 
abrigos disponibilizados para 
moradores de rua. “Albergue 

Pesquisa realizada pelo Ins-
tituto Datafolha apresenta um 
panorama muito crítico em 
relação à atuação dos governos 
brasileiro e paraguaio no com-
bate ao contrabando entre os 
dois países. Encomendada pelo 
Movimento em Defesa do Mer-
cado Legal Brasileiro, coalizão 
que reúne mais de 70 entidades 
representativas de setores afe-
tados pela ilegalidade no Brasil, 
a pesquisa ouviu cerca de 2 mil 
pessoas em 130 municípios de 
pequeno, médio e grande porte 
de todas as regiões do Brasil.

Para 85% dos moradores do 
Sudeste, as autoridades brasilei-
ras não atuam de forma efetiva 
na fi scalização das fronteiras e 
88% acreditam que o governo 
paraguaio também é incompe-
tente nessa vigilância. Entre 
os entrevistados da região que 
acreditam que os paraguaios não 
adotam medidas para conter 
o problema, 78% avaliam que 
isso acontece porque políticos 
e autoridades lucram com esse 
tipo de negócio. E isso é espe-
cialmente verdade em relação ao 
contrabando de cigarros.

Atualmente, marcas para-
guaias contrabandeadas já são 
responsáveis por 45% das ven-
das de cigarros em São Paulo, 
volume que vem crescendo en-
quanto o mercado formal sofre 
retração de igual proporção. Ou 
seja, parte do mercado não é 
regulado, não gera empregos, 
não paga impostos e ainda é 
responsável pelo fi nanciamento 
do crime organizado e do tráfi co 
de drogas e armas. Além disso, 
vale destacar que os prejuízos 
do contrabando de cigarros 
para o Estado de São Paulo 
somaram R$ 2,68 bilhões de 

Brasileiro é 1º 
negro a proteger 
presidente da Itália

Um policial de origem bra-
sileira tem sido destaque na 
Itália após se tornar o primeiro 
homem negro da história a 
compor o regimento Corazzieri, 
armada que protege o presiden-
te italiano.

O jovem de 27 anos foi um 
dos escolhidos para fazer parte 
do seleto grupo de honra de 
segurança no último sábado 
(10), quando Francisco se 
reuniu com o chefe de Estado, 
Sergio Matarella, no Palácio do 
Quirinale, sede da Presidência 
do país. Durante o encontro, 
o brasileiro ainda foi saudado 
pelo Pontífi ce.

A vida do policial é conside-
rada uma história de conto de 
fadas com um fi nal feliz. Após 
seu nascimento, em 1990, ele 
foi adotado junto com sua irmã 
por uma família de italianos. O 
jovem cresceu e estudou no país 
europeu, onde seu maior sonho 
era fazer parte da histórica 
guarda pessoal do presidente 
da República.

Sua estreia no regime 
aconteceu no último dia 5 de 
junho durante as celebrações 
de aniversário da Arma dei 
Carabinieri. Para entrar na 
armada foi preciso atender a 
requisitos específicos como 
altura mínima de 1m90, exce-
lente disciplina, além de ter 
família e moral exemplares 
(ANSA).

45% do mercado de cigarros de São 
Paulo é dominado por marcas ilegais

evasão fi scal em 2016.
O presidente do Paraguai, 

Horácio Cartes, é dono da maior 
fabricante de cigarros do país, a 
Tabacalera del Este que produz 
o cigarro Eight e que fi gura 
entre as marcas mais vendidas 
no país. Mais de 47% dos entre-
vistados do Sudeste conhecem 
a marca, e o percentual sobe 
para 48% entre os brasileiros 
de 16 a 24 anos, mostrando 
a força do contrabando entre 
os mais jovens. A pesquisa 
também apontou que 82% dos 
moradores do Sudeste veem 
ligação entre contrabando de 
cigarros e o crime organizado e 
aumento da violência no Brasil. 

Os esforços do governo bra-
sileiro para coibir a entrada de 
cigarros paraguaios no Brasil 
são reprovados, e o apoio a 
sanções contra o Paraguai 
recebem apoio da metade 
dos entrevistados na região. 
O aumento do contrabando 
tem acontecido por uma com-
binação de fatores: aumento 
de impostos, crise econômica 
e fragilidade das fronteiras. 
Atacar o contrabando é uma 
medida extremamente efetiva 
para a recuperação econômica 
e colabora duramente para o 

fi m do tráfi co e do crime nas 
cidades. 

“É imperioso aumentar a 
vigilância nas fronteiras, por 
parte dos governos de ambos 
os países, e no caso paraguaio 
os brasileiros também veem 
omissão motivada pelo fato de 
autoridades e políticos do país 
vizinho serem benefi ciários do 
contrabando de cigarros para o 
Brasil”, afi rma Edson Vismona, 
presidente do Instituto Brasi-
leiro de Ética Concorrencial 
(ETCO) e coordenador do 
Movimento.

O executivo explica que o co-
mércio de cigarros contraban-
deados no Brasil é dominado 
por organizações criminosas. 
Vismona também lembra que, 
apesar de importantes, políticas 
de restrição ao cigarro devem 
ser equilibradas, sob risco de 
estimular ainda mais o contra-
bando do produto. “O excesso 
de impostos para o setor é 
um dos fatores decisivos no 
crescimento do contrabando 
de cigarros no país, já que as 
marcas paraguaias chegam a 
custar menos da metade do pre-
ço mínimo estabelecido por lei 
no Brasil” lembra o presidente 
da entidade (MDMLB).

Pesquisa encomendada pela iZettle, empresa 
sueca que está reinventando soluções de paga-
mentos e serviços fi nanceiros, aponta que 49% dos 
empreendedores brasileiros possuem ensino supe-
rior completo (dos quais 18% têm pós-graduação 
ou doutorado) e 17% possuem formação técnica. 
Dentre o grupo pesquisado, 62% são do sexo 
masculino e 59% têm entre 25 e 44 anos. 

O estudo, realizado pela Qualibest, com 831 
entrevistas presenciais e online, nas cinco regi-
ões do Brasil, teve como objetivo traçar o perfi l 
e investigar os principais desafi os dos pequenos 
empreendedores, com ênfase na categoria MEI 
(Microempreendedor Individual). O elevado grau 
de escolaridade dos respondentes da pesquisa 
pode ser visto como um refl exo da crise que o 
Brasil enfrenta nos últimos anos. 

“Muitos profi ssionais que tinham uma carrei-
ra bem estabelecida no varejo e na indústria, 
dois dos setores mais atingidos pela recessão, 
perderam os empregos e usaram sua expertise 
para abrir o próprio negócio”, pondera Daniel 
Bergman, CEO da iZettle no Brasil. “Como efeito 
colateral positivo, a formação desses profi ssio-
nais pode resultar na geração de uma safra de 
novos negócios com mais potencial para sobre-
viver e se desenvolver no longo prazo”.

A categoria de Microempreendedores Indivi-
duais (MEI), que já soma mais de 6,5 milhões 
de participantes, destaca-se como a grande 
impulsionadora do empreendedorismo no Brasil 
atual: 50% dos entrevistados têm faturamento 

Metade dos pequenos empreendedores 
tem ensino superior no Brasil

de até R$ 60 mil por ano, teto da categoria MEI. 
Entre eles, 21% faturam menos de R$ 15 mil; 12% 
entre R$ 15 e R$ 30 mil; 9% estão na faixa de 
R$ 30 a R$ 40 mil; e 8% entre R$ 40 e R$ 60 mil.

Seguindo as tendências internacionais de em-
preendedorismo, o setor de serviços se destaca 
no Brasil: 42% dos empreendedores se encaixam 
nesse segmento, sendo que cerca de 25% tra-
balham com serviços ou consultoria de TI. Em 
seguida, estão os serviços de contabilidade ou 
jurídicos empatados com reparos domésticos 
ou automotivos, ambos com 12% da fatia. De-
pois, vem educação e serviços pessoais (ambos 
também com 7%) e assessoria no geral (5%).

O varejo é o segundo maior segmento, com 18% 
das menções. O próximo setor mais citado é o de 
alimentos, bebidas e hotelaria, com 15%. Saúde 
e beleza aparece em terceiro lugar entre os seg-
mentos, com 10% das menções. Por último, está a 
categoria de lazer e entretenimento com 9%, quase 
a metade deles, 44%, com foco em artesanato.

Fonte mais informações: (www.izettle.com.br).
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O ministro da Saúde, Ricardo Barros, assinou ontem 
(13), novo acordo com a Associação Brasileira das In-
dústrias da Alimentação (Abia) para melhorar o perfi l 
nutricional dos alimentos industrializados. A parceria 
valerá para os próximos cinco anos (2017 – 2022). A 
primeira cooperação com a indústria está em vigor 
desde 2011 e tornou possível a retirada de 17 mil tone-
ladas de sódio que seriam consumidas pela população. 
A meta é retirar, voluntariamente, 28,5 toneladas de 
sódio da alimentação. Na ocasião, também foi lançado o 
Portal Saúde Brasil, ferramenta digital com orientações 
sobre os benefícios da adoção de hábitos saudáveis. 

O brasileiro ingere atualmente 12 gramas de sódio 
por dia, mais que o dobro do máximo sugerido pela 
OMS, que é de 5 gramas. Desde que assumiu a Pasta, 
o ministro tem implantado medidas para a promoção 
à saúde visando conscientizar a população sobre os 
benefícios da alimentação e hábitos saudáveis. O con-
sumo alimentar impacta na prevalência de doenças 
crônicas, como hipertensão, diabetes e obesidade que, 
juntas com as doenças cardiovasculares, respiratórias 
e câncer respondem por 72% dos óbitos no país.

“Existe, hoje, a necessidade de ajustar os hábitos alimen-
tares dos brasileiros para prevenir a obesidade e doenças 
como diabetes e hipertensão. Também é fundamental 
incentivar a atividade física para o brasileiro ter uma 

vida mais saudável. Esse acordo é uma das medidas que 
ajuda nesse desafi o”, declarou o ministro Ricardo Barros.

A primeira categoria a reduzir sódio em sua com-
posição no novo acordo envolve pães, bisnaguinhas 
e massas instantâneas, com metas para 2017, 2018 
e, no caso dos pães, até 2020. Bem presente na mesa 
dos brasileiros, os pães podem contribuir na redução 
de ingestão de sódio diária. Em 2011, quatro fatias 
de pão por dia representavam 40% da quantidade de 
sódio diária (796 mg). Após o acordo, esse índice, 
em 2016, passou a ser 22% (450 mg). Em 2020, a 
expectativa é chegar a 20% (400 mg).

“É uma área importante já que é a que mais aporta 
sódio, portanto, sal, na alimentação da população. A 
parceria com a indústria é essencial para permitir uma 
redução de sódio na composição dos alimentos”, res-
salta a coordenadora-geral de alimentação e nutrição 
do Ministério da Saúde, Michele Lessa.

Além da redução do sódio, o Ministério e a Abia 
avançam na discussão para redução de açúcar nos 
alimentos industrializados. A previsão é de lançar 
no segundo semestre o Plano de Redução de Açúcar 
em Alimentos Industrializados, que terá formato pa-
recido com o de sódio e vai envolver alimentos como 
produtos lácteos, bebidas adoçadas, biscoitos, bolos 
e achocolatados (Ag.Saúde). 

Acordo com a indústria
reduziu 17 mil toneladas de sódio dos alimentos
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