São Paulo, sábado a segunda-feira, 25 a 27 de novembro de 2017

Página 2

Mario Enzio (*)

Efetuar um comentário,
dar uma opinião, pode
custar a cabeça do
desavisado se ao souber
o que está falando.
Acredita mesmo nisso?

T

êm pessoas que quando abrem a boca são
como metralhadora
desgovernada: sai asneira,
absurdos e bobagens para
todos os lados. Nem sempre
estão preocupadas em serem ponderadas, coerentes,
analíticas em relação ao fato
que estão comentando. Penso
que estão mais preocupadas
em ouvir a sua voz, que lhes
encanta e entorpece.
Nada de querer ter algum
bom senso em relação ao assunto. É só para emitir algum
som. E é como se ao ouvir
sua voz é que irá começar a
raciocinar. São pessoas que
não conseguem pensar em
silêncio, em concatenar as
ideias antes de abrir a boca.
Por vezes nem esperam o
outro terminar o que estão
falando e já disparam a se
intrometer e dizer o que não
conseguem entender.
Sim, por mais rápido que
possa haver algum sentido o
que sai primeiro é a emoção
que está contida no desejo de
falar sobre qualquer coisa que
lhe venha à cabeça. E, assim,
surgem debates que fazem
pouco sentido. Interferências
que não estão dentro do contexto ou comentários que não
tem nada a ver com o que está
em questão.
A internet é um local onde
encontramos os comentários
mais desconexos, nem sei se
são intencionais, entretanto
revelam algumas vezes total
desconhecimento do que a
matéria acima estava querendo debater ou pontuar.
Com raras exceções, há
publicações pertinentes, até

bem colocadas e instigantes.
Ou seja, o que se fala tem a
ver com o que está colocando
em foco naquele ato discursivo. No popular: o que se
comenta é parte integrante
ou complementar ao assunto
principal. Vamos pular de um
ponto a outro.
Preste atenção numa mesa
de bar, quando conhecidos
resolvem falar ao mesmo
tempo, suas conversas se
sobrepõem. Ouvem-se várias
vozes. Parece que apesar de
não haver consenso no que
falam, até conseguem se entender, mantém um diálogo
confuso, mas aceso, e a coisa
vai fluindo, sem muita preocupação, porque faz parte do
ambiente e do encontro.
Não há muito com o que
se preocupar, porque grande
parte do que se está falando é
conversa mole sem qualquer
pretensão. Isso pode ser avaliado dessa maneira. Ou seja,
conforme o ambiente, o que
falamos pode ser prejudicial
para nos fazermos entender
ou socializar. Até arranjar um
emprego.
Na hora de responder as
perguntas de um entrevistador exige-se ponderação e honestidade. Mas, não excessos
de franqueza e intimidade. Assim sendo em cada ambiente
o que se fala pode ou não ser
prejudicial à sua aceitação,
confiança ou imagem.
Em reflexão, não saberia
precisar o número de pessoas
que nem esteja preocupada
com isso, batem no peito com
orgulho dizendo: “é meu jeito
de ser” ou “cheguei nessa
idade falando o que me dá na
telha e não vai ser agora que
irei mudar”.
Conhece alguém assim?
(*) - Escritor, Mestre em Direitos
Humanos e Doutorando em
Direito e Ciências Sociais.
Email: (enzio@uol.com.br).

Aposentados
começaram a receber
segunda parcela do 13º

Aposentados e pensionistas
do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) começaram a
receber, desde sexta-feira (24),
a segunda parcela do décimo
terceiro salário. Os primeiros a
receber são os que ganham até
um salário mínimo. A primeira
parcela foi depositada entre os
meses de agosto e setembro.
O depósito da gratificação
será feito junto com a folha de
pagamento mensal do INSS,
que começa a ser depositada
também nesta sexta-feira e
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segue até o dia 7 de dezembro.
Mais de 29,7 milhões de beneficiários receberão a segunda
parte do abono anual, que representa uma entrada extra de
recursos na economia de pelo
menos R$ 20,4 bilhões nos meses de novembro e dezembro.
O pagamento dessa segunda
parte do abono virá com o desconto do Imposto de Renda. Por
lei, não têm direito ao décimo
terceiro os segurados - 4, 6 milhões - que recebem benefícios
assistenciais (Loas) (ABr).
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População brasileira é formada
basicamente de pardos e
brancos, mostra IBGE
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) 2016, divulgada sexta-feira
(24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revela que, no critério de declaração de
cor ou raça, a maior parte da população brasileira residente é parda: são 95,9 milhões de pessoas,
representando 46,7% do total. Em 2012, início da Pnad Contínua, esse percentual era 45,3%
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contingente de cor branca representava 44,2%
do total populacional
do país em 2016, com 90,9
milhões de pessoas. Em 2012,
esse índice era de 46,6%. Mais
8,2% se declararam de cor
preta, um total de 16,8 milhões
de pessoas, no ano passado. Em
2012, eram 7,4%.
Entre as grandes regiões do
país, 76,8% da população do Sul
se declaravam branca, 18,7%,
parda e 3,8%, preta. Na Região
Norte, 72,3% da população
eram parda, 19,5%, branca e
7%, preta. Na Região Sudeste,
a que tem a maior proporção
de população residente, 52,2%
disseram ser brancos, 37,6%,
pardos e 9%, pretos.
No Brasil, no ano passado, a
população residente foi estima-

Universidade
de Pisa lança
programa de
estudos para
estrangeiros

A Universidade de Pisa, no
norte da itália, inaugurou a
“Foundation Course”, um programa de estudos destinado
para alunos estrangeiros que
não possuem os requisitos
mínimos para se inscreverem
nas universidades italianas. A
instituição é a primeira da Itália
a ter adotado o programa, que
já é utilizado em diversas outras
univesidades da Europa.
Serão disponibilizados cursos
em dois tipos de áreas, humanas
e científico, e eles vão preparar
os alunos para serem aprovados nos cursos presentes na
faculdade, como por exemplo,
engenharia ou farmácia. Além
das aulas de acordo com a área
selecionada, os estudantes vão
receber um curso de língua
italiana.
“Através da frequência no
Foundation Course e com a
superação dos relativos exames, os estudantes poderão
sucessivamente prosseguir
com sua carreira acadêmica
inscrevendo-se em um curso
de primeiro nível”, diz em nota
a Universidade (ANSA).

da em 205,5 milhões de pessoas.
Em 2012, eram 198,7 milhões,
uma variação de 3,4%. A Região
Sudeste concentrava 42% da população e registrou aumento de
3,1% em quatro anos. Em relação ao sexo, as mulheres representavam 51,5% da população
residente e os homens, 48,5%,
não sendo observada alteração
nesses percentuais entre 2012
e 2016, segundo o IBGE.
Em 2012, o grupo de pessoas com 60 anos ou mais de
idade correspondia a 12,8%
da população. Em 2016, esse
percentual subiu para 14,4%,
evidenciando o envelhecimento
dos brasileiros. Por outro lado,
a parcela de crianças de 0 a 9
anos na população residente
passou de 14,1% para 12,9%
nesse período (ABr).

No Brasil, no ano passado, a população residente foi estimada
em 205,5 milhões de pessoas. Em 2012, eram 198,7 milhões,
uma variação de 3,4%.

Demora em associar ruído a submarino
causa polêmica na Argentina
A pista mais concreta sobre
o submarino argentino que
desapareceu na semana passada, com 44 pessoas a bordo,
foi fornecida pela Organização
do Tratado de Proibição Completa dos Ensaios Nucleares
(OTPCE), com base em Viena.
No último dia 15, duas estaçoes hidro-acústicas detectaram
“um sinal incomum”, produzido três horas após a última
comunicação da tripulação
com a base e a 48 km do local
onde o submarino estava.
As duas estações, que registraram um ruído “consistente com o de uma explosão
debaixo da água”, ficam na
ilha britânica de Ascenção,
no Atlântico, e o arquipélago francês de Crozet, ao sul
do Oceano Índico. Ambas
formam parte de uma rede
internacional, montada pelos
membros da OTPCE, para
monitorar a realização de
testes nucleares que possam
ameaçar a paz mundial.
As informações dessas estações foram cruzadas com
outras, obtidas pela megaoperação de busca e resgate,
da qual participam 12 países,
além da Argentina. A conclu-

Submarino argentino ARA San Juan, que está desaparecido.

são, divulgada pela Marinha
argentina, foi de que houve uma
explosão no submarino. Navios
e aviões foram mobilizados para
buscar o ARA San Jose no local
indicado pelos sensores, mas as
esperanças de encontrar alguém
com vida são pequenas. Um
submarino só tem capacidade
para armazenar oxigênio durante oito dias. Depois, precisa
subir à superfície para renovar
o ar – coisa que não ocorreu.
“Foi uma explosão pequena.
Não estou dizendo que o submarino explodiu totalmente.
Mas, pela localização e a hora

(da explosão), é possível
que esteja relacionado ao
submarino argentino”, disse
o secretário-geral da OTPCE,
Lassina Zerbo, ao explicar
que, ao contrário do que muitos pensam, o fundo do mar
não é silencioso, está cheio de
ruídos. Algumas famílias dos
44 tripulantes ainda guardam
alguma esperança e continuam na base naval de Mar del
Plata. Do lado de fora, bandeiras, cartazes e correntes
de orações, em solidariedade
aos tripulantes desaparecidos
(ABr).

Tiger Woods voltará a
Príncipe saudita chama
competir após quase um ano aiatolá
do Irã de ‘novo Hitler’
O príncipe herdeiro da Arábia
ANSA

Recentemente
Woods caiu
para a
posição 1005
no ranking
mundial.

Há quase um ano afastado, o
golfista norte-americano Tiger
Woods irá voltar a disputar
uma competição de golfe. O ex-número um do golfe mundial,
de 41 anos, jogará o Hero World
Challenge, que será realizado
entre os dias 30 de novembro
e 3 de dezembro em Bahamas,
no Caribe.
De acordo com o atual número
um do golfe e organizador do
campeonato, Jason Day, Woods está ‘pela primeira vez em
três anos sem dores’. “Neste
campeo
nato, Woods não terá

|

nenhuma pressão sobre ele,
pois haverá apenas 18 jogadores.
Ele me disse que voltou a bater
a bola com a força de antes”,
concluiu o golfista australiano.
O último torneio disputado
por Woods foi em fevereiro, nos
Emirados Árabes Unidos, mas
ele abandonou a competição
por não ter suportado suas
dores nas costas. Woods viu
sua carreira entrar em declínio
em 2009, após a revelação de
que havia traído sua esposa na
época, Elin Nordegren, com
várias mulheres (ANSA).
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No início de novembro, uma
comissão anticorrupção prendeu dezenas de membros da
família real e do governo, em
um ato interpretado como um
expurgo promovido por Bin
Salman para eliminar possíveis
adversários internos. Além disso, ele é acusado de estar por
trás da renúncia - atualmente
suspensa - do primeiro-ministro
do Líbano, Saad Hariri, que
chefia um gabinete de união
nacional com o grupo xiita
Hezbollah, apoiado, armado e
treinado pelo Irã (ANSA).
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Saudita e líder de fato do país,
Mohamed bin Salman, acusou o
guia supremo do Irã, aiatolá Ali
Khamenei, de ser o “novo Hitler
do Oriente Médio”. O ataque
chega em meio à escalada da
tensão entre as duas maiores
potências muçulmanas da
região, que atualmente protagonizam disputas por influência
na Síria, no Iêmen e no Líbano.
“Aprendemos com a Europa que a pacificação não
funciona. Não queremos que
um novo Hitler no Irã repita
no Oriente Médio aquilo que
ocorreu na Europa”, disse Bin
Salman, também conhecido
como “MbS”, em entrevista ao
jornal “The New York Times”,
falando sobre Khamenei. Com
apenas 32 anos e se vendendo
como um “reformista” moderado, o príncipe herdeiro vem
cada vez mais exercendo a
liderança da Arábia Saudita,
que teoricamente é governada
pelo rei Salman, de 81.
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