
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
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Em 498 ataques, 3.314 
pessoas morreram, de 
acordo com  levanta-

mento da Esri Story Maps e 
da PeaceTech Lab. Segundo o 
Sistema de Informação sobre 
Mortalidade do Ministério da 
Saúde, cerca de 3,4 mil pessoas 
foram assassinadas no Brasil a 
cada três semanas em 2015.

A comparação foi feita 
pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) 
e pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, que di-
vulgaram o Atlas da Violência 
2017. O estudo contabiliza 
59.080 assassinatos no país 
em 2015, e os pesquisadores 
consideram que o resultado 
consolida uma mudança de 
patamar, em que as mortes 
violentas permanecem perto 
dos 60 mil homicídios regis-
trados em 2014. Os registros 
permitem calcular uma taxa 
de 28,9 assassinatos para cada 
100 mil brasileiros. Apesar de 
ser 3,1% menor que a de 2014, 
a proporção é 10,6% maior que 
a registrada em 2005.

A variação da taxa de homi-

Foram registradas 59 mil mortes violentas no Brasil em 2017.

A taxa de homicídios da 
população negra no Brasil su-
perou em quase 2,5 vezes a da 
população não negra em 2015, 
divulgou ontem (5) o Instituto 
de Pesquisa Econômica Apli-
cada (Ipea) em uma pesquisa 
com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. O levanta-
mento utilizou dados do IBGE e 
do Ministério da Saúde e mostra 
também que, enquanto a taxa 
de homicídios dos não negros 
caiu 12,2% entre 2005 e 2015, 
a dos negros subiu 18,2%.

Em 2005, a taxa de homicídios 
da população negra (pretos 
e pardos) era de 31,5 para cada 100 mil 
habitantes. A proporção chegou a 38,5 
para 100 mil em 2014 e caiu para 37,7 para 
100 mil em 2015, um aumento de 18,2%.

O aumento foi quase 8 pontos percen-
tuais mais intenso para a população negra 
que para a população brasileira em geral, 
que teve um aumento de 10,6%, passan-
do de 26,1 homicídios para cada 100 mil 
habitantes em 2005 para 28,9 em 2015.

A população não negra (brancos, ama-
relos e indígenas), por sua vez, vivenciou 
uma queda na taxa, que deixou os 17,4 
homicídios por 100 mil habitantes em 2005 
para 15,3 por 100 mil em 2015. A diferença 
entre as taxas de homicídios de negros e 
não negros fi ca ainda mais marcada quando 
a pesquisa separa os indicadores de cada 
unidade da federação.

Mães e familiares de jovens negros mortos por policiais 

protestam contra a violência no Rio de Janeiro.

Mortes em 3 semanas no Brasil 
superam vítimas de atentados 

terroristas de 2017
Todos os atentados terroristas do mundo nos cinco primeiros meses de 2017 não superam a 
quantidade de homicídios registrada no Brasil em três semanas de 2015
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queda, São Paulo começou em 
2005 com 8.870 assassinatos e 
caiu para 5.427 em 2015. Apesar 
de ter o segundo maior número 
absoluto, o estado fechou o ano 
com a menor taxa de homicídios 
do país, de 12,2 casos por 100 
mil habitantes.

A pesquisa também fez 
análises no nível municipal e 
apontou que, entre as cidades 
brasileiras com mais de 100 mil 
habitantes, Altamira, no Pará, 
teve a maior taxa de homicídios 
do país em 2015, com 105,2 
casos para 100 mil pessoas. 
Impactada pela construção da 
Usina de Belo Monte, a cida-
de, segundo a pesquisa, é um 
exemplo de como o crescimen-
to rápido e desordenado pode 
ter implicações sobre o nível de 
criminalidade.

Na outra ponta da tabela, a 
cidade de Jaraguá do Sul, em 
Santa Catarina, é o município 
com mais de 100 mil habitantes 
que registra a menor violência 
letal. Foram cinco assassinatos 
em 2015 e uma taxa de homicí-
dios de 3,1 casos para cada 100 
mil habitantes (ABr).

cídios se deu de forma desigual 
no país entre 2005 e 2015. 
Em seis estados do Norte e 
Nordeste, a taxa cresceu mais 
de 100%, enquanto em todo o 
Sudeste o indicador caiu. No 
Rio Grande do Norte, a taxa de 
homicídios cresceu 232%. Em 
São Paulo, houve uma queda 
de 44,3%.

Além dos estados do Sudeste, 
houve quedas da taxa de homi-
cídios em Rondônia, Pernambu-
co, Mato Grosso do Sul e Paraná. 
Pernambuco é destacado pela 

pesquisa como uma “ilha de 
diminuição de homicídios” em 
meio a uma região em que a taxa 
cresceu com grande intensida-
de. Apesar disso, a queda de 
36% obtida entre 2007 e 2013 
foi em parte perdida com um 
aumento de 13,7% registrado 
de 2014 para 2015.

Em números absolutos, a 
Bahia registrou em 2015 o maior 
número de assassinatos, com 
6.012. O número é mais que o 
dobro do de 2005, que era de 
2.881. Com uma trajetória de 

Taxa de homicídios de negros foi quase 2,5 
vezes maior que de não negros em 2015

grandes disparidades raciais 
na variação da taxa de homi-
cídios ao longo dos 10 anos da 
pesquisa. 

Em Alagoas, a taxa aumentou 
68% para os negros e caiu 12,7% 
para os não negros entre 2005 
e 2015; na Paraíba, o aumento 
foi de 98% para os negros e de 
58,6% para os não negros; em 
Sergipe, houve um acréscimo 
de 197,4% para os negros e de 
9,4% para os não negros. Estado 
que teve a maior alta de homicí-
dios entre 2005 e 2015 (232%), 
o Rio Grande do Norte registra 
um número ainda mais grave 

para a população negra: um crescimento 
de 331,8% da taxa de homicídios. Para os 
não negros, o aumento foi de 64,1%.

Em 12 unidades da federação, a taxa 
de homicídios de 2015 era ao menos três 
vezes maior para negros que para não 
negros. Estão nessa lista Alagoas, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, 
Espírito Santo, Pará, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe. Nos casos 
de Acre, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 
Piauí e Rio de Janeiro, a taxa de homicídios 
de negros é ao menos duas vezes maior 
que a de não negros. 

Paraná e Roraima são os únicos estados 
em que a taxa de homicídios dos não negros 
supera a dos negros. Nos demais estados, a 
taxa para negros é maior, mas não chega a 
ser o dobro da taxa para não negros (ABr).
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Alagoas chega a ter a taxa de homicí-
dios de negros onze vezes maior que a de 
não negros: uma disparidade de 6 casos 
por 100 mil não negros para 68,2 casos 
por 100 mil negros. Os não negros de 
Alagoas têm a menor taxa de homicídios 
do país, com números mais baixos que 
São Paulo, que tem a menor taxa geral 
de homicídios  -- com 12,2 mortes para 
100 mil habitantes e 9,9 para cada 100 
mil não negros.

A situação de Alagoas é semelhante à 
dos estados mais violentos do Nordeste. 
Em Sergipe, a taxa para negros é de 73,3 
por 100 mil, enquanto a de não negros é 
de 13,2 por 100 mil. Na Paraíba, são 52,3 
negros mortos para cada 100 mil, enquanto 
a taxa dos não negros é de 6,1 para 100 mil.

Os três estados também apresentam 

Presidente do Sebrae, 

Guilherme Afi f Domingos.

No ano passado, de cada 
dez contratações, três foram 
de jovens com até 24 anos. De 
acordo com levantamento feito 
pelo Sebrae, com base nos nú-
meros do Caged, do Ministério do 
Trabalho, os pequenos negócios 
incorporaram ao seu quadro de 
trabalhadores 2,8 milhões de 
jovens, número 53% superior ao 
das médias e grandes empresas, 
que contrataram no período 1,8 
milhão de pessoas nessa faixa 
etária. 

“Os pequenos negócios são 
uma oportunidade para o pri-
meiro emprego. Muitas grandes 
empresas não têm interesse 
em capacitar um jovem, e são 
nas micro e pequenas que eles 
encontram a chance de come-
çarem uma carreira”, afi rma o 
presidente do Sebrae, Guilherme 
Afi f Domingos. Ele ainda ressalta 
que a conquista do primeiro 
emprego torna os jovens mais 
felizes e preparados. “A falta 
de oportunidade de emprego 
cria no jovem um sentimento de 
frustração e de impotência, pois 
ele não consegue visualizar uma 
luz no fi m do túnel”. 

O setor que os pequenos 
negócios mais incorporaram 
os jovens ao seus quadros de 
empregados foi o do Comércio, 
que assinou a carteira de 1,1 
milhão de trabalhadores dessa 
faixa etária, e que corresponde 
a 40% do total de admissões do 
setor. Já os pequenos empreen-
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Três de cada dez 
contratações são de jovens

dimentos do setor de Serviços 
contrataram 954 mil pessoas 
desse grupo. O estado em que 
as micro e pequenas empresas 
mais contrataram jovens foi São 
Paulo, com 776 mil, seguido por 
Minas Gerais, com 338 mil, e 
Paraná, com 232 mil.

De acordo com o levantamento 
do Sebrae, a faixa etária que mais 
teve contratações nos pequenos 
negócios foi a de 25 a 39 anos, 
com 47,5%, já as pessoas entre 
40 e 64 anos corresponderam 
21% das admissões, em 2016, por 
esse nicho de empresas. “Esse 
resultado era esperado, pois essa 
é a idade que os trabalhadores 
estão no auge a sua força laboral”, 
destaca Afi f (Sebrae).

Em maio, a Ipsos realizou 
uma pesquisa com 1.200 
pessoas para analisar a opi-
nião dos brasileiros sobre 
a operação Lava Jato. Para 
95% dos entrevistados as in-
vestigações devem continuar 
até o fi m, custe o que custar 
e a mesma porcentagem 
acredita que a operação deve 
averiguar todos os partidos 
políticos. Além disso, 93% 
concordam que a Lava Jato 
deve prosseguir mesmo que 
o Michel Temer deixe o car-
go de presidente. A seguir, 
confi ra os resultados:
 • 92% dos brasileiros são a 

favor da operação mesmo 
que traga mais instabilida-
de política; 

 • 90% aprovam a Lava Jato 
mesmo que gere instabili-
dade econômica; 

 • 86% concordam que a 
operação vai fortalecer a 
democracia no Brasil; 

 • 83% afi rmam que as gran-
des lideranças políticas 
brasileiras estão tentando 
acabar com a Lava Jato; 

 • 80% acham que as inves-
tigações estão mostrando 
que todos os partidos são 
corruptos; 

 • 74% acreditam que a Lava 
Jato pode ajudar a trans-
formar o Brasil num país 
sério; 

 • 66% concordam que a 
operação está investigan-
do todos os partidos; 

 • 57% afi rmam que a Lava 
Jato está mostrando que 
o PT é mais corrupto que 
os outros partidos; 

 • 56% apontam que esta 
operação forçará novas 
eleições presidenciais 
antes de 2018; 

 • 50% acham que a socieda-
de brasileira é quem mais 
ganha com as investiga-
ções; 

 • 41% concordam a Lava 
Jato está piorando a si-
tuação econômica e de 
emprego no Brasil, já 47% 
divergem do pensamento; 

 • 36% avaliam que a Lava 
Jato vai acabar em pizza 
versus 47% discordando 
desta visão.

Com margem de erro de 3 
pontos percentuais, a pes-
quisa da Ipsos realizou en-
trevistas presenciais em 72 
municípios brasileiros. Para 
mais informações, acesse: 
(www.ipsos.com).

95% dos brasileiros 
apoiam a continuação das 
investigações da Lava Jato
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