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O grande atraso do Bra-
sil decorre da falta de 
preparo da população 

que tem permanecido apar-
tada dos reais problemas da 
vida, sendo condicionada a um 
viver de quimeras e ilusões, 
esquecendo que o progresso 
pessoal e do país é fruto do 
trabalho dedicado na autoe-
ducação e na concretização 
dos propósitos enobrecedores. 
Futebol, carnaval e telenovela 
são importantes como lazer, 
não como fi nalidade de vida.

Há um confuso embate 
político e uma forte tentação 
dos políticos de esquerda 
para abraçar o capitalismo de 
Estado, centralizando o poder, 
interferindo em tudo, amea-
çando a já precária liberdade. 
Os de mercado estão tensos, 
dado o aumento da insatisfa-
ção da população induzida a 
acreditar que o Estado pode 
tudo, mas ao crer nisso podem 
estar entrando num caminho 
tormentoso para a liberdade. 
Poucos querem ver a razão. 
Sem autenticidade e busca 
de equilíbrio, a solução fi ca 
muito difícil. 

O grande desafi o para quem 
assumir a presidência está em 
transformar o Brasil num país 
com progresso ordenado. Re-
duzir tamanho do Estado, cor-
tar despesas supérfl uas, ajuste 
da carga tributária poderiam 
dar fôlego ao orçamento, mas 
ainda fi ca a grande questão de 
como dar equilíbrio e susten-
tabilidade à conta corrente do 
país com o exterior, sem ter de 
fi car eternamente dependente 
de fi nanciamento externo.

A ascensão do dinheiro e 
sua crescente infl uência vêm 
ocorrendo há alguns séculos, 
mas ainda não foi encontrada 
a maneira certa de manter 
o equilíbrio entre os países 
e entre produção, comércio, 
emprego e consumo. Com a au-
sência do equilíbrio, surgiram 
as perturbações constrange-
doras como crises, estagnação, 
desemprego, progressão das 
desigualdades, tudo retendo 
o avanço da humanidade 
chegando mesmo a promover 
retrocessos.

A análise das contas da pre-
vidência divulgada pelo econo-
mista Delfi m Netto mostra que 
os números de 2007 (R$ 306 
bilhões e R$ 338 bilhões para 
receita e despesa) atingiram 

em 2016, respectivamente, R$ 
635 e R$ 875 bilhões. O défi cit 
cresceu de R$ 32 bilhões para 
R$ 240 bilhões, à taxa expo-
nencial de 25% ao ano! Uma 
questão de demografi a, mas 
também de incompetência e 
displicência gerencial do Es-
tado com a ausência da busca 
do progresso equitativo e bom 
preparo da população. No 
fundo há também a não menos 
complicada questão global da 
mudança na estruturação dos 
empregos.

Precisamos de formas mais 
sábias de viver que preservem 
a humanidade e a sensibilidade 
das novas gerações. Elas têm 
de ser orientadas para a com-
preensão da natureza, suas 
belezas, suas leis, sua lógica, 
pois é na natureza que vamos 
encontrar as bases da ciência. 

O impulso primário do ho-
mem para a busca de sua 
origem transcendental aos 
poucos foi cedendo para a 
procura de realização exclusi-
vamente no perecível mundo 
material. Isso foi conveniente 
para aqueles que cobiçam 
poder terreno conduzindo as 
massas à indolência máxima. 
Os homens da Religião, do 
Estado e do Capitalismo de 
Mercado  também tinham em 
mira o poder. Agora tudo está 
confuso. Com o surgimento 
do Capitalismo de Estado, a 
indolência e a robotização do 
ser humano tende a ser total.

Os seres humanos devem 
buscar viver autenticamente, 
sempre visando o bem. Em seu 
entorpecimento, as pessoas 
vão se acomodando na vida 
rotineira como sonâmbulos, 
perdem o estímulo para defi nir 
propósitos, e também perdem 
a iniciativa que deveria buscar 
a realização de sua vontade 
intuitiva ora bem adormecida. 
No entanto, de todos os lados a 
mente recebe, principalmente 
da mídia, lembretes que impul-
sionam os indivíduos a agirem: 
alguém fumando ou bebendo, 
brigando, xingando, compran-
do algo, e tantas coisas mais 
que não levam a lugar nenhum. 

Enquanto a vida vai trans-
correndo na mediocridade 
paralisante, faltam lembretes 
positivos, tais como: ajudar 
alguém, ler um bom livro, falar 
uma palavra amiga, procurar 
o bem geral e o real sentido 
da vida.
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Fujimori pede 
perdão e 
agradece a 
Kucyznski

O ex-presidente do Peru, 
Alberto Fujimori, pediu perdão 
“do fundo do meu coração” aos 
peruanos, que reconheceu ter 
decepcionado e agradeceu ao 
presidente Pedro Pablo Ku-
czynski pela concessão de um 
indulto na véspera do Natal. Em 
vídeo publicado no Facebook 
na manhã de terça-feira (26), 
Fujimori prometeu, deitado 
em uma cama em um hospital, 
que como um homem livre vai 
apoiar o apelo de Kuczynski 
pela reconciliação do país.

Os comentários foram o 
primeiro pedido de desculpas 
explícito de Fujimori ao país e 
vieram após dois dias de insta-
bilidade, desde que Kuczynski 
anunciou inesperadamente o 
indulto ao ex-presidente. A 
medida liberou Fujimori de 
suas condenações anteriores 
por corrupção e crimes contra 
os direitos humanos cometidos 
durante seu governo de 1990 
a 2000. Kuczynski pediu que 
todos os peruanos contrários 
ao perdão “virassem a página” 
(ABr/Reuters).

Egito 
executa 15 
condenados 
por terrorismo

As autoridades egípcias exe-
cutaram nesta terça-feira (26) 
15 condenados à morte por 
um tribunal militar por envol-
vimento em ações terroristas 
na Península do Sinai. Uma 
fonte de segurança disse que 11 
“terroristas” foram executados 
na Prisão de Burj Al-Arab, na 
província de Alexandria, e qua-
tro na Prisão de Wadi el-Natrun, 
na província de Al-Buhaira, 
no norte do país. Eles foram 
condenados pelas mortes de 
soldados, ofi ciais e juízes. 

De acordo com o jornal 
Masrawi, que citou fontes da 
Justiça, essas pessoas foram 
declaradas culpadas de atacar 
um posto de controle, em agos-
to de 2013, na cidade de Arish, 
na província de Sinai do Norte. 
A pena foi ditada por um tribu-
nal militar em 16 de junho de 
2015 e confi rmada pela Corte 
Militar de Apelação há pouco 
mais de um mês, segundo o 
Masrawi e o portal “Mada Masr”.

No Egito, depois do sinal 
verde do mufti - a maior auto-
ridade religiosa do Islã -, e do 
esgotamento das possibilida-
des de apelação da sentença, o 
presidente do país é avisado e, 
se depois de 14 dias ele não se 
opuser à pena, a execução do 
condenado é realizada. Atual-
mente, as forças de segurança 
egípcias estão imersas numa 
guerra contra a fi lial do grupo 
terrorista Estado Islâmico no 
norte da Península do Sinai 
(ABr/EFE).

Representante da UE junto à ONU, embaixador João Vale de 

Almeida.

Ele disse que a organiza-
ção deve acelerar o seu 
processo de mudança 

e que é preciso concentrar-se 
na agenda política da ONU 
para levar a cabo as reformas 
necessárias.

“Estamos falando dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), da questão 
das alterações climáticas, das 
funções no domínio da paz e 
segurança que as Nações Uni-
das devem cumprir”, ressaltou. 
Antes de mais nada é preciso 
“fazer aquilo que politicamente 
é necessário e pôr todos os 
meios das Nações Unidas ao ser-
viço desses objetivos globais. 
Em segundo lugar: reformar as 
estruturas de maneira que elas 
possam ser mais produtivas e 
mais capazes de contribuir para 
esses objetivos”.

Para o embaixador da UE, 

Ministro das Cidades, 

Alexandre Baldy, no programa 

Por Dentro do Governo,

da TV NBR.

O ministro das Cidades, Ale-
xandre Baldy, disse hoje (26) 
que a pasta está negociando 
com o Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento 
e Gestão a recomposição do 
orçamento do Programa Minha 
Casa, Minha Vida para 2018, 
que teve um corte de R$ 1,5 
bilhão. Ele não revelou, entre-
tanto, qual valor está sendo 
negociado.

“Estamos sensibilizando o 
Ministério do Planejamento, 
porque é uma determinação 
do presidente Michel Temer de 
levar mais moradia às pessoas e 
melhorar a economia, gerando 
emprego e distribuindo renda. 
E o Minha Casa, Minha Vida é 
um dos programas mais impor-
tante para que essas diretrizes 
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A Comissão de Seguridade Social da Câmara 
aprovou o projeto da deputada Professora Dori-
nha Seabra Rezende (DEM-TO), que estabelece 
regime escolar especial para atendimento a alu-
nos impossibilitados de frequentar as aulas em 
razão de tratamento de saúde, mães lactantes e 
pais e mães estudantes, cujos fi lhos tenham até 
três anos de idade. A proposta assegura a repo-
sição de aulas e conteúdos e prevê a criação de 
classes hospitalares ou atendimento em ambien-
te domiciliar, enquanto durar o tratamento de 
saúde, período de lactância ou atenção à criança 
de até três anos; extensão do prazo de entrega 

ou apresentação de trabalho. Pelo texto, as faltas 
no regime especial poderão ser justifi cadas, até 
o limite de 25% dos dias letivos totais, por meio 
de documento médico, hospitalar ou da unidade 
de saúde ou documento de fé pública.

A relatora na comissão, deputada Dulce Mi-
randa (PMDB-TO), recomendou a aprovação do 
projeto. “A iniciativa nos parece bastante justa e 
traz benefícios para amparar crianças, mães que 
amamentam ou pessoas doentes”, argumentou. 
O projeto tramita em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de Educação; e de 
Constituição e Justiça (Ag.Câmara).

Tramita na Câmara o pro-
jeto do ex-senador Antônio 
Aureliano, que incentiva o 
desenvolvimento da criação 
de cavalos e outros animais 
como mulas, burros e jumen-
tos. Estabelece diretrizes 
para a elaboração de políticas 
públicas voltadas ao desen-
volvimento da criação de 
equinos. O governo deverá 
manter um grupo de estudo 
setorial permanente sobre a 
equideocultura.

Segundo Aureliano, as 
diretrizes permitirão fortale-
cer as cadeias produtivas da 
equideocultura, com ganho de 
competitividade e sustentabi-
lidade. “Estabelecer em lei as 
diretrizes traz efi ciência, com 
incorporação das melhores 
práticas selecionadas a partir 
da experiência de criadores”, 
disse. O texto ainda exige que 
o Plano Agrícola e Pecuário 
anual, que destina créditos 
agrícolas a juros subsidiados, 
inclua o fortalecimento da 
atividade. O poder público 
disponibilizará na internet 
informações sobre o abate de 
equídeos.

Ainda pelo projeto, o poder 

Equideocultura gera empregos e movimenta a economia.
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O Senado analisará projeto 
que propõe o reconhecimento, 
o fomento e a regulamentação 
dos esportes eletrônicos (os 
chamados e-sports) no Brasil. 
Do senador Roberto Rocha 
(PSDB-MA), o projeto desta-
ca a importância da atividade 
para a formação tecnológica 
e intelectual dos cidadãos. 
Os e-sports são as atividades 
competitivas envolvendo jogos 
de videogame, computador e 
gadgets. 

Para Rocha, as disputas 
esportivas em ambientes vir-
tuais oferecem, assim como os 
esportes tradicionais, meios de 
“socialização, diversão e apren-
dizagem”. O senador aponta 
que a prática pode contribuir 
para melhorar a capacidade 
intelectual e fortalecer o ra-
ciocínio e a habilidade motora 
dos participantes. O projeto 
garante a liberdade da prática 

UE declara pleno apoio à 
reforma das Nações Unidas
A União Europeia apoia o conjunto de reformas para as Nações Unidas apresentado pelo secretário-
geral da organização, António Guterres, declarou o representante da União Europeia (UE) junto à ONU 
em Nova Iorque, o embaixador João Vale de Almeida

te empenhados nessa discus-
são, de maneira que cheguemos 
a consenso o mais rapidamente 
possível,” destacou.

Para o secretário-geral da 
ONU, António Guterres, a 
reforma das Nações Unidas 
é uma das suas prioridades. 
Durante um evento para embai-
xadores dos países-membros, 
em setembro, ele destacou os 
desafi os associados à burocra-
cia da organização, e disse que 
o objetivo da reforma são as 
pessoas a quem a ONU serve. 
Uma das mudanças propostas 
é transformar o sistema de 
desenvolvimento das Nações 
Unidas numa operação muito 
mais voltada para as pessoas 
e para os locais necessitados, 
assistindo melhor os países 
através da Agenda 2030 de 
Desenvolvimento Sustentável 
(ONU News).

existem várias melhorias que 
podem ser introduzidas ao 
sistema de desenvolvimento 
da ONU e também na gestão da 
organização. “Em várias áreas, 
na área da paz e de segurança 

também, certamente há melhor 
maneira de fazer aquilo que se 
está a fazer atualmente, de uma 
forma mais efi caz. Estamos, os 
nossos 28 Estados-membros 
(da UE) e eu próprio, totalmen-

Proposta incentiva criação de 
cavalos, mulas e burros

público deverá determinar que 
um órgão específi co desenvolva 
pesquisa e inovação tecnológi-
ca das cadeias produtivas de 
equídeos com foco em manejo, 
melhoramento genético, nutri-
ção e sanidade dos rebanhos.

Ao apresentar a proposição, 
em 2014, o então senador An-
tônio Aureliano destacou que, 
à época, o setor tinha 8 milhões 
de equinos, muares e asininos. 
Só a produção de cavalos movi-
mentava mais de R$ 7 bilhões e 
gerava mais de 3,2 milhões de 
empregos diretos e indiretos.

A proposta atualiza os va-
lores da contribuição mensal 
para as atividades do turfe, 
esporte que promove e in-
centiva corridas de cavalos. 
Atualmente, o tema é tratado 
na Lei 7.291/84, que indicava 
o valor da contribuição maior 
valor de referência (MVR), 
extinto em 1991. A proposta 
tramita em caráter conclusivo 
e regime de prioridade e será 
analisada pelas comissões do 
Esporte; de Agricultura; de 
Finanças; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Cidades negocia recomposição 
do orçamento do Minha Casa

sejam alcançadas”, disse.
Baldy participou ontem (26), 

do Programa Por Dentro do 
Governo, da TV NBR.

Segundo ele, o Minha Casa 
Minha Vida terá todos os recur-
sos necessários para atender 
a faixa mais importante, das 
pessoas de baixa renda. Baldy 
explicou que as contratações de 
moradias da faixa 1 do progra-
ma, para famílias com renda até 
R$ 1,8 mil, fi caram suspensas 
em 2015 e 2016, mas foram 
retomadas neste ano.

“Neste ano já foram dispo-
nibilizadas 100 mil unidades 
habitacionais e, no início de 
2018, outras serão disponibili-
zadas em todas as faixas para 
que se consiga chegar a todos 
que precisam”, disse (ABr).

Regime especial para estudantes 
impossibilitados de frequentar aulas

Senado analisará 
regulamentação de 
esportes eletrônicos

dos e-sports, estabelecendo 
como objetivos da modalidade 
o estímulo à boa convivência, 
ao fair play, à construção de 
identidades, o combate aos dis-
cursos de ódio que podem ser 
passados “subliminarmente” 
pelos jogos e o desenvolvimento 
de habilidades nos praticantes.

Na avaliação do senador, a 
regulamentação por meio de lei 
oferecerá oportunidades para 
o crescimento da atividade e 
colocará os seus praticantes 
em igualdade com os atletas de 
outras modalidades. Outra me-
dida é instituir o Dia do Esporte 
Eletrônico, a ser comemorado 
todos os anos em 27 de junho. 
O dia escolhido é o aniversário 
de fundação da Atar. O projeto 
será analisado pelas comissões 
de Ciência e Tecnologia e de 
Educação. Caso seja aprovado, 
seguirá para a Câmara (Ag.
Senado).

Divulgação


