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"Direto de Brasília": Brasil lidera pela quarta vez  ranking mundial de 
felicidade futura

Abnor Gondim

Brasil lidera pela quarta vez ranking mundial de felicidade futura

O Brasil lidera pela quarta vez o ranking de campeão mundial da felicidade futura, 
segundo pesquisa feita por uma instituição estrangeira, o Gallup, em parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa foi feita com mais de 200 mil pessoas em 158 
países, e o Brasil venceu em tudo que diz respeito a ser feliz. Em oito anos, 40 milhões 
de pessoas entraram na nova classe média, e o país alcançou o menor nível de 
desigualdade social dos últimos 52 anos.

A pesquisa mede o nível de satisfação com a vida em 5 anos. O IFF (Índice de 
Felicidade Futura) do Brasil foi de 8,6, superando países como Dinamarca (8,1), Irlanda 
(8), Suíça (7,8), Reino Unido (7,7) e Áustria (7,5). Os piores índices foram detectados em
países como Grécia (5,3), Portugal (5,2), Macedônia (5) e República Árabe da Síria (4,7).
Entre homens e mulheres, nota-se que o sexo feminino é mais feliz do que o masculino. 
Para o futuro, o IFF delas ficou em 6,74, contra 6,69 registrados por eles

Problemas de saúde relacionados ao trabalho atingem 17% dos trabalhadores

Um em cada cinco trabalhadores brasileiros diz ter algum problema de saúde 
relacionado ao excesso de trabalho. Isso representa 17% da população economicamente
ativa do país e a maioria acredita que os problemas apareceram ao logo do tempo de 
profissão.

A conclusão está em um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que
analisou a relação do trabalhador com a atividade exercida. Dos 3700 entrevistados, 44%
se acham bastante exigidos no ambiente de trabalho e 4,3% classificaram a exigência 
como insuportável e que chega até a atrapalhar o desenvolvimento profissional.

Senado aprova projeto de lei que proíbe exigência de caução para emergências

A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou o projeto que proíbe a exigência de
cheque-caução ou depósito bancário para a realização de procedimentos médicos em 
situações de emergência. Pela proposta, nenhuma pessoa pode deixar de ser atendida 
em um pronto-socorro ou em hospitais particulares simplesmente por não ter condições 
de apresentar as garantias de pagamento. Há pouco mais de um mês, o secretário de 
Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Paiva Ferreira, 56 anos, 
morreu devido a um infarto, depois de ter procurado atendimento em dois hospitais 
privados de Brasília. Para atendê-lo, as instituições teriam exigido cheque caução. O 
caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Consumo de bebida alcoólica aumenta entre mulheres

Pesquisa feita por uma empresa especializada em check-up de executivos mostra que 
os indicadores de saúde das diretoras de empresa pioraram nas últimas duas décadas. 
Hoje elas sofrem mais de hipertensão, gastrite, depressão e diabetes do que no início da
década de 90. O consumo de bebidas também aumentou entre as mulheres, segundo 
pesquisa da DATASUS.



Antônio Palocci é escalado para trabalhar na campanha de Haddad

Afastado por duas vezes da Esplanada dos Ministérios por supostas irregularidades, o 
ex-ministro, ex-pefeito e ex-deputado federal Antônio Palocci volta atuar nos bastidores. 
É apontado que ele escalado para trabalhar informalmente na campanha de Fernando 
Haddad à prefeitura de São Paulo. O ex-ministro da Casa Civil atuaria como uma 
espécie de tesoureiro, responsável pela arrecadação da campanha.


