
OPINIÃO
O mundo se desumaniza

Por que o Brasil fi cou 

fora da globalização 

industrial? Seria porque 

na Ásia a mão de obra é 

mais barata? 

A grande zebra foram as 
bolhas especulativas. 
Com a sobra de liquidez 

veio a fome de ganho, pois em-
bora a Terra seja densamente 
povoada, o poder de compra foi 
restringido. Há uma previsão 
de que com as difi culdades fi -
nanceiras ocorra o fechamento 
dos mercados. Os países têm 
de preparar a população e 
fazer acordos bilaterais para 
as trocas necessárias com 
equilíbrio, sem incorrer em 
novos empréstimos, e produzir 
internamente o que não puder 
importar, gerando oportunida-
des de trabalho.

Estados Unidos e China 
formaram uma dupla e juntos 
fizeram a festa. Produção 
transferida. Dívida americana 
em elevação, caixa alta da 
China. Pelo mundo, défi cits, 
dívidas, desindustrialização, 
precarização. Com sete bi-
lhões de almas encarnadas a 
situação geral muda muito. O 
consequente aperto nos bolsos 
gerou o estado de insatisfação 
pública e a busca por milagrei-
ros, mas não é fácil consertar 
o que levou tantos anos para 
bagunçar; ademais, há os con-
fl itos de interesses.

O mundo vive a precarização 
geral. O rendimento se depre-
cia. Gastar com combustível é 
uma necessidade do trabalho 
nas grandes cidades. Pagar um 
preço mais adequado possibili-
taria um pouco mais de dinhei-
ro no bolso para atender outras 
necessidades fundamentais. O 
Banco Central precisa olhar 
para isso e reduzir os juros. 
O colapso global vem cami-
nhando; estudiosos como o 
ambientalista Paul Gilding, 
autor do livro A Grande Rup-
tura, mostram isso. 

A forma materialista de viver 
sem aspirações mais elevadas 
está conduzindo para uma 
situação tumultuada em todos 
os setores, que se agrava com 
o aumento da insatisfação. 
Desde 2008, muitos ativos tó-
xicos estão pendurados neste 
mundo de muitas jogadas es-
peculativas que vinham sendo 
empurrados, mas representam 
muito peso para subir a ladei-
ra do grande buraco aberto. 

Os homens gostam de achar 
culpados.  Seria Trump, com 
toda sua verborragia ácida, o 
grande pato da vez? 

A globalização promoveu 
a centralização das fi nanças 
nos Estados Unidos, mas 
aumentou o desequilíbrio nas 
relações entre os povos. No 
colonialismo, imperava a força 
bruta na dilapidação de rique-
zas. No capitalismo fi nanceiro, 
importa o lucro. No capitalismo 
de Estado, a coordenação da 
produção e controle da mão de 
obra visam o mercado externo 
com preços arrasadores e in-
fl uências no câmbio. 

O Brasil e outros países não 
têm como equilibrar as contas 
externas; sempre dependentes 
e fragilizados, fazem malaba-
rismo, arcando perdas com 
swaps cambiais. Enquanto 
não houver equilíbrio, a paz 
será uma quimera, e a miséria 
uma consequência inevitável. 
O mundo se desumaniza. Ser 
humano é não se deixar vencer 
pela cobiça, raiva, ódio, insatis-
fação. Temos de nos esforçar 
para compreendermos a vida, 
pautando-a em conformidade 
com as leis da Criação, para 
clarifi car continuadamente o 
espírito e os pensamentos.

Temos testemunhado o 
aumento do apagão mental e 
precisamos combatê-lo com o 
bom preparo para a vida e com 
responsabilidade. Os humanos 
receberam a Criação para 
usufruto e desenvolvimento 
espiritual por um determinado 
período de tempo, mas em vez 
de benefi ciar e embelezar tudo 
agiram de forma devastadora, 
atraindo sofrimento e miséria. 
E quanto mais o tempo vai se 
aproximando do limite, mais 
se evidencia a decadência e a 
desvalorização da humanidade 
que não se esforçou para pro-
gredir no saber sobre a atuação 
da Criação. 

Quem não respeita essas leis 
perfeitas tem de arcar com as 
consequências e lidar com o 
efeito da colheita. Reconhe-
cidas e respeitadas, essas leis 
capacitam o ser humano a 
produzir dez vezes mais obras 
benéfi cas e duradouras para 
fortalecer a paz e a alegria.

(*) - É coordenador dos sites (www.
vidaeaprendizado.com.br) e (www.

library.com.br). Autor dos livros: Nola 
– o manuscrito que abalou o mundo; 

O segredo de Darwin; 2012...e 
depois?; Desenvolvimento Humano; 

O Homem Sábio e os Jovens, entre 
outros (bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Cresce número 
de italianos 
satisfeitos

Pela primeira vez em cinco 
anos, aumentou o nível de 
satisfação dos italianos em 
relação a sua condição de vida, 
de acordo com dados publica-
dos pelo Instituto Nacional de 
Estatística (Istat). O número de 
cidadãos com mais de 14 anos 
que sentem uma “alta satisfa-
ção” passou de 35,1% em 2015 
para 41% em 2016, revertendo 
uma longa trajetória de queda 
iniciada em 2011. 

Esse sentimento tende a 
crescer conforme aumenta a 
idade: entre os jovens de 14 
a 19 anos, a satisfação com a 
própria vida chega a 54,1%, 
índice que cai para 34,4% entre 
os maiores de 75. Além disso, 
subiu o número de famílias 
que avaliam que sua situação 
econômica não se alterou (de 
52,3% em 2015 para 58,3% em 
2016) ou melhorou (de 5% para 
6,4%). No entanto, o Istat tam-
bém apontou que os italianos 
são bastante desconfi ados. De 
acordo com a pesquisa, 78,1% 
dos cidadãos do país dizem que 
é preciso fi car “muito atento” 
em relação aos outros. 

No sul, apenas 16,5% da po-
pulação acredita que a maioria 
das pessoas é digna de confi ança, 
índice que sobe para 20,8% no 
centro e 21,7% no norte. Já entre 
as principais preocupações das 
famílias italianas estão crimina-
lidade (38,9%), poluição do ar 
(38%), trânsito (37,9%), difi cul-
dade de estacionar (37,2%) e su-
jeira nas ruas (33%) (ANSA).

Segundo a OMS, 47,5 
milhões de pessoas con-
vivem com algum tipo de 

demência, sendo o Alzheimer 
responsável por cerca de 70% 
dos casos. Ainda não existem 
exames laboratoriais que de-
tectem a doença de Alzheimer 
antes do aparecimento dos 
sintomas clínicos, os quais são 
detectados somente quando 
já há sinais de perda cognitiva 
significativa. Se descoberto 
precocemente, as chances de 
retardar a progressão da do-
ença são maiores.

“O estudo consiste em sin-
tetizar e infundir na corrente 
sanguínea do paciente peptí-
deos pequenos, que possuem 
afi nidade para o peptídeo co-
nhecido como beta-amiloide, 
responsável pela agregação e 
formação das placas amiloidais 
no cérebro. São estas placas 
que, se acumuladas, incorrem 
na perda da capacidade cogni-
tiva e dos neurônios”, comenta 
Luciana Malavolta Quaglio, 
professora doutora do Departa-
mento de Ciências Fisiológicas 
da Santa Casa e responsável 
pelo estudo.

Segundo a pesquisadora, 
os fragmentos peptídicos são 
ligados a um radioisótopo por 
meio do procedimento chama-
do de radiomarcação, o qual é 
realizado em parceria com pes-
quisadores do Instituto Israelita 

Jogos de tabuleiro e palavras cruzadas podem ajudar a manter o 

cérebro em exercício.

Considerado um dos maiores 
artistas contemporâneos da Itália, 
o escultor Arnaldo Pomodoro 
será homenageado na cidade de 
Milão com uma exposição de suas 
principais obras no Palazzo Reale. 
A exposição trará uma retrospec-
tiva que vai abranger toda a cidade 
de Milão e alguns de seus locais 
de mais prestígio, como o Museu 
Poldi Pezzoli, que conta com 
cerca de 30 esculturas criadas 
por Pomodoro desde 1955.

Conhecido pela famosa série 
de esculturas “Sfera com Sfera”, 
que retrata uma enorme esfera 
de metal com uma superfície 
rachada, revelando uma outra 
esfera em seu interior, Pomodoro 
criou a peça originalmente para o 
Vaticano na década de 1960, mas 
depois começou a construí-la para 
decorar organizações pelo mundo 
inteiro. Entre os principais locais 
que são decorados pelas esferas 

A Ordem dos Advogados 
do Brasil de São Paulo (OAB-
SP) acompanhou a operação 
que prendeu ontem (22) 31 
advogados acusados de envol-
vimento com o crime organi-
zado. Entre os detidos está o 
vice-presidente do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos 
(Condepe), Luiz Carlos dos 
Santos. “Acompanharemos 
esse caso, porque existem 
muitas prisões nesse país que 
desmoralizam a pessoa que é 
suspeita e depois quando se 
verifi ca aquela pessoa não é 
culpada”, disse o coordena-
dor da comissão de Direitos 
Humanos da OAB-SP, Martim 
de Almeida Sampaio.

“Destacamos nossos advo-
gados e colaboradores para 
que as prerrogativas dessas 31 
pessoas, homens e mulheres 
que estão sendo conduzidos 
à prisão, tenham os direitos 
preservados e tenham a ga-
rantia constitucional da ampla 
defesa”, acrescentou Sampaio 
sobre as providências toma-
das pela entidade. Caso seja 
comprovado o envolvimento 
dos acusados com a facção 
criminosa, os advogados res-
ponderão processo disciplinar 
e podem ser expulsos da OAB 
e impedidos de exercer a pro-
fi ssão. “Quando comprovado, 

Representantes da OAB e delegados acompanharam

os envolvidos.

A Organização Mundial da 
Saúde (OMS) estima que pelo 
menos 1 mil novos casos de 
microcefalia, associados à in-
fecção pelo vírus Zika durante 
a gestação, sejam registrados 
no Brasil. A informação foi 
divulgada ontem (22) pelo 
diretor de Saúde Infantil da 
entidade, Anthony Costello, 
durante coletiva de imprensa 
em Genebra. “Sabemos que, no 
Brasil, existem hoje 2,1 mil casos 
confi rmados, mas ainda há mui-
tos outros sendo investigados. 
Esperamos que mais mil casos 
sejam descobertos. Sabemos 
que o problema não irá embora 
no Brasil. Todos os meses, entre 
150 e 200 casos de microcefalia 
são identifi cados”

Segundo o último boletim 
epidemiológico do Ministério da 
Saúde, o país tem 3.086 casos 
em investigação para microce-
falia associada ao Zika. 

Costello destacou que os 
casos, apesar de muitos, de-
vem ser investigados e acom-
panhados um a um, por meio 
da análise de especialistas das 
mais diversas áreas. O diretor 
da OMS alertou ainda que 
muitos países não contam com 
sistemas de vigilâncias e meca-
nismos efi cazes para monitorar 
casos de microcefalia ou mesmo 
serviços de apoio às famílias.

“O quadro pode não cons-
tituir mais uma emergência 
global em saúde pública nos 
termos ofi ciais, mas é um pro-
blema de saúde global de gran-
de preocupação para o mundo, 
69 países registraram casos 
de Zika nos últimos dois anos. 
Estamos falando de um vírus 
que causa danos neurológicos 
e potencialmente defi ciência 
ao longo de toda a vida, o que 
representa um grande golpe 
para essas famílias” (ABr).
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Estudo da Santa Casa pode ajudar no 
diagnóstico precoce do Alzheimer

Um estudo em desenvolvimento pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo pode 
ajudar no diagnóstico precoce da doença de Alzheimer

Confi ra alguns mitos 

e verdades sobre o 

Alzheimer:

O primeiro sintoma do 

Alzheimer é a perda de 

memória? 

Sim, é verdade. A perda de 
memória é o sintoma inicial. Ou-
tros sintomas, como isolamento 
social e perda da independência 
para ações do dia a dia ocorrem 
em estágios mais avançados;
Ter esquecimentos 

constantes signifi ca que a 

pessoa tem Alzheimer? 

Não é verdade. Podem estar 
relacionadas a outras demên-
cias. No entanto, caso ocorram 
com certa frequência, é impor-
tante que um médico especia-
lista seja consultado.
Quem tem Alzheimer não 

consegue compreender o 

que se passa ao redor? 

Neste caso, dependerá do 
estágio da doença. Isso ocorre 
geralmente em casos interme-
diários e avançados, quando a 
pessoa começa a não ter noção 
do que está acontecendo.
· Praticar atividade 

física é importante para 

combater a doença?

Sim, é verdade. A atividade 
física é importante, assim como 
o treino cognitivo, ou seja, o 
exercício do cérebro. Jogos de 
tabuleiro e palavras cruzadas 
podem ajudar a manter o cé-
rebro em exercício.

Albert Einstein, e assumem um 
papel de marcadores biológicos 
que acusam, em imagens, o 
acúmulo de placas amiloidais 
no cérebro e, consequentemen-
te, detectam precocemente o 
Alzheimer. “Por enquanto, o 
estudo está sendo testado em 
camundongos e tem tido resul-
tados satisfatórios. Estimamos 
que, em um futuro próximo, os 
bons indicadores continuem e 
que possamos avaliar sua efi -
ciência também em humanos”, 
afi rma Luciana. 

Para o professor doutor 
Hudson de Sousa Buck, chefe 
do Departamento de Ciências 
Fisiológicas da Santa Casa, 
quanto antes a doença for 
detectada, maiores as chances 
de sucesso no tratamento. “O 
Alzheimer é mais comum em 
pessoas na terceira idade. E 
como vivemos em uma socieda-
de na qual a expectativa de vida 
é cada vez maior, a tendência 
é que os casos aumentem ao 
passo que a população vive 
mais”, conclui.

OAB-SP acompanha prisões 
de advogados acusados de 

conluio com crime organizado

nós expulsamos sem vacilação 
alguma”, disse Sampaio.

A Operação Ethos partiu de 
uma investigação iniciada há 
um ano pela Polícia Civil de 
Presidente Prudente, no interior 
paulista, que indica que os advo-
gados atuavam em conluio com 
criminosos dentro do sistema 
penitenciário. O vice-presidente 
do Condepe, Luiz Carlos dos 
Santos, foi um dos alvos da 
operação por suspeita de ter 
recebido R$ 130 mil para fazer 
falsas denúncias com o intuito 
de desestabilizar a Secretaria da 
Segurança Pública (SSP).

Para Sampaio, caso se con-
firmem as suspeitas sobre 
o uso do órgão de Direitos 
Humanos para apoio ao crime, 
a punição de Santos deve ser 
rigorosa. No entanto, o coor-
denador de Direitos Humanos 
da OAB pediu cautela em 
relação à situação. Sampaio 
enfatizou ainda que a pos-
sível infi ltração do crime no 
Condepe não pode se tornar 
um pretexto para atacar 
aqueles que trabalham contra 
a violência do Estado e outras 
formas de violação de direitos 
básicos (ABr).

OMS estima mais
1 mil novos casos de 
microcefalia no Brasil

Milão comemora os
90 anos do

escultor Pomodoro

de Pomodoro, estão a sede da 
ONU, em Nova York; o Trinity 
College em Dublin; o The Chris-
tian Theological Seminary em 
Indianápolis; a Universidade de 
Tel Aviv, em Israel, entre outros.

Criado e produzido pela Funda-
ção Arnaldo Pomodoro junto com 
o Palazzo Reale, a mostra conta 
com a colaboração da galeria 
“Mondo Mostre”, além de diversos 
patrocinadores, inclusive a cidade 
de Milão. A mostra acontece entre 
30 de novembro e 5 de fevereiro 
de 2017 (ANSA).


