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Amizades 
Desfeitas

Muitas amizades 

têm sido desfeitas ou 

estão abaladas com a 

polarização de ideias 

políticas que estão 

proliferando nos 

círculos sociais. 

Vamos ao local onde isso 
é menos discutido: nos 
bares da vida. Pelo me-

nos no meu ciclo de amigos, 
não conheço quem goste de 
estar tomando uma cerveja, 
apreciando um delicioso pe-
tisco e queira defender uma 
posição política. Em geral, 
posições ideológicas vêm com 
uma carga de crença superior. 

No discurso metódico e 
imperativo do “o que eu sei é 
mais abrangente, inteligente, 
do que você possa saber”. Isso 
não combina num ambiente 
descontraído. Mas, algumas 
pessoas não se importam 
com isso. Querem mais é se 
expressar e chegam a quase 
impor suas ideias. Assim fi ca 
difícil manter uma amizade. 

Para outras pessoas, quando 
se identifi cam com aquele 
grupo discursivo, é como se 
dedicar ou seguir uma religião. 
Não há muito que discutir, 
por mais que se tente contra 
argumentar, o que você fala 
não chega a ser ponderado. 
Para essas pessoas, altamente 
radicais em suas posições, 
nada é relevante a um debate 
que acrescente. 

Tudo o que se fala é ouvido 
como uma ameaça à sua fé. 
Considero que há uma conota-
ção doutrinária, que elege sem 
eleição, que parte deles o que 
consideram que seja o melhor 
para nós. E ainda temos que 
aceitar sem reclamar. 

Aí entra uma carga emocio-
nal que é a maneira de como 
relatar ou se defender. Há o 
jeito enfurecido, aguerrido e 
litigante de mostrar que seus 
argumentos são mais válidos 

do que o do outro. Geralmen-
te, há traços de nervosismo, 
compostos por excesso de 
salivação, olhos bem abertos, 
gesticulação forçada, punhos 
cerrados, voz alta e ininter-
rupta. Há quem diga que isso 
pode ser sinal de uso de algum 
entorpecente. Mas, é verdade. 

É a tal da droga da cegueira 
utópica, a não visão de que 
uma opinião, duas opiniões, 
algumas razões, ainda assim 
nunca chegarão perto de al-
guma verdade absoluta. O que 
se pode adjetivar de tudo que 
ocorre nesse momento políti-
co, ainda faltarão argumentos 
que possam indicar o que seja 
considerado como ideal para 
uma população de mais de 
duzentos milhões de pessoas.

Com certeza, não será num 
local de diversão, num bote-
co, que se obterá a solução 
aos problemas econômicos e 
sociais. Por isso, amigos têm 
que rever seus pequenos uni-
versos paralelos. Onde muita 
gente opina, sem saber do que 
estão falando ou analisando. 
Por isso manter essas posições 
cristalinas é um exagero, 
principalmente quando esses 
desentendimentos retratam 
o que se espalha nas redes 
sociais. 

Nem sabemos quanto des-
sas amizades interrompidas 
sejam jogo de cena, muitas 
vezes como resultado dessas 
câmaras de eco de outras opi-
niões, apenas para abafar. Os 
políticos profi ssionais aceitam 
esse jogo de descarte, chegam 
a dizer: “não seria como ele, 
aquele delator”. Eles se dizem 
adversários, jamais inimigos: 
amigos nos conluios. Esse é 
o interesse por alguma causa 
pessoal em que deixam de lado 
as desavenças. 

Aí a amizade vale sempre.

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

Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).
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Metade de mortes por doenças cardiovasculares poderia ser 

evitada, ou postergada por muitos anos, com prevenção e cuidado.

No Brasil, a situação não é 
diferente. A média anual 
chega a 350 mil, o que 

corresponde a uma vida perdi-
da a cada 40 segundos; a duas 
vezes mais que todas as mortes 
decorrentes de câncer e seis 
vezes mais que as provocadas 
por todas as infecções no país.

Apenas entre janeiro e se-
tembro, foram 240 mil mortes 
por problemas cardíacos. Para 
alertar a sociedade, a Sociedade 
Brasileira de Cardiologia (SBC) 
promoveu na sexta-feira (29), 
Dia Mundial do Coração, a cam-
panha ‘Movidos pelo coração’. 
O objetivo foi o de convencer 
a população a adotar medidas 
preventivas. Atividades em 
algumas cidades e ações na 
Internet promovermo essa 
sensibilização, que pode ser 
defi nitiva na vida de muitas 
pessoas. Isso porque, segundo 
o presidente da SBC, Marcus 
Bolivar Malachias, “a metade 
dessas mortes poderia ser evi-
tada ou postergada por muitos 

Ganhos chegam a ser 18% maiores que o de pessoas com 

apenas o ensino médio regular.

Pesquisa encomendada 
pelo Senai revela que pro-
fi ssionais que fi zeram cursos 
técnicos têm, em média, um 
acréscimo na renda de 18% 
na comparação com pessoas 
com perfi s socioeconômicos 
semelhantes que concluíram 
apenas o ensino médio re-
gular. Na Região Nordeste, 
a diferença na renda é ainda 
maior, chegando a quase 22% 
para os trabalhadores com 
formação técnica.

O estudo comparou os 
rendimentos de trabalhado-
res que fi zeram cursos de 
educação profi ssional com 
aqueles sem esse tipo de 
formação. Também foram 
abordados aspectos como 
gênero, idade, cor, escolari-
dade, região de moradia, se-
tor de atividade e renda per 
capita familiar. O acréscimo 
na renda dos profi ssionais 
com curso técnico chega, em 
média, a 21,4% nas regiões 
Norte e Centro-Oeste e a 
15,1% no Sul e Sudeste.

Segundo a pesquisa, o uni-
verso dos trabalhadores que 
concluíram um curso técnico 
está dividido quase igualmen-
te entre homens e mulheres, 
com os profi ssionais do sexo 
masculino representando 

Mona Lisa nua, supostamente 

feita por Da Vinci.

O rascunho de um mulher 
nua, em um desenho feito a 
carvão entre os anos de 1485 
e 1538, está intrigando os 
cientistas franceses. Segun-
do eles, a peça pode ser um 
esboço da célebre pintura da 
“Mona Lisa”, criada por Leo-
nardo da Vinci. Batizada de 
“Monna Vanna”, a peça per-
tence desde 1862 à coleção de 
arte renascentista do Museu 
Condé, localizado no Palácio 
de Chantilly em Paris.

Ao repararem nas semelhan-
ças entre os desenhos, alguns 
cientistas fizeram testes e 
apontaram que o esboço é “pelo 
menos em parte” de autoria de 
Da Vinci. Isso porque as mãos 
e a posição do corpo entre o 
rascunho e a famosa pintura são 
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O Instituto Nacional de 
Estatística de Portugal (INE) 
divulgou na sexta-feira (29) 
novos dados sobre emprego 
no país. A taxa de desemprego 
de 8,9%, registrada em julho 
de 2017, é a mais baixa desde 
novembro de 2008, quando foi 
observado o mesmo valor. Por-
tugal tem cerca de 10,3 milhões 
de habitantes. Em julho deste 
ano, a população empregada 
foi estimada em 4,7 milhões de 
pessoas e a população desem-
pregada em 459,6 mil pessoas. 
Em relação a junho de 2017, o 
desemprego diminuiu 1,9%, o 
que representa 8,9 mil desem-
pregados a menos.

O INE divulgou dados deta-
lhados sobre o desemprego, 
levando em conta sexo e idade 
dos trabalhadores. Em relação 
ao sexo, 239 mil mulheres esta-
vam desempregadas (9,4%) em 

julho deste ano, enquanto 220 
mil homens estavam na mesma 
condição (8,4%). Do total de de-
sempregados (459 mil), os jovens 
(15 a 24 anos) representavam 
cerca de 85 mil, o que signifi ca 
uma taxa de desemprego jovem 
de 23%. Já os adultos (25 a 74 
anos), apresentaram taxa de 
desemprego de 7,8%, com 375 
mil pessoas sem emprego.

Dados divulgados no fi m do 
mês passado pelo escritório de 
estatística da União Europeia – 
Eurostat – mostraram que a taxa 
de desemprego na UE está em 
7,7% e é, também, a mais baixa 
desde 2008. O Eurostat, assim 
como o INE em Portugal, consi-
dera as pessoas com idades entre 
15 e 74 anos para os cálculos de 
desemprego. Para as análises 
dos indicadores entre os jovens, 
são consideradas as pessoas com 
idades entre 15 e 24 anos (ABr) .

A cada 40 segundos, uma 
pessoa morre vítima de

doença cardiovascular no Brasil
Em todo o mundo, cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares, a 
cada ano, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS)

mas. Metade dos infartos fatais, 
que deveriam atingir sobretudo 
idosos, ocorre, atualmente, em 
pessoas com menos de 60 anos.

O número de atingidos com 
menos de 40 também tem cres-
cido, segundo a SBC. Uma das 
explicações para esses fatores 
é que “o brasileiro não se trata”, 
sentencia Marcus, apontando 
que 80% dos hipertensos sabem 
que devem se cuidar, mas não 
adotam reeducação alimentar ou 
atividades físicas. Muitos também 
não tomam os remédios indica-
dos para o tratamento, inclusive 
porque esse tipo de doença não 
costuma ser sintomática. Caso 
tudo isso fosse feito, a pessoa 
hipertensa poderia ter mais 16,5 
anos de expectativa de vida.

“Nosso maior desafi o é dimi-
nuir o hiato entre a ciência, os 
conhecimentos e as tecnologias 
e a sua aplicatividade, por isso 
é importante fazer com que 
as pessoas se conscientizem, 
porque a saúde começa com o 
autocuidado”, conclui (ABr).

anos com prevenção e cuidado”.
Praticar atividades físicas; 

ter uma alimentação balance-
ada; controlar o colesterol, a 
pressão arterial e o diabetes; 
evitar fumar; consumir mode-
radamente álcool e sal e usar 
corretamente a medicação indi-
cada pelo médico, quando for o 
caso, são exemplos do que deve 

ser feito para evitar doenças 
arteriais coronárias, acidentes 
vasculares cerebrais (AVC) e 
outros problemas. Embora as 
doenças e também as formas 
de combatê-las sejam conhe-
cidas da comunidade médica e 
mesmo da população em geral, 
o Brasil tem vivenciado a ocor-
rência precoce desses proble-

Profi ssionais com cursos técnicos têm 
em média 18% de acréscimo na renda

50,4%. A maioria declarou-se 
branca (55,9%) e vive em ci-
dades (95,8%), principalmente 
em regiões metropolitanas 
(39,8%). A maioria tem entre 
25 e 44 anos (50,3%) e a maior 
fatia (75%) se situa nas faixas 
médias de renda (de um a dois 
salários mínimos, chegando a 
ganhar R$ 1.874). Essa renda 
corresponde a 44,48% entre 
aqueles que nunca frequen-
taram cursos de educação 
profi ssional, segundo o Senai.

Cursos técnicos têm carga 
horária média de 1.200 horas 
(cerca de 1 ano e 6 meses) e 
são destinados a alunos matri-

culados ou que já concluíram 
o ensino médio. Têm a fi nali-
dade de ensinar uma profi ssão 
ao estudante que, ao término, 
recebe um diploma. “Um 
aumento de renda de quase 
20% não é trivial. Trata-se de 
um diferencial relevante e 
uma prova de que vale a pena 
investir nessa modalidade 
de formação profissional”, 
avaliou o diretor-geral do 
Senai, Rafael Lucchesi, na 
nota divulgada pelo Senai. Ele 
ressalta que o curso técnico é 
“o caminho mais rápido” para a 
inserção qualifi cada do jovem 
no mundo do trabalho (ABr).

Rascunho de Mona Lisa nua pode ser 
de Da Vinci

praticamente iguais, além de 
terem quase o mesmo tamanho. 
A fi gura da mulher nua apresen-
ta alguns pequenos buracos, o 
que sugere que ela pode ter 
sido usada para verifi car seu 
formato em uma tela.

Mais de 10 especialistas 
estão examinando o desenho, 
realizando diversos métodos 
científicos para comprovar 
sua autoria. O objetivo deles é 
averiguar se o esboço foi feito 
antes ou depois que “Mona Lisa” 
foi pintada, em 1503. A própria 
pintura “original” tem sua musa 
inspiradora como uma incóg-
nita. Muitos estudos atribuem 
que ela seria Lisa Gherardini, 
mas há diversas teorias sobre 
quem teria inspirado o gênio 
italiano (ANSA).

ONU elogia 
decisão da 
Arábia Saudita

O secretário-geral da ONU, An-
tónio Guterres, saudou a decisão 
da Arábia Saudita de permitir 
que mulheres dirijam no país. Ele 
afi rmou, em sua conta numa rede 
social, que a medida representa 
um “passo importante na direção 
certa”. Segundo informações, de 
acordo com a nova lei as mulhe-
res podem legalmente obter uma 
carteira de motorista sem pedir 
permissão a um tutor homem no 
país governado pela monarquia 
saudita.

A ONU Mulheres também sau-
dou o anúncio como um marco 
para os direitos femininos no país. 
O diretor regional da agência para 
os Estados Árabes, Mohammad 
Naciri, disse à ONU News ter 
recebido a notícia com muita 
alegria. Para ele, a medida foi 
vista como um “passo simbólico 
da Arábia Saudita na direção de 
mais espaço para os direitos das 
mulheres” (Agência EFE).

Portugal registra menor taxa 
de desemprego desde 2008

Papa entra na luta 
contra ‘fake news’

O papa Francisco entrou na 
luta contra as notícias falsas 
publicadas ao redor do mundo e 
pediu que a Igreja Católica faça 
uma refl exão profunda sobre 
o tema do 52ª Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, que será 
celebrado pela entidade em 13 
de maio de 2018. “Escolhi como 
tema para o Dia da Comunicação 
2018: ‘A verdade vos tornará li-
vres’ (Jo 8, 32). Notícias falsas e 
jornalismo de paz”, escreveu em 
sua conta de Twitter na sexta-
-feira (29).

Em nota, a Secretaria de Comuni-
cação da Santa Sé afi rma que o tema 
“fake news” foi escolhido porque 
as “informações infundadas” são 
aquelas que contribuem para gerar 
e alimentar uma forte polarização 
das opiniões. “Trata-se de uma dis-
torção muito instrumentalizada dos 
fatos, com possíveis repercussões 
no plano dos comportamentos 
individuais e coletivos”, informou 
ainda o Vaticano.

Segundo a entidade, em um 
momento em que as grandes 
empresas da web e governos ao 
redor do mundo estão agindo 
sobre o tema, é também hora da 
“Igreja oferecer uma contribui-
ção, propondo a refl exão sobre as 
causas, sobre a lógica e sobre as 
consequências da desinformação 
na mídia e ajudar a promover 
um jornalismo profi ssional, que 
busca sempre a verdade, e tam-
bém um jornalismo de paz, que 
promova a cooperação entre as 
pessoas” (ANSA).


