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OPINIÃO
O Brasil sob ataque
O Brasil parece estar sob 

ataque. Pipocam eventos 

negativos, explorados 

e comentados de forma 

negativa pela mídia, 

sem indicar soluções 

nem oferecer esperanças 

de melhoras

A taxa de juros foi eleva-
da supostamente para 
reduzir o consumo num 

país que consome menos. 
Agora se observa que se os 
juros não baixarem, o consu-
mo continuará em queda. No 
entanto, o Brasil poderia ter se 
constituído num país decente, 
com população bem preparada 
para viver em equilíbrio com 
a natureza, desfrutando os 
recursos com os quais foi con-
templado. Faltaram estadistas. 
Surgiram os supostos donos 
do Brasil. 

No pós-guerra, houve uma 
ligeira melhora, mas logo a 
educação foi decaindo e hoje 
somos um dos países mais atra-
sados e caudatários de rique-
zas para o exterior. Gastou-se 
uma enormidade de dinheiro 
para construir estádios de fute-
bol. Esses disparates mostram 
bem como são irresponsáveis 
e prepotentes esses falsos es-
tadistas que tomam o dinheiro 
público e fazem o que querem, 
esquecendo que foram eleitos 
com a responsabilidade de 
zelar pelo erário e para utilizar 
os recursos para o bem da po-
pulação e seu progresso. 

De que valem esses estádios 
se falta tudo o mais? Nada a 
estranhar se o Brasil ainda vive 
o ranço colonialista, decaindo 
a cada dia sem que surjam 
alternativas enobrecedoras. 
Enquanto se desenvolve inten-
sa luta pela conquista e con-
servação do poder, a natureza, 
continuadamente agredida, 
manda seu recado através da 
crise hídrica que avança pelo 
mundo. E nada está sendo 
feito. Nos sertões, as árvores 
continuam sendo derrubadas 
e queimadas, e os esgotos sem 
tratamento lançados nos rios 
e mares.

No mundo enfrentamos 
vários obstáculos. Há a ques-
tão da limitação dos recursos 
naturais e da restauração da 
biocapacidade regenerativa do 
planeta, além do despreparo 
da população e o entrave do 
artifi cialismo das fi nanças que 
se sobrepõe a tudo mais como 
fonte de poder e dominação. 
A humanidade tem perdido 
tempo; a globalização deveria, 
em primeira linha, ter buscado 
o equilíbrio global com a natu-

reza, mas as fronteiras foram 
abertas para o livre fl uxo fi nan-
ceiro e comercial, favorecendo 
o superávit de uns e défi cits de 
muitos, concentrando a rique-
za, colocando os mais frágeis 
em precárias condições, e 
tudo que está sendo feito visa 
à conservação desse estado 
antinatural. 

Repensar o desenvolvimen-
to implica em restabelecer 
o equilíbrio. A escandalosa 
especulação com moedas 
precisa acabar, pois quem leva 
a pior é a população, uma vez 
que as energias estão sendo 
sugadas e há ganho artifi cial 
de poucos, o que significa 
perda para muitos. Além 
disso, o câmbio manipulado 
favorece as exportações de 
uns em prejuízo de outros. 
Atualmente, são visados o 
real, o rublo, a rúpia e o rand 
como moedas potencialmente 
aptas a gerar ganhos especu-
lativos e que têm possibilitado 
ganhos extraordinários para 
os especuladores enquanto a 
economia dos respectivos pa-
íses permanece bem próxima 
da UTI.

A solução real seria a busca 
do equilíbrio nas relações entre 
povos e com o meio ambiente. 
Isso parece não interessar por-
que implicaria na eliminação da 
permissividade especulativa, 
especialmente com o câmbio, 
que tem possibilitado a engor-
da de fi nancistas astutos, sem 
trazer benefício para ninguém. 
Assim como os governantes 
não devem gastar internamen-
te mais do que arrecadam, as 
contas externas também não 
deveriam apresentar défi-
cits continuados, mas sim o 
equilíbrio. Infelizmente tem 
prevalecido o ganho de uns 
com perdas para muitos e 
atraso geral.

O governo deveria admi-
nistrar bem o país em seu 
relacionamento com os outros 
e estabelecer condições para 
o progresso geral. Preparar as 
novas gerações para o século 
21, formando seres humanos 
fortes, de qualidade, constru-
tores e benefi ciadores da Cria-
ção. Em vez disso, os políticos 
se corrompem, enfraquecendo 
o país com o aumento de dívi-
das, não vacilando em entregá-
lo para quem der mais.

(*)_ - Graduado pela FEA/USP, 
realiza palestras sobre qualidade 
de vida. Coordena os sites (www.

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). Autor de: Nola – o 

manuscrito que abalou o mundo; O 
segredo de Darwin; 2012...e depois?; 

O Homem Sábio e os Jovens; e A 
trajetória do ser humano na Terra – 

em busca da verdade e da felicidade 
(bicdutra@library.com.br).
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O estudo Jovens Empre-
sários Empreendedores 
apontou que se tornar 

empreendedor nos próximos 
anos está nos planos de dois em 
cada três jovens brasileiros. As 
principais motivações são rea-
lização de um sonho (76,4%), 
qualidade de vida (75,6%), 
altos ganhos fi nanceiros (70%), 
mercado promissor (66,1%) e 
não ter chefe (64,5%).

Para o estudo, foram realiza-
das 5.681 entrevistas com ho-
mens e mulheres na faixa etária 
dos 25 a 35 anos, das classes 
A B e C, com ensino superior 
completo ou em andamento. 
Metade dos consultados já era 
empreendedor.

O estudo apontou que, no 
Brasil, aqueles que já empreen-
dem são mais ligados às causas 
éticas e socioambientais do 
que os jovens de outros países. 
No Brasil, esse índice alcança 
68,3%, contra média de 49% 
das demais sete cidades pesqui-
sadas, que incluem Nova York, 
Londres, Berlim, Madri, Xangai, 
Bombaim e Moscou. Em Nova 
York e Londres, por exemplo, a 
preocupação com o cenário ético 
é bem menor que no Brasil, atin-
gindo 22%, apontou o gerente de 
Pesquisa e Estatística da Firjan, 
Cesar Kayat Bedran.

“É uma questão que chama 
atenção. A gente categorizou 

No Brasil, aqueles que já empreendem são mais ligados às causas éticas e socioambientais

do que os jovens de outros países.

Após fi car dois anos desaparecido, um gato 
voltou para a casa de seu dono depois de per-
correr cerca de 140 km de território italiano. 
Conhecido como Ogghy, o felino se perdeu da 
família em 2015 durante as férias de verão na 
região de Maremma, no sudoeste da Toscana. 
Desde então, ele viajou por um ano e meio até 
que chegou em sua residência, aparentemente 
magro e maltratado, informou o jornal italiano 
“Corriere della Sera”.

De acordo com o professor de etologia, Fran-
cesco Dessi’ Fulgheri, é normal os gatos machos 
terem uma ligação especial com a casa em que eles 

vivem por um longo tempo, o que pode causar um 
forte apego. A história de Ogghy “não é impossí-
vel, mesmo que se trate de um recorde”, disse. 
A dona do gato, a italiana Bella Pezzoli, que vive 
em Scandicci, uma cidade próxima à capital da 
Toscana, havia divulgado fotos em diversos lugares 
da região, além de ter feito apelos na internet na 
época do desaparecimento do animal.

No entanto, somente esta semana que “Ogghy 
retornou para seu lar e seu sofá preferido”, 
afi rmou Pezzoli. Segundo Fulgheri, o felino foi 
alimentado no decorrer da viagem, pois só assim 
para ter sobrevivido (ANSA).

Diminuir em 10% o con-
sumo de sal poderia salvar 
milhões de vidas, afi rma um 
estudo publicado ontem (11) 
pela revista médica britânica 
The British Medical Journal. 
O sal aumenta os riscos de 
hipertensão e de doenças 
cardiovasculares. Segundo 
a OMS, a maioria dos adul-
tos consome mais do que a 
quantidade recomendada de 
2 gramas de sal por dia, no 
máximo. O excesso de sal, 
presente principalmente em 
alimentos industrializados, 
está na origem de cerca de 
1,65 milhão de mortes provo-
cadas por doenças cardíacas 
em todo o mundo, de acordo 
com a OMS.

Apesar de poucos países 
até agora terem adotado 
políticas públicas para tentar 
diminuir o consumo de sal, 
pesquisadores, atuando con-
juntamente com a indústria 
alimentícia, avaliaram o im-
pacto de estratégias públicas 
de prevenção em 183 países. 

A maioria dos adultos consome mais do que a quantidade 

máxima recomendada de sal por dia.

Volks aceita 
pagar multa 
de US$ 4,3 

bilhões
nos EUA

A montadora a lemã 
Volkswagen anunciou que 
pagará uma multa de US$ 4,3 
bilhões nos Estados Unidos 
por conta do escândalo de 
fraude em testes ambientais 
em veículos com motor a 
diesel. Além disso, a com-
panhia admitirá sua culpa 
no episódio, que estourou 
em setembro de 2015 e aba-
lou sua imagem no mundo. 
No entanto, o acordo ainda 
precisa receber o aval do 
conselho de vigilância da 
empresa, das autoridades 
dos EUA e dos tribunais 
competentes.

Se for aprovado, o pa-
gamento da multa deve 
encerrar os processos civis 
e criminais contra a monta-
dora no país. Em outubro 
passado, a Volkswagen já 
havia assinado um acordo 
com a Justiça dos EUA para 
desembolsar US$ 14,7 bi-
lhões pelo escândalo. Desse 
total, US$ 10 bilhões serão 
destinados a indenizações de 
compradores prejudicados 
pelo esquema de fraude, US$ 
2,7 bilhões, para compensar 
o impacto ambiental das ma-
nipulações, e US$ 2 bilhões, 
para pesquisas de veículos 
não poluentes.

A companhia admitiu ter 
usado um software instalado 
em motores a diesel para 
manipular testes de poluen-
tes nos Estados Unidos e 
na Europa, que ainda tenta 
fechar um acordo com o 
grupo alemão (ANSA)
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Dois em cada três jovens planejam 
empreender nos próximos anos

Uma pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) traçou o 
perfi l de jovens empreendedores em nove cidades do mundo, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo

esses jovens empreendedores 
brasileiros como uma geração 
híbrida. Isso porque eles têm 
a criatividade do empreende-
dor e a inquietude do jovem, 
mas carregam um senso de 
responsabilidade de gerações 
anteriores, de pais e avós. Ou 
seja, eles têm uma preocupação 
mais considerável com ques-
tões socioambientais do que em 
outros países que, em alguns 
casos, são mais individualistas, 
mais preocupados em ganhar 
dinheiro, sem se preocupar 
muito até com o material que 
usam na confecção do seu 
produto”, explicou.

Os resultados  que se aproxi-
mam mais do Brasil são os de 
Moscou e Madri, disse Cesar 
Bedran. “Nenhum deles é igual 
ao do Brasil. Mas se eu for olhar 
uma questão de proximidade, 
eu tenho a Rússia e a Espanha, 
com maior correlação”. Ques-
tões como ética, apego à família, 
otimismo, organização para 
montagem do negócio, gosto 
pela liderança, objetividade 
no negócio são algumas delas. 
Já na área socioambiental, 
os russos não se preocupam 
como os brasileiros: são mais 
individualistas e querem ser os 
primeiros sempre.

O jovem empresário empreen-
dedor brasileiro usa muito tec-
nologia para fazer networking, 
ou construir uma rede relacio-
namentos (57,2%). Esse per-
centual só é maior em Xangai 
(69,1%). Em contrapartida, 
Londres e Nova York têm jovens 
com perfi s mais inovadores e 
que se arriscam muito em novos 
negócios. No Brasil, 82% já pas-
saram por um primeiro emprego 
formal antes de empreender e 
estão montando seu primeiro 
negócio. “Não é uma opção para 
desempregados. Eles escolhem 
empreender”, destacou o geren-
te da Firjan (ABr).

Sal: diminuição no consumo 
mundial salvaria milhões de vidas

E concluíram que investir 
o equivalente a apenas 10 
centavos de dólar por pessoa 
(cerca de R$ 0,32), contribui-
ria grandemente para frear a 
mortalidade.

Os cientistas também esti-
maram, baseados no índice de 
Esperança de Vida Corrigida, o 
número de anos perdidos pela 
população mundial por conta 
do excesso de sal. Segundo 

o estudo, uma alimentação 
menos salgada durante um 
período 10 anos evitaria uma 
perda anual equivalente a 5,8 
milhões de anos de boa saúde. 
O custo dos anos ganhos seria 
equivalente ao que se gasta 
atualmente em remédios 
para tratamento de doenças 
cardiovasculares, apontam os 
pesquisadores (Rádio França 
Internacional).

Gato desaparecido há 2 anos
volta para casa

Com a promessa de eliminar peso, 
fortalecer os cabelos, unhas e digestão, e 
ainda estimular o sistema imunológico, as 
dietas de desintoxicação estão cada vez 
mais na moda. No entanto, seu resultado 
nem sempre é benéfi co.   De acordo com 
os médicos do Hospital Milton Keynes, 
na Inglaterra, esses remédios alternativos 
usados para limpar o “lixo tóxico” do corpo 
acumulado após comer em excesso são 
“perigosos e inefi cazes”.

Segundo eles, recentemente uma mu-
lher de 47 anos de idade foi hospitalizada 
inconsciente depois de sofrer um ataque 
epilético causado ao ingerir um suco detox. 
Ela havia bebido um “coquetel” à base de 
plantas com chá verde, cardo de leite, 
verbena, raiz de valeriana e glutamina. 
Os especialistas afi rmaram que os níveis 

Dieta detox é uma moda
‘perigosa e inefi caz’, diz estudo

As dietas de desintoxicação são mais um 

mito comercial do que uma realidade 

nutricional.

científi cas e os benefícios são de curta 
duração”, ressalta o estudo. “É melhor 
ter uma dieta saudável e variada, com um 
estilo de vida ativo, ao invés de passar 
por uma dieta de limpeza ‘’, completam 
os especialistas (ANSA).

de sódio da paciente foram reduzidos. “É 
preciso ter em mente os riscos drásticos que 
essas dietas podem causar”, dizem eles.

A desintoxicação não é necessariamente 
saudável e não tem nenhuma base cien-
tífi ca. Além disso, os produtos naturais 
também podem causar “efeitos colaterais”. 
De acordo com o estudo, “a própria ideia 
de desintoxicação é um absurdo. Não há 
de fato pílulas, bebidas, loções milagrosas 
que fazem isso. O corpo tem um sistema 
que purifi ca e remove toxinas”. Órgãos 
como os intestinos, fígado e rins purifi cam 
completamente o álcool, drogas, bactérias, 
produtos químicos. 

“As dietas de desintoxicação são mais 
um mito comercial do que uma realidade 
nutricional. Muitas delas são promessas 
exageradas não baseadas em evidências 
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