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OPINIÃO

Temas para Davos
O capitão Bolsonaro foi 

eleito para que o Brasil 

não se tornasse outra 

Venezuela

Os ciclos econômicos 
são uma criação dos 
homens que controlam 

o capital ao promoverem in-
jeção de dinheiro para colher 
ganhos, acelerando artifi cial-
mente a atividade econômica 
e a valorização dos ativos para 
decair logo por falta de susten-
tação. Como tudo na natureza, 
a economia devia seguir o ritmo 
natural, mas por cobiça surgi-
ram os mecanismos astutos 
que forjaram a concentração 
da riqueza na mão da minoria 
com mentalidade especulativa.

Mais dinheiro acarreta mais 
inflação. Se o dinheiro é 
recolhido, a infl ação perde 
fôlego. A fonte de criação da 
moeda tem sido os Estados e 
o crescimento desordenado de 
suas dívidas. Se elas crescem 
muito, vem a austeridade que 
estanca o fluxo monetário, 
como ocorre no Brasil. A eco-
nomia saiu da naturalidade, ou 
caminha como uma locomo-
tiva desembestada, ou segue 
devagar quase parando, mas 
deveria seguir um ritmo natu-
ral de crescimento constante, 
acompanhando o aumento da 
população.

A instabilidade vem de longe. 
Os reis se afastaram das leis 
naturais e perderam o trono. 
Vieram o Estado Republicano, 
mais apropriado para o capi-
talismo de livre mercado, e o 
comunismo, fadado ao fracasso 
pela supressão da liberdade. O 
sistema descambou com a con-
centração da riqueza e as ações 
corruptas dos homens nos 
poderes executivo, legislativo 
e judiciário. A China inovou 
com o capitalismo de Estado 
produzindo manufaturas para 
exportar. A ordem interna-
cional perdeu a sustentação 
devido às alterações econômi-
cas com a tendência de nova 
crise de recessão severa cujos 
efeitos são imprevisíveis.

O mundo está adentrando 
numa perigosa guerra comer-
cial que resulta da ausência 
de equilíbrio nas transações 
entre os povos. Os países se 
tornaram altamente devedo-
res sem que isso contribuísse 
para a melhora efetiva das 
condições gerais de vida. A 
riqueza financeira, oriunda 
dos grandes recursos naturais 
do planeta, fi cou concentrada 
em poucas mãos enquanto a 
miséria se expandiu. O essen-
cial é que haja equilíbrio nas 
contas internas e externas, 
e ensejo ao aprimoramento 
da espécie humana, temas 
prioritários para autoridades 
e empresários debaterem no 
Fórum Econômico Mundial 
2019, em Davos.

No Brasil, o dinheiro fi cou 
mais escasso ainda. Os índices 

confundem. Os feiticeiros no 
poder iludiram a população 
com a mágica de baratear os 
importados praticando taxas 
de juros elevadas e deu nessa 
congestão financeira como 
foi previsto pelos entendidos. 
Mesmo assim, foi preciso 
chegar ao fundo do poço, com 
muita coisa destruída, para 
iniciar a guinada.

O grande drama da política é 
a negociação de cargos, sendo 
os mais cobiçados aqueles que 
envolvem mais dinheiro, poder 
e projeção, e, justamente, para 
assegurar a reeleição, não para 
prestar um efetivo trabalho 
de utilidade pública. Assim, 
tudo caminhará para o declínio 
enquanto a dívida pública vai 
crescendo, para em seguida 
surgirem as brutais austeri-
dades que jogam as cidades 
para as traças. Fala-se que há 
um grupo poderoso que, para 
acabar com isso, visa a globa-
lização do poder com partido 
único: o deles. 

O regime de partido único 
tem muita semelhança com 
a monarquia, uma vez que 
a pessoa no comando é ple-
nipotenciária para decidir e 
determinar; a diferença é que 
o partido estabelece regras que 
poderão derrubar o líder para 
colocar outro em seu lugar, 
enquanto que o rei tem cargo 
vitalício e ainda pode transferi-
-lo ao herdeiro do trono.

O ser humano recebeu o pla-
neta pronto, sem que tivesse 
de acrescentar nada, apenas 
zelar, conservar e desfrutar. O 
consenso deve ser: zelar pelas 
cidades e proteger as fl orestas. 
Precisamos de água potável, 
preservação dos mananciais, 
preservar e ampliar as áreas 
verdes nas cidades, cuidar da 
qualidade do ar, disciplinar o 
uso do diesel, cuidar do lixo e 
esgoto transformando-os em 
energia, eliminando o despejo 
nos rios. O clima está sendo 
alterado de fato e pode ser que 
isso esteja sendo aproveitado 
para conspirações; mas negar 
e nada fazer seria como se 
esconder do problema real.

O açambarcamento dos re-
cursos naturais tem sido usual 
pelo mundo, concentrando 
a riqueza e esparramando a 
miséria. O capitão Bolsonaro 
foi eleito para que o Brasil não 
se tornasse outra Venezuela, 
mas ele precisará pôr ordem 
na casa, equilibrar as contas 
internas e externas, evitar a 
ação dos corruptos, e fazer 
o que todo governante deve 
fazer: promover o aprimora-
mento da espécie humana e a 
melhora das condições gerais 
de vida.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre qualidade de 
vida. Coordena os sites (www.library.

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

com.br); Twitter @bidutra7.
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Ciência e Tecnologia

News@TI
Linha Cyber Recovery para proteção de 
dados e riscos cibernéticos
@A Dell EMC anuncia a linha Dell EMC Cyber Recovery, composta 

por software e serviços desenvolvidos para ajudar na defesa de 
proteção de dados contra ransomware e ataques cibernéticos destru-
tivos. O novo software, trabalha em conjunto com produtos da família 
de produtos Dell EMC Data Domain einclui ferramentas inovadoras 
de automação, fl uxo de trabalho e análise de segurança para garantir 
que cópias protegidas de dados críticos estejam isoladas e disponíveis 
para que os processos de negócios possam ser retomados o mais rápido 
possível no caso de ataques. Os ataques cibernéticos, que estão cada vez 
mais comuns, podem causar um tempo de inatividade maior, afetando 
inclusive as cópias de backup, paralisando as operações de negócios 
por dias ou mesmo semanas, o que pode custar milhões de dólares.

Larry Robinson (*)

Depois de um ano construindo novos padrões 
e consolidando novos ganhos tecnológicos, 

2019 será primordial para a categoria emergente 
de tecnologias residenciais e promete ser ainda 
mais dinâmico. Seguem abaixo três tendências 
para o próximo ano:

1.Casas ultraconectadas se tornarão 

uma realidade com o advento das redes 

fi xas de wireless e do 5G: o gateway de 
banda larga deve se transformar no sistema 
nervoso central de uma casa ultraconectada. 
Como centro da rede sofi sticada dessa residên-
cia, o gatewway vai cada vez mais gerenciar 
dispositivos de smart media e uma crescente 
lista de serviços de última geração, começando 
com a segurança do perímetro e o gerencia-

Tecnologias desenvolvidas em 2018 são a base do futuro
3.Os ciclos de upgrade tecnológicos vão 

competir com novos serviços: aqueles que 
conseguirem vão se conectar com tudo, e se 
integrarão com outros prestadores de serviços 
que também estão entre os melhores. APIs 
e gerenciamento avançado de direitos vão 
conduzir a tecnologia base e as inovações de 
middleware do DOCSIS® 3.1 para a rede sem 
fi o fi xa wi-fi  6, por exemplo.

Em suma, esse é um ótimo momento para 
a indústria de tecnologias residenciais, que 
é um mercado de US$ 20 bilhões. O ano de 
2019 promete mais inovações para os con-
sumidores e o surgimento de tecnologias 
que servirão de base para novas ferramen-
tas que serão desenvolvidas em um futuro 
muito próximo.

(*) É presidente de CPE da Arris International.

mento do wi-fi . O futuro será defi nitivamente 
multigigabit.

2.Haverá uma mudança de foco para a 

qualidade do produto e do serviço: cada vez 
que a indústria muda com essa velocidade, há 
uma transformação. Isso faz com que a mudança 
de foco para a qualidade dos serviços e dos 
produtos oferecidos se torne inevitável. Essa 
mudança vai afetar tanto as empresas fornece-
doras quanto as fabricantes e as prestadoras de 
serviço. Um histórico de tecnologia, design e 
liderança de mercado será o melhor indicador de 
quais companhias vão obter sucesso nessa nova 
ordem mundial. As experiências do usuário, a 
performance tecnológica e a efi cácia energética 
se tornarão cada vez mais importantes conforme 
as operadoras focarem em oferecer excelentes 
experiências, serviços e mobilidade.

Metrô de 
Tóquio dará 
noodles a quem 
evitar horário 
de pico

Uma linha de metrô de Tó-
quio, que tem uma das mais 
altas taxas de lotação do Japão, 
oferecerá uma porção grátis de 
“noodles”, o tradicional talha-
rim asiático, aos usuários que 
viajarem nas primeiras horas do 
dia, a fi m de evitar os horários 
de maior fl uxo.

A campanha promocional 
começou na segunda-feira (21), 
e a linha Tozai presenteará 3 
mil passageiros com um prato 
de macarrão instantâneo e uma 
porção de “kakiage” (pescado 
frito empanado com verduras), 
que teriam um valor de 420 
ienes (R$ 14).

Para obter o prato grátis, os 
passageiros devem viajar antes 
das 8h. A linha atravessa toda a 
área metropolitana de Tóquio e, 
segundo um estudo feito pelo 
Ministério dos Transportes no 
verão passado, os trens regis-
tram um número de passageiros 
100% acima de sua capacidade 
nos horários de pico (ANSA).

O Brasil apoia a sua carga tributária nos impostos indiretos,

e isso acaba pesando mais no bolso da classe

média e dos mais pobres.

Os dados, referentes a 
2018, fazem parte do 
relatório global da or-

ganização não governamental 
Oxfam, lançado às vésperas do 
Fórum Econômico Mundial, 
em Davos. Os números indi-
cam que a riqueza está mais 
concentrada, pois, em 2017, os 
mais ricos somavam 43.

A fortuna dos bilionários 
aumentou 12% em 2018, o 
equivalente a US$ 900 bi-
lhões, ou US$ 2,5 bilhões por 
dia. A metade mais pobre do 
planeta, por outro lado, teve 
seu patrimônio diminuído em 
11% no mesmo período. Além 
disso, desde a crise econômica 
iniciada em 2007, o número de 
bilionários dobrou no mundo, 
passando de 1.125 em 2008 
para 2.208 no ano passado. O 
relatório indica ainda que os 
homens têm 50% mais do total 
de riqueza do mundo do que 
as mulheres.

Intitulado Bem Público ou 
Riqueza Privada?, o documento 
chama atenção para a necessi-
dade de investimentos em ser-
viços públicos, com destaque 
para educação e saúde, como 
forma de diminuir as desigual-

Ao todo, 10.205 profi ssionais brasileiros e estrangeiros 

completaram a inscrição no Mais Médicos.

Brasileiros formados no ex-
terior e estrangeiros inscritos 
no Programa Mais Médicos 
têm novas datas para selecio-
nar os municípios que ainda 
têm vagas abertas. O primeiro 
grupo tem os dias 7 e 8 de 
fevereiro para escolher a lo-
calidade no site do programa. 
Nos dias 18 e 19 do mesmo 
mês, será a vez de estrangeiros 
terem acesso ao sistema para 
optar pelas vagas.

De acordo com o Ministério 
da Saúde, a alteração no cro-
nograma se deu por conta do 
período de carnaval, que seria 
durante o acolhimento dos 
médicos. Com a mudança, a 
validação dos médicos brasi-
leiros que estão com a docu-
mentação correta está prevista 
para ser divulgada no dia 31 de 
janeiro. No dia 12 de fevereiro, 
será divulgado o resultado dos 
médicos estrangeiros, que 
terão a mesma oportunidade, 
conforme o novo cronograma.

Após a escolha desses pro-
fi ssionais, o governo federal 
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Patrimônio dos 26 mais 
ricos do mundo equivale 
ao da metade mais pobre

As 26 pessoas mais ricas do mundo detêm a mesma riqueza dos 3,8 bilhões mais pobres, que 
correspondem a 50% da humanidade

o topo da pirâmide, não foi 
redistributiva, foi concen-
tradora. O sistema tributário 
tem um papel central nessa 
concentração, na medida em 
que reduz as alíquotas máxi-
mas para quem é muito rico. 
Esse movimento ocorreu em 
todo o mundo”, avaliou o co-
ordenador. A Oxfam avalia que 
os governos contribuem para 
o aumento das desigualdades 
ao não taxarem os muito ricos 
e as grandes corporações e ao 
não investirem de forma apro-
priada em saúde e educação. 

Segundo a organização, no 
Brasil, os 10% mais pobres 
da sociedade pagam mais 
impostos proporcionalmente 
do que os 10% mais ricos, o 
mesmo ocorre no Reino Unido. 
“O Brasil é um país que apoia 
muito a sua carga tributária 
nos impostos indiretos, e isso 
acaba pesando mais no bolso da 
classe média e dos mais pobres. 
Todo mundo que compra o 
mesmo produto, paga a mesma 
carga. O ideal seria equilibrar 
isso, jogar mais a tributação 
para renda e patrimônio e 
diminuir a carga do consumo”, 
propôs Georges (ABr).

dades no mundo. “Como meta-
de do planeta vive com menos 
de US$ 5,50 por dia, qualquer 
tipo de despesa médica empur-
ra essas pessoas para a pobreza. 
Garantia de serviço público de 
saúde é a garantia estável e 
sustentada para quem está na 
base da pirâmide”, exemplifi cou 
Rafael Georges, coordenador 
de campanha da Oxfam Brasil.

Como forma de redistribui-
ção de riquezas, o relatório 
propõe uma taxação de 0,5% 

sobre a renda de bilionários 
que fazem parte do 1% mais 
rico do mundo. Segundo a 
organização, os recursos ar-
recadados seriam sufi cientes 
para incluir 262 milhões de 
crianças que estão fora da 
escola atualmente, e também 
providenciar serviços de saúde 
que poderiam salvar a vida de 
mais de 3 milhões de pessoas.

“A retomada [do crescimen-
to econômico], ao longo dos 
últimos dez anos, favoreceu 

Mais Médicos: profi ssionais têm novas 
datas para selecionar municípios

deve publicar, nos dias 13 e 
21 de fevereiro, a lista com os 
nomes de brasileiros e estran-
geiros respectivamente aloca-
dos nas cidades selecionadas. 
Ao todo, 10.205 profi ssionais 
brasileiros e estrangeiros com 
habilitação para exercício da 
medicina no exterior (sem re-
gistro no Brasil) completaram 
a inscrição no Mais Médicos.

As inscrições para o atual 
edital começaram com pro-
fissionais com registro no 
Brasil escolhendo as cidades 
disponíveis. Balanço divul-
gado no último dia 15 pela 
pasta mostra que 82% das 
vagas já foram preenchidas. 
Os postos que estiverem em 
aberto serão disponibilizados 
nesta próxima etapa (ABr).


