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Este livro trata do que acontecer&#xe1; com a humanidade em um pequeno espa&#xe7;o de
tempo. A humanidade est&#xe1; amea&#xe7;ada de extin&#xe7;&#xe3;o, se n&#xe3;o forem
tomadas provid&#xea;ncia imediatas, por falta de &#xe1;gua, comida e sustentabilidade.
Haver&#xe1; grande aumento de viol&#xea;ncia e invas&#xf5;es em busca de alimentos.
Tamb&#xe9;m sugiro as solu&#xe7;&#xf5;es que devem serem tomadas imediatamente para que
isso n&#xe3;o aconte&#xe7;a. Se forem feitas estas sugest&#xf5;es ainda &#xe9; tempo para evitar
tamanha cat&#xe1;strofe.
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