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OPINIÃO
Dessarranjo 
planetário

Enfrentamos um 

desarranjo global na 

gestão pública. Os 

líderes se afastam 

da ideia de que são 

responsáveis por 

imprimir melhora geral 

na qualidade humana e 

nas condições gerais de 

vida

Crescem as despesas, 
falta bom senso. O au-
mento populacional 

gera um aumento de encargos 
e problemas que se agravam 
com a falta de bom preparo 
para a vida e integração com 
a natureza, permanentemente 
atacada pelo imediatismo. O 
grande desequilíbrio global na 
produção, comércio, empregos 
e consumo está se agravando. 

A OMC, o FMI, a ONU, todos 
teriam de olhar para isso e 
encontrar meios de restabe-
lecer o equilíbrio econômico e 
fi nanceiro entre os países para 
que sejam evitadas as guerras 
comerciais pelos mercados e o 
progresso se faça sem os atuais 
desníveis que aumentam a mi-
séria e pobreza, com igualdade 
de oportunidades, mas sem o 
paternalismo nefasto do manto 
do Estado.

O Brasil, um parceiro frágil, 
está sendo condenado exata-
mente em que? Em defender 
empregos ou empresas? O que 
a OMC diz de países cuja mão 
de obra não perde tempo no 
transporte porque dorme no 
emprego e não se preocupam 
com a preservação da natureza 
e sustentabilidade? No embate 
pelo poder econômico, a situ-
ação mundial é grave. 

China e Estados Unidos com-
partilham os mercados, mas 
a China dispõe de população 
preparada internamente e nas 
universidades do mundo; acu-
mulou capital e desenvolveu 
eficiente parque industrial. 
A infl uência dos EUA no co-
mércio internacional vai se 
reduzindo e as consequências 
para o povo americano são 
imprevisíveis. 

Está surgindo nova plata-
forma de comércio entre os 
países, alimentada pela neces-
sidade de matérias básicas e 
oferta de industrializados com 
preços baixos. O Brasil corre 
o risco de se perpetuar como 
fornecedor de primários com 
efeitos sobre o progresso e a 
qualidade de vida, a menos 
que tenhamos estadistas lú-

cidos e sinceros para realizar 
barganhas equilibradas que 
possibilitem evolução. 

A China mantém considerá-
vel montante de superávit da 
balança comercial. Uma boa 
soma para investir pelo mundo. 
Qual será a tendência para o 
futuro da economia mundial? 
China injeta dinheiro. Qual é 
o efeito sobre o país destina-
tário? Como recupera o valor 
investido? A transação traz 
ganhos para os dois lados?

O Brasil afundou na dívida 
e no despreparo das novas 
gerações, o que torna a situ-
ação ainda mais difícil, mas 
isso está sendo deixado para 
depois. Com primarismo, im-
provisação e incompetência 
mais de 80% dos municípios 
encerraram 2016 em situação 
fi scal difícil ou crítica. Apenas 
13,8% das prefeituras foram 
consideradas de boa gestão. 

Como o Brasil poderá pro-
mover dinamismo na economia 
apesar da dívida e sua projeção 
maligna? Não faltam candida-
tos cobiçando a presidência 
em 2018. Falam no controle 
do défi cit e da dívida nos pró-
ximos cinco anos, no ajuste 
da previdência, mas não se 
dedicam a um plano sério de 
renascimento e recuperação 
do país. 

O egoísmo e a vaidade do-
minam o cérebro atordoando 
a boa vontade. Para promove-
rem pseudo-estadistas não va-
cilam em vender tudo, mesmo 
que não lhes pertença. Estão 
apagando o fogo dos escânda-
los, mas precisamos de planos 
que promovam a recuperação 
geral e renascimento do país.

A visão de melhor futuro 
depende da qualidade dos 
líderes, dos estadistas, da boa 
educação e preparo da popu-
lação. Além disso, é necessário 
que o mercado interno seja 
fortalecido e haja dinheiro 
circulando naturalmente, coisa 
sempre escassa no Brasil de ju-
ros altos e baixa escolaridade. 

Precisamos estabelecer al-
vos nobres que tenham como 
prioridade a melhora geral das 
condições de vida no planeta 
e aprimoramento da nossa 
espécie.
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Guterres afi rmou que os líderes mundiais precisam “criar um 

mundo melhor para todos” e propor uma “globalização justa”.

“A ameaça nuclear 
nunca foi tão gran-
de desde o período 

da Guerra Fria. O medo não é 
abstrato. Milhões de pessoas 
vivem sob uma sombra de ter-
ror causada por provocadores 
testes nucleares da Coreia do 
Norte”, disse Guterres, em sua 
estreia em Assembleias-Gerais 
da ONU.

O português pediu que a co-
munidade internacional, atra-
vés do Conselho de Segurança, 
una-se para combater a ameaça, 
mas de maneira política e diplo-
mática. De acordo com ele, o 
“mundo está com problemas”, 
“com a sociedade global se 
desintegrando”, “em peda-
ços”. Citando questões como 
o aumento da insegurança e da 
desigualdade econômica, além 
de crises fi nanceiras, Guterres 
afi rmou que os líderes mundiais 
precisam “criar um mundo me-
lhor para todos” e propor uma 
“globalização justa”.

O secretário-geral falou 

O chamado Conselho de 

Cardeais começou a se reunir 

em março de 2014 e, desde 

então, se reuniu por 21 vezes.

Os cardeais que estão fa-
zendo a análise da reforma 
da Cúria Romana, um dos 
primeiros atos do Pontifi cado 
de Francisco, informaram que 
os trabalhos estão quase no 
fi m. O chamado Conselho de 
Cardeais - “C9” - começou a 
se reunir em março de 2014 e, 
desde então, se reuniu por 21 
vezes. “Estamos em uns 75% do 
trabalho de revisão da consti-
tuição apostólica ‘Pastor Bonus’ 
sobre a Cúria Romana, e no fi m 
do ano, deveremos estar aptos 
para entregar aos canonistas 
os novos documentos”, disse 
o coordenador do C9, cardeal 
Oscar Rodriguez Maradiaga à 
“Rádio Vaticana”.

Após a reunião da última 
semana, os religiosos devem 
se reunir novamente entre 
os dias 11 e 13 de dezembro. 
“Essa obra de revisão da ‘Pastor 
Bonus’, todavia, não é o único 
objetivo do conselho de car-

Incêndios e perseguições obrigaram os rohingyas a 

abandonarem seus lares.

A população minoritária 
muçulmana rohingya foi quase 
dizimada na cidade de Maung-
daw, em Myanmar, de acordo 
com uma denúncia feita ontem 
(19) pela ONG de direitos 
humanos Arakan Project. 
Segundo os ativistas, em toda 
a zona de Rakhine (enclave 
muçulmano também chamado 
de Arracão) há registros de 
incêndios e perseguições, o 
que obrigou os rohingyas a 
abandonarem seus lares.

O Arakan Project atua 
desde 1999 para melhorar as 
condições dos rohingyas em 
Myanmar, cuja a maioria da 
população é budista e onde 
há históricos confl itos étnicos. 
A denúncia apresentada pela 
ONG local foi corroborada 
pela Human Rights Watch, que 
detectou 214 vilarejos incen-
diados desde o fi m de agosto, 
baseando-se em imagens de 
satélites. Desde o início do 
mês, as Nações Unidas denun-
ciam uma perseguição contra 
os rohingyas, levada a cabo 
pelo Exército de Myanmar.

Estima-se que quase 400 mil 
rohingyas tenham fugido do 
país em busca de asilo em Ban-
gladesh. A crise começou em 
25 de agosto, quando várias 

Dominica ‘perdeu 
tudo’ na passagem 
do furacão Maria

O primeiro-ministro de Domi-
nica, Roosevelt Skerrit, afi rmou 
ontem (19) que seu país perdeu 
tudo e que a “devastação é ge-
neralizada” após a passagem do 
furacão Maria, que alcançou a ca-
tegoria 5 ao atravessar a pequena 
ilha caribenha, mas que perdeu 
força. Skerrit, que precisou ser 
resgatado depois que sua casa 
sofreu graves danos, disse em 
sua conta no Facebook temer a 
confi rmação de que há pessoas 
mortas e feridas, “como resulta-
do dos prováveis deslizamentos 
de terra provocados pelas chuvas 
persistentes”.

“Eu fui resgatado”, disse o pre-
mier, antes de avisar que estava 
a “mercê do furacão. A casa está 
inundando”. “Até agora, perde-
mos tudo o que o dinheiro pode 
comprar e substituir”, disse ele, 
em sua mensagem. Os “ventos 
varreram os telhados das casas 
de quase todas as pessoas com 
quem já conversei. O telhado da 
minha própria residência ofi cial 
foi um dos primeiros a sair voan-
do”, disse Skerrit.

Apesar de a imprensa local 
afi rmar que o “Maria” foi o pior 
furacão que passou por Dominica, 
o premier lembrou que há 38 anos 
o ciclone David, também de cate-
goria 5, atingiu a ilha, com ventos 
de mais de 281 quilômetros por 
hora (km/h) e causou a morte 
de 2 mil pessoas (Agência EFE).

A decisão da Justiça Federal 
de conceder liminar que auto-
riza psicólogos a atenderem 
eventuais pacientes que bus-
quem terapia para reorientação 
sexual causou polêmica nas 
redes sociais. Diversos espe-
cialistas, militantes LGBT, en-
tidades e artistas usaram suas 
contas para protestar contra a 
medida que autoriza o uso de 
“reversão sexual”, tratamento 
proibido pelo Conselho Fede-
ral de Psicologia (CPF) desde 
1999.

O deputado federal Jean 
Wyllys (PSOL-RJ) defi niu como 
“aberração jurídica” a decisão 
que já foi alvo de embate entre 
os parlamentares ligados à 
defesa dos Direitos Humanos 
e a bancada evangélica no 
Congresso. Wyllys avisou que 
vai promover uma mobilização 
no Parlamento e se aliar ao 
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‘Ameaça nuclear nunca foi tão 
grande’, diz Guterres na ONU

O secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, disse ontem (19) que o mundo 
“está em pedaços”, enfrentando sérios “problemas”, e que a ameaça nuclear nunca foi tão grande 
desde o fi m da Guerra Fria

Em seu discurso de aberta da 
72ª Assembleia-Geral, Guterres 
também mencionou o Acordo 
Climático de Paris, o qual os 
Estados Unidos ameaçam se 
dissociar. “O Acordo de Paris 
deve ser cumprido já por todos 
os governos”, pediu, ressaltan-
do que a mudança climática 
está entre os maiores desafi os 
e ameaças para o mundo e 
chamando as emissões de po-
luentes de “suicidas”.

Sobre a crise migratória, que 
afeta a Europa, o Oriente Médio 
e a África desde 2015 devido 
às guerras e confl itos internos, 
Guterres afi rmou que “todo país 
tem o direito de controlar as 
fronteiras, mas deve fazer isso 
protegendo os direitos das pes-
soas em trânsito”. “Imigração 
deve ser uma opção, não uma 
necessidade”, afirmou. “Por 
experiência pessoal, eu sei que 
muitos preferem fi car nos lares 
de seus países que imigrar. A 
mobilidade humana não é uma 
ameaça”, disse (ANSA).

também das ameaças repre-
sentadas por grupos terroristas, 
“que destroem sociedades e 
desestabilizam regiões”. “Pre-
cisamos intensifar o trabalho de 
contraterrorismo de maneira 
integrada”, orientou Guterres, 
propondo a criação, no ano que 
vem, de uma agência interna-
cional de contraterrorismo. 

Mas o português ressaltou a 
necessidade das lideranças 
mundiais atuarem em progra-
mas contra a radicalização, com 
base em educação de jovens e 
integração. “Não vamos conse-
guir combater o terrorismo se 
não resolvermos os confl itos 
que causam o terrorismo”, 
comentou.

Cidades rohingyas em 
Myanmar foram dizimadas

delegacias foram atacadas por 
rebeldes do grupo Exército de 
Salvação Rohingya de Arakan 
(ARSA). Desde então, os mili-
tares de Myanmar perseguem 
e executam de forma indiscri-
minada qualquer muçulmano. 
Pressionado para mediar a 
situação, a Prêmio Nobel da 
Paz de 1991 e conselheira de 
Estado, San Suu Kyi se nega a 
reconhecer a crise. A líder, que 
governa “de facto” o país, voltou 
a dizer que não houve violação 
nas residências rohingyas.

Em um discurso a diploma-
tas em Naypyidaw, a Nobel da 

Paz comentou que “mais da 
metade das residências” está 
intacta e até convidou os es-
trangeiros a visitarem os locais 
para comprovarem a suposta 
normalidade da situação. 
San Suu Kyi também afi rmou 
que “não teme” as críticas da 
comunidade internacional. 
“Condenamos todas as viola-
ções de direitos humanos e a 
violação da lei. Somos um país 
frágil e com muitos problema, 
mas devemos enfrentar todos. 
Não podemos nos concentrar 
apenas em alguns deles”, co-
mentou (ANSA).

Cardeais estão próximos de 
fi nalizar reforma da Cúria Romana

deais. Precisamos responder 
a outros objetivos que o Papa 
nos confi ou. Estamos convictos 
de que o Papa quer incluir, 
por exemplo, mais mulheres e 
mais jovens nos organismos da 
Cúria”, acrescentou o cardeal 
Maradiaga. O grupo revisa o 

documento promulgado pelo 
então papa João Paulo II, em 
1998, e pode mudar a composi-
ção da Cúria Romana - o órgão 
que controla toda a parte ad-
ministrativa da Igreja Católica.

Seguindo na lógica do cardeal 
Maradiaga, Jorge Mario Bergo-
glio quer que as posições mais 
voltadas para a administração 
tenham um rosto mais jovem 
e mais internacional - assim 
como ele já fez em entidades 
fi nanceiras do Vaticano. Além 
disso, todos os Dicastérios - um 
tipo de “Ministério” do Vaticano 
- estão tendo suas estruturas 
revistas e reorganizadas. A ideia 
nesse quesito também seria 
“descentralizar” os processos 
de dicastérios específi cos para 
outros ou para mais de um dele. 
Entre os principais pontos já 
abordados foi a criação de um 
comitê que analisa denúncias de 
abusos sexuais e/ou pedofi lia co-
metidas por religiosos (ANSA).

Liberação da ‘cura gay’ causa 
polêmica nas redes sociais

do CFP que estabelece como 
os profi ssionais da área devem 
atuar nos casos que envolvam 
a orientação sexual de pacien-
tes. O conselho irá recorrer da 
decisão. Publicada em março 
de 1999, a Resolução nº 1 do 
CFP proíbe os psicólogos de 
exercerem qualquer ação que 
favoreça a patologização de 
comportamentos ou práticas 
homoeróticas, bem como de 
colaborarem com eventos ou 
serviços que proponham o 
tratamento e a cura da homos-
sexualidade. Em julho de 2013, 
a Câmara arquivou um projeto 
que derrubava a determina-
ção do conselho e permitia o 
tratamento por psicólogos de 
pacientes que quisessem “re-
verter” a homossexualidade. No 
entanto, o projeto foi retirado 
de tramitação após pressão 
(ANSA).

CFP para recorrer da decisão 
do juiz federal. “É uma aberra-
ção jurídica, como outras que 
acontecem no País. Como é que 
o Judiciário se presta a isso? O 
Judiciário não está agindo de 
acordo com a Constituição”, 
comentou.

A decisão atendeu a uma ação 
de três psicólogos que pediam 
a suspensão de uma resolução 


