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OPINIÃO
Efeitos dos 

desequilíbrios globais

Como explicar a demora 

em dar uma arrancada 

na economia carente? 

Em países como o Brasil 
não há poupança; a 
baixa renda média é 

direcionada para o consumo. O 
investimento é pífi o, pois não 
há interesse maior e o dinhei-
ro excedente, assim como os 
capitais fl utuantes, após o des-
frute do diferencial da taxa de 
juro interno e externo, acaba 
sendo remetido para o exterior 
em vez de permanecer no ciclo 
produtivo. É a nova sangria que 
pereniza a crise. 

A liquidez global criou duas 
esferas: a da economia real, 
que deveria ser a fundamen-
tal, e a das fi nanças, que se 
move em vida independente, 
distante dos problemas e 
fi ns da própria humanidade. 
Catástrofes da natureza e 
econômicas nos afl igem. Com 
a aceleração geral, estamos 
perdendo a capacidade de 
refl etir e analisar a vida e os 
acontecimentos. 

No início do século passado 
houve um movimento para 
fortalecer o Estado como meio 
de suprir os défi cits de capital 
e promover o desenvolvimen-
to. A classe política se foi 
aboletando na força do poder 
político, mas paulatinamente 
o Estado foi perdendo o poder 
econômico. Quem deveria ser 
forte é a população bem prepa-
rada para a vida, pois assim os 
indivíduos seriam autônomos, 
sabendo que em primeira linha 
dependem de si mesmos, de 
seus esforços, e não de um Es-
tado paternalista que amolece 
a fi bra individual. 

Ao completar sessenta anos 
da comunidade europeia, a 
tradicional Europa deveria 
estar na frente, mas se tornou 
um centro de propagação de 
cobiças e enfrenta as fi ssuras 
das escolhas dos indivíduos. 
Algo muito complicado se 
formou nesses anos de globali-
zação e simultânea fragilização 
do Estado e dos cidadãos. O 
sistema foi sendo gerado de 
improvisos, sem olhar para o 
futuro visando os interesses 
imediatistas. A disparidade 
de custos de produção entre 
Kuala Lampur, Malásia e Es-
tados Unidos acaba gerando 
uma situação inusitada de 
precarização que não era alvo 
da ciência econômica. 

As regiões atrasadas que 
deveriam ter evoluído há mais 

tempo, agora provocam uma 
confusão salarial geral atrain-
do a precarização imposta 
por diferentes estruturas de 
remuneração da mão de obra. 
Dessa forma, em breve o caos 
será generalizado, e tudo 
que a humanidade esperava 
construir de qualidade de vida 
poderá cair por terra. 

O alvo da civilização deveria 
ser a busca da continuada 
melhora das condições ge-
rais de vida, como ideal a ser 
perseguido pela humanidade, 
desde o bom preparo das novas 
gerações, até os cuidados com 
a preservação da sustentabi-
lidade ambiental. Nisso todos 
deveriam estar cooperando: 
governo, empresas, universi-
dades e população em geral.

O mundo se acha diante de 
ótima oportunidade para refl e-
tir. O poder econômico na mão 
do Estado acaba solapando a 
liberdade, a responsabilidade 
e o discernimento próprio. Os 
homens do governo acabam 
se colocando como os donos 
da verdade e fazem o que que-
rem para segurar o poder, se 
tornando, por fi m, tiranos. Os 
homens das empresas também 
se sentem atraídos pelo poder 
agindo de forma a manter a po-
pulação subordinada enquanto 
decidem de acordo com o que 
acham que seja o melhor. 

Como equilibrar esse embate 
e promover o progresso com 
liberdade e responsabilida-
de, pois com o aumento da 
população acaba surgindo 
mais desigualdade? As novas 
gerações precisam querer 
ardentemente alcançar a 
melhora geral, e diante da 
concorrência global, que as 
empresas tenham condição 
de produzir, criar empregos e 
distribuir renda. 

Diante das limitações adver-
sas impostas pelos interesses 
econômicos globais, falta ao 
Estado vontade e empenho 
para criar as condições para 
solucionar as questões básicas 
que atravancam o dinamismo 
da economia e a melhora ge-
ral, mantendo a humanidade 
estagnada.
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temas ligados à qualidade de vida. 
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De 2005 a 2015,  o acesso 
daqueles que têm de 
4 a 17 anos aumentou 

entre a população parda e ne-
gra, entre os de baixa renda e 
entre moradores do campo. Os 
avanços foram maiores que os 
registrados entre brancos, ricos 
e moradores da cidade. 

O levantamento foi feito 
com base nos dados da Pnad/
IBGE. Entre os mais pobres, em 
2005, 86,8% estavam na escola, 
contra 97% dos mais ricos. Em 
2015, esses índices passaram, 
respectivamente, para 93,4% e 
98,3%. Entre aqueles que mo-
ram no campo, o acesso subiu 
de 83,8% para 92,5%, enquanto 
a taxa dos moradores de zonas 
urbanas passou de 90,9% para 
94,6%. O crescimento do acesso 
entre negros e pardos - que 
passou, respectivamente, de 
87,8% para 92,3% e de 88,1% 
para 93,6% - foi maior que o da 
população branca - que passou 
de 91,2% para 95,3%.

Na avalição do movimento, 

Os dados de 2015 mostram que o país tem 2.486.245 crianças e 

jovens de 4 a 17 anos fora da escola.

O prefeito João Dória fez a 
doação de seu terceiro salário 
para a instituição Casa Hope, 
que presta apoio à criança e 
adolescente com Câncer. O 
cheque no valor de R$17.948 
foi entregue a vice-presidente 
da Casa Hope, Janet Nicolau 
Martins de Freitas. 

A Casa Hope é uma insti-
tuição 100% fi lantrópica fun-
dada por Cláudia Bonfi glioli 
e Patrícia Thompson, que 
oferece apoio biopsicossocial 
e educacional a crianças e 
adolescentes portadores de 
câncer e transplantados de 
medula óssea, fígado e rins, 
juntamente com seus acom-
panhantes. 

São pessoas com baixo 
poder aquisitivo proceden-
tes de todo o Brasil, que 
precisam de um lugar de 
apoio ao serem encaminha-
das para tratamento em São 
Paulo. Ao proporcionar uma 
rotina normal às crianças e 
adolescentes, a Casa Hope 

Patricia Bezerra, Janet Nicolau, João Dória e Cid Torquato.

O Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (Inpa) 
e a Associação Amigos do 
Peixe-Boi (Ampa) iniciam 
expedição para devolver à 
natureza cinco peixes-bois. 
Os animais, três fêmeas e dois 
machos, estão atualmente em 
um semicativeiro no município 
de Manacapuru, a 68 km de 
Manaus. Eles serão soltos na 
Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Piagaçu-Purus, 
em Beruri, cidade a 173 km da 
capital amazonense.

“Em Manaus, existe um cen-
tro de resgate e reabilitação, 
onde os animais, depois de 
saudáveis, são encaminhados 
para uma área de semicativeiro, 
para se readaptar às condições 
naturais dos rios. Eles fi cam lá 
entre um e cinco anos. Atual-
mente, existem 15 peixes-bois 
na área e a gente vai levar cinco 
desse plantel para reintroduzir 
na natureza”, explicou Diogo 
Sousa, biólogo, pesquisador 
do projeto Peixe-Boi do Inpa. 
Os animais serão colocados em 
piscinas e transportados em 
barco regional, em um percurso 
que deve durar 24 horas. 

Quase 95% dos animais resgatados são fi lhotes, a maioria órfãos, 

já que a mãe foi abatida.Diamante rosa 
foi vendido 
em leilão

Com o nome de “Estrela 
Rosa”, um diamante cor-de-
rosa de cerca de 60 quilates 
foi vendido em um leilão da 
Sotheby’s, uma das gigantes 
do segmento. O diamante, em 
formato oval, foi arrematado 
por US$ 71,2 milhões e superou 
em muito o valor estimado na 
pré-venda, que era de US$ 60 
milhões. 

O valor é um novo recorde 
de preço para qualquer tipo de 
joia leiloada até hoje. Segundo a 
Sotheby’s, a pedra preciosa tem 
a cor rosa mais viva já avaliada 
pelo Instituto Gemológico das 
Américas. Esta é a segunda vez 
que a “Estrela Rosa” é colocada 
em leilão. Há três anos, em 
Genebra, a joia foi vendida para 
um outro comprador, mas ele 
acabou não pagando o valor e 
o diamante voltou ao mercado 
(ANSA/COM ANSA).

O papa Francisco apelou à consciência de todos 
os que tenham “responsabilidade política” perante 
o último “inaceitável” massacre ocorrido na cidade 
de Khan Shijun, no norte da Síria, onde houve 
72 mortos, sendo 20 crianças. “Expresso minha 
fi rme reprovação pelo inaceitável massacre que 
aconteceu na província de Idlib, onde foram assas-
sinadas dezenas de pessoas inocentes, entre elas 
muitas crianças”, afi rmou Francisco, ao término 
da audiência geral na Praça de São Pedro.

O papa disse que rezou pelas vítimas e seus 

parentes e apelou “às consciências de todos os 
que têm responsabilidade política em nível local 
e internacional” para o término desta tragédia e 
alivie a esta população há tanto tempo exausta 
pela guerra”. Também pediu que, “apesar da in-
segurança e dos problemas, que se esforcem por 
fazer chegar ajuda aos moradores da região”. O papa 
Francisco se referia ao suposto ataque químico que 
aconteceu ontem na cidade de Khan Shijun e no 
qual morreram 72 pessoas, segundo o Observatório 
Sírio de Direitos Humanos (Agência EFE).

Polícia de 
Connecticut 
pode usar 
drones com 
armas letais

O estado de Connecticut, na 
costa leste dos Estados Uni-
dos, aprovou um projeto que 
permite à polícia usar drones 
(aparelhos voadores guiados 
por controle remoto) equipa-
dos com armas letais. Caso a 
lei seja aprovada, o estado será 
o primeiro dos EUA a adotar a 
medida. A proposta já passou 
pelo Comitê Judiciário e teve 
34 votos favoráveis e sete con-
trários. O projeto está na pauta 
do plenário da Câmara dos 
Representantes (Parlamento) 
de Connecticut. 

O texto original, enviado 
pelo governo, visava proibir o 
uso de drones para residentes, 
depois que um morador, da 
cidade acoplou uma pistola e 
um lança-chamas a um drone. 
A proposta foi rejeitada três 
vezes até que uma emenda 
manteve a proibição civil, mas 
permitiu que drones armados 
possam ser usados pela polícia. 
Já existe um precedente legal 
nos EUA, uma vez que, desde 
2015, o estado de Dakota do 
Norte permite que a polícia use 
drones equipados com armas 
não-letais, como bombas de gás 
lacrimogêneo, spray de pimen-
ta e balas de borracha.

Apoiadores do projeto de-
fendem que os drones arma-
dos podem ajudar a polícia a 
proteger a população, como 
num ataque terrorista, por 
exemplo. Mas entidades de 
defesa de direitos civis estão 
preocupadas com possíveis 
casos de abuso policial no uso 
dos equipamentos, caso a lei 
seja aprovada (ABr).
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Brasil reduz desigualdade, mas ainda 
tem 2,5 milhões fora da escola

Nos últimos dez anos, o Brasil aumentou o acesso de parcelas mais vulneráveis da população à escola, 
de acordo com levantamento do movimento Todos pela Educação (TPE)

que o país tem 2.486.245 crian-
ças e jovens de 4 a 17 anos fora 
da escola. A maior parte tem 
de 15 a 17 anos, são 1.543.713 
jovens que não frequentam as 
salas de aula. “Temos que tomar 
cuidado quando se diz que es-
tamos quase universalizando. 
Esse discurso tirou pressão 
nos governos”, diz Priscila. “É 
a questão que mais deveria 
envergonhar os brasileiros, 
saber que temos 2,5 milhões de 
crianças e jovens fora da escola 
em pleno século XXI”.

O TPE estabeleceu, em 
2006, metas para melhorar 
a educação até 2022, ano do 
bicentenário da independência 
do Brasil. A primeira delas é a 
matrícula de pelo menos 98% 
das crianças e jovens de 4 a 17 
anos na escola. Para chegar 
a esse percentual, a entidade 
estabeleceu metas intermediá-
rias. Para 2015, a meta traçada 
era que o país tivesse incluído 
96,3%, índice superior à taxa 
atual de 94,2% (ABr).

há uma redução de desigual-
dade “importante, embora não 
sufi ciente”, pois mesmo que os 
indicadores tenham avançado, 
ainda estão entre essas popula-
ções as maiores concentrações 
de crianças e jovens fora da 
escola. “São aqueles que mais 
precisam da educação para 

superar a exclusão e a pobreza. 
Muitos são crianças e jovens 
com defi ciência e moradores 
de lugares ermos. Muitos têm 
gerações na família que nunca 
pisaram na escola”, diz a presi-
dente executiva do Todos pela 
Educação, Priscila Cruz.

Os dados de 2015 mostram 

Casa Hope recebe como 
doação o salário do prefeito

contribui para o aumento 
de suas reais chances de 
vida, descentralizando-os da 

doença e oferecendo espe-
rança, carinho, dignidade e 
respeito.

Cinco peixes-bois serão devolvidos 
à natureza no Amazonas

Hoje (6), antes do início 
da soltura, está prevista uma 
ação para conscientizar a co-
munidade da reserva sobre a 
importância da preservação do 
peixe-boi. Há cerca de um ano, 
o Inpa e a Ampa reintroduziram 
quatro peixes-bois à natureza no 
mesmo local. Os animais são mo-
nitorados, inclusive, com a ajuda 
de moradores da região. 

“Os animais são acompanhados 
hoje por um sistema de teleme-
tria porque há um equipamento 

fi xado na cauda do peixe-boi. 
Esse equipamento emite sinais 
pelos quais o comunitário conse-
gue encontrar o peixe-boi, saber 
a área que ele está ocupando na 
reserva. Foi feita a recaptura de 
um animal e observado que um 
deles engordou mais de 15 quilos, 
cresceu mais de 10 centímetros”, 
disse o pesquisador. “Quase 95% 
dos animais resgatados pelo 
projeto são fi lhotes, a maioria 
órfãos, já que a mãe foi abatida”, 
ressaltou (ABr).

Papa pede consciência por “inaceitável” massacre na Síria


