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OPINIÃO

Quem se importa 
com o futuro?

O que querem os 

planejadores da 

economia 4.0, ou da 

Quarta Revolução 

Industrial como também 

é denominada?

Fala-se em globalizar as 
questões como a do 
aquecimento e altera-

ção do clima. A chave está no 
equilíbrio. As ações humanas 
não podem se contrapor às leis 
naturais que regulam a física, 
a química, a biologia, etc. Em-
prego, ocupação remunerada, 
educação, sobrevivência con-
digna, dar ênfase ao aspecto 
espiritual da vida, seriam as 
condicionantes para qualquer 
planejamento global, sem o 
que, mais e mais, o ser humano 
tenderá a ser uma peça sem 
alma e sem conteúdo, mas isso 
não tem recebido a necessária 
consideração, permitindo-se a 
ocorrência de crescentes de-
sequilíbrios sócio-econômicos-
-ambientais.

O controle monetário e o 
combate à infl ação se sobre-
põem a tudo porque há algo 
errado no sistema, provocando 
distorções. O Brasil surfou na 
liquidez global que foi entrando 
pelas portas abertas, mas onde 
foi parar todo o dinheiro que 
entrou para aquisições ou 
especulação? 

Se esses montantes tivessem 
permanecido, pelo menos em 
parte recirculando, teriam 
evitado a pesada recessão que 
estamos vivendo, mas essa 
possibilidade é reduzida dada 
a estrutura de país exportador 
de commodities e importador 
de industrializados. Por isso, 
as atividades colaterais vão 
sendo desativadas com o en-
colhimento da indústria. 

O sistema global está des-
truindo empregos nos países 
que fi caram para trás. A ex-
plicação mais utilizada para 
o nervosismo que atingiu os 
mercados globais tem como 
pano de fundo a expectativa 
de que as principais econo-
mias do mundo comecem a 
aumentar as taxas de juros, o 
que deve enxugar a liquidez 
global e tornará as economias 
emergentes menos atraentes 
para os investidores. Isso tem 
ocorrido com frequência. 

Qual é a lógica disso? O sis-
tema tem permitido abusos e 
operações especulativas sem 
seriedade que promovem os 
desequilíbrios geradores de 
crises.

Qual será o efeito para o 
Brasil quando o mundo inteiro 
começar a fugir do risco e saltar 
para as aplicações de seguran-

ça? E para o resto do mundo? 
Quais as causas do desequilí-
brio nas contas públicas? Em 
geral, fala-se dos salários e apo-
sentadorias como se isso fosse 
um acidente esquecendo-se 
que se trata de um processo 
cumulativo empurrado com a 
barriga enquanto havia crédito 
farto. O que efetivamente está 
errado e o que temos feito para 
corrigir as falhas? 

Como disse o presidente 
Trump: “Não podemos esperar 
por outra pessoa, por países 
distantes ou burocratas distan-
tes. Devemos resolver nossos 
problemas, construir nossa 
prosperidade, garantir nosso 
futuro, ou seremos vulnerá-
veis. Ainda somos patriotas?”.

Por mais de um século 
os Estados Unidos tiveram 
trânsito livre no Brasil, nos 
negócios e nos recursos natu-
rais. Poderiam ter contribuído 
mais para o fortalecimento da 
nação. Com sua atitude, pos-
sibilitaram o avanço da China 
na esfera econômica, e quiçá 
na política. Enquanto a China 
não descuida da boa formação 
de suas lideranças e do bom 
aproveitamento das oportu-
nidades econômicas, o Brasil 
afundou na corrupção, dívidas 
e despreparo da população. 

Quem se importa com o 
futuro do Brasil que ainda 
não saiu da condição de país 
inexpressivo sem propósitos 
próprios de melhora? Muitas 
transformações estão ocorren-
do no mundo afetando profun-
damente a vida. A inquietação 
e a ansiedade adentram na 
mente, enquanto a intuição 
permanece frágil para atuar e 
auxiliar. Sem teimosia, de for-
ma fl exível, o ser humano tem 
de buscar com naturalidade 
o equilíbrio-físico-emocional-
-espiritual para ser feliz.

Os desequilíbrios sempre 
surgem quando se desconhe-
ce o funcionamento das leis 
naturais que regem a Criação. 
O homem realizou várias des-
cobertas, mas parou de olhar 
para o conjunto ao se deixar 
seduzir pelo ganho imediato. 

Para tudo existe a solução 
correta, mas deveria ter pes-
quisado seriamente, tendo 
sempre como meta a melhora 
geral e o benefi ciamento do 
planeta com equilíbrio entre 
os povos.
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Atualmente, o local onde a criança reside muitas vezes 

determina sua habilidade de sobreviver ao câncer infantil.

No Dia Internacional de Luta 
Contra o Câncer na Infância, 
lembrado ontem (15), a Chil-
dhood Cancer International 
(CCI), alerta para a necessida-
de de ações globais conjuntas 
para enfrentar o que chama 
de desafi o crescente imposto 
pela doença. Dados da Agên-
cia Internacional de Pesquisa 
sobre o Câncer indicam que 
cerca de 215 mil casos são 
diagnosticados todos os anos 
em menores de 15 anos, além 
de 85 mil casos entre adoles-
centes de 15 a 19 anos.

“Apesar de o número de 
crianças com câncer ser bem 
menor quando comparado à 
incidência global da doença 
em adultos, o número de vidas 
salvas é signifi cativamente 
maior: as taxas de sobre-
vivência em países de alta 
renda chegam a uma média 
de 84% e estão melhorando 
de forma consistente mesmo 
em áreas com menos recursos 

A consolidação da volta da confi ança é condição necessária para 

a retomada do consumo.

Segundo dados apurados 
pelo Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) e 

pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL), o 
Indicador de Confi ança do Con-
sumidor (ICC) cresceu de 41,9 
pontos em janeiro de 2017 para 
43,6 pontos em janeiro de 2018. 

De acordo com a sondagem, 
78% dos brasileiros avaliam o 
atual momento econômico do 
país como ruim contra apenas 
3% que consideram a situação 
ótima ou boa. Para 19%, a 
situação é regular. Quando o 
assunto é a avaliação da própria 
vida fi nanceira, o percentual 
dos que consideram o momento 
atual como ruim cai para 40%, 
enquanto 14% avaliam a vida 
fi nanceira de forma positiva. 
Outros 45% classifi cam o mo-
mento como regular.

Penis Park em Samcheok, na Coreia do Sul.

O Parque Olímpico de Pye-
ongchang, na Coreia do Sul, não 
é o único ponto da cidade que 
está recebendo diversos turis-
tas. A apenas 60 quilômetros, 
fi ca o “Penis Park”, um parque 
onde o grande astro é o órgão se-
xual masculino. O espaço conta 
com cerca de 50 esculturas de 
pênis gigantes, esculpidas em 
diferentes materiais. 

Segundo um dos guias turís-
ticos locais, o parque nasceu 
devido a uma lenda de uma 
jovem mulher que foi deixada 
pelo namorado em uma rocha 
perto do mar e morreu afogada 
em uma tempestade. Com a 
morte dela, todos os peixes 
do mar sumiram. No entanto, 
a maldição foi quebrada após 
um homem ter relações sexuais 
no mar e, repentinamente, os 
peixes voltarem.

“Os moradores entenderam 
que a jovem havia morrido 
antes de conhecer os prazeres 
carnais e que desejava ver o 

O Cristo Redentor dos Andes, 

na fronteira entre Argentina 

e Chile.

Cerca de 120 jovens com-
pletaram nesta semana uma 
travessia a pé pela Cordilheira 
de Andes de 17 dias de viagem. 
O grupo era formado por jovens 
de países como Argentina, 
Chile, Brasil, Paraguai, México, 
Espanha, Alemanha e Portugal 
e membros do movimento ca-
tólico de Schoenstatt.

A travessia, que tinha co-
meçado no dia 20 de janeiro 
e é conhecida como Cruzada 
de Maria, incluiu 400 km de 
caminhada para atravessar os 
Andes, desde os santuários de 
Mendonza, na Argentina, até 
Bellavista, no Chile. Os jovens 
começavam a caminhada todos 
os dias às 6 h da manhã e anda-
vam durante seis horas, percor-
rendo de 26 e 34 quilômetros.

Eles passavam a noite em 
quartos do exército, acampa-
mentos ou até mesmo ao ar 

Peru adota 
medidas 
turísticas 

para 
proteger 
Machu 
Picchu

Com o intuito de prote-
ger a cidade histórica de 
Machu Picchu, o governo 
do Peru anunciou algumas 
medidas para combater a 
grande quantidade de tu-
ristas que visitam o local. A 
partir de julho, os visitantes 
não poderão mais fi car na 
cidade o dia inteiro. Agora, 
terão que escolher entre 
dois horários de visitas, 
das 06h00 às 12h00, ou 
do 12h00 às 17h30. Caso o 
turista queira passar o dia 
em Machu Picchu, deverá 
comprar um ingresso que 
custará US$ 70 cada.

De acordo com as novas 
regras, os turistas devem 
ser acompanhados por um 
guia certifi cado, e os grupos 
não podem ser formados 
por mais de 16 pessoas. 
Todos deverão seguir os 
três circuitos da visita pla-
nejada, sem poder deixar 
o caminho. Além disso, os 
visitantes não poderão en-
trar com guarda-chuvas ou 
bolsas maiores que 33x20 
centímetros, carrinhos ou 
varas, tripés ou sapatos 
com saltos.

“Machu Picchu é uma 
grande atração, mas es-
tamos preocupados com 
a sua sustentabilidade. A 
área está danifi cada por-
que há muitas pessoas ao 
mesmo tempo”, disse San-
dra Doig, vice-diretora da 
“PromPeru”, comissão para 
a promoção do turismo no 
Peru. O número de turis-
tas que visitaram Machu 
Picchu aumentou ao longo 
dos anos. Entre janeiro e 
julho de 2017, cerca de 610 
mil pessoas estiveram na 
cidade histórica (ANSA).
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Indicador de Confi ança do Consumidor 
abre 2018 com crescimento

A passos lentos, o humor do brasileiro com a economia do país e com a sua própria condição 
fi nanceira vem apresentando melhoras, embora ainda permaneça em um patamar baixo

dos consumidores ainda vê 
cenário econômico como ruim. 
Desemprego e preços altos são 
principais justifi cativas

O levantamento apurou 
que entre os que fazem uma 
avaliação negativa a respeito 
da economia brasileira, a 
maior parte cita o desempre-
go elevado como principal 
razão desse desalento (59%). 
Também aparecem com des-
taque os altos preços (55%) 
e as elevadas taxas de juros 
(43%), fatores que acabam 
inibindo o consumo. Embora 
o quadro atual seja negativo 
para parte considerável dos 
consumidores, os brasileiros 
nutrem esperanças de que a 
sua situação fi nanceira me-
lhore em um horizonte de seis 
meses, assim como a do país 
como um todo (SPC/CNDL).

Para o presidente da CNDL, 
José Cesar da Costa, a conso-
lidação da volta da confi ança é 
uma condição necessária para 
a retomada do consumo das 
famílias

e dos investimentos entre os 
empresários. “Mas isso depen-
derá do aumento de vagas de 
emprego e ganhos reais de ren-
da, depois de um longo período 
de queda”, explica. Maior parte 

Câncer: mais de 300 mil crianças 
são diagnosticadas todos os anos

no mundo onde há apoio local e 
internacional”, destacou a CCI, 
por meio de nota.

A campanha alerta ainda para 
a disparidade no acesso ao tra-
tamento do câncer infantil em 
países de baixa e média renda, 
onde vivem 80% das crianças 
e adolescentes com câncer. 
De acordo com o comunicado, 
crianças e adolescentes na 
África, na Ásia, na América 

Latina e em partes do Leste 
e Sul europeu não têm aces-
so apropriado nem mesmo 
a medicamentos essenciais 
e cuidados especializados. 
“Atualmente, o local onde a 
criança reside muitas vezes 
determina sua habilidade de 
sobreviver ao câncer infantil”, 
concluiu a entidade, composta 
por 188 organizações membro 
de um total de 96 países (ABr).

‘Parque do Pênis’ vira atração 
turística em Jogos de Inverno

sexo masculino. Os moradores 
decidiram, então, construir es-
culturas de pênis enormes para 
satisfazê-la”, explicou o guia.

Os habitantes da cidade de 
Samcheok, onde está localizada 
uma vila de pescadores, dizem 
que a lenda tem mais de 500 
anos. O parque, que foi inclu-
sive fi nanciado pelo governo 

sul-coreano, recebeu em 2017 
mais de 270 mil visitantes.

Em comemoração à lenda, é 
realizado um festival na cidade 
durante o qual os visitantes 
podem aprender a esculpir um 
pênis. As esculturas também 
são visitadas por casais que 
querem ter bebês, já que o lugar 
é um culto à fertilidade(ANSA).

Pela fé, jovens atravessam 
Cordilheira dos Andes

livre. A travessia foi criada em 
1999 e ocorre a cada quatro 
anos. Na edição de 2018, o 
Brasil contou com seis partici-
pantes (ANSA).

Com o objetivo de promover os 17 Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs), com foco específico na redução 
das desigualdades, as Nações Unidas e 
a Liga dos Campeões da Europa (Uefa) 
realizam no dia 21 de abril um “Jogo da 
Solidariedade” com a participação de 
diversas estrelas do futebol mundial.

O jogo será no Estádio de Genebra, na 

Suíça, e terá com o brasileiro Ronaldinho 
Gaúcho e o português Luís Figo como 
capitães das duas equipes que disputa-
rão a partida, cujos ingressos já estão à 
venda pela internet. Toda a receita da 
disputa será revertida para a Fundação 
para Crianças da Uefa. Entre os joga-
dores que já confirmaram participação 
na partida estão Cafu, do Brasil e Nuno 

Gomes, de Portugal.
No anúncio da iniciativa, em Genebra, 

o capitão Luís Figo falou, em inglês, 
sobre a honra de participar do evento. 
Ele acredita que o amistoso será uma 
ótima oportunidade para aumentar a 
conscientização do público e angariar 
fundos para projetos humanitários e de 
desenvolvimento (ONU News).

Ronaldinho Gaúcho e Luís Figo serão capitães do Jogo da Solidariedade


