
OPINIÃO
Humanidade sem rumo

A construção da Terra 

seguiu uma linha cuja 

meta era dotar o planeta 

de todas as condições 

para acolher a vida com 

sustentabilidade

Cabia aos humanos e seus 
governantes compre-
enderem exatamente 

como a natureza funciona em 
sua automaticidade. Movi-
dos pela cobiça de poder, os 
homens descuidaram disso; 
improvisaram, inventaram, 
contornaram, mas logo os efei-
tos surgiram e hoje o planeta 
apresenta terríveis sinais de 
deterioração ambiental, eco-
nômica e social.

Na natureza tudo foi sa-
biamente disposto para que 
houvesse paz. Com as escolhas 
que fi zeram, os homens atulha-
ram esses caminhos com todo 
tipo de obstáculo. Num mundo 
dominado pelo materialismo, 
onde as pessoas não sabem por 
que estão vivendo nem se es-
forçam para compreender isso, 
o espírito enclausurado tinha 
de adoecer e fi car incapacita-
do para captar a imperecível 
energia espiritual para seguir 
a vida e evoluir.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
consumo de drogas é respon-
sável por cerca de meio milhão 
de mortes a cada ano. Mas este 
número só representa uma pe-
quena parte do dano causado 
pelo problema mundial das 
drogas e é um sinal de que es-
tamos perdendo o rumo. Sem 
o saber espiritual sobre a vida 
e aceitando o conceito de que 
com a morte tudo se acaba, 
decaímos numa forma de vida 
imediatista sempre tentando 
explorar uns aos outros e, com 
isso, criamos um mundo de 
asperezas e despido de amor. 

Como conscientizar os jo-
vens de que o estudo é para o 
bem deles mesmos, para que 
possam se preparar e buscar 
melhores condições de vida? 
Mas com famílias desestrutu-
radas, sem terem frequentado 
creches capacitadas para dar 
bom preparo, muitos deles 
fi cam sujeitos às infl uências 
da mídia. 

O governo deveria ter como 
prioridade conduzir os ci-
dadãos ao aprimoramento e 
proporcionar qualidade de vida 
de forma equilibrada, educan-
do e formando indivíduos que 
buscam a boa administração 

dos recursos da natureza e o 
equilíbrio fi nanceiro. Mas além 
do aumento da miséria, um ter-
ço da população mundial está 
sujeita a condições climáticas 
que produzem ondas de calor 
mortais. 

Governantes displicentes 
com as contas geraram défi cits 
continuados, criando assim a 
ciranda do mercado fi nancei-
ro, deixando de melhorar a 
efi ciência na gestão do Estado 
que tende a se tornar corrup-
ta. Eles se conformaram em 
cobrir esses défi cits internos 
e externos com empréstimos. 
Com o avolumar da dívida, os 
credores passaram a exigir 
garantias de fl uxo de caixa 
positivo para continuar em-
prestando, enquanto o país 
permanece sem rumo diante 
da impossibilidade de aumen-
tar o PIB e a renda per capita.

A globalização priorizou in-
teresses específi cos de ganhos, 
descuidando do equilíbrio 
entre as nações. O populismo 
nacionalista se aproveitou 
do descontentamento geral 
para galgar o poder. Ambos 
descuidam da boa adminis-
tração, abandonando a busca 
da continuada melhora das 
condições de vida. 

No mundo altamente com-
petitivo onde se defrontam 
sistemas diferentes de produ-
ção voltados para o mercado 
externo buscando moeda 
forte, faltam pessoas que se 
preocupem com a qualidade. 
Na medida em que os custos 
aumentam, muitos empresá-
rios vão relaxando, utilizando 
componentes inferiores, con-
tratando mão de obra despre-
parada e sem dar treinamento. 

O homem precisa de um 
novo foco para que se torne 
ser humano do bem com me-
tas elevadas que busca suas 
origens com perseverança e 
confi ança nas leis da Criação. 
Tudo depende disso para que 
as pessoas tenham motivação 
sadia para enfrentar as agruras 
do dia a dia, pois a geopolítica 
tem colocado os governantes 
olhando prioritariamente para 
a concentração do poder e 
riqueza em poucas mãos, e 
descuidando de suas funções.

(*) - Graduado pela FEA/USP, realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(w.ww.vidaeaprendizado.com.br)

e (www.library.com.br).
E-mail: (bicdutra@library.com.br).

Twitter: (@bidutra7).
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Após 
semanas de 
ameaças, 
Coreia do 
Norte recua 
contra EUA

Após semanas de trocas 
de ameaças com os Estados 
Unidos, a Coreia do Norte re-
cuou ontem (15) e disse que 
“esperará” as ações do inimi-
go para, depois, decidir quais 
passos dar. De acordo com 
a agência de notícias KCNA, 
o líder norte-coreano, Kim 
Jong-un decidiu “analisar” 
o “estúpido comportamento 
ianque”.

“Para reduzir as tensões e 
prevenir um perigoso con-
fl ito nuclear na península 
coreana, é necessário que 
os EUA façam escolhas ade-
quadas que se traduzam em 
ações”, afi rmou Kim Jong-
-un. A declaração comprova 
um recuo do líder norte-
-coreano, o qual havia tecido 
várias ameaças aos EUA, a 
última delas sobre um pos-
sível ataque à ilha de Guam, 
território norte-americano 
no Oceano Pacífi co.

Além disso, o país vinha 
realizando testes de mís-
seis constantemente, como 
forma de demonstrar seu 
potencial militar. Apesar 
do gesto, a Coreia do Sul 
também aumentou o tom 
e anunciou que nenhuma 
guerra acontecerá sem o seu 
consenso. “Não deve ocorrer 
nunca mais uma guerra. Nin-
guém pode decidir promover 
uma ação militar sem o nosso 
consenso”, disse o presiden-
te sul-coreano, Moon Jae-in, 
durante a comemoração de 
72 anos pelo fi m da Segunda 
Guerra Mundial e da domi-
nação colonial japonesa na 
península.

O governo de Seul tem sido 
o mais enfático para que os 
Estados Unidos e a Coreia do 
Norte adotem uma solução 
pacífi ca para seu confronto 
e reduzam a troca de amea-
ças. Nas últimas semanas, 
a escalada da tensão entre 
Pyongyang e Washington 
fez os países da Ásia, como 
Japão, Rússia, China e Coreia 
do Sul, a adotarem medidas 
preventivas de escudos anti-
mísseis. Os países imploram 
para que haja um diálogo e 
se evite um confronto mili-
tar direto, que levar a uma 
guerra nuclear (ANSA).

Em mais de 99% dos testes a produção do vírus diminuiu com a 

6MMPr, usando diferentes dosagens e tempos de reação.

O estudo a respeito da 
6-metilmercaptopurina 
ribosídica (6MMPr) foi 

publicado na última sexta-feira 
(11) na revista International Jor-
nal of Antimicrobial Agents, mas 
a instituição divulgou sómente 
ontem (15) a descoberta.

A substância atua contra o 
tipo de zika que circula no Bra-
sil. Os testes foram realizados 
in vitro pelo Departamento de 
Virologia e Terapia Experimen-
tal da Fiocruz Pernambuco.  Em 
mais de 99% dos testes a pro-
dução do vírus diminuiu com 
a 6MMPr, usando diferentes 
dosagens e tempos de reação.

O estudo também identifi cou 
que a 6MMPr é menos tóxica 
para as células neurais, uma boa 
notícia para futuros tratamentos 

Diego Costa diz que foi tratado 

como ‘criminoso’ no Chelsea.

Sem espaço no Chelsea, o 
atacante brasileiro naturalizado 
espanhol Diego Costa voltou 
a comentar sobre sua relação 
conturbada com o técnico 
Antonio Conte. Desta vez, ao 
jornal inglês “Daily Mail”, o jo-
gador afi rmou querer voltar ao 
Atlético de Madrid e disse que 
está sendo tratado como um 
“criminoso” na equipe inglesa. 
Mesmo sendo um dos desta-
ques dos “Blues” na temporada 
passada, com 20 gols marcados, 
Diego Costa recebeu em junho 
uma mensagem de texto do 
treinador italiano informando 
que o atacante não faria mais 
parte dos planos do Chelsea.

Desde então, Diego Costa 
está afastado, e mostrou muita 
mágoa com os diretores do clu-
be londrino. “Eles querem que 
eu fi que treinando com os re-
servas. Eu não teria permissão 
para ir ao vestiário do time pro-
fi ssional e não teria contato com 
nenhum dos jogadores. Eu não 
sou um criminoso!”, comentou. 
Sobre Antonio Conte, Diego 
Costa revelou. “Eu o respeito 
como um grande treinador. Ele 
fez um bom trabalho, eu posso 

110 esportistas já viajaram para a Ásia e mais 71 vão se 

deslocar para o evento, que começa no próximo sábado (19).

Mais da metade dos atletas 
que vão representar o Brasil 
na Universíade de Taipei já 
chegou à cidade taiwanesa 
para se preparar para as 
provas. Segundo a Confede-
ração Brasileira de Desporto 
Universitário (CBDU), 110 
esportistas já viajaram para a 
Ásia e mais 71 vão se deslocar 
para o evento, que começa no 
próximo sábado (19). Entre 
atletas, técnicos e dirigentes, 
o Brasil vai levar cerca de 300 
pessoas para a 29ª edição 
do evento, que é a segunda 
maior competição esportiva 
do mundo em número de 
participantes. 

São previstos 10 mil compe-
tidores de 170 países. A única 
competição que supera esses 
números são os Jogos Olím-
picos, que reuniram 11.238 
atletas de 207 países no Rio 
de Janeiro, no ano passado. Já 
chegaram a Taiwan os atletas 
brasileiros do futebol, vôlei, 
judô, taekwondo, levantamento 
de peso, tênis, saltos ornamen-
tais e esgrima. Ainda faltam 
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Cientistas descobrem 
substância que pode bloquear 

produção do vírus Zika
Cientistas da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em Pernambuco descobriram uma substância que pode 
bloquear a produção do vírus Zika em células epiteliais e neurais

de infecções no sistema nervo-
so. “Diante das manifestações 
neurológicas associadas ao vírus 
Zika e os defeitos congênitos 
provocados pelo mesmo, o de-
senvolvimento de antivirais se-
guros e efetivos são de extrema 
urgência e importância”, afi rma 
o coordenador da pesquisa, 
Lindomar Pena, conforme texto 
enviado pela Fiocruz. 

A investigação da substância 
começou há um ano, fi nancia-
da pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e pela 
Fundação de Amparo à Ciência 
e Tecnologia de Pernambuco 
(Facepe). O próximo passo 
da pesquisa é uma avaliação 
in vivo, ou seja, feita em um 
organismo vivo (ABr).

Mais de 100 atletas brasileiros já 
estão em Taipei para Universíade

desembarcar as delegações de 
tênis de mesa, natação, atletis-
mo, ginástica rítmica, badminton 
e wushu/kung fu.

Em solo asiático, os atletas do 
futebol e do vôlei já disputaram 
amistosos contra o México 
como parte da adaptação à 
ilha, cujo fuso horário difere da 
hora de Brasília em 11 horas. 
No futebol masculino, o Brasil 
empatou em 3 a 3; no feminino, 
o resultado foi uma vitória por 
3x1; e no vôlei masculino, o 
Brasil venceu por três sets a 

dois. Não houve amistoso do 
vôlei feminino.

Como na Olimpíada, os 
primeiros jogos de futebol 
vão ocorrer antes da abertu-
ra ofi cial do evento. O Brasil 
enfrenta a seleção feminina 
da Colômbia, no Chang Gung 
University Stadium, no dia 18, 
às 3h da manhã, horário de 
Brasília. O futebol masculino 
estreia contra a Rússia tam-
bém no dia 18, no Hsinchu 
County Stadium, às 6h30, 
horário de Brasília (ABr).

Diego Costa diz que foi tratado 
como ‘criminoso’ no Chelsea

vender para a China e outros clu-
bes. A língua é melhor para mim 
na Espanha. Se eu sair, vou para 
o clube que eu quero ir, não o que 
está pagando mais”, disparou.

Sem jogar e com contrato 
até 2019, Diego Costa está 
aproveitando suas “férias” em 
sua cidade natal, Lagarto, no 
interior do Sergipe. A cada 
semana sem se apresentar no 
clube inglês, o jogador revela 
que está sendo multado. “ 
Não sou movido pelo dinheiro. 
Estou aberto a fi car um ano no 
Brasil sem jogar, mesmo que o 
Chelsea fi que um ano sem me 
pagar”, concluiu.

A janela de transferências de 
verão se encerra no dia 31 de 
agosto, e Diego Costa é deseja-
do por empréstimo por alguns 
clubes, como o Milan. O atleta 
fi caria até dezembro e depois 
seria transferido ao Atlético de 
Madrid para dar sequência na 
carreira. Na primeira rodada do 
Campeonato Inglês, os coman-
dados de Antonio Conte e atuais 
campeões, foram surpreendidos 
pelo Burnley, ao serem derrota-
dos por 3 a 2 no Stamford Bridge, 
em Londres (ANSA).

ver isso. Mas não como pessoa. 
Ele não é um treinador que 
fi ca perto dos seus jogadores, 
ele é muito distante. Não tem 
carisma”.

O atacante de 28 anos ainda 
não escondeu o desejo de retor-
nar ao clube onde se destacou 
entre 2012 e 2014, o Atlético de 
Madrid. “Meu desejo é ir para o 
Atlético de Madrid. Eu rejeitei 
outras ofertas. Eles queriam me 

Centro de Conveniência e Serviços Panamby S/A
CNPJ nº 07.012.790/0001-74

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam V.Sas. convocadas para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Centro de 
Conveniência e Serviços Panamby S/A, de acordo e nos termos do Artigo 7º, incisos I e II do 
Estatuto Social, a qual será realizada em 28 de agosto de 2017, segunda-feira, às 16:00 horas na 
Sede da Administradora, na Rua José Ramon Urtiza, 975 - 2º Subsolo - Vila Andrade - São Paulo - SP 
- Open Mall Panamby, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. (I) Aprovação de contas 
exercício 2016: (II) Comercialização - Novas locações e prospecções; (III) Operacional - Demonstração 
das obras e melhorias realizadas e implantação de equipe móvel; (IV) Eleição de diretoria - Ratificação 
do prazo de eleição; (V) Aprovação de verba para atualização/regularização contábil da companhia 
e da associação; (VI) Ocupação e uso sala 03 no 2º subsolo pela Mec Gestão através de contrato de 
comodato; (VII) Alienação/venda do imóvel adjudicado - Temakinoru. Informamos que V.Sas. poderão 
se fazer representar por Procurador, especialmente constituído para tal ato por meio de Procuração. 
Neste aspecto, a Administradora se dispõe a representar V.Sas. mediante fornecimento de Procuração, 
bem como, voto por escrito de cada ordem do dia.        A Administração        (15, 16 e 17/08/2017)

Renegociação de contratos, redução nos 
cardápios em restaurantes universitários, 
falta de recursos para manutenção, atraso 
no pagamento de contas. Essa é a reali-
dade de algumas universidades federais, 
que reclamam da falta de verbas e do 
contingenciamento de recursos feito pelo 
governo federal. O presidente da Andifes, 
Emmanuel Tourinho, diz que os valores 
de custeio previstos para este ano para as 
universidades não são sufi cientes.

“Não será possível manter as instituições 
funcionando adequadamente se esse quadro 

não for rapidamente alterado. Os valores 
liberados até agora só garantem o funcio-
namento das instituições até setembro”, diz. 
Segundo ele, não há recursos para concluir 
as obras inacabadas, e universidades mais 
antigas estão com infraestrutura deteriorada 
por falta de recursos para manutenção. “É 
imprescindível recompor imediatamente os 
orçamentos das universidades federais. O 
prejuízo no longo prazo será incalculável”, 
diz Tourinho, que também é reitor da Uni-
versidade Federal do Pará (UFPA).

Na semana passada, o MEC anunciou 

um aumento em cinco pontos percentu-
ais no limite de empenho para custeio e 
investimento de universidades e institutos 
federais. Com o aumento, o limite do cus-
teio, que é utilizado para a manutenção das 
instituições de ensino, passou de 70% para 
75% e o limite de capital, utilizado para ad-
quirir equipamentos e fazer investimentos, 
passou de 40% para 45%. Mesmo com a 
liberação, o presidente da Andifes diz que a 
situação das instituições não muda, quanto 
a sua capacidade de honrar compromissos 
até setembro (ABr).

Universidades federais 'só têm dinheiro' até setembro


