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OPINIÃO

O fórum econômico 
e a melhoira geral

O mundo enfrenta o 

problema da falta de 

motivação

Americanos podem estar 
motivados com o pro-
jeto “Faça a América 

Grande”, desenvolvido pelo 
presidente Trump. Também a 
China tem metas de progres-
so econômico e tecnológico 
para 2025 anunciadas pelo 
presidente Xi Jinping. E os 
brasileiros? 

O objetivo de progresso geral 
para a humanidade tem estado 
dormente e precisa ser redes-
pertado, pois sem ele as coisas 
seguem em direção oposta. 
Precisamos de sustentabilida-
de no convívio com a natureza 
e nas relações interpessoais, o 
que requer consciência e alvos 
enobrecedores.

Estamos na encruzilhada das 
necessidades internas e dos 
rumos da globalização. A auto-
cracia vai encontrando espaço. 
O dólar se tornou a moeda 
global. No novo mercantilismo, 
o alvo é o acúmulo de dólares. 
Pagam os custos internos 
bem restritos com moeda 
local. Importam as matérias 
primas que não conseguem 
produzir internamente, e vão 
exportando pelo preço míni-
mo para angariar dólares. As 
consequências danosas estão 
evidentes.

Num mundo tão desigual e 
diversifi cado na estrutura de 
produção, como organizar o 
comércio e a circulação fi nan-
ceira? Ainda resta um ranço co-
lonialista sobre os mais fracos. 
No Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, o presidente Trump 
disse estar aberto para realizar 
acordos bilaterais com todos os 
países, mas que não fechará os 
olhos para práticas de comér-
cio “injustas”. 

A globalização tem seu 
valor e suas contribuições, 
mas não poderia promover 
a desindustrialização de pa-
íses nem se sobrepor aos 
seus legítimos interesses. Os 
governantes deveriam zelar 
pela continuada melhora das 
condições gerais e preservação 
da sustentabilidade da vida. 
Os impostos devem servir à 
sociedade, não empobrecê-la. 
Os acordos comerciais devem 
ser condicionados com a busca 
do equilíbrio entre os povos e 
seu desenvolvimento.

Nada pode prosperar en-
quanto prevalecer a forma avil-
tante em que cada um espera 
obter vantagens sobre o outro. 
Formam-se quadrilhas para 
rapinagem deixando os restos 
desmantelados e os problemas 

nas costas da população. O iní-
cio do ano de 2018 trouxe novo 
adiantamento no “Relógio do 
Fim do Mundo”, criado no pós-
-guerra como uma alegoria em 
que a meia-noite representa o 
fi m do mundo em meio a uma 
catástrofe, em especial uma 
guerra nuclear, e consequên-
cias das alterações do clima.

Uma sucessão de erros levou 
à atual situação desequilibra-
da: afastamento do signifi cado 
da vida, falta de preparo, falta 
de propósito de alcançar a 
evolução. O sistema global 
distribui renda, mas acaba 
recolhendo-a com acréscimos. 
O excesso de dinheiro vai para 
a especulação e, quando as 
bolhas explodem, a miséria 
também vai sendo redistri-
buída. Surge a austeridade, o 
declínio do PIB e do consumo. 
O sistema de rapina interferiu 
em tudo, mas a natureza está 
reagindo.

A falta de consideração com 
as áreas de proteção aos ma-
nanciais, com a ocupação de-
sordenada e com o saneamento 
geraram uma perigosa situação 
que se agrava com as altera-
ções climáticas. Governadores 
e prefeitos não podem conti-
nuar administrando da forma 
descuidada como vem fazendo 
sob pena de inviabilização geral 
do país. Na educação, o atraso 
do Brasil é grande e exige um 
esforço do país todo. Quem não 
sabe ler e escrever raramente 
tem clareza no pensar e lucidez 
no raciocínio. 

O afastamento do real sig-
nifi cado da vida acarretou a 
concentração da riqueza e a 
estagnação da evolução da 
humanidade. Para assegurar a 
paz e o progresso é necessário 
que a população adquira bom 
preparo, livre da corrupção e 
da cobiça de poder. Discur-
sando no Fórum Econômico, 
o primeiro ministro da Índia 
Narendra Mori disse: “É neces-
sário que as maiores potências 
do mundo cooperem entre si e 
que a competição entre essas 
potências não se torne uma 
guerra entre elas”.

Índia, Brasil, e tantos outros 
países que mantiveram sua 
população e a economia atra-
sadas têm de alterar o rumo. 
O equilíbrio entre os povos e 
melhores condições gerais de 
vida são necessários para deter 
o avanço da precarização.
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Os cinco pacientes tinham entre 6 e 9 anos de idade.

Pela primeira vez na Chi-
na, cientistas conseguiram 
reconstruir orelhas humanas 
a partir de tecnologia de im-
pressão 3D e células humanas, 
de acordo com um artigo 
publicado na revista “EBio 
Medicine”. A reconstrução 
foi feita em pacientes que 
sofrem de microtia - uma de-
formidade congênita em que 
a orelha não é desenvolvida 
até os primeiros meses de 
gestação. Ela afeta a audição, 
mas também pode acarretar 
outros problemas de caráter 
fi siológico e psicológico.

Os cinco pacientes tinham 
entre 6 e 9 anos de idade. 
Para a reconstrução do órgão, 
os cientistas escanearam as 
orelhas e transferiram os 
dados para uma impressora 
3D, criando um molde novo. 
A cartilagem do órgão foi 
desenvolvida in vitro, ou seja, 
fora do organismo vivo. Para 
tal, foram utilizados condró-
citos - células presentes no 

O presidente da França, 
Emmanuel Macron, alertou 
ontem (31) para o risco de uma 
“invasão” da Turquia no norte 
da Síria. A declaração foi dada 
em entrevista ao jornal “Le 
Figaro”, após o mandatário ser 
perguntado sobre a operação 
militar turca na região de Afrin, 
cujo objetivo é expulsar forças 
curdas. Segundo Macron, a mis-
são se tornará um “problema 
real” caso a soberania síria não 
seja respeitada.

“Pedi imediatamente calma 
e cautela e lancei nossas pre-
ocupações desde o primeiro 
momento”, acrescentou. Em 
resposta, o primeiro-ministro 
da Turquia, Binali Yildirim, 
disse que o presidente francês 
tem uma “ideia errada” sobre a 
ofensiva em Afrin. “O mundo 
inteiro sabe ou deveria saber 

que a Turquia não age com a 
mentalidade de um invasor”, 
salientou. A operação contra 
os curdos começou no dia 20 
de janeiro e, segundo Ancara, 
712 “terroristas” já foram “neu-
tralizados” (mortos, feridos ou 
capturados). 

O governo turco alega que 
a zona de Afrin, perto da 
fronteira entre os dois paí-
ses, é árabe, mas foi tomada 
por milícias curdas durante 
a guerra na Síria. A ofensiva 
foi batizada como “Ramo de 
Oliveira” e conta com o salvo-
-conduto da Rússia. Os alvos 
da missão são os integrantes 
do Partido da União Demo-
crática (PYD), braço sírio do 
Partido dos Trabalhadores do 
Curdistão (PKK), considerado 
uma organização terrorista por 
Ancara (ANSA).

“Wikie”, a orca fêmea recebeu um treinamento especial para 

conseguir “falar” copiando sua adestradora.

Uma orca adestrada em um 
parque aquático na França 
se tornou a primeira de sua 
espécie a conseguir copiar 
palavras humanas como “olá” 
e “tchau”, em inglês. Chamada 
“Wikie”, a orca fêmea recebeu 
um treinamento especial para 
conseguir “falar” copiando sua 
adestradora. E, segundo a Royal 
Society of London (RSL), o 
animal é capaz de pronunciar 
ao menos sete palavras.

Além de “olá” e “tchau”, Wikie 
pode “falar” o nome “Amy”, 
contar de um a três e, por fi m, 
a palavra “framboesa”. O apren-
dizado e o treinamento integram 
uma pesquisa da Universidade 
de St.Andrews, na Escócia, que 
busca entender a comunicação 
dos animais entre si. De acordo 
com os pesquisadores, além dos 
humanos, as orcas são um dos 
poucos animais que têm a capa-
cidade de reproduzir novos sons 
que ouvem de outros bichos. 
“Em mamíferos, isso é muito 
raro. Humanos obviamente são 

O capital humano é responsável por dois terços da riqueza do 

mundo, segundo o Banco Mundial.

Segundo o estudo ‘Mu-
dança na Riqueza das 
Nações’, a cifra passou de 

US$ 690 trilhões para mais de 
um quatrilhão de dólares. De-
pois de analisar o desempenho 
de 141 países, o documento 
concluiu ainda que a riqueza 
global per capita caiu nesse 
período. A queda foi puxada 
pela África Subsaariana, onde 
a população cresceu mais do 
que o investimento.

O objetivo da pesquisa não foi 
classifi car os países de acordo 
com a riqueza, mas descrever 
tendências gerais. Entre 1995 
e 2014, por exemplo, nos 20 
países em que a riqueza per ca-
pita cresceu mais rapidamente, 
a maior parte dos benefi ciados 
está em nações em desenvol-
vimento, como China e Índia, 
por exemplo. Já na América 
Latina e Caribe, destacaram-se 
o Chile e o Peru, pois neles a 

A
N

SA
A

N
SA

W
ils

on
 D

ia
s/

A
B

r

Aumentou 
número de 
alunos do 
ensino médio 
em tempo 
integral

O número de alunos matricu-
lados no ensino médio integral 
em todo o país aumentou 1,5 
ponto percentual entre 2016 e 
2017. Dados do Censo Escolar 
2017 divulgados ontem pelo 
MEC, apontam que 7,9% dos 
estudantes frequentaram essa 
modalidade de ensino no ano 
passado, contra 6,4% no ano 
anterior. Ampliar o tempo de 
permanência do aluno nas es-
colas é um dos objetivos do da 
chamada reforma do ensino mé-
dio, sancionada pelo presidente 
Michel Temer em fevereiro do 
ano passado. 

No último dia 17, o governo 
anunciou a liberação de R$ 406 
milhões para o Programa de 
Fomento às Escolas de Ensino 
Médio em Tempo Integral. O 
recurso será destinado às 27 
unidades da federação ao lon-
go de 2018. “[O ensino médio] 
continua sendo o maior desafi o 
da educação brasileira”, disse a 
ministra interina da Educação, 
Maria Helena Guimarães de 
Castro, ao destacar que a Base 
Nacional Comum do ensino 
médio será encaminhada ao 
Conselho Nacional de Educa-
ção em março. 

Os dados do Censo Escolar 
mostram ainda que, dos 48,6 
milhões de matrículas feitas 
no ano passado em escolas de 
todo o país, 7,9 milhões foram 
no ensino médio, contra 8,1 
milhões na mesma modalida-
de em 2016. De acordo com 
o MEC, a tendência de queda 
observada nos últimos anos 
deve-se tanto a uma redução da 
entrada proveniente do ensino 
fundamental quanto à melhoria 
no fl uxo no ensino médio (a taxa 
de aprovação do ensino médio 
subiu 2,8 pontos percentuais 
de 2013 a 2017).

Na avaliação da ministra in-
terina, o ensino médio aparece 
como uma espécie de grande 
gargalo da educação básica 
brasileira. “Por isso, a priori-
dade da agenda do governo 
foi uma série de ações, como 
a base comum curricular, que 
vai melhorar esse quadro. Essas 
políticas apresentarão resulta-
do mais para a frente, mas são 
fundamentais para que o aluno 
não desista do ensino médio”, 
concluiu (ABr).

Riqueza global aumenta 66% 
em 20 anos, diz Banco Mundial
Relatório lançado pelo Banco Mundial esta semana, em Washington, mostra que a riqueza global 
aumentou 66% entre 1995 e 2014

capital humano, que consiste 
nas habilidades e experiência 
dos trabalhadores. Finalmente, 
vem a soma de ativos e passi-
vos estrangeiros de um país. A 
medida da riqueza avaliada pelo 
Banco Mundial funciona como 
um complemento ao PIB, e não 
como substituição. 

Ela, na verdade, refl ete o es-
tado dos ativos que produzem 
o PIB; e se os investimentos em 
capital produzido, humano e 
natural serão sufi cientes para 
acompanhar o crescimento da 
população. O capital humano é 
o maior componente da riqueza 
do mundo, somando dois terços 
do total. Só que, nos países 
ricos, ele corresponde a uma 
fatia maior: 70%, contra 40% 
nos mais pobres. Por isso, o rela-
tório aponta para a necessidade 
de investir em pessoas para 
criação de riqueza e geração 
de renda futura (ONU News).

riqueza per capita mais do que 
dobrou nesse período. O Brasil 
também registrou crescimento, 
embora em menor intensidade: 
cerca de 20%.

O cálculo da riqueza de cada 
economia e do mundo leva em 

conta quatro fatores. O primeiro 
deles é o capital produzido, que 
inclui construções, máquinas 
e infraestrutura. Em segundo 
lugar, o capital natural, como 
terra agrícola, fl orestas, mine-
rais e petróleo. Em terceiro, o 

Cientistas chineses criam orelhas 
humanas com impressora 3D

tecido cartilaginoso - que foram 
colocados em um suporte bio-
degradável e desenvolvido em 
tubo de ensaio.

Além disso, a cartilagem foi 
utilizada para a reconstrução 
auricular dos pacientes e alcan-
çou resultados satisfatórios ao 
longo da maturação do tecido, 
que levou aproximadamente 2 

anos e 5 meses. De acordo com 
a revista “EBio Medicine”, a 
microtia atinge 1 em cada 5 mil 
pessoas mundo. Mas, em países 
latino-americanos e asiáticos, 
esse índice aumenta. Como o 
corpo humano possui diversas 
reações ao processo, a cirurgia 
ainda não pode ser feita para 
fi ns estéticos (ANSA).

Pesquisa identifi ca primeira orca 
capaz de imitar palavras

bons nisso. Curiosamente, os 
outros mamíferos que fazem isso 
bem são marinhos”, explicou 
Josep Call, um dos responsáveis 
pelo estudo. 

Os golfinhos e as baleias 
belugas são outros mamíferos 
com capacidade de copiar sons 

que aprendem de outros bichos. 
Pássaros como papagaios e al-
guns corvos possuem a mesma 
habilidade. Conhecidas como 
“baleias assassinas”, as orcas 
são os maiores golfi nhos do 
mundo e um dos grandes pre-
dadores dos oceanos (ANSA).

Macron denuncia risco de 
invasão turca na Síria


