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Texto 01 
 

 
 
Texto 02 
 

Na China, um cidadão afirma “sou rico porque tenho muitos amigos”, enquanto um etíope questiona: “se 
não tivermos amigos, como podemos sobreviver sozinhos?”. Com essas mensagens de desconhecidos de todo o 
mundo, a ONU comemora nesta quarta-feira (30) o Dia Internacional da Amizade e lembra da importância da 
solidariedade humana especialmente nesse momento de tanta violência e conflitos. 

“Seja qual for a causa, e por mais forte que sejam as forças de animosidade e violência armada, o espírito 
humano é potencialmente muito mais forte. É o nosso dever solene fazer com que ele prevaleça”, disse Ban. 

O chefe da ONU concluiu lembrando que nestes tempos difíceis e imprevisíveis é “vital estender a mão para 
o outro de forma a prevenir o conflito e construir bases de longo prazo para uma paz duradoura” e recordar os 
“laços que nos unem, independente da raça, religião, gênero, orientação sexual ou fronteiras.” 
Disponível em: https://nacoesunidas.org/pedindo-solidariedade-entre-povos-para-o-fim-de-conflitos-onu-marca-dia-internacional-da-amizade/ 

 
Texto 03 
 

Brasileiros estão se mobilizando para ajudar quem precisa em época de isolamento social, em especial os 
grupos de risco.  Preocupada com o aumento do número de casos confirmados da doença, a servidora pública 
Fernanda Salvadé, de 36 anos, entendeu que mesmo confinada, é necessário fazer sua parte. No prédio em 
que mora, na Asa Norte, os vizinhos são em sua maioria idosos. Por isso, ela pensou em alternativas que não 
os colocassem em risco. “Precisamos isolar essas pessoas. Na verdade, todos precisam ficar em casa o maior 
tempo possível”, alerta a servidora.  

Fernanda decidiu, então, fixar um bilhete no elevador, escrito à mão, para chamar a atenção de quem tem 
mais dificuldade em ler. Nele, ela escreveu: “Se você tem mais de 60 anos, eu posso ir no/ao mercado para 
você, sem custo, sem nada, apenas me chame”. E informou seu número de telefone e apartamento.  

O gesto inspirou outros vizinhos a formar um grupo nas redes sociais, com os moradores de risco e a 
equipe de interessados em ajudar. “É uma medida para evitar ao máximo a circulação de pessoas e, 
principalmente, de resguardar o grupo de situação de risco. Eu indo no lugar dessas pessoas, a única ameaça 
seria eu mesma, diminuindo, assim, a gravidade na quantidade de contágio”, acredita Fernanda Salvadé. 

Em Campo Limpo (SP), o analista Weller Neto dos Reis, 29, tem como vizinhas Belinha Marques, 75, e 
Aparecida Marques, 93. “Eu me dispus a ajudar, pois a família delas mora a 10 km de distância”, conta.  
Toda vez que Weller sai de casa para tratar de assuntos pessoais, pergunta às vizinhas se precisam de algo, 
como compras de supermercado, ou se oferece para ajudar em alguma coisa que necessite que elas saiam de 
casa. A intenção é evitar que ponham a saúde em perigo, reforça o analista. 
 
Show particular 
 

Por conta da quarentena, o músico Bernardo Rosa, 38 anos, teve shows e eventos cancelados. Ele decidiu, 
então, fazer música sozinho, em casa. Foi quando teve a ideia de se apresentar em sua varanda, em Águas 
Claras. “Eu estava tocando em casa, conversando com um amigo, e veio a ideia de tocar na varanda. Lembrei 
de ter visto algumas iniciativas na Itália e de famosos, como Chris Martin, do Coldplay”, explica. 

Naquela quarta-feira, o clima não estava amistoso. “Houve aqueles protestos pró e contra o presidente, no 
meio disso tudo, eu pensei: 'preciso dar uma amenizada nisso aí'”, lembra.  

Bernardo montou o equipamento na varanda do apartamento e tocou quatro músicas. Aquela performance, 
acredita o músico, serviu para diminuir a discórdia. Ele conta que, após o pequeno show, ganhou mais de 600 
seguidores no Instagram, rede social pela qual ele transmitiu uma live da apresentação.  

Segundo o artista, os vizinhos foram muito receptivos e, com isso, ele decidiu gravar e transmitir tudo 
sempre que fosse ensaiar. Começou a fazer as apresentações na janela e o gesto ganhou repercussão, com 
mais de 150 pessoas simultâneas assistindo pela internet. 
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As performances, acredita, dão uma força para que pessoas isoladas em casa saiam do desconforto. É o 
caso de um vizinho de Bernardo, que “está se recuperando de uma cirurgia. Ele já me disse que sempre fica 
aguardando as músicas começarem”. 

Segundo a psicóloga Elsie Frances Silva, não é preciso ser profissional de saúde para dar apoio a quem 
precisa. “Frente ao cenário enfrentado, no qual grupos de risco, em sua maioria idosos, devem ficar de 
quarentena, agrava-se a possibilidade de depressão, ansiedades, medos, sentimento de privação de liberdade”, 
destaca. 

De acordo com a profissional, este período de crise, apesar de causar possível instabilidade emocional, 
pode ser vivido como possibilidade ou oportunidade de mudanças. “O sentimento de felicidade que é 
proporcionado quando ajuda-se a quem precisa, pode ser mais bem explicado pelo aumento de dopamina, que 
melhora o humor; e da ocitocina, que beneficia a saúde cardíaca”, enfatiza. 

“Aqui expressada como ato de servir, a bondade abre esperança perante ao caos, seja no coração de quem 
pratica, seja no de quem recebe a ação. Quem pratica deixa de ser egoísta e passa a enxergar a necessidade 
do outro e seu bem estar. Isto é propício para ajudar a dar sentido à vida de ambos, aumenta a autoestima e é 
um ótimo remédio contra a depressão”, reforça a psicóloga. 

Em meio à pandemia e a instabilidade de humor, vale tentar amenizar a dura rotina. “Pessoas que ajudam 
e que são ajudadas, geralmente são mais felizes e tendem a ser mais sensíveis às necessidades daqueles com 
quem convivem”, diz. 
* Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro 
 
Texto 04 
 
"Solidariedade é o amor em movimento" 

A frase é atribuída a Guiomar Albanesi, uma ativista de movimentos de amor ao próximo, e traduz, 
exatamente, o sentimento afetuoso de empatia que se estabelece nas relações humanas, mas não apenas. Os 
seres vivos são naturalmente solidários, com perdão de Charles Darwin. Neste momento de escuridão de 
certezas, imposto pela Pandemia das surpresas sinistras, como nunca, vimos aflorar ações efetivas de 
movimentação do amor ao próximo. Em casos de tragédia extrema como a que vivemos, solidariedade se 
transforma em misericórdia, a manifestação singela da compaixão entre os corações, no sentido de afinidade 
de sentimentos, que acolhe e promove a dignidade das pessoas. 
 
Atitudes em lugar de discursos 
 

O conceito de solidariedade foi ganhando nuances culturais e econômicas ao longo dos séculos. Entretanto, 
sua raiz conceitual e fraterna permanece como um sentimento dos mais adequados para descrever a alma 
humana em todas as religiões, notadamente no Cristianismo, onde o gesto radical da solidariedade se traduz 
em doar a própria vida como prova de amor ao próximo, ou seja, a chamada solidariedade em movimento, que 
transforma pregação em atitudes. 
 
Além das obrigações, o compromisso 
 

Este é o fundamento da campanha das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus, através de suas 
entidades, FIEAM, CIEAM, ELETROS e ABRACICLO, inspiradas no célebre movimento nacional de combate à 
fome, do sociólogo Herbert de Souza, o carismático Betinho, para quem “Quem tem fome tem pressa”. O 
mérito dessa iniciativa é dela ser gerada no âmbito do setor privado, que tem a própria responsabilidade social 
prevista em Lei. Ou seja, as empresas já cumprem, religiosamente, sua parte. No caso de Manaus e região, 
entretanto, essa responsabilidade tem uma diversificação e extensão particulares, posto que suas ações de 
caráter social, historicamente, incluem provimentos de fundos, transformados em Lei, sem a necessidade da 
obrigação. Fundos de interiorização do desenvolvimento, da Universidade do Estado do Amazonas, das micro e 
pequenas empresas, mais de R$ 1,3 bilhão/ano. 
 
A fome dói 
 

Em dois meses de Pandemia, comércio fechado, à exceção dos produtos de primeira necessidade, os 
estoques das indústrias foram-se abarrotando ao limite da redução de quadros funcionais em alguns casos. Ao 
mesmo tempo, os autônomos, os empreendedores da economia informal, diversas categorias de serviços, 
foram alguns dos segmentos que acusaram a penúria e a fome sem tardança. E fome está associada à 
necessidade de continuar vivo. Pois à fome não saciada leva à morte. Quem já a experimentou sabe o quanto 
dói. 
 
Aplausos justos 

Daí os merecidos aplausos a essa iniciativa de solidariedade para aplacar a fome de parcelas crescentes do 
tecido social. Distribuir cestas é um exercício de extrema nobreza e emergência, além de garantia fraterna de 
manutenção da ordem social. Alimentado dignamente, o indivíduo pode participar integralmente das tarefas, 
ações e oportunidades colocadas pela vida e pela sociedade. Instala-se o bem comum pois, somente depois de 
atendida essa necessidade básica, o ser humano se humaniza no mesmo sentido solidário que conduziu aqueles 
que se empenharam no desafio da saciedade alheia. 
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Amparo constitucional duplo 
 

A solidariedade, por isso mesmo, está situada num patamar de mandamento constitucional. No caso da 
Zona Franca de Manaus, como instrumento de redução das desigualdades regionais, o programa e suas ações 
solidárias ganham amparo duplo, pois a solidariedade social nele embutida é declarada como o objetivo 
fundamental da República Federativa do Brasil, ao buscar a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária. Vida longa aos inspiradores e promotores da iniciativa. E se a fome tem pressa, a dignidade das 
pessoas e a partilha de oportunidades entre todos precisam ser revistas. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Publicado pelo Jornal do Commercio em 13.05.2020 
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Alfredo MR Lopes. cieam@cieam.com.br; Editor-geral  
Proposta - RELATO 
 

A partir dos textos lidos, escreva um relato em que se reflita o seguinte conceito judaico: “Pessoa é 
aquele que já se possui e, se possuindo, se oferece.”  
 


