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redenção do pequeno 

produtor rural
“SE ESTIVESSEM NAS CIDADES, OS AGRICULTORES SEM TÍTULO DE PROPRIEDADE 
FARIAM PARTE DA ECONOMIA INFORMAL”, AFIRMA O AGROECOLOGISTA EVARISTO 

EDUARDO DE MIRANDA, DA EMbRAPA
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Muitas vezes, não quere-
mos ver as coisas como 
elas são, e insistimos em 
uma maneira de agir.

Seja em situações relativas ao 
nosso cotidiano, como no relacio-
namento com o outro, na educa-
ção dos filhos, onde normalmente 
queremos nos poupar de desgastes 
e não fazemos o que deve ser fei-
to, como consequência, problemas 
na educação dos mesmos. Desobe-
dientes, mal educados, constrangi-
mento em público por suas ações, 
etc... Nesses momentos vem a dor 
de não ter feito o que precisaria ser 
feito na hora certa. É apenas a con-
sequência da lei do retorno.

O que não pode é essa dor ficar 
sem sentido. sem um significado 
maior, pois é neste momento que 
deveria vir a consciência do apren-
dizado, e a não incursão no erro no-
vamente. Assim deveria ser.

A dor mal compreendida e não as-
similada gera sofrimento. A dor anali-
sada e assimilada gera crescimento.

Olhando-se pela tradição védica, 
na composição de nossos corpos, 

diziam eles que somos compostos 
por cinco corpos: Físico, energéti-
co, emocional, mental e espiritual. 
Em função disso, a manifestação da 
dor será diferente, já que depende de 
qual desses corpos foi atingido. Se-
gundo essa tradição as dores seriam 
manifestadas da seguinte maneira:

- A dor física é quando temos 
qualquer trauma físico, uma queda, 
queimadura ou alguma enfermida-
de que atinja o físico.

- A dor energética se traduz, prin-
cipalmente, pela sensação de esgo-
tamento e fadiga, advindos de insô-
nia e excesso de preocupações.

- A dor psicológica afeta o corpo 
emocional. Ela causa inquietude in-
terior, é a dor da perda de alguém 
que amamos; dor da desesperança.

- A dor no corpo mental, é a dor 
da incompreensão para com os ou-
tros e dos outros para conosco, por 
falta de correspondência mental 
para estabelecer essa comunicação.

- A dor no corpo espiritual, é a 
mais profunda, pois está ligada ao 
aspecto existencial. É o não encon-
tro de respostas que dão sentido as 

nossas vidas. Está ligada ao aspecto 
transcendental.

Voltando a Budha, ele teve a ilu-
minação de compreender que toda 
forma de dor vem da ignorância, ou 
seja, não saber o porquê de existir 
a dor é que nos faz dar-lhe toda a 
importância que tem.

Muitas culturas antigas referen-
ciam períodos em que o homem 
não conheceu a dor. Foi a chama-
da Idade de ouro. Se efetivamente 
existiu ou não, não sabemos. Mas a 
sua presença na memória ancestral 
da humanidade nos indica que em 
algum lugar do inconsciente coleti-
vo, conforme Jung, existe o anseio 
de libertar-se da dor, da velhice e da 
morte.

Enfim, compreendendo que dor 
e prazer são manifestações da exis-
tência relacionadas à dualidade, 
quanto mais conscientes estamos, 
menos suscetíveis estaremos à sua 
constante oscilação.

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Pre-
venção e Tratamento do Stress, é um dos diretores 
do Instituto Ciência e Fé.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

SAúDE MENTAL

Edmilson Fabbri (*)

A dor como veículo 
para consciência
Budha já dizia que temos 
dois caminhos para 
atingir a consciência: O 
amor e a dor.

A MP 910
A Medida Provisória 910, que trata da regulari-

zação de terras, causou uma onda de protestos 
no país (e de manifestações de apoio). Com a 
visível invasão às matas da Amazônia e acele-
ração da sua destruição, tendo como cortina de 
fumaça a pandemia, que desvia a atenção da mí-
dia, muitos estão lendo nessa MP a legalização 
da grilagem de terras.

O agro ecologista Evaristo de Miranda, chefe 
geral da Embrapa Territorial, diretor do Instituto 
Ciência e Fé, e um dos responsáveis pelo Ca-
dastro Rural, é a voz de quem defende a MP910. 
Para ele é estratégica para o País. Regulariza as 
propriedades dos pequenos produtores e abre 
para eles os recursos legais para sobreviverem e 
produzirem alimentos. Os grileiros estão destruin-
do a Amazônia nos territórios indígenas e nas áre-
as de reserva públicas. Eles não terão condições 
de regularizar essas terras como se fossem suas 
prpopriedades.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Olhado em sua globa-
lidade, o Universo é 
um conjunto de fe-
nômenos aleatórios, 

no qual seus momentos só po-
dem adquirir importância se fo-
rem avaliados em sua evolução 
e em suas consequências, o que 
sem dúvida ele não pode con-
siderar. Ora, isto implica neces-
sariamente a presença nele de 
um Atrator, que dê direção à sua 
evolução e do ser humano, para 
testemunhar tudo que ocorre.

Por isso, importa pergun-
tar se o Universo não é apenas 
uma ocorrência espiritual, dada 
suas condições peculiares de se 
apresentar a nós. Em primeiro 
lugar, importa perguntar, se na 
perspectiva de uma cosmologia 
vertical, não aconteceu um mi-
lagre no Universo, com a pre-
sença do ser humano, animal e 
espiritual, dotado de existência 
e compreensão intelectual, num 
pequeno e insignificante plane-
ta chamado Terra, integrante de 
um Universo, que tomado em 
sim mesmo, só tem significado 
para o seu Criador. 

Depois que a física quântica 
destruiu a matéria como nós 

tradicionalmente a compreendí-
amos, transformando-a apenas 
num precipitado de ondas/par-
tículas, caberia a nós, seres inte-
ligentes, perguntarmos pelo que 
ainda constitui a sua substância, 
pois até hoje os cientistas não 
entenderam bem como tais on-
das/partículas puderam se trans-
formar em objetos macro-di-
mensionados. Só a partícula de 
Deus, os bosons, não explicam 
tais processos mágicos.

Assim também, o Universo 
desconhece o tempo, pois vive 
no instante eterno de sua reno-
vada criatividade. Dessa forma, 
as diferenças entre presente, 
passado e futuro pertencem 
apenas à experiência humana, 
que as concebe. Daí as dificul-

dades que nossa razão encontra 
ao tentar aplicá-las às transfor-
mações ininterruptas da ener-
gia, pois conforme concebeu 
Sto. Tomás de Aquino, DEUS 
cria o Universo a cada instante, 
independentemente do tempo. 
Assim, o que existe é apenas um 
eterno agora, repleto de trans-
formações inovadoras. 

Igualmente, é dessa forma que 
a natureza espiritual do Universo 
se sustenta, sendo incompreensí-
vel sem a eclosão do fenômeno 
humano para compreendê-lo. 
Ora, isto deve alterar a maneira 
tradicional da ciência de consi-
derar o fenômeno humano, que 
de ocasional torna-se agora im-
prescindível no contexto integral 
da realidade.

Por outro lado, a dimensão 
espacial do Universo alimenta 
nossa curiosidade sobre para 
que tanta distância, tornando 
impossível ao ser humano al-
cançar seus limites. Ora isto só 
pode significar sua origem trans-
cendente, compatível com os 
poderes infinitos de seu Criador. 
Ao ser humano restaria apenas 
se admirar de tanto poder ener-
gético existente nos confins das 
distâncias, cujas origens não 
apresentam nenhum resquício 
de propósito imediato.

Da mesma forma, os poderes 
mágicos da luz assombram a 
criatividade humana com suas 
possibilidades quânticas, cuja 
energia e sintonia tornam pos-
sível a comunicação imediata 

entre as pessoas, em toda parte, 
um milagre hoje concreto en-
tre nós. Dessa forma, a ciência 
atual, que era exclusivamente 
material, torna-se palco da con-
templação mágica do Universo, 
tornando o ser humano veículo 
concreto de possibilidades cria-
tivas, como instrumento de ino-
vação.

Relembrando a filosofia pe-
rene, se não há mais matéria 
substancial, também a morte de 
nosso corpo deve ser considera-
da apenas como um momento de 
transformação, pela integração 
de nosso Espírito na imensidão 
virtual da plena existência, como 
rezam o esoterismo das revela-
ções e o instinto natural de nossa 
individualidade. Pensar assim re-
presenta um momento revolucio-
nário de concepção, restaurando 
nossa dignidade de seres criados, 
habitat que somos de uma espiri-
tualidade imanente.

(*) 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

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

FILOSOFIA

Antonio Celso Mendes (*)

O universo dos humanos
Depois que a física quântica destruiu a matéria como nós 

tradicionalmente a compreendíamos, transformando-a apenas num 
precipitado de ondas/partículas, caberia a nós, seres inteligentes, 

perguntarmos pelo que ainda constitui a sua substância
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O fechamento das faculdades pôs o ensino superior, em todo o mun-
do, num dilema: fechar as portas ou tentar manter as atividades em 
modo virtual? A principal dificuldade de fechar é que não sabemos 
até quando nem como será a volta. O primeiro semestre já está 

perdido e provavelmente o segundo também. Dá para, de um dia para outro, 
passar tudo para o modo virtual? Quais serão as consequências? E o que isso 
pode significar, em médio e longo prazos?

Não dá para, simplesmente, colocar as aulas tradicionais na internet e achar 
que tudo vai continuar como antes. O ensino à distância de qualidade requer 
aulas bem preparadas, alunos que possam participar e sistemas de acompanha-
mento e avaliação de resultados diferentes dos tradicionais. Tecnologias para 
isso existem, mas poucas instituições brasileiras estão preparadas para usá-las. 
A grande maioria dos professores, sobretudo das instituições públicas, nunca 
aprendeu a fazer isso. O ensino privado, nos últimos anos, ampliou muito a 

O impacto da pandemia 
no ensino superior
O coronavírus abre 
uma oportunidade 
para repensar o 
sistema em mais 
profundidade

Simon Schwartzman (*)

educação à distância, num esforço de 
redução de custos, depois que o crédito 
educativo ficou mais difícil, e hoje cer-
ca de metade de seus alunos está nesse 
regime.

Mas a proporção de estudantes que 
abandonam antes de terminar é gran-
de e muitos questionam a qualidade da 
formação à distância, embora a da edu-
cação presencial também seja incerta. É 
provável que os estudantes mais jovens 
tenham mais facilidade de lidar com as 
novas tecnologias do que seus professo-
res, mas muitos podem não ter equipa-
mento adequando, acesso rápido à inter-
net e lugar em casa para participar das 
aulas. Existe a preocupação de que, com 
a adoção do ensino à distância, a desi-
gualdade no ensino superior se acentue.

CUSTO DA PARALIZAÇÃO
Por maiores que sejam as dificulda-

des, fechar as portas parece a pior das 
opções. O custo da paralisação não é 
somente o atraso do calendário esco-
lar, mas a interrupção do processo de 
aprendizagem e dos vínculos dos estu-
dantes com seus professores e colegas, 
que pode ser difícil de retomar, aumen-
tando as desistências. No Brasil, com 
poucas exceções, com destaque para a 
Universidade de Campinas, as univer-
sidades públicas fecharam as portas ou 
só mantiveram ativos os hospitais, mas 
as instituições privadas continuaram a 
funcionar, seja porque já estavam no 
regime de educação à distância, seja 
porque conseguiram se adaptar rapi-
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damente a essa modalidade, 
premidas pela necessidade de 
manter seus alunos estudando 
e pagando as mensalidades.

Para as instituições que estão 
buscando se adaptar à educa-
ção remota, o que se ouve é 
que tem sido um aprendizado 
precioso, que poderá ser uti-
lizado com muitas vantagens 
quando a situação se normali-
zar. Os professores estão des-
cobrindo que podem usar re-
cursos pedagógicos que tornam 
suas aulas mais interessantes e 
a interação com os estudantes 
pode ser mais facilitada. Os 
estudantes têm mais flexibilida-
de para organizar seu tempo e 
não precisam se deslocar para 
as universidades simplesmente 
para assistir às aulas. E os currí-
culos tradicionais, organizados 
como linhas de montagem, po-
dem ser substituídos por sequ-
ências flexíveis de estudo adap-
tadas a cada estudante.

DESIGUALDADE
A educação presencial, olho 

no olho, é insubstituível quan-
do o professor pode trabalhar 
com um número pequeno de 
alunos, mas na educação supe-
rior de massas, com grandes tur-
mas, a educação mediada por 
tecnologia pode ser superior à 
tradicional. O problema da de-
sigualdade no ensino superior 
já existia, mas os custos de dar 
um computador, tablet e acesso 
à internet para quem precisa são 
pequenos, e a flexibilidade e o 
acesso a recursos pedagógicos 
de qualidade podem contribuir 
para reduzir as desvantagens de 
quem mora longe, precisa tra-
balhar e não conseguiu entrar 
numa universidade de prestígio. 
As tecnologias permitem tam-
bém que universidades cola-
borem compartilhando cursos, 
professores e materiais pedagó-
gicos, reduzindo custos e me-
lhorando a qualidade.

Antes da pandemia, o ensino 
superior brasileiro já estava com 
dificuldades crescentes. As uni-
versidades públicas tinham pro-
blemas sérios de financiamen-
to, que deverão tornar-se mais 
graves, e muitas das instituições 
privadas estavam se tornando 
insolventes. E 30% a 40% dos 
estudantes, nas faculdades pú-
blicas e privadas, abandonavam 
os cursos antes de terminar; 

metade dos formados trabalha-
vam em atividades que não re-
queriam formação superior. A 
pesquisa científica e a pós-gra-
duação haviam crescido muito, 
mas os cursos de alto nível e as 
publicações científicas de alta 
qualidade estavam concentra-
das em cerca de dez instituições 
públicas, com as demais tendo 
os custos, mas não os resultados 
de manter todo o professorado 
em tempo integral. O sistema de 
avaliação, caro e obsoleto, não 
informava à sociedade quais 
eram os bons cursos, nem o des-
tino de seus formados, nem se 
estão adquirindo as competên-
cias requeridas pela economia 
digital do século 21.

Não faz sentido, depois da 
crise, voltar ao mesmo de an-
tes. O coronavírus, ao lado dos 
grandes problemas que traz, 
pode ser uma oportunidade 
para repensar esse sistema em 
mais profundidade.

(*) SIMON SCHWARTZMAN, sociólogo, é 
membro da Academia Brasileira de Ciências
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O agrônomo e pesqui-
sador, Evaristo Edu-
ardo de Miranda é 
uma das grandes 

autoridades da pesquisa brasi-
leira. É também uma referência 
no monitoramento espacial do 
agro brasileiro. Numa entrevis-
ta exclusiva ao AgroSaber, Mi-
randa explica cientificamente 
por que a MP 910, que trata da 
regularização de terras, passa a 
ser tão estratégica para o País.

Para começar, a medida pro-
visória, segundo ele, traz inú-
meras inovações, além de ga-
rantir o apoio econômico para o 
fortalecimento do agro. “Quase 
ninguém possui o título de pro-
priedade de seu pequeno lote 
após 10 anos e até mais de 20 
anos”, explica.

“A MP cria mecanismos para 
reparar essa enorme dívida do 
setor público para com os pe-
quenos agricultores, principal-
mente. Se estivessem nas cida-
des, os agricultores sem título 
de propriedade fariam parte da 
economia informal, como en-
tregadores, vendedores de balas 
nos semáforos”, diz Miranda.

O pesquisador é doutor em 
Ecologia, autor de 47 livros e 
estruturou três centros nacionais 
de pesquisa da Empresa Brasi-
leira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa). Hoje é chefe geral da 
Embrapa Territorial, em Campi-
nas (SP). Confira a entrevista.

AgroSaber – Quais as prin-
cipais inovações que a MP 910 
traz para o trabalho de inventá-

rio de terras no País?
Evaristo Eduardo de Miran-

da – A MP 910/2019 pode tor-
nar o processo de regularização 
fundiária mais ágil e ampliar a 
segurança jurídica no campo, 
com benefícios para o desenvol-
vimento e o meio ambiente. Ela 
impede regularização fundiária 
em terras indígenas e unidades 

de conservação e o processo é 
oneroso com cobrança da terra 
por parte da União.

No bioma Amazônia, exis-
tem 2.312 assentamentos agrá-
rios. O Poder Público assentou 
499.586 famílias, ou mais de 
dois milhões de pessoas. Quase 
ninguém possui o título de pro-
priedade de seu pequeno lote 

após 10 anos e até mais de 20 
anos. A MP cria mecanismos 
para reparar essa enorme dívida 
do setor público para com os 
pequenos agricultores, princi-
palmente.

Se estivessem nas cidades, os 
agricultores sem título de pro-
priedade fariam parte da eco-
nomia informal, como entrega-

dores e vendedores de balas nos 
semáforos.

Há décadas, políticas públi-
cas buscam reduzir a informali-
dade de prestadores de serviço 
facilitando os impostos, a cria-
ção de microempresas nas ci-
dades. No campo, porém, esses 
produtores são tratados como 
ilegais, grileiros, invasores, so-

“Se estivessem nas cidades...” 

Em entrevista, Evaristo de 
Miranda, agrônomo e chefe-geral da Embrapa Territorial, esclarece pontos da MP 910, alertando que “os agricultores sem 
título de propriedade fariam parte da economia informal”
Redação AgroSaber (*)

“A MP cria mecanismos para reparar essa enorme dívida do setor público para com os pequenos agricultores”, garante o cientista.
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bre quem deveria incidir o rigor da lei. 
Simplismo e crueldade, sem separar joio 
e trigo. A MP fará isso.

AgroSaber – O que a regularização de 
terras pode refletir na produção agrícola 
brasileira?

Miranda – Nos anos de 1960 a 1980, 
o tema e o lema era levar pessoas sem 
terra do Sul, Sudeste e Nordeste para as 
terras sem pessoas do Norte. A maioria 
dos assentados e colonos ainda não teve 
acesso ao título de propriedade, apesar 
de estarem em seus lotes há décadas.

Com a regularização fundiária e am-
biental, haverá progresso na produção, na 
produtividade e na diversificação das ca-
deias produtivas, melhorando o abasteci-
mento em alimentos e reduzindo os preços 
nas mais de 500 cidades da Amazônia.

Isso porque o processo deve ampliar 
o acesso ao crédito, a possibilidade de 
adoção novas tecnologias, novos inves-
timentos e formas de associativismo. E 
trará a garantia da sucessão e da trans-
missão dos imóveis rurais, principalmen-
te para a própria família. Hoje nem isso 
está garantido, quando a pessoa não tem 
o título da terra, forçando as novas gera-
ções a migrar para cidades.

AgroSaber – O que o trabalho de mo-
nitoramento da Embrapa diz sobre os 
índices de desmatamento? É o produtor 
agrícola que mais desmata?

Miranda – Há mais de 30 anos, o Bra-
sil detecta, mapeia e quantifica as áre-
as desmatadas por corte raso no bioma 
Amazônia. A análise por geoprocessa-
mento dos polígonos anuais de 10 anos 
de desmatamento (2009 a 2018) pela 
Embrapa Territorial revelou uma situa-
ção relativamente estável no número de 
desmatamentos.

São cerca de 30 mil áreas diferentes 
desmatadas por ano. Desse total, cerca 
de 12% ocorrem fora do mundo rural, 
em áreas de parques nacionais, terras in-
dígenas etc.

Dos 27 mil polígonos restantes, mes-
mo na hipótese maximalista em que cada 
desmatamento individual foi realizado 
por um produtor rural diferente, isso en-
volveria menos de 3% dos cerca de um 
milhão de produtores rurais, unidades de 
produção e estabelecimentos agropecu-
ários existentes na Amazônia. Ou seja, 
97% dos produtores não tem envolvi-
mento com desmatamentos e estão em 
áreas consolidadas.

Quanto aos outros 3%, desmatar não 
significa ilegalidade. Os produtores rurais 
têm o limitado direito de explorar 20% dos 
imóveis na Amazônia, como rege o Códi-
go Florestal mais rigoroso do planeta.

Muitos produtores ainda não atingi-
ram essa área. É uma situação de legi-

timidade, distante do anátema reiterado 
por muitos contra todos os agricultores 
amazônicos.

Mais de 20 mil desmatamentos anuais 
no bioma Amazônia (92% do total), têm 
pequenas dimensões e são destinados a 
lavouras de subsistência.

Segundo estudo da Embrapa Terri-
torial, pelo menos 1.815 assentamen-
tos (78,5% do total) e 362.157 famílias 
(72,5% do total) possuem lotes inferiores 
a um módulo fiscal, a área mínima para 
uma família viver da terra.

O direito de desmatar e destinar à pro-
dução, ao menos uma área equivalente a 
um Módulo Fiscal, deveria ser garantido 
aos pequenos agricultores.

Sobreviver, alimentar a família, obter 
um mínimo de renda e garantir a sucessão 
familiar exige dos pequenos agricultores 
a utilização ampla de suas parcas terras, 
principalmente na Amazônia. Somente 
em Rondônia, mais de 95% dos imóveis 
rurais são de pequenos agricultores.

AgroSaber – A Embrapa Territorial 
mostra que é o produtor quem mais 
preserva, detendo 25,6% das áreas de 
florestas no País. O que representa isso 
para o meio ambiente e para a produção 
agropecuária?

Miranda – Essas áreas cadastradas no 
CAR [Cadastro Ambiental Rural] de cada 
imóvel rural representam um compro-
misso de conservação ambiental por par-
te de todos os agricultores, devidamente 
registrados e monitorados.

São áreas de preservação permanente, 
reservas legais e vegetações excedentes, 
que englobam ecossistemas lacustres 
[que envolve rios e lagos] e palustres 
[que envolve áreas pantanosas], com 
suas biodiversidades específicas. Totali-
zam 219 milhões de hectares e represen-
tam 48% da área dos imóveis rurais. Sua 
extensão aumentará com os Programas 
de Regularização Ambiental (PRA).

Impedir a regressão ou a degradação 
da vegetação nativa em imóveis rurais 
por fenômenos naturais (incêndios e pre-
sença de espécies invasoras) ou antrópi-
cos (roubo de espécies, queimadas e uso 
indevido das áreas) é um grande desafio 
para os produtores.

A gestão de áreas preservadas pede 
um planejamento de longo prazo, inves-
timentos financeiros e processos técnicos 
pouco estabelecidos. Essa gestão é fun-
damental para a vegetação preservada 
cumprir seu papel na sustentabilidade 
rural. Não basta abandoná-las sem uso. 
É preciso gerir.

Assim, essas áreas de preservação am-
biental representam um patrimônio fun-
diário imobilizado pelos agricultores, da 
ordem de R$ 2,5 trilhões de reais. O cus-
to de sua manutenção é muito variável 

em cada Estado do Brasil, mas estimado 
em cerca de R$ 20 bilhões por ano.

Hoje, ele recai e é assumido integral-
mente pelos produtores rurais, sem qual-
quer compensação financeira significati-
va. O pagamento de serviços ambientais 
é um tema relevante a ser associado com 
a gestão futura dessas áreas de vegetação 
preservada.

AgroSaber – Pelas ferramentas digi-
tais da Embrapa é possível diferenciar 
quem é grileiro e quem é, de fato, pro-
dutor rural?

Miranda – Grileiro deveria designar 
apenas quem se apodera ou procura se 
apossar de terras alheias, mediante falsas 
escrituras de propriedade. Esse problema 
varia muito entre os Estados da Amazô-
nia. Ninguém pode estender a situação 
do Pará, por exemplo, para o Acre ou 
Rondônia.

Mais do que ferramentas digitais, 
precisamos de racionalidade, de dados 
técnicos e não da criminalização gene-
ralizada dos pequenos e médios agricul-
tores, sem título de propriedade até hoje. 
Ilegalidade é diferente de legitimidade.

Como obter financiamento sem regu-
larização fundiária? Como solicitar auto-
rização de desmatar para plantar man-

dioca? Mesmo quem se desloca até a 
cidade e insiste em solicitar, respeitando 
as exigências do Código Florestal, não 
recebe a autorização. Multados, muitos 
agricultores perderam acesso ao Pronaf 
[Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar] e estão no fundo 
do poço. Mas urbanoides exigem: Saiam 
do buraco sozinhos e de forma “susten-
tável”! E os tratam de grileiros!

Os agricultores familiares da Amazô-
nia não são empresários ou investidores 
rurais, modelos de sustentabilidade com 
capital e marketing (green wash).

Eles precisam de regularização fundi-
ária, assistência técnica, extensão rural, 
associações e cooperativas, acesso à in-
formação, novas tecnologias e circuitos 
de comercialização. Devem ser apoia-
dos e não criminalizados por discursos 
fáceis de quem vive nas cidades. Agora, 
quem deliberadamente age contra a lei, 
como “grileiro” de fato ou invasor, esse 
deve ser punido.

Saiba mais: https://bit.ly/3b3rP2T2
ou
h t t p s : / / a g r o s a b e r . c o m .

br/?s=evaristo+de+miranda&post_
type=post

(*) Portal AgroSaber – agência de notícias do agro
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No início de maio, o 
prefeito de Curitiba, 
Rafael Greca (DEM), 
foi ao Twitter para 

comentar um vídeo de 24 se-
gundos que mostrava a fila para 
sacar o auxílio emergencial em 
uma agência da Caixa Econô-
mica, no bairro Sítio Cercado. 
Entre as pessoas que aguarda-
vam atendimento, o prefeito 
avaliou que a distância de segu-
rança para evitar o contágio do 
novo coronavírus estava sendo 
respeitada, e elogiou: “Esta é a 
forma curitibana de contenção 
e atenuamento da crise sanitá-
ria. Seguimos o modelo sueco, 
recomendado pela OMS, não fi-
zemos lockdown, apostando na 
inteligência das pessoas”.

Na Europa, a Suécia foi um 
dos países que menos restringiu 
a circulação de seus cidadãos 
por conta da pandemia. Em con-
sequência, tem a maior taxa de 
mortes da região da Escandiná-
via, com 346 óbitos por milhão 
de habitantes, contra 92 mortes 
por milhão na vizinha Dinamar-
ca. É uma taxa inclusive superior 
à do Brasil, que por ora registra 
63 mortes por milhão.

Ainda não há uma medição 
segura para se estabelecer o es-
tágio da epidemia na Suécia (a 
porcentagem da população que 
o vírus já contaminou), mas por 
enquanto o “modelo sueco” não 
parece ser uma boa referência.

Em Curitiba, o isolamento so-
cial vem sendo rompido cada 
vez mais, semana após semana. 

Segundo dados da In Loco, que 
contabiliza a movimentação de 
60 milhões de celulares em todo 
o país, o índice na capital chegou 
a 67% no fim de março, mas a 
partir daí começou a cair consis-
tentemente. No dia 10 de maio, 
era de apenas 47%, muito abai-
xo dos 70% considerados ideais 

pelas autoridades sanitárias.
A prefeitura não tem dado 

conta de fiscalizar os estabele-
cimentos comerciais. Nos fins 
de semana, imagens de bares 
cheios e descumprindo as re-
comendações de prevenção es-
tabelecidas por uma resolução 
municipal circulam pelas redes 

sociais. Ninguém usa máscara 
de proteção ou respeita a dis-
tância de segurança.

A Polícia Civil começou a 
investigar a realização de “fes-
tas clandestinas” na cidade. Até 
o momento, foram pelo menos 
três. Uma delas aconteceu no 
dia 8 de maio, em uma cháca-

ra no bairro Campo Comprido 
com capacidade para 200 pes-
soas. Os responsáveis podem 
responder por infração sanitária, 
apologia ao crime, incitação ao 
crime e associação criminosa.

Na capital, também aumen-
tam as denúncias por perturba-
ção do sossego, um forte indício 

Curitiba está preparada para o 
coronavírus?
A capital tem um bom sistema de saúde, mas prefeitura falha na fiscalização do comércio e população fura o isolamento social

Sandoval Poletto (*)

Única foto de Rafael Greca com máscara nas redes. Essa está no twitter do prefeito
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de aglomerações. Elas foram de 
1 243 na primeira semana de 
maio para 2 249 na segunda.

QUAIS SÃO OS 
CRITÉRIOS?

O Ministério Público e a 
Defensoria Pública do Paraná 
já abriram uma ação conjunta 
contra a Prefeitura de Curitiba. 
Eles querem que o Executivo 
municipal apresente os critérios 
técnicos e científicos que em-
basaram as decisões do prefeito 
para permitir que o comércio 
não essencial siga funcionando 
na cidade.

“Os órgãos governamentais 
não estão gerindo a atual crise 
de forma satisfatória. Não há 
testagem de casos suficientes, 
o número de leitos do sistema 
público e privado de saúde não 
foi satisfatoriamente ampliado, 
não há controle sanitário dos in-
fectados e não estão sendo apli-
cadas barreiras sanitárias para 
evitar contágio entre os muni-
cípios que compõem a Região 
Metropolitana de Curitiba”, diz 
o texto da ação. “A pressão do 
empresariado foi bem-sucedida 
e os governos estadual e muni-
cipal estão flexibilizando o iso-
lamento social”, reforça.

Para o deputado federal e 
ex-prefeito Gustavo Fruet (PDT) 
existe uma “absoluta inseguran-
ça da gestão municipal para de-
finir procedimentos”. Ao mesmo 
tempo em que faz lives pregan-
do o isolamento social, Rafael 
Greca evita tomar medidas mais 
drástica para evitar a circulação 

de pessoas. “A gestão é muito 
ambígua”, critica.

A reportagem procurou ex-
prefeitos e também potenciais 
candidatos nas eleições de ou-
tubro para avaliarem as medidas 
tomadas em Curitiba no comba-
te à pandemia. Os únicos que 
responderam ao pedido foram 
Gustavo Fruet e o deputado es-
tadual Tadeu Veneri (PT).

Para o pneumologista e ex-
presidente do Conselho Regio-
nal de Medicina (CRM), Gerson 
Zafalon Martins, o isolamento 
social é crucial. “Enquanto a 
gente não tiver tratamento ou 
vacina, o isolamento é funda-
mental. Precisam funcionar só 
os serviços essenciais. E servi-
ço essencial é serviço essencial 
mesmo, não tem que ficar in-
ventando moda”, afirma.

O ex-prefeito Fruet também 
pontua que o transporte coleti-
vo da cidade deveria neste mo-
mento estar com mais ônibus 
circulando e promovendo um 
esforço maior para evitar aglo-
merações nos terminais, prin-
cipalmente no horário de pico. 
“Existe um jogo de pressão com 
as empresas de ônibus, e a ges-
tão está perdendo”, diz.

FECHADOS PELA 
VIDA

Janaína Santos, proprietária 
do bar e restaurante Cosmos, no 
Batel, está com as portas fecha-
das desde o dia 16 de março. O 
estabelecimento tentou manter 
um serviço de entrega por al-
gumas semanas, mas acabou 

desistindo no início de abril. 
“Eu vendo hospitalidade, expe-
riência. Meu negócio não foi 
pensado pro delivery. E quando 
a crise chegou, todo mundo foi 
pro delivery. A concorrência fi-
cou muito grande”, explica.

Ela faz parte do “Fechados 
pela Vida”, um movimento de 
cerca de 150 estabelecimentos 
comerciais que estão segurando 
as pontas e, mesmo com a libe-
ração da prefeitura, mantém as 
portas fechadas durante a pan-
demia. São bares, restaurantes, 
brechós, padarias, entre outros. 
“Está todo mundo muito deses-
perado”, conta Janaína. “De um 
dia pro outro os faturamentos 
caíram 90%.”

Ela reclama das políticas de 
enfrentamento ao coronavírus 
adotadas pela administração 
municipal, que não decreta o 
fechamento total dos serviços 
não essenciais. “É uma situação 
ruim. A decisão de abrir e fechar 
fica a cargo de cada pequeno 
empresário. Estamos em uma 
pandemia, as decisões precisam 
ser coletivas”, diz. “Se as deci-
sões não são coletivas, a gente 
perde força nas negociações. Eu 
não consigo negociar as contas 
com os meus fornecedores, não 
consigo negociar meu aluguel, 
porque não tem uma política 
clara da prefeitura.”

Também falta ajuda econômi-
ca, segundo Janaína. Não houve 
diminuição, por exemplo, dos 
impostos municipais. “A gente 
queria muito uma oportunidade 
de sentar e conversar com a pre-

feitura. A gente não tem espaço. 
Eles só ouvem uma parte da ca-
tegoria, e daí parece que aquilo 
ali é a visão da categoria inteira. 
Não é. Tem gente preocupada.”

Em Foz do Iguaçu, no Oeste 
do Paraná, a Câmara de Vere-
adores aprovou um projeto de 
lei do Executivo que viabilizou 
empréstimos a juro zero para 
profissionais autônomos, micro-
empreendedores individuais e 
empresários de micro e peque-
nas empresas. A estimativa é 
que o programa atenda cerca de 
quatro mil empresários e injete 
cerca de R$ 30 milhões em cré-
dito na economia.

Em Curitiba, nenhuma medi-
da semelhante foi anunciada.

Nessa toada, e sem ajuda da 
administração pública, é possí-
vel que o Cosmos não consiga 
mais ficar fechado por muito 
tempo. “Todo mundo tem um 
data-limite. A minha é daqui a 
um mês”, conta a proprietária.

Janaína também reclama da 
fiscalização nos comércios que 
permanecem abertos. Ela já fez 
três denúncias sobre aglomera-
ções pelo 156, e nenhuma ob-
teve resposta até agora. Uma 
delas foi aberta no dia 02 de 
maio. “Eu imagino que se você 
faz uma denúncia de aglomera-
ção, a fiscalização precisa ser 
imediata”, considera.

A Justiça tem uma opinião 
semelhante. No dia 13 de maio, 
a 1ª Vara da Fazenda Pública 
de Curitiba determinou que a 
prefeitura estabeleça em até 15 
dias um plano diário de fiscali-

zação às atividades e serviços 
essenciais e não essenciais nos 
comércios da cidade.

PARA OS 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE, FALTAM EPIs

A falta dos chamados equipa-
mentos de proteção individual 
(EPIs) para os profissionais de 
saúde levou o Sindicato dos Ser-
vidores Municipais de Enferma-
gem de Curitiba (Sismec) a en-
trar com uma ação civil pública 
contra a prefeitura no fim de 
abril. O documento ainda afir-
mava que muitos profissionais 
do grupo de risco, que inclui 
idosos, gestantes e portadores 
de doenças crônicas, até então 
não haviam sido afastados do 
trabalho.

A Secreta Municipal de Saú-
de informou que investiu R$ 8 
milhões na compra de EPIs, a 
fim de “reforçar o estoque já 
existente”. Segundo a nota, fo-
ram adquiridos mais 1,8 milhão 
de luvas, 834 mil máscaras, 140 
mil aventais, 500 óculos de pro-
teção, entre outros equipamen-
tos.

Não foi suficiente, de acordo 
com a presidente do Sismec, Ra-
quel da Silva Padilha. “A másca-
ra tem validade de três, quatro 
horas no máximo. Em um plan-
tão de 12 horas, um enfermeiro 
precisa de três, quatro másca-
ras”, explica ela. “A gente rece-
be uma ou duas.”

Nas Unidades de Pronto Aten-
dimento (UPAs), a autoridade 
sanitária também estaria negan-

Sem isolamento social, a Suécia tem mais mortes por milhão de habitantes que o Brasil.

PANDEMIA
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do o fornecimento das máscaras 
a alguns funcionários, como por 
exemplo os atendentes das far-
mácias. “A prefeitura diz que 
não precisa, porque essas pes-
soas não têm contato direto com 
os doentes de covid-19”, recla-
ma Raquel. “Nos equipamentos 
de saúde, todos nós precisamos 
de uma proteção maior. Não é 
um supermercado. Ali, tem gen-
te doente o tempo todo. E quem 
está doente tem uma carga viral 
muito alta.”

Há relatos de profissionais de 
saúde contaminados em dife-
rentes UPAs da cidade, como no 
Campo Comprido, no Boquei-
rão e no Sítio Cercado. “Quan-
do você protege o profissional 
de saúde você protege toda a 
população. Você evita que ele 
saia do trabalho e contamine 
outro”, atesta Raquel.

No dia 25 de abril, Curitiba 
registrou a primeira morte de 
uma profissional de saúde por 
conta do coronavírus. A técni-
ca de enfermagem Valdirene 
Aparecida Ferreira dos Santos, 
de 39 anos, morreu depois de 
ficar quase um mês internada 
na UTI. Ela era saudável e não 
tinha registro de comorbidades, 
portanto não estava em nenhum 
grupo de risco.

Valdirene trabalhava no Hos-
pital Marcelino Champagnat, 
ligado à PUC-PR, que foi afe-
tado por um surto de covid-19 
no início de abril. Mais de 20 
profissionais foram afastados 
das funções por conta de casos 
confirmados ou suspeitos da do-
ença.

Na ocasião, enfermeiras do 
hospital ouvidas sob condição 
de anonimato disseram que o 

material de prevenção forneci-
do era insuficiente.

Por conta da ação movida 
pelo Sismec, a Justiça determi-
nou que a prefeitura forneça 
EPIs para todos os profissionais 
das UPAs e também das Unidas 
Básicas de Saúde e estabeleceu 
uma multa diária de R$ 10 mil 
em caso de descumprimento.

UNIDADES BÁSICAS 
FECHADAS

No início da crise do corona-
vírus, a Secretaria Municipal de 
Saúde anunciou o que chamou 
de plano de reorganização do 
atendimento das Unidades Bási-
cas. Onze delas passaram a fa-
zer apenas vacinação, deixando 
de atender pacientes, e outras 
26 foram fechadas e transferi-
ram o fluxo para outras unida-
des de referência.

A presidente do Sismec, Ra-
quel da Silva Padilha, considera 
que a estratégia foi equivocada. 
“O espaço dessas unidades de 
referência ainda é o mesmo, 
e você colocou mais gente lá. 
Claro que isso não é recomen-
dado. Se você tem mais gente 
em um mesmo espaço, facilita o 
contágio.”

A prefeitura de Curitiba já 
recebeu R$ 182 milhões do go-
verno federal, viabilizados por 
meio da bancada paranaense 
no Congresso, para ações de 
combate ao coronavírus.

“É uma atitude que ninguém 
consegue entender. Recebe re-
cursos e fecha unidades. Agora, 
tem Unidade Básica congestio-
nando, como é o caso na Vila São 
Pedro”, conta Tadeu Veneri (PT), 
deputado estadual e possível can-
didato a prefeito em outubro. “Pra 
receber remédio e outros tipos de 
atendimentos, muita gente agora 
precisa se deslocar de ônibus. É 
claro que isso ajuda a disseminar. 
É o contrário daquilo que se espe-
ra”, completa.

O deputado também lembra 
a redução do quadro de funcio-
nários da saúde durante a admi-
nistração de Rafael Greca, de 9 
600 para cerca 8 620 hoje. “O 
Greca repete exatamente a sua 
história de sempre: lava as mãos 
quando se trata dos servidores. 
E a gente fica com uma cidade 
meio à deriva. Eu fico muito 
preocupado.”

O ex-prefeito Gustavo Fruet 
faz coro a Veneri e cita ainda 
o fato de estarmos às portas do 
período mais frio do ano. “Isso 
aumenta muito a pressão no sis-
tema de saúde porque aumen-
tam os problemas respiratórios. 
Curitiba vai sentir a pressão.”

UTIs
O estado do Paraná e, espe-

cificamente a capital Curitiba, 
tem uma estrutura de saúde 
mais robusta em comparação ao 
restante do Brasil. O sistema dis-
ponível à população da capital 
foi inclusive elogiado pelo ex-
ministro da Saúde Luiz Henri-
que Mandetta (DEM), na primei-
ra entrevista que ele deu após 
deixar o cargo. “Quem me dera 
se todos fossem Curitiba”, ele 
disse à rádio Difusora Pantanal. 
Mais recentemente, em outra 
entrevista, falou dos problemas 
enfrentados por Manaus no pico 

da epidemia, e lembrou: “No 
Sul ele ainda não começou”.

Uma ferramenta criada por 
pesquisadores da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) 
para projetar o cenário do co-
ronavírus em todos os estados 
brasileiros também prevê uma 
situação mais confortável para 
a capital paranaense: o colapso 
do sistema de saúde ainda não 
está no horizonte de Curitiba.

A projeção é feita com os da-
dos disponíveis hoje. O modelo 
destaca que alterações no cená-
rio podem mudar a previsão. A 
criação de novos leitos de UTI 
por parte dos governantes, por 
um lado, ou relaxamento do iso-
lamento social, por outro, podem 
definir como será o futuro.

No fim de abril, a secretária 
municipal de Saúde, Márcia 
Huçulak, durante uma trans-
missão ao vivo feita na página 
da prefeitura no Facebook, de-
clarou que o sistema curitibano 
pode ter problemas se as reco-
mendações de prevenção não 
foram observadas pela popula-
ção. “Não é porque tem leito, 
que a nossa taxa de ocupação 
varia de 40% a 50%, digamos 
assim, dos leitos covid, que as 
pessoas podem sair. Se nós ti-
vermos um pico, como a gente 
observou de ontem pra hoje, se 
continuar subindo 40, 50 ca-
sos por dia, com quatro óbitos, 
nós teremos colapso do nosso 
sistema de saúde, nós teremos 
problemas sim”, disse. “Moça-
da, não está permitido jogo de 
futebol, não está permitido fazer 
muvuca, rave, balada, barzinho. 
Ninguém quer ficar numa situ-
ação similar a Manaus. Quem 
tem dúvida, assista à tristeza, à 
dor das famílias em um momen-
to como esse.”

Existe ainda um outro fator 
que precisa ser considerado: 
Curitiba e Região Metropolitana 
atravessam a pior estiagem dos 
últimos 40 anos, e o governador 
Ratinho Junior decretou estado 
de emergência hídrica por 180 
dias. Na capital, os bairros pas-
sam por um esquema de rodízio 
no abastecimento. Para domicí-
lios que não possuem caixa da 
água, isso pode tornar difícil o 
gesto simples de lavar cuidado-
samente as mãos.

(*) SANDOvAL POLETTO, jornalista 
<sandoval.poletto@gmail.com>

Ônibus cheios, apesar da pandemia

Profissioinais da saúde reclamam da falta de equipamento básico (EPI) de proteção individual
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A crise mundial causada pelo co-
ronavírus está fazendo muitas 
vítimas, mas provavelmente 
vai passar à História como uma 

crise que contribuiu para a recuperação 
da credibilidade da ciência.

A ascensão de governos populistas 
nas últimas décadas em vários países, so-
bretudo no Brasil e nos Estados Unidos, 
estava nos levando para um novo “perío-
do de trevas”, como na Idade Média, em 
que a evidência científica era aceita ou 
negada dependendo do interesse de gru-
pos sociais, religiosos ou políticos, em 
prejuízo do conjunto da sociedade.

Foram necessários cientistas como Ni-
colau Copérnico e Galileu Galilei, há cin-
co séculos, para comprovar que a Terra 
não é plana e também não é o centro do 
universo, o que abalou profundamente o 
poder da Igreja Católica e abriu caminho 
para o descobrimento da América.

Foi preciso, também, um Charles Da-
rwin, no século 19, para demonstrar, de 
maneira clara, que os seres vivos evo-
luem e não foram criados todos ao mes-
mo tempo, há 5 mil anos.

A descoberta da existência do código 
genético, por James Watson e Francis 
Crick, abriu caminho para a “revolução 
verde” na agricultura, que eliminou a 
fome no mundo.

Os trabalhos de Louis Pasteur e o de-

senvolvimento de vacinas praticamente 
eliminaram o sarampo, a poliomielite e 
diversas outras doenças devastadoras.

Ainda assim, existem políticos e grupos 
religiosos que negam a realidade desses 
avanços, inventando teorias conspirató-
rias ou fazendo uma leitura incorreta das 
Escrituras, que foram escritas há milhares 
de anos, refletindo uma realidade social 
que não é a realidade de hoje numa so-
ciedade altamente tecnológica.

Nestas sociedades é indispensável 
uma divisão de tarefas e de respeito pelo 
conhecimento técnico de especialistas 
baseada na melhor ciência disponível 
em todas as áreas. Líderes populistas sis-
tematicamente desprezam a evidência 
apresentada por esses especialistas quan-
do ela se choca com seus interesses ou 
suas próprias visões, já que muitos deles 
vivem num “universo paralelo”.

Foi o que aconteceu no caso da pande-
mia de covid-19, que enfrentamos hoje.

RECOMENDAÇÕES CLARAS
As recomendações dos especialistas 

eram claras: na ausência de uma vacina 
que nos proteja do vírus, a única defesa 
é evitar que ele nos contamine, por meio 
do “distanciamento social” e da quaren-
tena. Essa orientação, todavia, conflita 
com interesses econômicos e pode levar 
ao desemprego. Como era previsível, lí-
deres populistas tentaram negar as evi-
dências da gravidade da crise até que a 
realidade se impusesse brutalmente, com 
milhares de mortos por dia.

Felizmente, porém, existe a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS), uma agên-
cia da ONU criada em 1948 para coorde-
nar os esforços internacionais destinados 
a controlar e erradicar doenças como a 
malária, a tuberculose, a varíola e ago-
ra a covid-19. Em consequência, todos 
os países – alguns relutantemente, como 
os Estados Unidos, a Inglaterra e o Brasil 
– estão seguindo as recomendações da 

OMS, aceitando sua autoridade científi-
ca incontestável na área da saúde.

A proposta original de criação da 
OMS partiu de diplomatas brasileiros, 
em 1946, e seu diretor-geral durante 20 
anos (de 1953 a 1973) foi o médico bra-
sileiro Marcolino Candau.

Participam dos comitês técnicos da 
OMS os melhores cientistas provenientes 
dos países-membros e suas recomenda-
ções e seus protocolos são usados como 
base das ações de todos os órgãos liga-
dos à saúde no mundo todo.

AUTORIDADE DA OMS
Recentemente, o deputado federal Edu-

ardo Bolsonaro, presidente da Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara dos Deputa-
dos, tentou desqualificar a OMS e seu atual 
diretor-geral, Tedros Adhanom, ao argumen-
tar que ele não foi eleito pelo povo brasileiro, 
o que é verdade. Sucede que nem o secre-
tário-geral da Organização das Nações Uni-
das nem o papa são eleitos pelo povo, o que 
não significa que não tenham legitimidade e 
autoridade nas suas áreas de atuação. Pilotos 
de aviões comerciais também não são elei-
tos pelos passageiros. No caso da OMS, é a 
competência técnica e científica da institui-
ção, criada há mais de 70 anos, que lhe dá 
autoridade e credibilidade.

Recuperar a credibilidade, aliás, é a ex-
pressão correta, porque os grandes líderes do 
século 20 sempre se cercaram de cientistas 
do mais alto nível, o que foi particularmente 
importante durante a 2.ª Guerra Mundial.

O presidente Franklin Delano Roose-
velt, dos Estados Unidos, recebeu até a 
colaboração de Albert Einstein. E Winston 
Churchill, primeiro-ministro do Reino Uni-
do, tinha um assessor científico permanen-
te. Depois da guerra, o Congresso america-
no criou o Gabinete de Política Científica 
e Tecnológica na própria Casa Branca. O 
titular desse gabinete é um cientista esco-
lhido pelo presidente, mas o nome tem de 
ser aprovado pelo Senado americano, o 
que mostra a importância do cargo.

Esse seria um bom exemplo a ser se-
guido em nosso país.

(*) JOSE GOLDEMBERG, professor emérito e ex-reitor 
da Universidade de São Paulo (USP), foi ministro de 
Ciência e Tecnologia

CIêNCIA

Ciência em tempos de crise
Grandes líderes do século 20 sempre se cercaram de cientistas do mais alto nível

Jose Goldemberg (*)

Felizmente, porém, existe 
a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), uma agência 
da ONU criada em 1948 
para coordenar os esforços 
internacionais destinados 
a controlar e erradicar 
doenças como a malária, 
a tuberculose, a varíola e 
agora a covid-19
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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 
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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

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

A própria origem da palavra subjun-
tivo (do latim subjunctivus– que ser-
ve para ligar, para subordinar) indica 
sua função principal. O subjuntivo é 
por excelência o modo utilizado nas 
orações subordinadas que dependem 
de verbos cujo sentido esteja ligado 
à ideia de ordem, proibição, desejo, 
vontade, necessidade, condição e ou-
tras correlatas.

O uso do subjuntivo implica, em 
qualquer caso, uma probabilidade, uma 
não-concretização – ainda – de alguma 
coisa. Observe duas frases com a mesma 
construção:

- Temos lideranças que contribuem 
para a construção de uma sociedade 
mais justa e igualitária. [o verbo da ora-
ção principal é TER, portanto já existem 
tais líderes, o que implica o uso do modo 
indicativo na oração subordinada]

- Queremos formar lideranças que con-
tribuam para a construção de uma socie-
dade mais justa e igualitária. [aqui esta-
mos na fase de QUERER: ainda não temos 
esses líderes, daí o uso na oração subordi-
nada do subjuntivo “contribuam”]

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

Exemplos de uso do PRESENTE 
do subjuntivo

Para exprimir ordem, proibição, dese-
jo, vontade, súplica:

Deseja que eu volte logo.
Ordenou que paguemos a dívida.
Proibiu que os sócios bebam e implo-

rou que eles trabalhem.
Ele sempre pede que o pessoal estude 

com afinco.
Nada impede que a integração se 

dê e que alguns gerentes de unidades 
de conservação possam ser escolhi-
dos.

Pretendemos desenvolver ações que 
incentivem a pesquisa e a implementa-
ção de práticas pedagógicas anti-racis-
tas.

Vamos discutir ações e propostas que 
busquem alterar as desigualdades ra-
ciais.

Esperamos então que os guardas-par-
ques que tanto queremos já possam estar 

uniformizados e trabalhando no próximo 
verão.

---------

Para exprimir dúvida, receio, 
necessidade, condição, aprecia-
ção, aprovação, admiração:

Duvido que saibas. 
Não acredito que chores por isso.
Será melhor (ou pior) que não diga 

nada. 
Negou que tenha cometido o delito.
Lamentamos que nossos atendentes 

sejam relapsos.
É importante que todos percebam o 

real papel dos guardas-parques. Eles são 
os verdadeiros heróis da conservação das 
áreas protegidas e não é justo, nem bom 
para a natureza, que continuem sendo 
esquecidos

É preciso que se deixe de lado esta vi-
são que nos aprisiona num passado de 
dor e não permite melhorar as condições 
de vida dos afrodescendentes.

O Estado deve definir políticas de in-
clusão que possibilitem às crianças con-

dições de realizar seu percurso escolar 
até o ensino superior.

Temo que não mais se publiquem li-
vros que provoquem o pensar.

-----------

Também usamos o presente do 
subjuntivo para referir fatos in-
certos com o advérbio talvez em 
períodos simples ou orações coor-
denadas:

Talvez eu assista ao jogo.
Talvez sejam contempladas, talvez se-

jam eliminadas.

Igualmente em frases imperativas:

Que sejas feliz.
(Que) Deus nos abençoe.
 Bons ventos o levem.
Cantemos a uma só voz...

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

PRESENTE DO SUBJUNTIVO: 
QUE SEJA ÚTIL

--- Existe alguma regra que se refere ao uso do presente do subjuntivo que seja específica para orações subordinadas? Marion Pinto, Florianópolis/SC
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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

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

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

A POLÍTICA DA PRÓPRIA vIDA
Biomedicina, poder e subjetividade no século 
XXI
Nikolas Rose

Durante séculos, a medicina buscou tratar anorma-
lidades. Hoje, porém, a própria normalidade está 
aberta a modificações médicas. Munida de nova 
compreensão molecular de corpos e de mentes, e 
de novas técnicas para manipulação de processos 
básicos da vida no nível de moléculas, células e 
genes, a medicina agora busca lidar com proces-
sos humanos vitais.
Páginas: 400
Preço referência: R$ 92,00

PSICHE E TECHNE
O Homem na idade da técnica
Umberto Galimberti

Continuamos a pensar a técnica como um 
instrumento a nossa disposição, ao passo que 
ela se tornou o ambiente que nos cerca e nos 
constitui segundo as regras de racionalidade que, 
misturando-se os critérios da funcionalidade e da 
eficiência, não hesitam em subordinar as exigên-
cias do homem às exigências do aparato técnico.
Páginas: 918
Preço referência: R$ 112,00

COLAPSO: CAPITALISMO TERMINAL, 
TRANSICAO ECOSSOCIAL, ECOFASCISMO
Carlos Taibo

Embora os discursos político e midiático virem as 
costas para qualquer debate relativo a um even-
tual colapso do sistema que venhamos a padecer, 
essa possibilidade existe. Nesta obra, o conceito 
de colapso é examinado de forma didática, são 
estudadas suas possíveis causas e consequên-
cias, duas respostas diferentes são consideradas: 
os movimentos pela transição e o ecofascismo
Páginas: 192
Preço referencia: R$ 30,00

POLÍTICAS DE MEMÓRIA E EXPERIÊNCIAS DE 
(DES)EXÍLIO
Marion Brepohl

Um dos capítulos mais contundentes da política 
contemporânea é pois o fenômeno dos desloca-
mentos massivos, espaciais ou existenciais, insub-
missos às políticas oficiais, alvos de hostilidades ou 
de comiseração. A pergunta central diz respeito ao 
papel da memória, em muitos casos, ainda por ser 
construída, diante da violência de que foram alvo 
as pessoas atingidas. O livro trata também de como 
elas podem se encontrar no (des)exílio.
Páginas: 205
Preço referência: R$ 40,00

A CIÊNCIA EM UMA SOCIEDADE LIvRE
Paul Feyerabend

Para Feyerabend, o racionalismo tradicional 
prevê apenas uma dentre várias formas de se 
alicerçar o conhecimento, e todas elas devem ter 
os mesmos direitos e acesso igual aos centros de 
poder. Este livro, além de constituir um corajoso 
autorretrato intelectual, é também uma resposta às 
reações desencadeadas por seu polêmico Contra 
o método.
Páginas: 288
Preço referência: R$69,00

DIREITA E ESQUERDA – 3ª EDIÇÃO
Razões e significados de uma distinção 
política
Norberto Bobbio

Estamos num cenário econômico global tumul-
tuado por uma das piores crises financeiras do 
capitalismo. Norberto Bobbio, deu uma resposta 
a quem preconizava que já não fazia sentido dis-
tinguir direita e esquerda: “Parece-me ter ocorrido 
exatamente o contrário, ou seja, que a distinção 
não está morta e sepultada, mas mais viva do que 
nunca”.
Páginas: 192
Preço referência: R$46,00

FILOSOFIA: E NÓS COM ISSO
Mário Sérgio Cortella

Segundo Cortella: “A principal contribuição da 
Filosofia é criar obstáculos, de modo a impedir 
que as pessoas fiquem prisioneiras do óbvio, isto 
é, que circunscrevam a sua existência dentro de 
limites estreitos, de horizontes indigentes e de 
esperanças delirantes. Em outras palavras, a 
Filosofia estende a nossa consciência e fortalece 
nossa autonomia.”
Páginas: 136
Preço referência: R$ 21,00

HISTÓRIA DAS RELIGIÕES
e a dialética do Sagrado
Leonardo Arantes Marques

De maneira clara e imparcial, são expostas as 
verdades que permeiam todas as grandes religiões 
do mundo: Bramanismo, Hinduísmo, Budismo, 
Jainismo, Cristianismo, Judaísmo, assim como as 
revelações mais recentes, como Islamismo, Espi-
ritismo, Mormonismo e Testemunhas de Jeová. O 
estudo possibilita o nosso contato com “o outro”.
Páginas: 632
Preço referência: R$ 85,90
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EM BUSCA DE SENTIDO
viktor E. Frankl

O fundador da Logoterapia mostra aqui como foi a sua própria 
experiência em busca do sentido da vida num campo de con-
centração durante a Segunda Guerra Mundial. Apresenta tam-
bém, numa segunda parte, os conceitos básicos da logoterapia.
Páginas: 140
Preço referência: R$ 44,10
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