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2017: AÑO INTERNACIONAL DO TURISMO  SUSTENTAVEL 
PARA O DESENVOLVIMENTO (ONU) 

.                                        Coluna Editorial José María Almada Sad  

Assumindo como fato consumado que o homem é o único ser 
vivo que mata os de sua própria espécie - alguns seres do reino 

animal lutam com seus pares por o casal, por o espaço, por o 
território, comida, mas não tirar a vida de outros - não é de 

admirar a crise geral que permeia o mundo. E o mundo é o 
Uruguai e sua insegurança, é o Brasil com seus políticos que 
se tornam bilionários da noite a manha e dizem: "Eu não fui". 

O mundo é a Venezuela e seu futuro inevitavelmente triste para 
o povo, o mundo é a Coréia, é a Síria e muitos outros países. E 
é um homem loiro que era um empresário ontem e hoje habita 

a Casa Branca. Por erro ou sucesso, os sucessivos governos 
são ungido por seu próprio povo, e marcam o destino de nossa 

grande casa, da que não podemos escapar. Óbvio é, então, 
afirmar que nunca são as pessoas responsáveis dos países em 
crise, a causa, sejam seus legítimos ou não seus líderes, são os 

que dirigem o barco com o seu povo ao longo de um enorme 
iceberg a colidir de frente, ou para levar por águas calmas para 

o bem-estar de todos. Não é fácil esta última tarefa; posições 
radicais, ambições pessoais espúrios estão fervendo sobre um 
Hitler da era atual. Cultura é a resposta, é a nossa humilde 

opinião. Verdade comprovada é que quanta menos educação 
tem um povo mais fáceis estão sendo submetidos pelos seus 

governantes com aspirações de todo-poderoso. Dos jovens 

uruguaios ganharam uma competição de robótica mundial nos 
EUA; É apenas um exemplo de milhares, mas confirma o 
passado rico e histórico no Uruguai, onde a nossa educação em 

todos os níveis e nossa universidade, foram os primeiros na 
América e no mais reconhecido no mundo. As pessoas 

instruídas e educadas com mais firmeza resistem a qualquer 
submissão além das armas e da força bruta destinados para 
subjugar a intelligentsia. Alguém disse  na antiguidade, que 

nenhuma arma jamais conseguiu derrubar uma idéia, e eu 
acho que é mantida; Você pode matar o mensageiro, mas a 
mensagem será executado o seu curso, ele irá se expandir e se 

tornar universal atingindo todos. Garantir a educação de 
nossas futuras gerações, e promover a ciência, cultura, arte, 

são maneiras de neutralizar a espiral de violência que está 
instalada no mundo, e com o imediatismo da globalização, vem 
a cada dia anulando o nosso sentimento de admiração e 

entorpecente nossos sentimentos. Cultura é a resposta. 
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