
OPINIÃO

Cidadãos globais
ou do cosmos

Vivemos na época do 

abuso do poder por 

homens que se julgam 

acima de tudo e de 

todos, impondo sua 

vontade de forma 

tirânica. 

Não querem assumir 
a responsabilidade, 
inerente a todos os 

seres humanos, de construir 
e benefi ciar o mundo em que 
vivemos para viabilizar a paz, 
o progresso e a evolução. Con-
fi guram um arremedo de seres 
humanos e estadistas, pois com 
suas ações e paixão pelo poder, 
conduzem tudo para o abismo 
das cobiças e vaidades.

Em todo esse período pós-
-guerra, com a supremacia do 
dólar, o que se observou foi 
a falta de mecanismos para 
equilibrar a balança comercial 
e as contas externas, situação 
que permanece desafiando 
o equilíbrio do progresso. 
Globalização e abertura são 
processos que avançam, mas 
não deveriam destruir a au-
tossufi ciência, arrasando os 
países defi cientes e com baixo 
preparo da população, e que 
fazem o papel de fornecedores 
de matérias-primas e mercado 
consumidor.

Os países como o Brasil pre-
cisam de dólares não apenas 
para as importações, como 
também para o turismo para 
cobrir serviços, juros, royalties, 
remessas de lucros e dividen-
dos, e devido às exportações de 
primários serem insufi cientes, 
são atraídos dólares especu-
lativos com taxa abusiva de 
juros. São mecanismos que o 
FMI deveria ter examinado e 
provido uma forma equilibra-
da para impedir a continuada 
sangria enfraquecedora, mas 
principalmente os governan-
tes deveriam evitar a criação 
continuada de passivos.

Durante décadas o dólar 
permaneceu totalmente nas 
mãos dos Estados Unidos. Atu-
almente vários países dispõem 
de reservas em dólares, sendo 
a da China estimada em US$ 3 
trilhões, enquanto os Estados 
Unidos ostentam uma dívida 
de US$ 19 trilhões.  O presi-
dente Donald Trump quer a 
reciprocidade do “toma lá, da 
cá”. Para que haja paz e pro-
gresso no mundo tem de haver 
equilíbrio na balança comercial 
e nas contas correntes, aspecto 
descuidado pela maioria dos 
governantes. 

O tabelamento de preços é 
condenado por grande parte 

dos economistas que, no en-
tanto, não se alarma quando 
o preço do dólar, mercadoria 
rara nos países defi citários, 
fi ca cotado com preço fi xo. A 
cobiça pelo poder e domina-
ção gera desconfi ança mútua. 
Para que a democracia possa 
ser fi rme é necessário que os 
povos se pautem pela mesma 
plataforma de fatos. 

Porém, para esta ter êxito, 
deve ser baseada nos fatos 
concretos das leis naturais 
da Criação, e não em teorias 
fugazes criadas pela mente 
dos homens. Sem alvos co-
muns de aprimoramento das 
condições de vida e da espécie 
humana tudo passa a se basear 
em opiniões individualistas e 
tirânicas.

A escola tem uma grave la-
cuna ao não estimular os estu-
dantes a refl etir sobre o mundo 
em que vivem - o planeta Terra, 
que foi especialmente dotado 
para permitir a vida e o desen-
volvimento do ser humano. Ela 
deveria focar a natureza e suas 
leis, e a nossa responsabilidade 
em preservá-la, para evitar ou 
diminuir a destruição ambien-
tal, econômica e social.

Claudia Costin, colunista do 
jornal Folha de São Paulo, foca-
lizou num artigo os “cidadãos 
globais”, pois nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
recentemente aprovados pela 
ONU, inclui-se a ideia de for-
mar jovens para a cidadania 
global, de forma que a próxima 
geração possa construir um 
mundo melhor. Eu particu-
larmente prefi ro “cidadãos do 
cosmos” como uma vez disse 
Tom Hanks em documentário 
sobre o Big Bang. 

Diariamente nos abaste-
cemos e sobrevivemos com 
recursos da natureza. Não é 
um absurdo lembrarmos e co-
memorarmos o meio ambiente 
apenas numa data específi ca 
a cada ano? Ao longo dos 
séculos, o homem, com o seu 
livre arbítrio, passou a fazer 
escolhas e a tomar decisões 
que acabaram transformando 
o mundo num lugar perigoso 
para se viver. 

Urge eliminar a ignorância 
que tem levado os humanos 
a falhar como nenhuma outra 
espécie.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 

parte do Conselho de Administração 
do Prodigy Berrini Grand Hotel e é 
associado ao Rotary Club de São 

Paulo. É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 
qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.
br) e (www.library.com.br). E-mail: 
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A proposição é do senador Antônio Carlos Valadares (PSB-SE).

A Comissão de Constituição 
e Justiça do Senado aprovou 
ontem (21) o substitutivo do 
senador Antonio Anastasia 
(PSDB-MG) à proposta que 
prevê um recall para o mandato 
de presidente da República. De 
iniciativa do senador Antônio 
Carlos Valadares (PSB-SE), o 
texto original estendia a medi-
da a governadores, prefeitos, 
senadores, deputados (fede-
rais, estaduais e distritais) e 
vereadores após dois anos de 
exercício no cargo. 

No entanto, o substitutivo de 
Anastasia limitou essa possibili-
dade ao chefe do Executivo, que 
poderá ter seu mandato revoga-
do por proposta assinada por, 
pelo menos, 10% do número de 
eleitores que compareceram à 
última eleição presidencial. Com 

isso, tanto a proposta original 
quanto o substitutivo seguem 
para dois turnos de votação no 
plenário da Casa, ainda sem data 
prevista. Para ser aprovada, é 
necessário o apoio de dois terços 
dos senadores. Se aprovado, 
o texto segue para a Câmara, 
onde também são necessárias 
duas votações, também com a 
aprovação de dois terços dos 
deputados.

Pelo texto, caso a população 
decida pela revogação do man-
dato de presidente da Repúbli-
ca, por exemplo, o cargo fi ca 
vago até que o vice-presidente 
assuma. Se este também estiver 
vago, assume o presidente da 
Câmara, que deverá convocar 
eleições diretas ou indiretas, 
dependendo do momento em 
que a revogação ocorrer (ABr).

Estação se caracteriza pela chegada de massas de ar frio, 

procedentes do Sul do continente,

que derrubam as temperaturas.

De acordo com o Instituto 
Nacional de Meteorolo-
gia (Inmet), as chances 

de ocorrência do fenômeno El 
Niño diminuíram no último mês. 
Mesmo que haja confi rmação 
do fenômeno, ele será de baixa 
intensidade.

O período também se carac-
teriza pela chegada de massas 
de ar frio, procedentes do Sul 
do continente, que derrubam 
as temperaturas. 

Essa queda pode provocar 
formação de geadas no Sul, 
Sudeste e em Mato Grosso do 
Sul; neve nas áreas serranas e 
de planalto no Sul do país; e 
friagem em Rondônia, no Acre 
e sul do Amazonas. Na região 
Centro-Oeste, o período seco 
já começou. A tendência é de 
que a umidade relativa do ar nos 
próximos meses fi que abaixo de 
30%, com picos mínimos abaixo 
de 20%. O tempo seco também 
será uma característica da 
Região Sudeste para os meses 
de inverno, especialmente em 
Minas Gerais. 

Papa nomeia 
novo bispo 
para o Piauí

Após mais de um ano 
sem um bispo titular, a 
diocese de Campo Maior, no 
Piauí, fi nalmente recebeu 
a notícia de qual religioso 
ocupará a posição. Ontem 
(21), o Vaticano anunciou 
que o padre Francisco de 
Assis Gabriel dos Santos 
foi nomeado. Santos nasceu 
em 1968 em Esperança, no 
interior da Paraíba, e com-
pletou seu ensino superior 
no Instituto Teológico e 
Pastoral do Ceará - ITEP 
(fi losofi a), no Instituto Tec-
nológico São Paulo ITESP 
(teologia) e na Universida-
de Católica de Pernambuco 
(jornalismo). 

O religioso se ordenou em 
2000 e desde então desem-
penhou várias funções nas 
Dioceses de Recife e de Ga-
ranhuns, como o de pároco 
da igreja de Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro, na 
cidade pernambucana. 
Além disso, desde 2011, 
o católico é o vigário vice-
-provincial Redentorista 
em Recife (ANSA).

PSG quer Cristiano Ronaldo.

Se preparando para a pró-
xima temporada, a diretoria 
do Paris Saint-Germain (PSG) 
confi rmou ontem (21) que irá 
disponibilizar cerca de 220 
milhões de euros para o clube 
se reforçar na janela de trans-
ferências. Os grandes objetivos 
do time parisiense no mercado, 
segundo o jornal “L’Èquipe”, 
são os atacantes Cristiano Ro-
naldo e Kylian Mbappé. Parar 
tirar CR7 do Real Madrid, o 
PSG estaria preparando uma 
proposta de 100 a 150 milhões 
de euros, um valor inferior ao 
que o clube madrilenho espera 
vender o português, já que há 
muitos rumores sobre sua saída.

Já o jovem Mbappé, parece 
que cada vez mais distante de 
permanecer no Monaco. O ata-
cante de apenas 18 anos é alvo 
de diversas equipes europeias, 
tendo como valor de mercado 
mais de 100 milhões de euros. 
O PSG ainda não realizou 
nenhuma grande contratação 
nesta janela de transferência. 
Mas, rumores apontam que o 
zagueiro Pepe, de 34 anos, está 
muito próximo de ser anuncia-
do pelo clube. Também houve 
especulações na mídia francesa 
de que o colombiano James 

No Brasil, o crescimento demográfi co será mais lento, devido às 

taxas de fertilidade mais baixas.

Novas projeções demográ-
fi cas da ONU apresentadas 
ontem (21) mostram que a po-
pulação mundial chegará a 8,5 
bilhões até 2030, um aumento 
de 1 bilhão de pessoas em 13 
anos. A organização fez uma 
atualização de seus cálculos 
que confi rma as tendências 
apontadas no último relatório 
deste tipo, publicado em 2015. 
As Nações Unidas esperam 
que a população mundial au-
mente até 9,8 bilhões pessoas 
em 2050 e que, para 2100, 
o mundo tenha quase 11,2 
bilhões de habitantes. 

Os dados constam do re-
latório Perspectivas da Po-
pulação Mundial: Revisão 
de 2017, lançado hoje pelo 
Departamento dos Assuntos 
Econômicos e Sociais da ONU. 
Mais da metade do crescimen-
to populacional entre hoje e 
2050 se concentrará em nove 
países: Índia, Nigéria, Repú-
blica Democrática do Congo, 
Paquistão, Etiópia, Tanzânia, 
Estados Unidos, Uganda e 
Indonésia. As projeções di-
zem que a Nigéria superará 
os EUA como o terceiro país 
mais populoso antes de 2050.

No Brasil, o crescimento 
demográfi co será mais lento 

Geraldo Magela/Ag.Senado
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Inverno começa com previsão 
de El Niño de baixa intensidade
O inverno no Hemisfério Sul começou ontem (21) à 1h24. A estação, que segue até 22 de setembro às 
17h02, é marcada por um período menos chuvoso nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e na maior parte 
do Norte do país

de normal a abaixo da média, o 
que favorecerá as geadas, mas, 
menos intensas do que em 2016. 
Para o Norte do país, a meteo-
rologia prevê a permanência de 
chuvas variando de normal a 
abaixo do esperado. A exceção é 
o nordeste de Roraima e o centro-
-norte do Pará. A possibilidade 
de ocorrência de temperaturas 
médias abaixo do normal favore-
ce a incidência de friagem, prin-
cipalmente no sul do Amazonas, 
Acre e de Rondônia.

No outono, as chuvas ocorre-
ram com maior intensidade no 
leste da Região Nordeste, princi-
palmente em Pernambuco, Ala-
goas, Sergipe e parte da Bahia. 
Acumulados de chuva muito 
acima da média são comuns 
nessa área. O mesmo ocorreu 
nos anos de 1966, 1975, 1985 e 
2009. O órgão chama atenção 
para o fato de que a estação chu-
vosa na região segue até agosto, 
favorecendo a ocorrência de 
chuvas que podem ultrapassar 
o volume de 100 milímetros em 
um único dia (ABr).

As chuvas devem permane-
cer dentro do esperado para 
o período, exceto São Paulo 
e o sul do Rio de Janeiro, que 
podem ter chuvas acima do 
esperado. As temperaturas 
devem permanecer acima da 
média em grande parte da 
região, mas, em alguns pon-
tos, massas de ar frio podem 

provocar declínio acentuado 
da temperatura e formação de 
geada. O Paraná, Santa Catarina 
e o nordeste do Rio Grande do 
Sul devem ter chuvas acima da 
média. O aumento de frentes 
frias vai contribuir para maiores 
variações de temperatura ao 
longo dos próximos três meses. 

Mesmo assim, elas se mantêm 

População mundial chegará a
8,6 bilhões de pessoas em 2030

devido às taxas de fertilidade, 
que baixaram em quase todas 
as regiões do mundo. O Brasil 
está entre os 10 países que re-
gistraram menor fertilidade em 
relação ao nível de reposição en-
tre 2010 e 2015. Enquanto isso, 
a Índia - que atualmente tem 1,3 
bilhão de habitantes ou 18% da 
população mundial - passará em 
aproximadamente sete anos a 
China - que agora tem cerca de 
1,4 bilhão de habitantes - como 
o país mais populoso do planeta.

Apesar da população do mundo 
seguir aumentando, isso aconte-
cerá a um ritmo mais lento do que 

nos últimos anos devidos a uma 
redução da taxa de fertilidade 
em praticamente todas as regi-
ões, inclusive em lugares onde 
segue sendo muito alta, como 
na África. Nos últimos anos a 
Europa foi o único continente 
onde o número de fi lhos por 
mulher aumentou, passando 
de 1,4 no período 2000-2005, 
para 1,6 no período 2010-2015. 
Apesar isso, a Europa será a 
única região onde o número 
de habitantes se reduzirá entre 
2017 e 2030, passando de 742 
milhões para cerca de 739 (Ag.
EFE/ONU News). 

Avança no Senado 
proposta de recall para 
presidente da República

Paris Saint-Germain 
mira contratações
de CR7 e Mbappé

Rodríguez foi oferecido ao Paris 
Saint-Germain, mas ouviu um 
“não” e virou plano B. 

Na última temporada, o PSG 
fi cou com o vice-campeonato 
da Ligue 1, encerrando a com-
petição com 87 pontos, oito 
atrás do campeão Monaco. 
Sem conquistar nenhum título 
de grande expressão, o clube 
parisiense busca reforçar seu 
elenco para ser competitivo na 
temporada 2017/18 (ANSA).


