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Mesmo parecendo à primeira vista sinô-
nimos são distintos. O saber é relativo 
à erudição, ao conhecimento, aos estu-
dos. Já a sabedoria trata-se de um tipo 

de conhecimento mais amplo, impalpável e mais valio-
so. “É aquilo que ajuda o ser humano a viver melhor”, 
segundo Montaigne, filósofo francês do século XVI que 
já levantava à época questões sobre inadequações in-
telectuais, citando como exemplos disso dois grandes 
pensadores da antiguidade, Marco Terencio Varro e 
Aristóteles. Apesar de tratarem-se de duas personalida-
des altamente eruditas e bem formadas foram muito in-
felizes em suas vidas.

Montaigne, crítico do 
modelo de ensino do Col-
lége de Guyenne, escola 
francesa de grande ape-
lo naquele tempo, dizia: 
“O absurdo da educação 
é que sua finalidade não 
é tornar-nos melhores e 
mais sábios e sim fazer-
nos pessoas cultas. Não 
somos ensinados a buscar 
a virtude e abraçar a sa-
bedoria, somos cobrados 
a decorar teorias a absor-
ver teoremas”. A questão 
principal é, tornou-se 
uma pessoa melhor e 
mais sábia? Devemos descobrir não quem sabe mais 
e sim quem sabe melhor. Nosso esforço se concentra 
apenas em encher memória, e não deixar espaço para o 
entendimento da vida e da noção de certo e errado.

CIVISMO
Aproveitando essas questões, talvez fosse hora, ainda 

que atrasadamente, de suscitar uma grande discussão 
no sentido da revisão curricular de nossas escolas. Me-
nos informação e mais formação. Matérias como filoso-
fia, artes e estudos sociais, bem como, voltar o canto do 
hino nacional, fortalecendo o civismo, enriqueceriam 

nossas futuras gerações. Vestibulares mais voltados 
para o pensamento e a criatividade trariam de volta um 
estudo mais lógico e menos robótico.

Aproveitando esse mote, poderíamos ter escolas com 
cursos de formação em política. Esta seria uma questão 
“sine qua non” para os pretendentes a cargos públicos 
elegíveis. Já trouxemos essa questão no artigo anterior. 
Se houvesse uma escola preparatória para carreira polí-
tica teríamos homens muito mais preparados a atender 
o senso comum antes de seus próprios interesses.

DESCASO
Vivemos um momento ímpar em nossa história ven-

do um modelo de homens públicos muito mais envolvi-
dos em páginas policiais 
do que em noticiários 
pertinentes ao bem-estar 
da sociedade. Um espíri-
to de descrédito e deses-
perança está imperando, 
e analisando suas causas 
vemos que passa pelo 
descaso à educação. Ne-
cessitamos um novo mo-
delo de educação, volta-
da para sabedoria e não 
apenas ao saber. Se não 
forem reformuladas as 
bases educacionais e o 
conceito de ensino, con-
tinuaremos a ter cidadãos 
frágeis, muitas vezes cul-

tos porém infelizes.
Continuaremos a ouvir discursos encomendados 

para pessoas pretensamente eruditas que produzem 
obras ininteligíveis que oferecem proteção a pessoas 
que não tem nada a dizer.

Enfim, usando o saber para agir com sabedoria po-
deremos mudar esta nação através de uma revolução 
educacional. A questão é: A quem interessa???

-------------
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Todos sabemos que a Natureza 
é indiferente aos males sofri-
dos por todos os seres vivos, 
o que remete diretamente a 

nosso espírito a conscientização de so-
frê-los. Não obstante, nosso espírito re-
luta em aceitá-los, não se conformando 
com a sua recorrência permanente, o 
que demanda um apelo às suas origens 
transcendentes como as únicas formas 
possíveis de justificá-los, pois para a na-
tureza física, eles nada representam.

Em complemento, os filósofos têm-se pre-
ocupado, desde eras primevas, com a ocor-
rência do mal e do sofrimento no mundo, 
não conseguindo encontrar uma resposta 
que dê uma justificação convincente a nosso 
espírito. Assim, verifica-se que ela só pode ser 
encontrada no nível transcendente de nossa 
espiritualidade, que através de um salto sim-
bólico, procura alcançar uma explicação 
abrangente que possa compreender como o 
Criador, sendo perfeito, permite a ocorrência 
de tantos males em seu Universo.

SANTÍSSIMA TRINDADE
Dessa forma, seria conveniente proce-

der a uma pesquisa histórica entre gran-
des pensadores para a elucidação melhor 
do problema. Assim, constatamos que 
teólogos bizantinos, a partir da crença 
na Santíssima Trindade, procuraram en-
tender como o PAI impõe limites ao seu 
próprio arbítrio, em amor e respeito pela 
autonomia do FILHO, tendo o ESPÍRITO 
SANTO como mantenedor da concilia-
ção e do amor entre eles.

Ora, amar significa renunciar ao do-
mínio soberano, pois se o Pai ama o Fi-
lho, dá ao mesmo um futuro de glória, 
assim como o amor do Filho é recíproco, 
por sua afeição voluntária ao Pai, como 
Cristo nos revelou. O mesmo ocorre com 
o Espírito Santo, o laço de união que 
consagra o amor compartilhado. Assim a 
Trindade repete, no ato contínuo da cria-
ção, os limites que a si mesma impõe, 
um decaimento ou habitação no univer-
so criado, com a finalidade de permitir 
que os seres humanos desenvolvam suas 
atividades com liberdade na forma de 

atingir o bem, como expressa o termo 
hebraico SHEKINAH.

GRAÇA ESPONTÂNEA
Portanto, a consideração de nossos 

males como limitações transcendentes 
inerentes à própria natureza da Trindade 
Divina deve causar em nós uma forma 
diferente de considerá-los, como oportu-
nidades benfazejas de imitação ao que 
ocorre no mundo superior, como uma 
graça espontânea vivida com naturali-
dade, como ocorre entre santos e inicia-
dos. Dessa forma, os primeiros cristãos 
souberam morrer imitando o Cristo; São 
Francisco assemelha-se a Cristo em suas 
chagas, Sto. Agostinho considerou o mal 
de forma negativa, apenas como uma 
ausência do bem, e finalmente, Cristo, 
que aceitou voluntariamente a sua morte 
como forma de cumprimento à vontade 
do PAI, um decaimento ou KENOSIS pro-
duzida ao ter assumido a condição hu-
mana (São Paulo, carta aos Fil. 2,5-11).

Dessa forma, aceitar nossos sofrimen-
tos de uma forma não natural, com des-
prendimento e humildade, é uma atitude 
de elevado estoicismo, por ser seme-
lhante ao heroísmo reservado a poucos 
iluminados. Sem dúvida que isto está na 
contramão de tudo o que faz a moderni-
dade, que politicamente só vê o lado ma-
terial das coisas, por pobreza de espírito 
e acendrada falta de compreensão dos 
valores morais, acrescida por uma cultu-
ra que só pensa em proveitos e egoísmos 
excludentes. É claro que a modificação 
disso soa como uma revolução na forma 
de compreendermos o que é viver, uma 
gratuidade que nos foi concedida e cujas 
deficiências temos que superar, aceitan-
do o mal de forma desprendida (sic)!

------------
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em 
Direito.pela.UFPR,.é.professor.do.curso.de.Direito.da.
PUCPR.e.membro.da.Academia.Paranaense.de.Letras..
Autor.de.“Introdução.ao.Universo.dos.Símbolos”..E-mail:.
antcmendes@gmail.com;.Site:.www.folosofiaparatodos.
com.br
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A exaustão psicológica en-
fraquece-nos fisicamente 
e mentalmente. É uma di-
mensão que surge como um 

resultado de “muito”: muitas opções, 
muitos pensamentos intrusivos, muito 
trabalho, deveres, interrupções, ansie-
dades… Por sua vez, isso também é um 
reflexo de muitos “poucos”: pouco tem-
po de qualidade para si mesmo, poucas 
horas de sono, pouca calma interior…

Todos nós já sentimos esse sentimen-
to, esse desgaste em todos os níveis. É 
importante ter em mente que um cére-
bro cansado, psicologicamente exausto, 
trabalha e responde a estímulos de outra 
maneira. Assim, e como fato curioso, o 
neurocientista Matthew Walker foi capaz 
de demonstrar em nível de laboratório 
que as pessoas mentalmente cansadas 
têm uma percepção mais negativa de sua 
realidade e, além disso, são muito mais 
emocionalmente sensíveis.

VOLUME EXCESSIVO...
Às vezes você se cansa, fica exausto 

e sem forças naquele canto solitário do 

desânimo, onde tudo perde a razão de 
ser, seu brilho, sua espontaneidade.

Por outro lado, um aspecto que às 
vezes nos leva a erros é pensar que o 
esgotamento psicológico se deve, em es-
sência, a um acúmulo fatal de erros, más 
decisões, fracassos ou decepções. Não é 
certo. Na maioria das vezes a fadiga é o 
resultado direto de um volume excessivo 
de tarefas e atividades que assumimos 
sem perceber que elas nos superam.

Todos nós já ouvimos que a percep-
ção de nossa realidade às vezes depende 

de como vemos o copo, meio cheio ou 
meio vazio. No entanto, e em relação ao 
presente tópico, poderíamos fazer a per-
gunta de outra forma: e você … quan-
ta água você poderia suportar se tivesse 
aquele copo na mão? Às vezes, apenas 
mais uma gota é suficiente para encher o 
copo e atingir o limite de nossa força.

PROBLEMA COMUM
Carlos se sente satisfeito com sua vida, 

na verdade, ele não poderia pedir mais. 
Ele é um designer gráfico, gosta do seu 

trabalho, tem uma companheira que ele 
adora e acaba de se tornar pai. Tudo o 
que o rodeia é satisfatório, não há grandes 
problemas em sua vida. No entanto, todos 
os dias percebe que é mais difícil para ele 
tomar decisões, seu humor é mais tacitur-
no, não consegue se concentrar e ainda 
tem dificuldade em adormecer.

Ele se sente incapaz de entender o 
que está acontecendo consigo. Tudo 
está bem, na verdade, ele deveria se sen-
tir mais feliz do que nunca; no entanto, 
em sua mente, há um tipo de sensor que 

ESTILO DE vIDA

Quando a gota enche o copo
Conheça as características do esgotamento psicológico

Por:.Pensar Contemporâneo/
Aleteia

Shutterstock

“Um aspecto que às 
vezes nos leva a erros é 
pensar que o esgotamento 
psicológico se deve, em 
essência, a um acúmulo 
fatal de erros, más 
decisões, fracassos ou 
decepções. Não é certo. 
Na maioria das vezes a 
fadiga é o resultado direto 
de um volume excessivo 
de tarefas e atividades que 
assumimos sem perceber 
que elas nos superam.”
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ESTILO DE vIDA

diz a ele que “algo está errado, algo está 
errado”. Se tivéssemos um observador 
externo nessa história, ele poderia ex-
plicar várias coisas que ajudariam nosso 
protagonista.

MUITAS COISAS AO 
MESMO TEMPO

Uma delas é que Carlos tem a sen-
sação de que muitas coisas estão acon-
tecendo ao mesmo tempo em sua vida: 
uma promoção, novos projetos profissio-
nais e clientes para satisfazer, uma crian-
ça, uma hipoteca, a consolidação de um 
estágio pessoal onde ele deseja (Exige-se 
que tudo seja “perfeito” … Tudo isso dá 
forma a uma constelação onde “muitos 
poucos” fazem um “muito” em sua ca-
beça, colocando em risco sua capacida-
de de controle . Sua exaustão mental é 
evidente e exaustiva. Vamos ver abaixo 
como a fadiga mental nos afeta.

SINAIS E CONSEQUÊNCIAS
Fadiga física e perda de energia. O sen-

timento de exaustão chega a atingir um 
nível tal que é comum levantar-se pela 
manhã com a firme convicção de que não 
conseguiremos fazer nossa jornada.

Insônia. No início é comum sofrer de 
despertar súbito durante a noite, mas de-
pois podemos experimentar sérias difi-
culdades em adormecer.

Perdas de memória. De acordo com 
um artigo publicado no “The Journal of 
Forensic Sciences”, exaustão psicológica 
geralmente produz uma desordem cog-
nitiva chamado “efeito desinformação”. 
É onde confundimos dados, onde evoca-
mos informações incorretamente, mistu-
rando imagens, pessoas, situações …

Entre os sintomas físicos, é comum 
sentir palpitações, problemas digestivos, 
dores de cabeça, perda de fome ou au-
mento excessivo do apetite …

Em um nível emocional, é muito carac-
terístico sentir-se mais sensível, ao mesmo 
tempo apático, irritável e pessimista.

Além disso, outra característica co-
mum é a anedonia, ou seja, incapacida-
de de sentir prazer, de gostar tanto das 
coisas como antes, não nos iludimos 
mais, a vida se torna cinzenta e o mundo 
permanece suspenso em um horizonte 
distante onde só ouvimos seu boato à 
distância …

COMO LIDAR
Eric Hoffer disse que o pior cansaço 
vem do trabalho não realizado. É uma 
grande verdade. Às vezes a verdadeira 
exaustão é satisfeita por tudo que 
queremos fazer e não fazemos. Para 
todos os objetivos diários que nos 
propomos e que nos excedem, aqueles 
que não chegam, aqueles que são 
frustrados porque o nosso nível de 

exigência é muito alto ou 
as pressões do ambiente 
são desproporcionais.

No final acontece, a gota 
enche o copo e o copo já 
pesa em excesso. É quando 
tudo fica fora de mão. Então, 
o que devemos fazer nesses 
casos e, em primeiro lugar, 
é nos tornar conscientes do 
que está acontecendo co-
nosco. O esgotamento psi-
cológico está lá e devemos 
impedir que a “criatura” se 
torne maior, mais escura e 
opressiva. Vamos refletir, 
portanto, nas seguintes di-
mensões, naquelas etapas 
que devemos colocar em 
prática mais tarde.

TRÊS PERMISSÕES
Dê a si mesmo permis-

são para se redescobrir. 
Pode parecer irônico, mas a 
exaustão psicológica tende 
a nos aprisionar em cama-
das de preocupação, pres-
sões, deveres e ansiedades, 
a ponto de nos esquecer-
mos de nós mesmos. Dê a 

si mesmo permissão para se readaptar e, 
para isso, nada melhor do que aproveitar 
uma hora por dia para reduzir ao máxi-
mo toda a estimulação (sons externos, 
luzes artificiais externas …). Vamos en-
contrar um ambiente tranquilo onde nos 
limitemos a “ser e ser”.

Dê a si mesmo permissão para priori-
zar. Este é, sem dúvida, um ponto essen-
cial. Lembre-se do que é uma prioridade 
para você, o que o identifica, o que você 
ama, o que o faz feliz. O resto será se-
cundário e não merecerá tal investimen-
to emocional e pessoal de sua parte.

Dê a si mesmo permissão para ser 
menos exigente. O dia tem 24 horas e 
a vida, gostemos ou não, tem uma cota 
limitada. Aprenda a ser realista, a apro-
veitar o tempo sem colocar pressão, al-
tos padrões ou o desejo de que tudo seja 
perfeito. Às vezes, é suficiente que tudo 
seja igual a ontem, com seu equilíbrio 
humilde e tranquilo.

Para concluir, sabemos que nossa re-
alidade é cada vez mais exigente, que às 
vezes queremos alcançar todos e tudo; 
no entanto, vale a pena lembrar uma 
ideia. Somos feitos de pele, carne, cora-
ção e tendões psicológicos que também 
devem ser nutridos por tempo de quali-
dade, descanso, calma e lazer. Vamos 
aprender a nos priorizar, a cuidar de nós 
mesmos como merecemos.

------------

(Aleteia.via.Pensar.Contemporâneo)
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MERCHANDISING

Na mitologia grega, “sutil” é 
a barca conduzida por Ca-
ronte que leva os mortais à 
porta do Hades – uma es-

pécie de inferno e purgatório ao mesmo 
tempo. Sutil significa “feito em pedaços” 
e, para comunicadores experientes, a su-
tileza é a maior força da comunicação. 
Desta forma consegue-se levar qualquer 
grupo humano a qualquer lugar que se 
queira.

Foi a criação da imagem de um pai 
afetuoso para o Lula, por parte dos seus 
marqueteiros, que tornou a sua imagem 
tão forte entre os brasileiros. Ora, em um 
país formado por carentes afetivos cons-
truir com sutileza a imagem de um pai 
afetuoso é tudo de bom. Por isso é tão 
difícil atacá-lo.

MERCHANDISING DA 
GUERRA ATINGE BRASIL (**) 

Prevendo um possível apoio ao III Rei-
ch por parte de Getúlio Vargas e Juan 
Peron e com a necessidade da madeira 
e dos minérios do Brasil, mais da carne 
e da lã da Argentina como suprimentos 
de apoio aos aliados na II Guerra Mun-
dial, bem como a necessidade de uma 
base aérea em Natal para impedir pos-
sível passagem de navios alemães entre 
Brasil e África rumo à guerra no Pacífico, 
foi que os Estados Unidos trataram de fa-
zer agrados aos países latinos. Foi criada 
uma ampla ação de merchandising pelo 
governo americano, ações essas patroci-
nadas pelo Grupo Rockfeller.

A sutileza começou com a contratação 
dos Estúdios Walt Disney para produzir 
filmes, gibis e incentivar as músicas lati-

nas ao redor do mundo. Disney criou o 
filme Alô Amigos com os personagens Zé 
Carioca representando o Brasil, um galo 
representando os latinos e o próprio Pato 
Donald fazia as honras de representar os 
Estados Unidos. Pateta também entrou 
como um gaúcho argentino, meio atra-
palhado, mas simpático.

Além de ganhar alguns trocados com 
a encomenda desses trabalhos, Disney 
procurava novos mercados para seus fil-

mes, pois a Europa em guerra quase não 
ia mais ao cinema. Também foi realizado 
o documentário Salutos Amigos sobre as 
viagens da equipe Disney pela América 
do Sul. Vargas espertamente trocou o uso 
da base aérea em Natal pela instalação 
da Usina de Volta Redonda – foi a partir 
daí que o Brasil passou a produzir aço.

VOADO PARA O RIO
Outros produtores de Hollywood en-

traram nesse “esforço de guerra” e vie-
ram filmes como Voando Para o Rio e 
Meu Amor Carioca entre outros. Ao mes-
mo tempo, incentivados por essa ajuda 
oficial é que o Bando da Lua, Carmem 
Miranda e Ari Barroso fizeram sucesso. 
Até o Coelho Pernalonga entrou na his-
tória, existem algumas cenas em seus de-
senhos tratando de tema latinos.

PARA ALGUNS, SÓ PROMOÇÃO (**) 
Em outros países a palavra (**) mer-

chandising designa peças de promoção 
que se colocam nas prateleiras e gondo-
las dos supermercados e lojas. No Brasil 
ela mudou de sentido passando a indicar 
ação comercial inserida dentro de uma 
novela, filme, peça de teatro e até em re-
vistas e livros.

Quanto mais sutil e subjetiva for a 
concepção de uma cena comercial den-
tro de uma novela ou filme mais força 
terá. Ações muito explicitas quase sem-
pre têm efeito contrário.

COM “BETO ROCKFELLER”
Foi na novela Beto Rockfeller que se 

oficializaram as ações comerciais de 
merchandising.

Um diretor da TV Tupi percebeu que 
sempre nas cenas externas da novela um 
caminhão de uma empresa de mudança 
aparecia: quer parado numa rua, quer ao 
lado do carro do galã, quer na frente de 
um prédio ou acompanhando algum car-
ro no trânsito. Certo dia, esse diretor, em 
sua sala, olhando para uma pracinha que 
ficava na frente da emissora viu um ca-
minhão dessa transportadora estacionar. 
Como ele sabia que seria gravada uma 
cena externa na pracinha naquele dia, 
não teve dúvida desceu e foi conversar 
com o motorista: O que o senhor está fa-
zendo aqui? – Resposta: é que irão gra-
var uma cena da novela Beto Rockfeller 
mais tarde e o meu patrão me mandou 
ficar parado por aqui, é para a marca da 
empresa aparecer na novela, respondeu 
o motorista.

TUDO OFICIALMENTE
Buscando mais informações este dire-

tor chegou até a figura de um dos cinegra-

Sutileza é a maior 
força da comunicação

Por Eloi Zanetti (*)

“Foi a criação da imagem 
de um pai afetuoso para 
o Lula, por parte dos seus 
marqueteiros, que tornou a 
sua imagem tão forte entre 
os brasileiros.”

Aurora (irmã de Carmen Miranda) em filmes da Disney: Estreitando laços de amizade com os EUA

Foi durante a II Guerra Mundial que prpocurou-se estreitar amimzade. Hollywood cooperou 
numa viagem de amizade pela América do Sul
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fistas que, por alguns trocados, avisava a 
empresa onde iriam ser gravadas as cenas. 
Ora, pensou o diretor, se estão pagando 
para o câmera, terão que pagar para nós 
também. Foi a partir daí que o espaço de 
merchandising em novelas começou a ser 
comercializado oficialmente.

Mais tarde a Globo adotou o sistema 
e criou uma empresa só para tratar deste 
assunto. Hoje, ações de merchandising 
são tão valorizadas que as empresas que 
compram espaços em novelas raramente 
saem do patrocínio porque com certeza 
seus concorrentes irão ocupá-lo em pou-
cos minutos.

NA NOVELA ‘BEM AMADO’
No início as ações não tinham valor pré-

fixado e foi assim, pagando as despesas de 
viagem da equipe de filmagem e dos atores 
a Nova York, onde o prefeito de Sicupira 
pretendia fazer discurso na ONU que o 
Bamerindus inaugurou uma agência em 
Sicupira. Na época o banco inaugurava até 
10 agências por mês. No mesmo capitulo 
em que a agência Bamerindus foi aberta é 
que foi inaugurado o cemitério da cidade, 
tema central da história.

O Boticário também usou muito o 
merchandising.

‘A GATA COMEU’
As primeiras ações foram na novela “A 

Gata Comeu” onde uma das protagonis-
tas abriu uma loja do Boticário – era o iní-
cio da expansão da rede e a empresa pre-
cisava captar novos lojistas e explicar o 
sistema franchising. Uma curiosidade foi 
o uso de dois capítulos na novela Vamp 
em prol do projeto Tamar, onde o capi-
tão Jonas, vivido por Reginaldo Farias, 
ensinava pescadores a salvar as tartarugas 
presas em redes de pesca. Gui de Marco-
valdi, coordenador do Tamar, falou que 
até então nada tinha explicado tão bem o 

conceito do projeto do que essas ações na 
novela e o resultado efetivo dos cuidados 
com as tartarugas foi imenso.

FICÇÃO E REALIDADE
O marketing de O Boticário aprovei-

tou a existência de um estúdio de design 
na novela Meu Bem, Meu Mal - a Ventu-
rini Design - para misturar realidade com 
fantasia – na ocasião a empresa tinha 
acabado de contratar o designer francês 
Thierry Leccoule para desenhar novas 
embalagens.

Misturou-se as ações do trabalho do 
designer francês com a fantasia do estú-
dio na novela. Ligações telefônicas em 
francês discutiam os detalhes do traba-
lho, personagens da novela desenhavam 
os frascos. Os clientes chegavam a per-
guntar nas lojas quanto o Boticário havia 
pago pelo trabalho da Venturini Design.

“ESPÍRITO” AJUDA VENDER
Na novela de temática espírita A Via-

gem, havia uma personagem chamada 
Diná, vivida por Cristiane Torloni, que 
morreu, mas seu espírito aparecia em 
cena, sem que ninguém a pudesse ver, 
apenas por sentir o perfume que usava 
enquanto estava viva. As pessoas cor-
riam as lojas e pediam “o perfume do 
espirito” sem sequer mencionar o nome 
do mesmo.

JAMES BOND, GRANDE LIÇÃO
James Bond foi uma lição de merchan-

dising bem estruturado.
Todos os filmes da franquia James 

Bond têm dois assuntos comuns: sempre 
tem merchandising de diamantes, alguns 
até no nome como Os Diamantes São 
Eternos e as histórias começam com uma 
longa e vibrante perseguição em alguma 

cidade cenário – as últimas foram: Ci-
dade do México, Istambul e Deserto do 
Atacama. Em um dos filmes o ator usa 
um relógio Ômega, fala em um celular 
da Ericsson, cai sobre um caminhão de 
cerveja Heineken, foge em um BMW 
alugado da AVIS, paga com cartão Visa, 
bebe champanhe Don Perignon, despe 
mulheres vestidas por Armani e Gucci 
e penteadas por L’Oréal e combate um 
rival que usa ternos Kenzo.

USD 50 MILHÕES: BARATO
O lançamento de um novo filme é re-

alizado no Palácio de Buckingham com 
a presença da rainha da Inglaterra, dos 
atores e, é claro, dos patrocinadores. Há 
alguns anos cada cena custava, no míni-
mo, 50 milhões de dólares. Pelo núme-
ro de reprises e a abrangência mundial, 
creio que é até barato.

Seja como for, merchandising é coisa 
antiga.

NO IMPÉRIO ROMANO
No império romano moedas eram 

cunhadas mostrando de um lado a figura 
de algum deus mitológico e do outro a 
figura do imperador da época. Era para 
mostrar ao povo a intimidade do impera-
dor com as divindades. Também se con-
tratavam serviços de poetas, escritores e 
músicos para louvar os feitos dos impera-
dores. O general que cuidava desses as-
suntos para o Imperador Otávio Augusto 
tinha o nome de Mecenas – daí o nome 
mecenato.

--------------
(*).ELOI.ZANETTI,.publicitário,.homem.de.marketing,.
palestrista, escritor; “Bicho do Paraná”, em conjunto 
com.Sergio.S.Reis,.é.uma.de.suas.criações.antológicas;.
esteve nos primeiros dias de implantação de O Boticário; 
hoje trabalha, medita e produz azeite de oliva na Serra da 
Mantiqueira,.em.MG.

O Studio Disney contribuiu no esforço de amizade com a América Latina (Brasil incluído), durante a II Guerra, com filmes e desenhos animados 
em aventuras de amigos, personagens do Norte e do Sul. Chegaram a criar o Zé Carioca, um personagem que caracterizou o brasileiro típico. 
Desenho que se popularizou transpondo épocas até hoje

007: Até os diamantes eram merchandising

Bamerindus patrocinou a novela ‘O Bem Amado”
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A História do Brasil tradicio-
nalmente transmitida nos 
bancos escolares mostra o 
importante papel do ban-

deirantismo, no que se refere à expan-
são das fronteiras que remetem ao Brasil 
atual. Os bandeirantes tiveram, sim, pro-
funda importância no processo histórico 
nacional. De predadores, responsáveis 
pela escravização de civilizações indíge-
nas inteiras, a conquistadores de novas 
fronteiras, revelaram a que vieram no lar-
go período entre os séculos XVI e XVII. 
Partiam sempre de São Paulo e São Vi-
cente, no planalto e litoral paulistas, res-
pectivamente, à procura de índios, mais 
tarde ouro e diamantes, criando, adian-
te, futuras vilas e cidades nos pontos de 
descanso, porque permaneciam meses 
longe dos locais de origem. Alargaram as 
fronteiras, graças à marcha da interiori-
zação, mas muitos caminhos abertos se 
perderam no tempo, porque não regular-
mente percorridos, uma vez que as rotas 
e destinos de interesse variavam de acor-
do com os interesses das bandeiras em 
sua maior parte eram organizadas por 
instituições oficiais.

Crédito à parte dado ao bandeirantis-
mo que deixou nomes como Borba Gato, 
Raposo Tavares e tantos outros, a real 
abertura de caminhos permanentes, mais 
especificamente no Brasil Meridional - 
objeto principal desta obra -, coube ao 

movimento Tropeiro. Os tropeiros, mais 
que os bandeirantes, entre os séculos XVII 
e XIX, foram os principais responsáveis 
pela abertura de veredas e caminhos que 
resultaram na atual malha rodoviária do 
Brasil Meridional. Esse, em princípio, é o 
resultado de uma profunda pesquisa, re-
alizada ao longo dos cinco últimos anos, 
pelo jornalista e pesquisador da memória 
histórica, Raul Guilherme Urban, contida 
na obra "Trilhas, Veredas, Caminhos e Es-
tradas do Brasil - Um olhar histórico sobre 
a integração nacional através do desen-
volvimento rodoviário, do século XVI ao 
início do século XX", à procura de um edi-
tor interessado em publicar o trabalho.

ESTRADAS REAIS
Ao longo das 420 páginas, por ora 

apenas no computador, o autor palmilha 
o misticismo da Estrada do Peabiru, que, 
segundo a História, no período pré-ca-
braliano ligava as costas leste e oeste da 
América Latina; prossegue pelos primiti-
vos caminhos do Brasil Colônia; envere-
da pelas Estradas Reais - fonte permanen-
te de arrecadação de taxas e impostos 
recolhidos pela Coroa, mas jamais rein-
vestidos na infraestrutura viária.

Mas são os Tropeiros e o tropeirismo 
os focos principais do autor, ao mostrar 
que foram eles, de forma mais expressi-
va que a dos bandeirantes paulistas, que 
abriram as rotas viárias, ao conduzirem 
regularmente o gado das Vacarias, da 
então Província de São Pedro do Rio 
Grande, à Feira de Sorocaba, no interior 
paulista. Em sua grande maioria, esses 
tropeiros eram oriundos dos Campos de 
Curitiba, responsáveis pela ocupação e 
colonização do extremo Sul do país ao 
longo de três séculos.

Destacaram-se como tropeiros, entre 
os paranaenses, Luciano Carneiro Lobo; 

José Félix da Silva, Joaquim Correia de 
Lacerda; João da Silva Machado, o Barão 
de Antonina; David dos Santos Pacheco, 
o Barão dos Campos Gerais; Bonifácio 
José Batista, Barão de Monte Carmelo; 
Domingos Ferreira Pinto, o Barão de 
Guaraúna, bem como Antônio de Sã Ca-
margo, o Visconde de Guarapuava, en-
tre tantos outros. Em meio aos citados, 

por conta do importante papel que cum-
priu, enquanto responsável pela abertura 
e manutenção da chamada Estrada das 
Tropas, obra feita parcialmente com re-
cursos próprios, foi o acima citado Barão 
de Antonina.

HISTORIADORES
David Carneiro, Ermelino de Leão, 

Mais que bandeirantes:

Tropeiros
Eles abriram caminhos e 
alargaram fronteiras do 
Brasil meridional

Raul Guilherme Urban (*)

A rota dos tropeiros de Viamão (RS) a Sococaba (SP), passando pelo Paraná, que traziam 
gado muar para ser vendido em Sorocaba
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Cecília Westphalen, Antônio Vieira 
Santos Ruy Wachowicz, Altiva Pilatti 
Balhana, Romário Martins e Cassiana 
Lacerda Carollo são apenas alguns dos 
historiadores paranaenses pesquisados 
e citados. Somam-se a eles os historia-
dores gaúchos Arthur Ferreira Filho, Jor-
ge Goulart, Dante de Laytano, Barbosa 
Lessa, Walter Spalding, Nestor Ericksen 
e Sebastião de Freitas. E, ainda, os cata-
rinenses, entre eles Oswaldo Rodrigues 
Cabral, Roselane Neckel, Antônio Dias 
Mafra, Ana Brancher, Sílvio Coelho dos 
Santos e Sara Regina Silveira de Souza, 
entre outros. À pesquisa somam-se ain-
da antigas enciclopédias que retratam o 
Brasil da Colônia à República - fontes in-
dispensáveis para a disponibilidade cor-
reta de fontes.

No correr das páginas, o autor traça a 
narrativa dos caminhos do pré-tropeiris-
mo ainda abertos nos tempos coloniais 
e imperiais, como os de São Vicente; 
Velho, Novo e dos Diamantes, na re-
gião mineira; da Bahia; de São Paulo e 
de Goiás, ou mesmo o Caminho de Lo-
rena - pioneiro, em solo paulista, pavi-
mentado a contar com escoamento regu-
lar das águas pluviais através de sarjetas 
especialmente dimensionadas para isso. 
Relatos pré-tropeiristas incluem ainda 
os caminhos do Gado e Cesarea (ou da 
Mambucaba), além da chamada Estrada 
Presidente Pedreira.

O trecho mais conhecido e percorrido 
pelos tropeiros ao longo de dois séculos 
ou pouco mais, é o que liga as Vaca-
rias, no Continente de São Pedro do Rio 
Grande (atual Estado do Rio Grande do 
Sul), à Feira de Animais de Sorocaba, no 
interior paulista. Mas a história desse ci-
clo vai além, e narra o épico período da 
abertura dos caminhos para transporte de 
gado, cavalos e muares a partir da região 
da Colônia de Sacramento, eu ficava em 
frente a Buenos Aires, com passagem, via 
litoral, em Araranguá e Laguna, em Santa 

Catarina, mais adiante São José da Terra 
Firme, em frente à Ilha de Desterro (atual 
Florianópolis), a partir de onde as comiti-
vas escalavam a Serra do Mar em direção 
às plagas da então recém-fundada cida-
de de Lages, por ordem do governador 
da província paulista.

EIXO VIAMÃO / 
SOROCABA

Mas é ao longo do eixo Viamão / So-
rocaba que, graças às chamadas inverna-
das - fazendas de engorda do gado em 
que os tropeiros acampavam para des-
canso ao longo das infinitas jornadas de 
idas e vindas - que, a partir desses núcle-
os, surgiram, primeiro, vilarejos, depois 
vilas, por fim cidades históricas, como 
Viamão, Passo de Santa Vitória, Lages, 
Correia Pinto, Ponte Alta, Santa Cecí-
lia, Papanduva, Rio Negro, Campo do 
Tenente, Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, 
Castro, Piraí do Sul, Arapoti, Jaguariaíva, 

Sengés, Itararé e Sorocaba, para ficarmos 
apenas nas mais lembradas.

Quais foram as principais autoridades 
luso-brasileiras que, à época dos tropei-
ros, exerceram profunda influência no 
quadro transformador do país, particu-
larmente do cada vez mais consolidado 
Brasil Meridional? Que hábitos culturais 
e gastronômicos tinham esses viajantes 
profissionais que desafiavam os perigos 
das selvas virgens e os entraves geográfi-
cos? Que Brasil era esse, que na pegada 
tropeira via nascer a abertura das rotas, 
até ali percorridas a cavalo, ganharem o 
apito do trem e, mais adiante, os primei-
ros veículos automotores anunciando a 
era da nascente indústria automobilísti-
ca no pós-Primeira Guerra Mundial? O 
livro responde a essas perguntas, e outras 
tantas. 

No apagar das luzes do centenário pe-
ríodo tropeirista, o autor conta o início 
de uma nova era marcada, tragicamente, 

pela Guerra do Contestado, que vai de 
1912 a 1916, que tem como motivo a 
definição das divisas efetiva entre os es-
tados do Paraná e Santa Catarina, e res-
ponsável por milhares de mortes em vir-
tude dos sangrentos embates de então.

HISTÓRIA DE UM TEMPO
"Trilhas..." é um documento farto vol-

tado à pesquisa, ao estudo de uma épica 
história brasileira, rico em detalhes que 
remetem, a um período pré-industrial, 
ainda lúdico, num tempo em que o viajar 
meses a fio, conduzindo gado e muares 
era mais que uma tarefa de cunho econô-
mico, voltado à compra e venda na Feira 
de Sorocaba. É a história de um tempo, 
de um Brasil ainda primitivo, onde o tro-
peiro, mais que mero viajante e condu-
tor, soube, enfrentando e driblando todo 
tipo de riscos, integrar ao resto do país 
uma imensa faixa de terra até ali relati-
vamente esquecida, dada a dificuldade 
de acesso, e que hoje se soma à pujança 
nacional em todos os setores.

Em suma, a obra, que também se de-
bruça sobre o presente, ao mostrar que, 
a partir daí, o Brasil optou pelo rodo-
viarismo, revela que foram essas trilhas 
e caminhos que originaram a vasta ma-
lha rodoviária nacional, e que permitiu 
a questionável implantação da indústria 
automobilística no país, ainda no correr 
dos anos 1950. O documento, voltado à 
pesquisa e aos estudos históricos, procu-
ra a oportunidade de edição.

-------------
(*) RAUL GUILHERME URBAN, 70 anos, 50 deles de-
dicados.ao.Jornalismo.e.à.pesquisa,.publicou."Calçadão.
-.20.Anos.Depois",.quando.da.passagem.dos.20.anos.de.
implantação do primeiro calçadão para pedestres no país, 
em.1992;."Curitiba.-.Lares.&.Bares",.contendo.a.história.
boêmia da capital, de 1850 a 1970, lançado em 2002; 
"História.do.Sistema.de.Transporte.Coletivo.de.Curitiba.-.
1887/2000",.lançado.em.2004,.além.da.coletânea.poética.
"Cabelos.Molhados.ao.Sul.de.Abril",.contendo.poesias.es-
critas.de.1968.a.1986.(da.ditadura.à.redemocratização),.
lançada em outubro de 2017.

O programa Aprendiz de Tropeiro, promovido pelo Hotel Tropeiro da Lapa (PR) é passeio que 
ensina tudo sobre o tropeirismo e permite a interação dos participantes com um dos principais 
movimentos históricos e culturais do Brasil.

Monumentos foram erguidos ao longo da rota paranaense dos tropeiros, como o da Lapa, obra de Poty Lazzarotto, e na entrada da cidade de Castro.
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A essa altura do campeonato, 
todo mundo já está careca 
de saber que o WhatsApp 
criou um submundo de in-

formações deliberadamente falsas que se 
espalham com rapidez e sem qualquer 
tipo de filtro de verificação. Não importa 
de onde veio ou muito menos se é ver-
dade — se uma mensagem no WhatsA-

pp reforça alguma posição que já temos, 
compartilhamos sem pensar. Eu tenho 
culpa nisso, você também, não adianta 
fingir que não é com a gente.

Também não é exagero algum afirmar 
que a distribuição profissional, sistemá-
tica e frenética de memes em grupos de 
WhatsApp foi um fator preponderante 
do fenômeno Jair Bolsonaro. Segundo o 
Datafolha, o WhatsApp é rede é a mais 
difundida entre eleitores brasileiros, uti-

lizada por 66% deles, ou 97 milhões de 
pessoas. Chega a ser maior do que o Fa-
cebook, usado por 58% dos brasileiros 
que votam. Para piorar a situação, nin-
guém fez nada para remediar a situação 
— um grupo de trabalho criado pelo 
TSE para combater as notícias falsas 
que circulam pela internet passou toda 
a campanha do primeiro turno das elei-
ções sem se reunir uma única, segun-
do uma reportagem do jornal O Globo. 

De acordo com a Folha de S.Paulo, di-
versas propostas levantadas pelo grupo 
em dezembro do ano passado jamais 
chegaram a sair do papel; uma delas, a 
de criar uma definição formal de "fake 
news", nunca foi regulamentada.

CONSPIRAÇÃO
Há diversos motivos sociológicos para 

isso. Um dos principais é que queremos 
estar sempre certos — e adoramos mos-
trar para outras pessoas da nossa bolha 
que estamos certos. Também adoramos 
“pequenas” teorias da conspiração: ur-
nas fraudadas, mamadeiras eróticas, kit-
gay, bolsa-ditadura, a “falta de sangue” 
após a facada em Bolsonaro, George 
Soros, os Illuminati... O apelo emocio-
nal de uma teoria da conspiração está 
justamente na sua simplicidade — ela 
explica fenômenos complexos com uma 
mentira atraente, viral, e que oferece aos 
seguidores cegos um senso de ser mais 
inteligente, de ter acesso privilegiado a 
uma informação.

Outra explicação importante é a nor-
malização dos discursos extremos — 
seja qual for o lado. Na internet, quem 
é mais barulhento sempre ganha mais 

Como funciona a 
fábrica de “fake news”

Rodrigo Brancatelli (*)

Um dos prinCipais motivos soCiológiCos para o fake news é qUe 
qUeremos estar sempre Certos — e adoramos mostrar para 
oUtras pessoas da nossa bolha qUe estamos Certos.
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atenção. Só que quando encontramos 
alguém ganhando a atenção por ser ba-
rulhento, muitas vezes falamos mais alto. 
E quanto mais alto as pessoas falam, 
mais barulhento você precisa ser — as-
sim, discursos vão se tornando cada vez 
mais extremistas, mais polarizados, mais 
agressivos, mais desconectados com a 
realidade. Quando Danilo Gentili diz 
que Maria do Rosário “merecia” ser estu-
prada, ele faz isso de caso pensado já sa-
bendo da repercussão. Só que para Gen-
tili falar isso em público em pleno 2018, 
foram anos normalizando esse tipo de 
(cof, cof) “piada”.

RESPONSABILIDADE
Várias reportagens já apontaram como 

funcionam essas fábricas de fake news, 
mas uma pergunta ainda não foi respon-
dida: qual a responsabilidade da empre-
sa?

Segundo designers e engenheiros en-
volvidos em apps de comunicação ins-
tantânea como o WhatsApp, as barreiras 
para compartilhar imagens e vídeos são 
consideravelmente baixas justamente 
para incentivar o engajamento dos usuá-
rios. Compartilhar algo é a ação mais fácil 
que podemos fazer, muitas vezes porque 
não temos o que escrever, mas queremos 
dividir algo que lemos ou vimos. E isso 
ajuda o WhatsApp a aumentar suas mé-
tricas de uso — assim, o app tem como 
um de seus objetivos principais facilitar 
ao máximo o compartilhamento de ou-
tras mensagens.

INSTAGRAM
Você pode ver a mesma coisa no Ins-

tagram, por exemplo — não é por acaso 
que seja tão fácil e rápido enviar uma foto 
que você achou interessante no seu feed 

para algum amigo como mensagem pri-
vada. Isso é o design do app incentivan-
do engajamento, seja lá qual for o efeito 
disso. Esses compartilhamentos vão criar 
mais notificações no seu aplicativo (push 
notifications ou badges, aquelas bolinhas 
vermelhas com que aparecem no topo 
do ícone), o que vai gerar mais visitas 
ao app, o que deverá gerar mais enga-
jamento, o que leva a mais tempo gasto 
dentro do aplicativo, o que com certeza 
irá gerar mais compartilhamentos… você 

entendeu já, né!
Além disso, especialistas em seguran-

ça de informação apontam que o Face-
book, dono do WhatsApp, poderia fazer 
muito mais para bloquear notícias falsas 
— mas não o faz porque isso reduziria 
esse engajamento fácil. “O WhatsApp 
salva em cache as imagens e vídeos para 
não ter que fazer o upload toda vez que 
um usuário queira ver ou compartilhar 
este conteúdo. Assim, o WhatsApp tem 
como identificar os metadados dessas 

mensagens, mesmo que a empresa fale 
que toda a comunicação é encriptada”, 
diz Vinay Kesari, advogado digital que 
trabalha em várias ações contra o Face-
book. “Então se alguém reporta um vídeo 
ou imagem como falsa, o WhatsApp tem 
sim como bloquear a distribuição desse 
conteúdo. Em alguns casos, seria possí-
vel até traçar quem começou a distribuir 
o conteúdo falso. Mas a empresa não faz 
isso porque seria necessário contratar 
moderadores, além de impactar direta-
mente as métricas que são colocadas nos 
balanços trimestrais para os acionistas.”

MONITORAR 
VIRALIZAÇÃO

O Facebook, por sua vez, diz que to-
das as mensagens são encriptadas em to-
das as pontas, o que impossibilita qual-
quer monitoramento. Mas existem sim 
outras formas de monitorar a viralização 
de mensagens falsas. Se um mesmo ar-
quivo foi compartilhado milhares de ve-
zes em um curto período de tempo por 
diferentes grupos de pessoas com nenhu-
ma conexão entre eles, uma equipe do 
WhatsApp poderia checar a veracidade 
deste conteúdo sem comprometer o sigi-
lo das conversas.

Mas, novamente, seria necessário 
contratar jornalistas para isso. "Não, nós 
somos uma empresa de tecnologia, não 
uma empresa de mídia", já disse Mark 
Zuckerberg.

E você, o que acha? O Facebook e 
WhatsApp devem ser responsáveis por 
bloquear a propagação de notícias falsas?

------------
(*).RODRIGO.BRANCATELLI,.Editor.at.Large,.Product.at.
LinkedIn.(Nova.York)..Publicado.no.Linkedin.(https://www.
linkedin.com/pulse/como-funciona-f%25C3%25A1brica-
de-fake-news-rodrigo-brancatelli/)

“Computadores não são a coisa. Eles são a coisa 
que o leva à coisa. Os humanos são o sinal, e 
todo o resto é apenas barulho. Computadores 
eram e são nada mais que ferramentas, caixas 
com lindas ideias que são tão valiosas quanto 
humanas – aqueles cujas conexões podem nos 
destruir tão facilmente quanto podem nos unir, 
se não tivermos cuidado. Mas em seu melhor 
momento, eles podem nos conectar com o que 

realmente importa: as pessoas que estarão 
ao nosso lado no precipício das nossas vidas, 
olhando para baixo, para o fosso do próximo 
desafio, e seguram nossas mãos enquanto 

mergulhamos para o desconhecido.” — Halt and 
Catch Fire, série da AMC.

A partir da campanha para presidente do norte-americano Donald Trump, as redes sociais não são mais as mesmas. Foram transformadas em fábricas de mentiras (Fake News). Algumas 
inconscientes, outras deliberadas.
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IMUNOTERAPIA

Considerada pelas maiores au-
toridades mundiais em saúde 
como o maior avanço contra 
o câncer, a imunoterapia é 

um tratamento que consiste na estimula-
ção do sistema imunológico para poten-
cializar a capacidade do corpo de com-
bater enfermidades. A terapia, apesar de 
revolucionária, ainda não tem resultados 
conclusivos para alguns tipos de câncer 
e permanece com custo elevado, o que 
gera dúvidas em alguns pacientes.

Afinal, quem pode se beneficiar da 
imunoterapia e como é possível ter aces-
so a esse tratamento?

Essas e outras questões foram discu-
tidas durante o webinar “Imunoterapia: 
O Que Você Precisa Saber”, realizado 
pela Federação Brasileira de Instituições 
Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
(FEMAMA), no dia 28 de agosto, com in-
vestimento social da Merck e apoio do 
Hospital Moinhos de Vento. Voltado aos 
pacientes, o debate esclareceu conceitos 
básicos de imunoterapia, perspectivas 
futuras para o tratamento no Brasil e os 
impactos desse tipo de medicamento nos 
mais diversos tipos de câncer.

CÉLULAS CANCERÍGENAS
A Dra. Alessandra Morelle, oncologis-

ta do Hospital Moinhos de Vento, expli-
cou que os medicamentos utilizados na 
imunoterapia servem para, de certa for-
ma, marcar as células cancerígenas para 
que o próprio corpo possa identificá-las 
como ameaça. Essa é uma estratégia pro-
missora quando se pensa no potencial de 
remissão em longo prazo de várias ne-
oplasias. “Estamos vendo respostas im-
pressionantes com essas medicações que 
ativam nosso sistema imune, desejamos 

que mais pessoas possam se beneficiar 
desse tratamento”, afirma.

De acordo com a oncologista, a imu-
noterapia pode ser utilizada como um 
tratamento isolado, mas também em com-
binação com a tradicional quimioterapia, 
dependendo do caso. “Em algumas do-
enças, identificamos que a imunoterapia 
pode ser o melhor tratamento, porém, em 
outras, isso ainda não está claro. Para cân-
cer de pulmão, melanoma e câncer de rim, 
já temos comprovações dos benefícios do 
tratamento, por isso é indicado com mais 
frequência. No câncer de mama, por 
exemplo, ainda estão sendo desenvolvidos 
estudos para avaliar as respostas dos pa-
cientes”, comenta Alessandra.

PESQUISAS
O Dr. Carlos Barrios, oncologista e 

diretor do Grupo Latino-americano de 
Investigação Clínica em Oncologia (LA-
COG), confirmou que, atualmente, a 
forma mais rápida e eficaz de ter acesso 
à imunoterapia é por meio de pesquisas 
clínicas realizadas nos centros de pes-
quisa de hospitais e universidades. “A 
pesquisa clínica nos permite oferecer aos 
pacientes o que há de melhor no mundo 
em relação a tratamento de câncer.

Quando se recebe um diagnóstico da 
doença, o paciente pode perguntar ao 
médico sobre a possibilidade de receber 
um tratamento experimental ou partici-
par de um projeto de pesquisa”.

Para a Dra. Maira Caleffi, mastologista e 
presidente voluntária da FEMAMA, a falta 
de investimento em pesquisas e dificulda-
de de acesso a esse tratamento acaba sen-
do um empecilho para sua incorporação.

“Temos centros de pesquisa de máxi-
ma qualidade em vários estados brasi-

leiros, vinculados à pesquisa nacional e 
internacional, mas talvez não estejamos 
fazendo bom uso desse tipo de acesso 
aos medicamentos, muitas vezes por fal-
ta de conhecimento”, lamenta.

MENOS TÓXICAS
Apesar de ser um tratamento conso-

lidado para algumas neoplasias e ex-
perimental para outras, a imunoterapia 
costuma ser menos tóxica e mais bem to-
lerada pelos pacientes. No Brasil, porém, 
não há previsão do custo total do trata-
mento e nem de sua incorporação. “O 
médico, por obrigação ética, deve fazer 
a indicação do melhor tratamento para a 
situação, independente de qualquer ou-
tro cenário, principalmente quando há 
uma perspectiva de cura. Ter acesso ao 
tratamento deve ser uma decisão conjun-
ta da sociedade e do governo, que deve 
definir, afinal, quanto custa a vida de uma 
pessoa com câncer”, conclui Barrios.

Os vídeos com o registro do de-
bate estão disponibilizados no You-
tube: https://www.youtube.com/
watch?v=kh4RWNfDkzk.

SOBRE A FEMAMA
A Federação Brasileira de Instituições 

Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 
é uma organização sem fins econômicos 
que trabalha para reduzir os índices de 
mortalidade por câncer de mama em 
todo o Brasil, influenciando políticas 
públicas para defender direitos de pa-
cientes, ao lado de 74 ONGs de apoio 
a pacientes associadas em todo o país. 
A FEMAMA foi a primeira instituição a 
trazer o Outubro Rosa de forma organi-
zada para o Brasil, em 2008, com ações 
em diversas cidades, em parceria com 
ONGs associadas.

Conheça nosso trabalho: https://www.
femama.org.br/novo/.

-------------
(Fonte:.RS.Press,.Karina.Morais.e.Giulianna.Muneratto)

Tratamento 
revolucionário para 
todos os tipos de 
câncer?
Durante webinar, oncologistas discutiram questões 
pertinentes ao tratamento que visa estimular o sistema 
imunológico do paciente com câncer

O tratamento consiste em estimular o 
sistema imunológico a combater o câncer, 
identificando as células cancerígenas. Os 
linfócitos passam a atacar essas células, 

destruindo-as.
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Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de 
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades 
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; 
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de 
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental 
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS 
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo 
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado 
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Velo-
so), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia 
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor 
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba; 
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel 
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; 
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos 
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP 
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Os sábados e domingos ele tem gasto/gastado em 
comícios e reuniões políticas.

Foi assassinado a tiros mesmo depois de a família ter 
pago/pagado o resgate.

Fomos pegos/pegados desprevenidos, e as consequ-
ências se mostraram dramáticas.

Vamos entrevistar aquelas pessoas que têm ganho/
ganhado na Sena repetidamente.

Foram fritos/fritados quatro ovos.
Não temos elegido/eleito nosso candidato há vários 

anos. [Mas com os auxiliares ser e estar só há uma op-
ção: Ele foi eleito senador.]

O particípio – Casos Especiais
Vimos que existem alguns verbos com particípio duplo: o regular (-ado, -ido) usado com ter e haver; e o irregular (forma contraída), com ser e estar. Com alguns desses 

verbos, todavia, já não se faz distinção, ou seja, na mesma situação emprega-se tanto um quanto outro:

partiCÍpio & adJetivo

Há alguns verbos que apresentam dois particípios 
mas escapam à regra dos particípios duplos, pois seu 
particípio irregular é usado somente como adjetivo. 
Exemplos:

Tudo foi anexado conforme sua orientação.[voz pas-
siva com verbo ser + particípio]

O documento está anexo.[anexo = adjetivo]

É o caso, entre outros, dos seguintes verbos:

Infinitivo Particípio Adjetivo
Absorver absorvido absorto
Anexar anexado anexo
aprontar aprontado pronto
cativar cativado cativo
completar completado completo
concretar concretado concreto
confundir confundido confuso
corromper corrompido corrupto

entortar entortado torto
estender estendido  extenso
estreitar estreitado  estreito
livrar livrado livre
nasce nascido nato/nado
omitir omitido omisso
quitar quitado quite
restringir restringido restrito
revolver revolvido revolto
torcer torcido torto

Casos espeCÍfiCos

ABRIR. Já teve dois particípios: abrido e aberto. O 
primeiro saiu de uso. O mesmo aconteceu com os ver-
bos cobrir e escrever, que de cobrido/coberto e escre-
vido/escrevinhado/escrito só ficaram com o último par-
ticípio.

 A menina já tinha aberto a porta quando toca-
mos a campainha.

CHEGAR. Tem um único particípio: o regular chega-
do. *Chego é vulgarismo.

 Na hora de fechar o colégio o pai de Leonardo 
ainda não tinha chegado.

EMPREGAR. Por analogia com entregar, que tem 
dois particípios – entregado e entregue – há quem diga 
"empregue". Mas na língua culta no Brasil só o particí-
pio regular é aceito.

 Na construção da casa foi empregado material 
de primeira classe.

MORRER. Morrido é particípio usado com ter e ha-
ver. Morto se usa com os auxiliares ser e estar, mesmo 
subentendidos.

 Alguns trabalhadores nesse meio têm morrido 
precocemente.

 Nascido na França em 1881, morto em Nova 

Iorque a 10 de abril de 1955, Teilhard de Chardin des-
cendia de família ilustre.

VIR. Fugindo à regra da formação em - ado ou - ido, 
vir tem como particípio vindo, igual ao seu gerúndio. 
Verbos correlatos: advindo, intervindo, provindo, so-
brevindo.

 Ele não tem vindo à igreja ultimamente.
 Se não tivesses intervindo a tempo, as crianças 

teriam se machucado.

-----------------
(*).MARIA.TEREZA.DE.QUEIROZ.PIACENTINI,.Diretora.do.Instituto.Euclides.
da.Cunha.e.autora.dos.livros.‘Só.Vírgula’,.‘Só.Palavras.Compostas’.e.‘Língua.
Brasil.–.Crase,.pronomes.&.curiosidades’..Site:.(www.linguabrasil.com.br)
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Sua Biblioteca

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br

Av..Celso.Garcia.Cid,.82,.Londrina/PR
(43).3026-7854./.(43).99129-4194
Loja.Virtual:.www.livrariasfamiliacrista.com.br/

COMO LIDAR COM A ADVERSIDADE
Os Hillman

Neste.livro.você.encontrará.um.mapa.que.orientará.
em.sua.passagem.pelas.águas.profundas.(e.
traiçoeiras).das.adversidades,.compreendendo.os.
sete.motivos.que.nos.levam.a.passar.por.lutas.e.as.
três.reações.básicas.que.todos.nós.temos.diante.
dos problemas. Encontrará esperança e inspiração 
na.história.de.gente.que.sobreviveu.e.superou.
períodos.difíceis.
Paginas: 257
Preço referência: R$ 43,00

O DOM DE SER AVÓS
Eric Wiggin
UDF (Universidade da Família)

O.livro.O.Dom.de.Ser.Avós.-.UDF.(Universidade.da.
Família).é.uma.leitura.de.muita.utilidade.para.todas.
as.pessoas.que.já.tiveram.o.privilégio.de.ter.netos..
Ou.ainda,.para.os.que.estão.ansiosos.pela.chega-
da desse momento. Com ele, você vai ter acesso a 
diversos.assuntos.que.envolvem.os.papeis.desem-
penhados.pelos.avós.nos.dias.de.hoje.
Páginas: 259
Preço referência: R$ 40,00

DIÁLOGO INTER-RELIGIOSO
Religiões a caminho da paz
Rabino Michel Schlesinger, Cônego José Bizon

Este.livro.reflete.a.importância.do.diálogo.inter-
religioso.a.partir.dos.fundamentos.da.doutrina.e.
do Livro Sagrado ou da Tradição Oral. De acordo 
com cada tradição religiosa, os autores procura-
ram trazer as suas experiências como modelos 
de.superação.de.conflitos.e.como.ponte.entre.os.
diferentes..Trata-se.de.um.livro.prático,.para.que.os.
leitores possam também promover, a partir de onde 
estão, uma Cultura de Paz.
Páginas: 104
Preço referência: R$ 19,90

FAMÍLIA CRISTÃ
Revista, 10/2018

A.matéria.de.capa.da.revista.de.Outubro/2018.é:.
menos.jogos.eletrônicos,.mais.brincadeiras:.refere-
se a um convite para valorizar o livre brincar, pois 
estudos.revelam.que,.nos.últimos.anos,.as.crian-
ças vêm perdendo muito do seu espaço e tempo 
para.brincar..Na.seção.Reportagem,.o.destaque.
são.os.sucessivos.cortes.de.verbas,.nos.últimos.
anos,.nas.áreas.de.Ciência.e.Tecnologia,.dificultan-
do.o.desenvolvimento.de.pesquisas.no.Brasil.
Páginas: 76
Preço de capa: R$ 11,00

MISSA
Celebração do mistério pascal
Humberto Robson de Carvalho

Este.livro.é.um.subsídio.prático.para.o.fiel.cristão.
compreender e celebrar melhor a Eucaristia. Com 
linguagem.acessível,.o.conteúdo.está.fundamen-
tado nos principais documentos da Igreja e em 
respeitados estudiosos da Liturgia.
Páginas: 86
Preço referência: R$ 19,00

O PRESBÍTERO CONSAGRADO NOS 
INSTITUTOS SECULARES
Giuseppe Forlai

Sacerdotes seculares a serviço das dioceses já 
percebiam,.ainda.antes.do.Vaticano.II,.o.chamado.
para.se.colocarem.na.periferia,.inseridos.no.
mundo, e viverem na companhia de Jesus tentado 
no.deserto..Aí.mesmo,.no."deserto".que.agora.é.
moradia dos homens, encontra-se a escola do 
amor, onde se aprende a ver a realidade com os 
olhos puros, pobres e obedientes do Mestre.
Páginas: 80
Preço Referência: R$ 19,00

A BÍBLIA DESENTERRADA
A nova visão arqueológica do antigo Israel e 
das origens dos seus textos sagrados
Israel Finkelstein; Neil Asher Silberman

Os.autores.baseiam-se.em.recente.pesquisa.
arqueológica.para.apresentar.um.retrato.comple-
tamente revisado do antigo Israel e seus vizinhos. 
O.livro.proporciona.uma.perspectiva.fascinante.e.
controversa.sobre.quando.e.por.que.a.Bíblia.foi.es-
crita,.e.por.que.ela.ainda.tem.tanta.força.espiritual.
e emocional hoje.
Páginas: 392
Preço referência: R$ 85,00

HISTÓRIA MODERNA
Os momentos fundadores da cultura ocidental
Antonio Edmilson M. Rodrigues; João Masao 
Kamita

Uma.chamada.para.a.reflexão.sobre.os.séculos.
decisivos da modernidade europeia, tendo como 
ponto.de.partida.o.exame.dos.momentos.fundado-
res da cultura ocidental. Esta é a proposta deste 
livro,.terceiro.volume.da.coleção.História.Geral..Os.
autores.destacam.a.importância.do.Humanismo.
e.do.Renascimento,.das.reformas.religiosas.e.da.
formação.dos.Estados.Modernos.
Páginas: 392
Preço Referência: R$ 75,00
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A CIÊNCIA DA DOR
Sobre fibromialgia e outras síndromes dolorosas
Pedro Ming Azevedo

Este.livro.apresenta.um.quadro.geral.das.síndromes.dolorosas.
crônicas,.especialmente.a.fibromialgia..Na.primeira.parte.–.
Fisiopatologia.–,.o.autor.introduz.a.história.das.síndromes.de.
sensibilidade,.os.subgrupos.da.fibromialgia,.as.bases.genéticas.
e.psicológicas.desse.tipo.de.sofrimento..Na.segunda.parte.–.
Tratamento –, o autor apresenta os tratos medicamentosos, os 
cuidados e as atividades preventivas para as doenças da dor.
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