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CORONAVÍRUS

veio para mudar

Conhecido também por COVID-19 destrói vidas, relacionamentos,
diferenças sociais, economia... Nunca mais seremos os mesmos.
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saúde MENTAL

NESTA EDIÇÃO:

CORONAVÍRUS
De repente, a peste. Um pequeno vírus, invisível a olho nu, virou o terror da humanidade.
Poucos conseguiram ver. Os outros se aterrorizaram por ouvir falar. Teve até quem não acreditou. Começou lá na distante China e gente
começou a morrer. Com a globalização, rapidamente se espalhou pelo mundo. Obrigou a
civilização parar, isolar pessoas, vilas, cidades
e até países. As indústrias pararam, a economia
estagnou.
Mas o que é esse coronavírus? Um vírus comum entre os animais, que de repente atacou
os seres humanos e mudou relacionamentos
sociais, o modo de encarar a vida, a economia.
O que vai restar depois que essa pandemia
passar? Alguns artigos que podem ser fontes de
esclarecimento estão neste jornal.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Em Busca de Sentido...

Este título, retirado
do livro de mesmo
nome, escrito por
Viktor Flankl, pai
da logoterapia, visa
estimular uma reflexão
muito importante em
nossos dias: O que
estamos fazendo aqui?
Edmilson Fabbri (*)

N

uma sociedade que
evoluiu com uma base
materialista muito acentuada, onde o ter superou o ser, não é de se estranhar o
vazio existencial de muitas pessoas.
Muitas delas em busca desse sentido frustram-se quando defrontam-se

Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

diante do espelho e não enxergam
o seu verdadeiro Eu, e a sua razão
existencial.
Claro que a consistência da espiritualidade a que cada um se propôs, é o que fará, nesses momentos
cruciais, a diferença da capacidade
de superação. Mas para além da espiritualidade, que visa nossa transcendência para a compreensão de
nossa jornada, pois, afinal, somos
espíritos em uma experiência física, existe a questão filosófica, que
muito mais do que nos fazer aceitar
determinadas situações, que através da espiritualidade sublimamos,
a filosofia trás, pelos nossos pensadores, a condição de compreensão
com as explicações para tudo o
que se vive, os porquês e os como.
Nesse tocante, beberíamos da fonte
de Nietzsche: “Quem tem por que
viver pode suportar quase qualquer
como”.

A VIDA TEM SENTIDO?

São inegáveis as diversas situ-

ações vividas pelas pessoas e suas
consequências. Muitas enfrentam
ou enfrentaram verdadeiras tragédias. Usam da espiritualidade ou
da filosofia para poder progredir em
seus dias, senão, simplesmente não
haveria como.
Ou a vida tem um sentido, ou
não tem sentido nenhum. Nessa
questão não há meio termo. Mas,
como mostrar um sentido de vida,
sob quaisquer circunstâncias, mesmo as mais miseráveis?
Esse é o grande desafio. Trazer as
pessoas à mesa diante do banquete das conseqüências, e ajudá-las
no sentido de dizerem sim à vida,
apesar de tudo. Essa é a grande alquimia, transformar os aspectos negativos da vida em algo construtivo
dentro dessa jornada de superação
que nos transforma, dia a dia, em
pessoas melhores.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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filosofia

Coronavírus: O parceiro da vida

S

egundo PLATÃO, filosofar é
aprender a morrer e sua realidade nos é tão próxima que vale a
pena meditarmos um pouco sobre o que isso significa e, em momentos
de sua intensa ocasionalidade, acelerada
pela ação de micro-organismos destruidores, vale a pena tomamos consciência
de sua natureza. Num primeiro aspecto,
a morte nos é importante apenas a partir de nossa espiritualidade, pois, para os
animais, ela nada representa. Também,
no mundo das micropartículas, o sumir e
o aparecer faz parte de todos os momentos de suas existências e isto ocorre de
forma aparentemente aleatória.
Já no mundo vegetativo, a morte faz
parte essencial na renovação da vida, o
mesmo ocorrendo com os micro-organismos, que exageram na reprodução,
com vistas a superar a brevidade de suas
vidas, sendo indiferentes aos efeitos maléficos ou benéficos que possam causar. Em
complemento, no mundo animal, com raras exceções, matando é que se sobrevive,
sendo a morte o instrumento necessário
para a sustentação da vida, fornecendo o
alimento essencial à sua sobrevivência.
Já no tocante à vida humana, a morte
assume características trágicas, por força
da presença do Espírito que não a deseja,
a morte sendo aceita apenas de forma ascética, levando a raça humana a tomar todas as providências possíveis no sentido de
evitá-la ou superá-la ao máximo. Porém,
na dimensão autotranscendente, aquela

A consciência da morte surge dotada de características
inovadoras, para se tornar um mecanismo de libertação
das limitações da materialidade física.
Antonio Celso Mendes (*)

em que o Espírito orienta e domina a vida,
a consciência da morte surge dotada de
características inovadoras, superando sua
gravidade, para se tornar um mecanismo
de libertação das limitações da materialidade física, o momento de nossa inserção
na infinidade do mundo divino.
Dessa forma, percebemos a intuição
de que o Universo não é obra do acaso,

mas que se sustenta, em sua evolução,
de forma integrada para produzir vida
e riqueza. Trata-se aqui de um milagre,
uma abertura de nossa consciência ao
propósito que tudo cria. De fato, crer que
há um sentido para tudo que acontece é
algo que supera as condições naturais de
nossa existência, sendo mais uma graça
recebida por todos aqueles que estão na

antessala do eterno. A partir de então, a
presença da centelha divina que habita
nossa consciência nos permite ter certeza de nossa perenidade.
Assim, são superados os dramas referentes à interrupção de nossas vidas, ao
considerar a morte como um momento
de passagem, criando o palco divino de
nossas garantias, onde habitam santos
iluminados. Na perspectiva da Revelação Cristã, nossa sobrevivência está
confirmada pelo exemplo de Cristo e dos
Santos que nos acolhem permanentemente com as suas graças e favores, concedendo-nos a certeza de que há outra
realidade além dessa em que estamos.
Assim, a fé se constitui como uma auréola divina a enriquecer os limites dos
determinismos naturais, criando uma atmosfera etérea de certezas e esperanças
quanto ao destino de nossas vidas, como
expressões divinas de uma Vontade Soberana, ao se colocar além de nossa sensibilidade empobrecida. Quem crê verdadeiramente é feliz por força da inspiração
que ela alimenta, diante de um Universo
precário em sua sustentação. Assim, a
morte não tem nenhuma importância, devendo ser considerada apenas como uma
entrada nas virtualidades do eterno.
(*) 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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Coronavírus,
a batalha da
comunicação
Quando se escrever a história deste momento
da humanidade brilhará a imprensa de
qualidade
Carlos Alberto Di Franco (*)

O

coronavírus chegou com
tudo. A população está assustada e o pânico é, de
longe, o principal aliado do
inimigo que pôs o mundo de joelhos,
mostrou o tamanho da fragilidade humana e a miragem de tantas prepotências.
Regiões inteiras do mundo estão isoladas. O globalismo recua e fecha fronteiras. Os mercados afundam. Museus estão
vazios. Estádios de futebol perderam brilho, colorido e vibração. O Vaticano está
mergulhado num silêncio que assombra.
O papa, numa de suas falas expressivas,
está “enjaulado” no Palácio Apostólico.
Imagens de praças, ruas e avenidas fantasmas e de um mundo vestido de vazio
reforçam o pavor, que boatos e notícias
alarmantes na era das redes sociais amplificam barbaramente. Vídeos e informações irresponsáveis podem matar. A luta
contra o coronavírus depende da competência, capacidade estratégica e seriedade
das autoridades sanitárias. Mas a guerra e estamos mergulhados num campo de
batalha sem precedentes - só será ganha
na trincheira da comunicação.
A informação é sempre fundamental.
E precisa ser confiável, clara e segura.
Não é hora de grotescos campeonatos
de egos e vaidades. Não é o momento de
subir na passarela da mídia para desfilar
currículos vistosos. Não mesmo.

IMPACTO

A doença é desafiante. Pode ter brutal
impacto na saúde pública. Do ponto de
4

vista sanitário, quarentenas, cancelamento de eventos, suspensão de aulas, planos
de contingência fazem todo o sentido.
São medidas que visam a diminuir a velocidade com que a epidemia se alastra,
de modo que os serviços de saúde não
entrem em colapso por superdemanda.
Como bem salientou Alexandre Cunha,
infectologista do Hospital Sírio-Libanês,
a lotação dos serviços de saúde, agigantada pela epidemia do medo, pode ser o
grande risco dessa pandemia: “Com serviços superlotados, portadores da minoria de casos graves e mesmo portadores
de outras doenças, crônicas inclusive,
podem ter seu prognóstico piorado pela
lotação dos serviço de saúde”.
Os idosos devem ter cuidados especiais. Dos 10 aos 49 anos a taxa de letalidade varia entre 0,2% e 0,4%, com salto
para 1,3% nos pacientes entre 50 e 59
anos. Na faixa etária entre 60 e 69 anos,
o índice é de 3,6%. O número sobe para
8% em infectados de 70 a 79 anos e chega a 15% entre os que têm mais de 80
anos. Os dados são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China.
A taxa de mortalidade é até nove vezes
maior entre pessoas com alguma doença
crônica quando comparada à de pacientes sem patologia preexistente. Segundo
dados do governo chinês, no grupo de
infectados que não tinham nenhuma comorbidade apenas 1,4% morreu. Já entre
os pacientes com alguma doença cardiovascular, por exemplo, o índice chegou
a 13,2%.
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DESAFIO DA
COMUNICAÇÃO

Estamos diante de um dos maiores
desafios de comunicação da História.
E o jornalismo de qualidade exerce papel decisivo. Transparência informativa,
rigor sem alarmismo e didatismo compõem a chave do sucesso. Por isso registro com entusiasmo recente iniciativa do
Grupo Estado de criar um núcleo e uma
newsletter especialmente dedicados à
cobertura do coronavírus.
O núcleo conta com cerca de 30 profissionais de São Paulo, Brasília e Rio de
Janeiro, sem contar os correspondentes
pelo País. “Nossa prioridade é a busca
por informações que orientem as pessoas
nessa crise e a cobrança das autoridades
para que cumpram seu papel”, diz David
Friedlander, editor executivo do jornal.
O Estado está intensificando a produção
de reportagens especiais para as edições
digital e impressa.
As equipes do Broadcast e do BRPolítico, dois serviços de informação exclusiva
do Grupo Estado, estarão dedicadas aos
impactos na economia e na política. Foi
lançada uma vibrante newsletter, diária,
que aborda todos os acontecimentos que
o leitor precisa saber sobre a crise. Essa
ferramenta é gratuita e está ao alcance de
todos os leitores do Estado, não só dos
assinantes.

REAÇÃO À
DESINFORMAÇÃO

A reação do Estadão, e de outros veí-

culos da mídia tradicional, é uma lufada
de ar fresco num mundo dominado por
tanta desinformação. É preciso avançar
e apostar em boas pautas. É melhor cobrir magnificamente alguns temas do
que atirar em todas as direções. O leitor pede reportagem. O bom repórter
sabe encontrar histórias que merecem
ser contadas. É capaz de garimpar a informação, prestar serviço, ajudar a vida
das pessoas e apontar caminhos. A cobertura do coronavírus tem mostrado
uma imprensa ética e sensível. Informação clara e objetiva, sem alarmismo
e sensacionalismo, está promovendo
um forte sentido de responsabilidade e
de solidariedade em todos os setores da
sociedade.
Antes os periódicos cumpriam muitas
funções. Hoje não cumprem algumas
delas. Não servem mais para contar o
imediato. E as empresas jornalísticas precisam assimilar isso e se converter em
marcas multiplataformas, com produtos
adequados a cada uma delas.
Quando se escrever a história deste
momento da humanidade - único, dramático e transformador - brilhará com
força a chama da imprensa de qualidade.
Muitos jornalistas estão dedicando a vida
e correndo riscos para que você, amigo
leitor, possa resguardar sua família com a
força da informação correta e bem apurada. Que Deus proteja todos nós!
(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO, jornalista. E-mail:
difranco@ise.org.br
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Histórias
não contadas
em tempos de
coronavírus
Cicero Urban (*)

D

esastre”, de acordo com a
Organização Mundial de
Saúde, “trata-se de uma alteração de forma súbita de
pessoas, de seu meio ambiente, ou de
seus bens, causada por fatores externos
de origem natural ou causado pela ação
humana e que demanda uma ação imediata por parte das autoridades de saúde,
visando à diminuição das consequências
do mesmo”. Diante desta definição, estamos sim, enfrentando, de certa forma,
um “desastre biológico”. Um vírus novo,
com um potencial de infectar um grande
número de pessoas rapidamente, e que
foi subestimado na sua fase inicial. O
custo está sendo muito alto onde isto já
ocorreu. A China, a Itália e o Irã estão vivenciando o resultado disso. A letalidade,
que é a razão entre o número de óbitos
e o número de doentes infectados, felizmente, é baixa. Porém, considerando a
velocidade de disseminação e as necessidades de leitos de UTI, precisamos de
medidas preventivas para contenção da
sua disseminação.

VAMOS VENCER

Ciência, religião ou governo? Em
quem podemos confiar? Temos hoje to-

dos os recursos científicos necessários
para vencermos tecnicamente este vírus.
E vamos vencer, não tenho dúvidas disso. Porém, estudos clínicos de grande
qualidade e de alto nível de evidência
científica, tanto para testar novos medicamentos, quanto vacinas, precisam de
recursos financeiros e de tempo para que
seus resultados possam ser apresentados,
aceitos ou refutados pela comunidade
científica. E, uma vez comprovados, eles
irão precisar de medidas de saúde pública efetivas para serem aplicados. Ou
seja, sair do limite do estudo clínico, da
teoria, e passar para a prática, no período
mais breve possível no mundo real.
Todos estes fatores nos levam a um
denominador comum nesta crise: é hora
de retornamos para casa, literalmente. Aos fundamentos de nossa vivência
pessoal em sociedade, que nesta era digital e global estavam sendo deixados
de lado. Esta expressão “tornar à casa”
pode ter diferentes significados. Homero
descreveu este retorno à casa como uma
viagem heroica depois de anos de luta
em Tróia. Por outro lado, “tornar à casa”
pode significar também insucesso. Um
retorno para alguém ou lugar que não
gostaríamos de conviver ou vivenciar,

As grandes questões, que
precisamos tentar responder
em tempos difíceis como este
que estamos vivendo, estão
relacionadas a quem tomará
conta de nós neste momento: a
ciência, a religião ou o governo –
ou todos? Quais os valores que não
poderemos abrir mão e, afinal, o
que é mesmo prioridade? Estamos
sim, em meio a uma pandemia
sem precedentes, mas quais os
limites reais desta crise? Existe,
de fato, uma hora certa para
iniciarmos as medidas restritivas?
E, finalmente, o que ficará depois
que isso tudo passar?

o insucesso ou o esquecimento social.
Afinal, fora de casa, temos o trabalho, o
estudo, a diversão, o nascimento dos filhos, o tratamento dos doentes, a vida, o
nascimento e a morte. Quem nos guiará
neste retorno à casa, indesejado e inesperado em tempos de pandemia? A ciência é a nossa base segura, a religião pode
ser um importante instrumento de alento
para alguns, e a filosofia um meio de nos
guiarmos para a paz desejada.

TRANSFORMAÇÃO
INTERNA

Tornar a casa em tempos de pandemia
significa uma oportunidade de nos transformarmos internamente. Se combater
este vírus é uma necessidade urgente, o
melhor meio, a nosso ver, como sociedade, é através da ética. A ética da comunicação, do cuidado e da responsabilidade. Na ética da comunicação, órgãos de
imprensa e órgãos governamentais agindo
com transparência e profissionalismo na
forma de passar as notícias. Nós, como
pessoas comuns, passarmos apenas as informações que forem seguras nas nossas
redes sociais, de fontes confiáveis, para
evitarmos um dos danos maiores deste
vírus que é a desinformação. Desinfor-

mação que gera pânico desnecessário e
até comportamentos de risco. A ética do
cuidado, não expondo nossas populações
mais vulneráveis a riscos desnecessários.
Mantermos nossos idosos à distância de
ambientes onde existam aglomerações.
E a ética da responsabilidade, através do
nosso comportamento, do nosso exemplo
pessoal. Para aqueles que estão em postos de liderança, lembrar sempre que o
valor mais importante é a preservação da
vida. Teremos todos que arcar com prejuízos econômicos, maiores ou menores,
de tudo que estaremos passando nos próximos meses. Mas a segurança coletiva é
o mais importante neste momento.
E, finalmente, uma das tantas histórias ainda não contadas desta pandemia
se refere ao legado que ela deixará em
nossas vidas. Nossos filhos retornando à
casa, nossos idosos confinados, e de ausência temporária de eventos sociais. O
que ficará de tudo isto? Que todos juntos
somos mais fortes. E que a solidariedade
é um valor fundamental da convivência
em sociedade.
(*) CÍCERO URBAN, Médico Mastologista e Oncologista,
Coordenador do Curso de Medicina na Universidade
Positivo, vice-Presidente do Instituto Ciência e Fé em
Curitiba
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Contra a
covid-19
Medidas devem ser voltadas não só para a saúde,
mas ter impacto positivo na economia

José Serra, (*)

O

quadro imposto pela “crise do coronavírus” exige respostas
imediatas. Para começar, a coordenação das diferentes iniciativas tomadas no País precisa considerar o que está sendo
feito no resto do mundo. Debelar a covid-19 e amenizar os
efeitos sobre a renda das famílias é árdua tarefa. Por isso tenho sugerido
a adoção de um protocolo socioeconômico para tratar do problema,
incluída a criação de um fundo específico para tornar viáveis eventuais
aportes realizados por pessoas físicas e jurídicas.
A escalada do número de contaminados levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma pandemia. Torna-se compulsório o
acompanhamento sistemático do volume de contagiados com e sem sintomas; hospitalizados graves ou não; e, lamentavelmente, o número de
mortos. Até ontem, antes de fecharmos este artigo, o Brasil tinha 2.433
casos confirmados e 57 mortos.
A situação é inédita: restrições à circulação de pessoas, mercadorias
e serviços; interrupção das atividades de trabalho e lazer; fechamento
da maioria das empresas de comércio e elevação dos gastos públicos.
As consequências das restrições impostas demonstram que não é só
uma gripe. A pandemia afeta, sobremaneira, a saúde econômica global
e não é preciso aqui reiterar os desastrosos resultados na indústria, no
comércio e no sistema financeiro mundial. É imperativo, portanto, que
Poderes e autoridades brasileiras se unam na busca de alternativas que
mitiguem as dificuldades que enfrentamos e que aumentarão muito daqui em diante.
NO RESTO DO MUNDO
Precisamos observar o que está acontecendo no resto do mundo, não
exatamente para copiar outros países, mas para entendermos o que deve
ser feito no Brasil. Por exemplo, o papel da política monetária está esgotado nos países europeus. Nos Estados Unidos, antes de reduzirem a
zero a taxa de juros, havia algum raio de manobra. Agora não mais. Por
outro lado, cabe enfatizar, o ativismo da política fiscal está amplamente
presente na Europa e nos EUA e deverá ser cada vez mais forte entre
nós.
Cada medida a ser tomada deve ser bem contextualizada. No Brasil
ainda há margens para redução das taxas de juros e ampliação das linhas de crédito ou refinanciamentos, a fim de evitar falências generalizadas. Do mesmo modo, deve-se recorrer, no campo fiscal, a políticas
de subsídios que ajudem a preservar a capacidade produtiva e incentivar a indústria de medicamentos, material hospitalar, etc., para elevar a
oferta tão necessária neste momento. A atuação deve concentrar-se em
três frentes: expansão do gasto direto em saúde, em volume expressivo
e de maneira célere, transferências de renda às famílias mais pobres e
distribuição de alimentos.
Reafirmo: vivenciamos o início do que pode ser a maior crise econômi6
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ca em tempos de paz, com forte choque
de oferta e de demanda em nível mundial.
As medidas a serem tomadas devem contemplar não apenas ações voltadas para
a saúde, mas, simultaneamente, exercer
impactos positivos sobre a dinâmica das
economias. No Brasil, efeito perverso sobre a renda e o emprego, sobretudo dos
trabalhadores informais, autônomos e
microempresários, com a queda abrupta da atividade econômica, requer decisões tempestivas do governo central e
do Congresso. Ao anunciar apoio a esses
segmentos e enviar o decreto de estado
de calamidade, o governo deu passos na
direção correta.
PODEMOS FAZER MAIS
Podemos, contudo, fazer mais. Penso que uma alternativa seria criar o que
denominaria protocolo socioeconômico,
tendo como carro-chefe ações na área da
saúde: fortalecimento do SUS, ampliação
emergencial do número de UTIs, com
hospitais de campanha – o Exército pode
tomar essa iniciativa – e reforço do atendimento das unidades básicas de saúde.
Associando-se a isso o fortalecimento
do Sistema Único de Assistência Social,
garantindo direitos socioassistenciais e
atendimento mais adequado às pessoas
em vulnerabilidade social e em situação
de rua. Melhorando a atenção primária.
Além dessas medidas, devem-se adotar, por exemplo, ações que identifiquem
os idosos que vivem em assentamentos e
em moradias precárias, sem saneamento básico. Isso é possível recorrendo ao
Cadastro Único, instrumento criado na
esfera federal para impulsionar as ações
sociais, uma das muitas benditas heranças do governo FHC. O cadastro permite
não só identificar quem é pobre ou extremamente pobre, mas também saber em
que condições vivem essas pessoas, tamanho das famílias, faixa etária de cada
um de seus membros e o tipo de benefício social que recebem. O instrumento já
temos, basta utilizá-lo.
Para garantir a implementação desse
protocolo podem-se utilizar os recursos
do fundo que mencionei no início, destinando também à pesquisa e compra de
medicamentos. Abarcaria ainda dinheiro
público, concentrando as ações e garantindo transparência aos gastos. É uma
saída orçamentária para acelerar todo o
processo, que será penoso e demandará, acima de tudo, atuação eficiente do
Estado.
A meu ver, essas são algumas das muitas dimensões a serem trabalhadas para
enfrentarmos esse microrganismo que
tomou o mundo de assalto e nos tornou
reféns.
(*) JOSÉ SERRA, Senador (PSDB-SP)
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Gestão fiscal na
guerra contra
o coronavírus
Além de provocar queda da receita, a crise exigirá forte
aumento dos gastos públicos
Josué Pellegrini e Felipe Salto (*)

O

Brasil vive uma guerra contra o coronavírus. O custo
fiscal chegará a centenas de
bilhões de reais. Cada real
utilizado valerá a pena se servir para salvar vidas, preservar empresas e atividades e garantir a subsistência dos milhões
de trabalhadores que perderão renda em
razão da paralisação da economia.
Dado que os recursos necessários serão bastante vultosos e o País já se encontra em situação fiscal frágil, as decisões a
serem tomadas nesse âmbito terão de seguir duas diretrizes principais: 1) alocar
os recursos disponíveis de modo a maximizar os resultados no enfrentamento
da crise e 2) distribuir o custo da guerra
entre diferentes fontes de financiamento.

Em relação ao primeiro item, a principal preocupação é garantir agilidade
e efetiva utilização dos recursos. Um
conselho no âmbito da União, com participação dos Poderes e boa articulação
com os governadores e prefeitos, seria
um arranjo conveniente. Todas as grandes decisões relativas à crise passariam
por esse núcleo decisório.
Esse conselho contaria, ainda, com
um regime extraordinário de funcionamento e uma espécie de orçamento que
acompanharia as fontes de financiamento das medidas e o caminho da utilização dos recursos, incluídos os créditos,
até a destinação final, necessariamente
relacionada ao combate à crise. Com
esse arranjo seria possível coordenar as

ações, conferir agilidade, acompanhar e
fiscalizar o gasto.

SITUAÇÃO FISCAL RUIM

Vale registrar que a crise atingiu o
Brasil numa situação fiscal particularmente ruim. A meta de déficit primário
do governo central para 2020, somada
à necessidade de contingenciamento,
resulta numa necessidade inicial de financiamento na esfera federal de R$ 150
bilhões a R$ 160 bilhões. Soma-se a esse
montante o gasto extra do combate à
crise de cerca de R$ 350 bilhões, considerando complementação de renda,
correções no Bolsa Família e despesas
na área da saúde. Sem contar os créditos
a serem concedidos por meio dos bancos
públicos.
É preciso levar em conta também os
efeitos da forte queda da atividade econômica e de medidas tributárias de ajuda ao setor privado. Várias projeções
indicam queda do produto interno bruto
(PIB) de 4% ou mais. A isso se soma o
forte impacto da crise sobre o preço do
barril de petróleo e o tamanho dos royalties e participações especiais. Não é pessimismo exagerado acreditar que a receita possa cair mais de R$ 120 bilhões.
Conjugando os números acima se
conclui que a necessidade de financiamento do setor público em 2020 deverá
ultrapassar os R$ 600 bilhões. A maior
parte dessa necessidade será atendida
pelo aumento da dívida pública.

BALANCEAMENTO DAS
FONTES

Tal fato remete à segunda diretriz
apontada, que é o balanceamento adequado das fontes de financiamento para
evitar novos problemas, tão logo o País
retorne à normalidade. Dois canais de
financiamento complementares, além

do endividamento federal, são a redução
de ativos e o remanejamento dos gastos
públicos.
O resgate antecipado dos créditos do
Tesouro no BNDES estará limitado em
2020, se o banco tiver papel importante
no enfrentamento da crise, pela concessão de crédito a empresas e entes federados. Já a venda de reservas internacionais será relevante, uma vez que o Banco
Central tem usado esse instrumento para
controlar a instabilidade da taxa de câmbio.
A venda de reservas permite que o
Banco Central reduza dívida (operações
compromissadas), o que diminui a dívida bruta e abre espaço para financiar os
gastos necessários para mitigar os efeitos
da crise.
O espaço para a venda de reservas é
dado pelo nível mínimo prudencial, ainda mais na presente crise. Recorrendo
à métrica do Fundo Monetário Internacional (FMI), chega-se a um limite de R$
291,9 bilhões, inclusa uma margem de
segurança de 25%. Comparativamente
ao nível atual de reservas, de R$ 358,5
bilhões (em 13 de março), a venda até o
limite propiciaria US$ 66,6 bilhões em
recursos, o equivalente a R$ 333 bilhões,
a uma taxa de câmbio de R$ 5.

OUTRA FONTE

Outra fonte de financiamento a ser explorada é o remanejamento de despesas,
reduzindo as que não dizem respeito à
crise, em favor das que atacam diretamente o problema. Contudo não basta
ater-se ao remanejamento das despesas
discricionárias, pois estas são muito reduzidas, ainda mais com as emendas
parlamentares. O ideal seria aprovar
com urgência uma autorização temporária para envolver também os gastos obrigatórios.
Uma alternativa próxima a essa seria o
uso dos empréstimos compulsórios, previsto na Constituição, de grupos de alta
renda. Essa medida e o remanejamento
não são contracionistas, pois os recursos
liberados serão destinados à mitigação
da crise.
Em resumo, a crise surge numa situação inicial de desequilíbrio das contas
públicas e, além de provocar queda da
receita, exigirá forte aumento dos gastos. Esse quadro requer uma gestão fiscal atenta ao emprego adequado dos
recursos no enfrentamento da crise e à
distribuição equilibrada das fontes de financiamento, de modo a não provocar
problemas de difícil solução logo após o
retorno à normalidade.
(*) JOSUÉ PELLEGRINI e FELIPE SALTO, respectivamente, diretor da instituição fiscal independente (IFI) e
consultor legislativo do Senado Federal; e diretor executivo da IFI do Senado Federal
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Novo
coronavírus
no Brasil
A variedade que emergiu na China chegou ao país, onde já
circulavam outras quatro, menos perigosas
Carlos Fioravanti, FAPESP (*)

O

surto do novo coronavírus,
que começou em dezembro na China, deu um salto
no final de fevereiro. No dia
26, o Ministério da Saúde confirmou o
primeiro caso de infecção no país (e na
América do Sul) do vírus chamado SarsCoV-2, em um homem de 61 anos que
tinha viajado para a Itália. Nessa data, o
país europeu era visto como um foco da
doença, com 322 pessoas infectadas e
12 mortes. Também no dia 26, Argélia,
Áustria, Croácia e Suíça registraram seus
primeiros casos em pessoas que tinham
estado na Itália; no dia anterior, a Organização Mundial da Saúde havia notificado a chegada do vírus no Afeganistão,
Barein, Iraque e Oman.
A variedade causadora da doença que
ganhou o nome oficial de Covid-19 havia infectado 81 mil pessoas e causado
2.761 mortes em 37 países no final de fevereiro. Nos Estados Unidos, então com
53 casos confirmados, os Centros de
Prevenção e Controle de Doenças (CDC)
alertavam a população para a iminência de um surto, com um número maior
de casos e impactos no dia a dia. Como
outros vírus com afinidade para as vias
respiratórias, a variedade que surgiu na

Ásia pode ser transmitida, entre pessoas,
por meio de gotículas de saliva liberadas
ao falar, espirrar ou tossir.
“Essa será mais uma gripe que a humanidade terá de atravessar”, disse o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
em uma entrevista coletiva em Brasília,
no dia 26, ao comentar o primeiro caso
brasileiro. Um homem sexagenário infectou-se entre 9 e 21 de fevereiro, quando
esteve a trabalho na região da Lombardia, norte da Itália

DA ITÁLIA

De volta à cidade de São Paulo, onde
mora, teve sinais de gripe forte e no dia
24 procurou o Hospital Israelita Albert
Einstein, instituição privada que identificou o vírus, depois confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz. O homem voltou para
casa, já que os sintomas não justificavam
a internação. Ele está sendo acompanhado, e as pessoas com quem teve contato
no voo de volta ao Brasil e em São Paulo
estão sendo rastreadas e acompanhadas
por equipes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e das secretarias estadual e municipal do estado.
No final desse mês, havia também 20
casos suspeitos em acompanhamento em

As esferas são a nova variedade de coronavírus (Sars-CoV-2), isolada de uma pessoa infectada nos Estados Unidos e vista por microscopia eletrônica de transmissão (NIAID-RML)
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vindo de roedores.
“Eles saltaram de animais silvestres
para os seres humanos em episódios
isolados e raros, chegaram ao Brasil por
meio da transmissão entre pessoas e estão por aqui o tempo todo, mas em geral não causam problemas graves”, diz
o virologista Paulo Eduardo Brandão,
da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia (FMVZ) da USP. As doenças
respiratórias que provocam em adultos
saudáveis desaparecem em alguns dias,
mas em crianças e em indivíduos idosos
ou com problemas cardíacos ou respiratórios os danos podem ser mais graves.

RISCO DE TRANSMISSÃO

Os círculos em azul evidenciam os HCoV-229E, um dos quatro tipos de coronavírus detectados em pessoas no Brasil, vistos por microscopia
eletrônica de transmissãoS (Cience Source / Fotoarena)

sete estados (Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro,
São Paulo e Santa Catarina). Desse total,
12 eram de pessoas que tinham viajado
para a Itália. Nesse país, o surto começou
com um funcionário da Unilever que procurou um hospital de Codogno, na Lombardia, mas, por não ter visitado a China, não foi tratado como caso suspeito e
acabou dispensado. Mais tarde, quando
sua esposa se lembrou de um encontro
com um italiano que tinha estado no país
asiático, o homem já havia infectado a
mulher, médicos e pacientes do hospital.
O governo italiano fechou escolas, cercou cidades e proibiu aglomerações em
igrejas e bares. O Irã também decretou o
fechamento temporário de escolas e lugares de atividades culturais depois de o
número de casos confirmados ter saltado
de 95 para 139 e as mortes de 15 para 19
em poucos dias.

mortes desde 2014.
Os quatro subtipos já adaptados a seres humanos, identificados a partir do
final do século passado e encontrados
no país são: HCoV-OC43, provavelmen-

te vindo de bovinos, mas originário de
roedores; HCoV-NL63, proveniente de
morcegos, como os da Sars e da Covid19; HCoV-229E, vindo de camelos, mas
originário de morcegos; e HCoV-HKU1,

“Atualmente não há perigo de os coronavírus de gado, aves, cães e gatos infectarem as pessoas porque os vírus não
têm receptores celulares que permitam
aderir às células humanas”, afirma Brandão. O HCoV-OC43, que teria vindo
de bovinos, foi uma exceção ainda sem
explicação. “Os únicos capazes de interagir com o organismo humano são os
de animais silvestres, como morcegos.”
Isso acontece porque os coronavírus de
morcego aderem à enzima conversora
de angiotensina (ACE), por meio da qual
se ligam às membranas de células do nariz, garganta e pulmões. O maior risco de
transmissão decorre da manipulação de
animais mortos e o contato com sangue
e fluidos do pulmão ou intestino, que po-

VARIEDADES

Das sete variedades conhecidas de coronavírus que saíram de animais e infectaram pessoas, quatro já tinham sido detectadas no Brasil antes da confirmação
do primeiro paciente no território nacional com o novo Sars-Cov-2, que emergiu
em dezembro na China. As outras duas
variedades mais perigosas ainda não foram encontradas no país: a da síndrome
respiratória aguda grave (Sars), que levou
à morte cerca de 800 pessoas em 2002
e 2003; e a da síndrome respiratória do
Oriente Médio (Mers), que provocou 858

As galinhas abrigam dezenas de variedades de coronavírus… (Philippe Merle / AFP)
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lhar fora, e muitas delas caçavam animais para comer, incluindo morcegos”,
contou Daszak a Pesquisa FAPESP.
Segundo ele, surtos de doenças emergentes estão ocorrendo com mais frequência em razão do contato cada vez
maior com animais silvestres por causa
de desmatamento, construção de estradas, agricultura intensiva e comércio ilegal. Como o mundo está mais conectado
por meio das viagens aéreas, qualquer
novo vírus de regiões remotas tem um
risco muito maior de se espalhar.
----------------------------------------

PROJETOS

…Um deles, o causador da bronquite infecciosa aviária, é altamente contagiosoFred Murphy Um e Sylvia Whitfield / CDC

dem estar contaminados.
As variedades HCoV-OC43 e NL63
foram identificadas respectivamente em
3,1% e 1,5% de um grupo de 150 crianças com idade entre 3 meses e 10 anos
internadas com pneumonia causada por
esses e outros vírus entre novembro de
2014 e abril de 2016 em dois hospitais
públicos pediátricos, o Dr. Odorico de
Amaral Matos e o Dr. Juvêncio Mattos,
ambos de São Luís, no Maranhão. O estudo foi realizado por pesquisadores da
Universidade Ceuma, instituição privada
da capital maranhense, com médicos dos
dois hospitais e publicado em outubro
de 2019 na Journal of Medical Virology.
Nesse trabalho, os tipos de vírus mais
frequentes em crianças foram o rinovírus
humano (em 68%), o vírus sincicial respiratório (14%) e o adenovírus (14%).

UFPR PESQUISOU
CORONAVÍRUS EM 2016

Uma equipe da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), por sua vez, identificou os quatro subtipos de coronavírus
humanos em 7,6% de 444 crianças e
adultos internados no Hospital das Clínicas da UFPR com infecção respiratória
grave em 2012 e 2013. De acordo com
um estudo de maio de 2016 na revista Pathogen and Global Health, três pacientes
desse grupo com coronavírus morreram
de infecção respiratória.
“O coronavírus, sozinho ou associado
10

com outra espécie de vírus, o rinovírus
C, é um indício da gravidade da infecção e da necessidade de internação na
unidade de terapia intensiva”, observa o
virologista Eurico Arruda, da Faculdade
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP). Em
colaboração com a pediatra Alessandra
Matsuno, Arruda encontrou algum dos
quatro subtipos de coronavírus humanos
em 11% de um grupo de 236 crianças
com 3,5 meses e problemas respiratórios
internadas no Hospital das Clínicas da
universidade em 2008 e 2009. Os resultados desse trabalho foram publicados
em junho de 2019 na PLOS ONE.

VÍRUA SE PRPOPAGA EM
ÁREAS DENSAMENTE
POVOADAS

Esse tipo de vírus se propaga mais facilmente em áreas densamente povoadas
como a China, que concentra a maioria
das pessoas infectadas no surto atual, e
especialmente no inverno. Lugares com
excesso de gente e saneamento inadequado contribuem para a transmissão,
concluíram pesquisadores da USP e do
Hospital Israelita Albert Einstein, que, em
2005 e 2006, examinaram a prevalência
de vírus respiratórios em 282 crianças
com até 5 anos que moravam em Paraisópolis, um bairro paulistano com 42
mil habitantes. As crianças tinham pelo
menos dois sintomas de infecção respira-
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tória (tosse, coriza, dificuldade para respirar, chiado no peito e febre). Como relatado em novembro de 2019 na Journal
of Medical Virology, os pesquisadores
encontraram coronavírus em 34 (13,5%)
das 252 crianças com algum tipo de virose.
Outra forma de transmissão é respirar
o ar de cavernas habitadas por morcegos
infectados. Por essa razão, o virologista
Peter Daszak, presidente da Aliança EcoHealth, organização não governamental
dos Estados Unidos especializada em
doenças emergentes, cobre-se com máscaras, luvas e roupas especiais ao entrar
com sua equipe em cavernas do interior
da China para identificar os refúgios de
vírus que poderiam chegar às pessoas.

CAVERNAS COM
MORCEGOS

Em outubro de 2015, Daszak e sua
equipe coletaram amostras de sangue
de 218 moradores de povoados do sudoeste da China a uma distância de 1,1
a 6 km de duas cavernas habitadas por
morcegos. Como publicado em fevereiro
de 2018 na revista Virologica Sinica, a
maioria dos moradores (97%) tinha tido
contato com animais silvestres e 3% deles apresentaram anticorpos contra o coronavírus, embora não tivessem sintomas
de infecção respiratória. “As pessoas dessas comunidades rurais estavam expostas
todos os dias, porque costumavam traba-

1. Picornavírus e coronavírus emergentes: Associação com patogênese respiratória em seres humanos e detecção
em roedores silvestres (nº 11/19897-5);
Modalidade Bolsas no Brasil – Pós-doutorado; Pesquisador responsável Eurico
de Arruda Neto (USP); Bolsista Luciano Kleber de Souza Luna; Investimento
R$ 247.945,49.
2. Evolução experimental em quase-espécies com coronavírus aviário
(nº 18/12417-7); Modalidade Auxílio à
Pesquisa – Regular; Pesquisador responsável Paulo Eduardo Brandão (USP); Investimento R$ 149.618,87.
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(*) CARLOS FIORAVANTI, Graduado em Comunicação
Social com Habilitação em Jornalismo pela Universidade
de São Paulo (1983), especialização pelo Reuters Institute for the Study of Jornalism da Universidade de Oxford,
Inglaterra (2007) e doutorado em Política Científica e
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(2010). É editor especial da revista Pesquisa Fapesp
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Desprezo à ciência é grave e pode ser desastroso,
diz dom Odilo Scherer sobre coronavírus
Em meio à crise, arcebispo metropolitano defende abertura das igrejas e diz que sociedade reage bem
Felipe Bächtold (*)

TEMPLOS ABERTOS

Diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus, o arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal
dom Odilo Scherer, 70, critica o que chama de desprezo à ciência e afirma que a igreja vem atuando para evitar a proliferação de notícias falsas sobre a emergência
sanitária.
Ao longo das últimas semanas, ganhou corpo uma
corrente que considera exagerados os receios sobre a
pandemia e as medidas das autoridades para contê-la.
O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Macedo, gravou um vídeo no qual disse que a população
está "apavorada por algo que não condiz com a realidade".
À Folha dom Odilo disse por email: "É importante
ser realista e não desprezar a realidade e a verdade dos
fatos".
Em relação às notícias falsas, em mensagem a bispos
auxiliares, padres e diáconos no início da semana, o
arcebispo metropolitano recomendou que se evite "de

Dom Odilo Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo –
(Greg Salibian/24.nov.18/Folhapress)

toda forma repassar 'fake news' para não desorientar o
povo".

Na carta, também pediu calma, bom senso e que se
evite "toda forma de pânico".
À reportagem o cardeal também defendeu a decisão
da igreja de manter os templos abertos em meio ao risco
de disseminação da doença —posicionamento também
compartilhado pelas denominações evangélicas.
Nesta sexta-feira (20), após o arcebispo responder à
reportagem, a Justiça proibiu a realização de missas e
cultos no estado de São Paulo, atendendo a um pedido
do Ministério Público.
Dom Odilo afirmou que segue orientação do papa
Francisco, que mandou reabrir igrejas de Roma. "Foi o
que a igreja sempre fez no passado, em momentos de
crise e angústia", diz o cardeal.
No domingo (15), a paróquia Nossa Senhora do Brasil, nos Jardins (zona oeste de São Paulo), celebrou missa ao ar livre, em uma praça ao lado da igreja, para
evitar a transmissão da moléstia.
(*) FELIPE BÄCHTOLD, repórter da Folha de São Paulo
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COMUNICAÇÃO
às leis e instituições, denunciam suas
atitudes irresponsáveis e seu comportamento antipresidencial, que reflete seu
menosprezo pela democracia.
A oposição carece de uma visão de
nação capaz de unir os brasileiros em
torno de valores e de um propósito comum. Ela padece de projetos e de propostas que congreguem políticos e partidos em torno de uma pauta mínima
que os estimule a dialogar e buscar o
entendimento em torno de um plano de
ação para defender a democracia. Além
de não ter narrativa, visão, propostas e
propósito claros, a oposição não possui
liderança. Murmurinhos de governadores, beicinhos da elite desiludida com
Bolsonaro, reclamações corriqueiras sobre o lento andamento das reformas não
ganham eleições.

PASSIVIDADE CÍVICA

A guerra das
narrativas
Sem união cívica não venceremos a batalha contra
obscurantismo, ignorância e populismo

Luiz Felipe D’Ávila (*)

B

É inacreditável a passividade cívica
dos defensores da democracia. Refugiam-se nas pequenas discussões partidárias, apequenam-se nos projetos
pessoais de poder, encastelam-se em
seminários que falam para convertidos
e permanecem na trincheira dos seus
negócios para defender seus interesses
particulares. Entre queixas e soluços de
indignação propostos pela oposição e
a narrativa do descontentamento com
a política, com a corrupção e com a
esquerda oferecida por Bolsonaro (que
representa o sentimento de uma parcela da população que se sente ignorada
pelos governos e partidos), o presidente
conquistará os votos para continuar no
Palácio do Planalto em 2022.
Para salvar a democracia brasileira
das garras do populismo autoritário, a
oposição tem de acordar e agir. Uma
narrativa precisa ter enredo, personagens e uma moral da história capaz de
cativar as pessoas e mobilizá-las em torno de valores que elas prezam. A defesa
da democracia foi o tema que cativou
os brasileiros em 1984. Naquele ano, os
opositores do regime militar uniram-se
em torno de um movimento nacional
para pressionar o governo do presidente
Figueiredo a aprovar a emenda constitucional do deputado Dante de Oliveira
que instituía eleições diretas para presidente da República. Assim nasceram as
Diretas-Já, o maior movimento cívico da

História do País. Milhões de pessoas foram às ruas em todo o Brasil exigindo
eleições diretas para presidente da República. Nos comícios havia políticos
de diversos partidos, grandes lideranças
políticas, como Ulysses Guimarães e
Tancredo Neves, líderes sindicais, como
Lula, artistas, intelectuais e estudantes. A
emenda Dante de Oliveira foi derrotada,
mas abriu-se o caminho para a eleição
indireta do presidente Tancredo Neves,
em 1985, e a volta da democracia.

PRECISAMOS MOBILIZAR

Em 1994, o povo uniu-se em torno
do combate à inflação. Após mais de
20 anos de retumbantes fracassos de
governos que apelaram para medidas
autoritárias a fim de debelar a inflação
- como confiscos da poupança, criação
de novas moedas e arrochos salariais -,
o então ministro da Fazenda, Fernando
Henrique Cardoso, implementou o Plano Real, um projeto para acabar com a
inflação respeitando as regras do sistema
democrático. Fernando Henrique derrotou Lula no primeiro turno das eleições
presidenciais pelo fato de representar a
personificação do líder democrata capaz de sepultar a inflação e renovar a
esperança dos brasileiros.
Precisamos urgentemente criar um “diretas-já” capaz de mobilizar a sociedade
civil e unir políticos e partidos em torno
da defesa da democracia e da liberdade
individual. Um movimento cívico que
mostre a nossa determinação de converter pobreza em riqueza, desalento
em igualdade de oportunidades. Uma
iniciativa capaz de enfrentar a desigualdade social e crises como a do coronavírus. Isso significa endereçar os reais
problemas que afligem as pessoas que
temem perder seus familiares, amigos,
empregos e negócios num país governado por um presidente que busca bodes
expiatórios, em vez de soluções para
atenuar o impacto da perda de vidas, do
agravamento dos problemas sociais e do
derretimento da atividade econômica.
Sem essa união cívica seremos incapazes de vencer a batalha contra o obscurantismo, a ignorância e o populismo.

olsonaro criou uma persona política baseada numa narrativa simples e eficaz.
Ele é o cara do povo que tem coragem de falar as coisas como elas devem ser
ditas. Não compactua com a classe política e seus interesses corporativistas e
(*) LUIZ FELIPE D’ÁVILA, fundador do Centro de Lidetampouco com a imprensa, ambas jogam contra o interesse do País. Foi eleirança Pública (CLP), é autor do livro ‘10 Mandamentos
- do país que somos para o Brasil que queremos’
to pelo povo para acabar com o petismo e a esquerda nefasta, que destruíram o Brasil
por meio da corrupção desenfreada e do aparelhamento do Estado. Seu
plano para tirar o Brasil desse lamaçal consiste em liderar uma cruzada
contra os políticos, as instituições, a esquerda e a mídia. A salvação do
É inacreditável a passividade cívica dos defensores da democracia.
País está em Deus, nas Forças Armadas e no governo Bolsonaro. Essa
Refugiam-se nas pequenas discussões partidárias, apequenamfoi a narrativa vitoriosa nas urnas que elegeu Bolsonaro presidente da
República.
se nos projetos pessoais de poder, encastelam-se em seminários
E qual a narrativa que a oposição oferece para servir de contraponto
que falam para convertidos e permanecem na trincheira dos seus
ao discurso do presidente? Trata-se de uma página em branco. Os opositores do governo tentam camuflar a falta de narrativa com pinceladas
negócios para defender seus interesses particulares.
de indignação. Criticam as grosserias do presidente e seu desrespeito
12
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não tropece na língua

PÓS, PRÉ, PRÓ
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
--- Gostaria de saber quais as regras para formação de palavras
com expressões “pré”, “ante” ou “pós”. Quando se acrescenta hífen ou ocorre aglutinação (como preexistente, em oposição a pósgraduação)? E. B., São Paulo/SP
Vamos acrescentar o prefixo
pro/pró, que se encaixa na mesma orientação.
I - Quando tônicos, pós, pré e
pró grafam-se separados da palavra seguinte:
O sistema de refeição-convênio surgiu na Europa durante o
período de fome e reconstrução
do pós-guerra.
Ficam proibidas novas admissões em período pré-eleitoral.
Pré-datar cheques é prática
comum em todo o Brasil.
O Estado subsidia um programa pró-criança de aleitamento
materno e creches.
A pós-graduação nessa área
perdeu o status e o charme que
tinha.
II - Quando átonos (sons ê e ô
fechados), pos, pre e pro associam-se ao radical:
Vive a pospor suas decisões,

principalmente as de cunho
pessoal.

Serão predefinidas as condições em que faremos as negociações.
Todos os passos estão sendo minuciosamen-

te predeterminados.
Em suma, é mais seguro recorrer a um dicionário quando surgirem dúvidas.

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras
Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

Predizer catástrofes é uma de
suas especialidades.
No Brasil, a época de procriação das aves silvestres vai
de setembro a fevereiro.
Entretanto, a regra não é de
todo confiável, pois foram oficialmente registradas palavras
sem hífen apesar de o prefixo ser
pronunciado como tônico, com
som aberto. Fiquemos atentos a
cinco vocábulos relativamente
comuns: preconceber, preexistir, preestabelecer, predefinir,
predeterminar:
Toda sua tese foi elaborada
com base em ideias preconcebidas.
As condições preexistentes não permitiram à diretoria
recém-empossada tomar novos
rumos.
O ajuste foi aceito em vista
do acordo preestabelecido.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
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 Veloso), 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 procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.
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Sua Biblioteca

ALARMES E DIGRESSÕES
G. K. Chesterton
Alarmes e digressões (1911) é uma coletânea de
artigos de G. K. Chesterton publicados no jornal
britânico Daily News de 1901 a 1913, aproximadamente. Nela, o leitor encontrará novamente o
bom humor e a profundidade do autor, que versa
magistralmente sobre temas tão variados quanto a
história da arte, Alfred, o Grande (o primeiro rei dos
ingleses), e a inusitada negligência da literatura
universal para com os... queijos.
Páginas: 206
Preço referência: R$ 39,92

TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO NA AMÉRICA
LATINA
James Vincent Schall
Este livro é composto de três partes: na primeira,
o autor analisa o movimento político-religioso da
teologia da libertação tanto em seus princípios
quanto em sua atuação na América Latina; na
segunda parte, enfileira-se uma série de textos de
vários autores; e na terceira parte, o leitor encontra
mais alguns documentos sobre a mentalidade da
teologia da libertação.
Páginas: 404
Preço referência: R$ 63,92

AUSTRIA: UMA HISTÓRIA LITERARIA
Literatura, cultura e sociedade desde 1650
Klaus Zeyringer, Helmut Gollner

TIESTES (português)
Lúcio Aneu Sêneca

Franz Kafka escreveu sua obra em língua alemã.
Mas será que ele foi um escritor alemão? E Rainer
Maria Rilke? Elias Canetti? Elfriede Jelinek e Peter
Handke, ambos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura: todos eles representam a literatura escrita
em língua alemã, e, ao mesmo tempo, a literatura
da Áustria. Uma importante fonte de estudos e
conhecimentos sobre os escritores austríacos e
suas obras.
Páginas: 965
Preço Referência: R$ 110,00

O autor apresenta aqui em língua portuguesa a
primeira tradução integral em verso da tragédia
Tiestes. Atribuída ao filósofo, satirista e epistológrafo latino Lúcio Aneu Sêneca (4-65 d.C.), Tiestes
é também a única composição completa que nos
chegou da Antiguidade sobre o mítico conflito entre
os Pelópidas, isto é, os filhos de Pélops: Atreu e
Tiestes. A tradução é em verso, por José Eduardo
dos Santos Lohner.
Páginas: 262
Preço referência: R$ 45,00

Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

FORMAÇÃO: DESAFIOS MORAIS
José Antonio Trasferetti, Maria Inês de Castro
Millen, Ronaldo Zacharias (orgs.)

O LIVRO DO SENTIDO - Vol II
Qual é, afinal, o sentido da vida?
Clodovis Boff

O perfil dos vocacionados à vida consagrada e
sacerdotal está mudando e, consequentemente, os
desafios a serem enfrentados no processo formativo tornam-se cada vez mais urgentes. Esta obra,
tendo presentes os novos espaços, contextos e
processos formativos, aborda temas desafiadores,
que nem sempre são enfrentados com a devida
clareza e profundidade.
Páginas: 368
Preço referência: R$ 45,00

No volume I da trilogia, foi feita a análise e a crítica
da problemática atual do sentido. Foi uma parte
prevalentemente negativa. Com este volume,
entramos na parte mais positiva: onde está
efetivamente o sentido. Se o primeiro volume se
quis sobretudo analítico, o presente terá um forte
teor especulativo, um talho fortemente reflexivo ou
filosofante.
Páginas: 512
Preço referência: R$ 79,00

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/
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HISTÓRIA MEDIEVAL DO OCIDENTE
Daniela Buono Calainho
CUIDAR DE SI E DO OUTRO
Anselm Grun
O cuidado faz parte da vida humana. Na presente
obra, Grün traz reflexões sobre o cuidado em suas
várias dimensões: o cuidado com o eu, com o
outro, com a família, com as crianças e até mesmo
com a criação. Todo cuidado é manifestação do
cuidado de Deus para com o ser humano.
Páginas: 128
Preço referência: R$ 26,30

História Medieval do Ocidente tem por objetivo
fornecer um panorama geral acerca do Ocidente
cristão medieval, envolvendo aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e religiosos. Aborda
a Alta Idade Média, englobando os séculos V a
X, caracterizada pelo período de formação da
estrutura feudal, e a Baixa Idade Média, do século
XI até o século XIV, onde o feudalismo já estava
plenamente consolidado.
Páginas: 128
Preço referência: R$ 32,13

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

AS POLÍTICAS DA POLÍTICA
Desigualdades e inclusão nos governos do PSDB e do PT
Marta Arretche (Org.), Eduardo Marques (Org.), Carlos
Aurélio Pimenta de Faria (Org.)

Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR

Escritos por pesquisadores e especialistas no tema, os artigos
que compõem este volume investigam, sob diversos aspectos,
os marcos políticos de nosso recente trajeto republicano. Assim,
questões como aquelas ligadas à agenda de proteção social de
diferentes partidos, a efetividade das políticas de redistribuição
de renda adotadas.
Páginas: 487
Preço referência: R$78,00

Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco

Praça da Sé, 108-Térreo
São Paulo / SP-(11) 3107-2623
http://editoraunesp.com.br/

Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda

Vozes do Paraná 11
Retratos de Paranaenses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 personagens QUE FIZERAM E
FAZEM A DIFERENÇA NO PARANÁ:
Abdo Abage (in memoriam),
Leonardo Fabbri (Chameleo),
Adonai Ayres de Arruda,
Alexandre Sarraff Berger,
Cecilia Maria Vieira Helm,
Des. Adalberto J. Xisto Pereira,
Eduardo Pimentel Slaviero,
Fernando Scheller,

Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto

Fernando Xavier Ferreira,
Flávio Arns,
Iso Fischer,
Ney Leprevost,
Pedro de Paula Filho,
Samuel Ferrari Lago
e Walter Schmidt.

Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri

Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins
(41) 99526-1304 e Aroldo Murá G. Haygert (41) 99838-8348,
ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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ELAS TÊM
GARRA.
E O PARANÁ
ACOMPANHA.
O Governo do Estado
acompanha as mulheres que
constroem o nosso Paraná.
Por isso, criou o Banco da
Mulher Paranaense. E, por isso,
parabeniza todas vocês
neste Mês das Mulheres.

MULHERES PARANAENSES.
ORGULHO DO NOSSO ESTADO.
AVANÇA PARANÁ.
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