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A VEz DAS MUlhERES
Coronavírus, reações alopradas, catástrofe na ordem 
mundial, na saúde, na economia vão demorar para 
serem digeridas. Será que chegou a hora de mulheres 
assumirem as rédeas do pós-pademia?
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A Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Paraná (PUCPR) 
completa 62 anos de exis-
tência. Neste domingo (14), 

para celebrar, foi realizado um drive-
thru solidário voltado à Vila Torres, 
comunidade carente vizinha ao cam-
pus de Curitiba da Universidade.

Muitos dos moradores do bairro 

não têm emprego formal e atuam 
com coleta e venda de recicláveis, 
atividade que foi prejudicada pela 
pandemia de Covid-19 e da neces-
sidade de isolamento social.

O objetivo do drive-thru foi ar-
recadar alimentos não perecíveis, 
produtos de higiene e limpeza e 
materiais escolares. Quem compa-

receu para a boa ação não precisou 
sair do carro para doar. O drive-
thru ocorreu no domingo (14), das 
10h ao meio-dia, com entrada pelo 
Portão 1 do campus de Curitiba da 
PUCPR.

Fonte: Da Redação Bem Paraná com 
assessoria
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

AÇÃO SOLIDáRIA

PUCPR comemora 62 anos 
com solidariedade e missa
Após a missa foi organizado um drive-thru solidário em favor da Vila Torres

Redação Bem Paraná (*)

PUC, Prado Velho (Foto: Divulgação/Assessoria de imprensa)

MULHER NA  
PÓS-PANDEMIA

Não é por acaso que o Dia Internacional da 
Mulher assumiu a importância vital na crise da 
pandemia. Já sobrecarregadas por afazeres do-
mésticos e cuidados com os filhos do que antes 
da crise, mulheres de diferentes classes sociais 
buscam meios de garantir sustento e manter pro-
dutividade no trabalho.

Na linha de frente da luta contra a Convid-19 
elas são maioria. Se arriscaram à doença e mui-
tas chegam à exaustão. Correm o risco de esgo-
tamento mental.

Pior, por acompanharem de perto, enxergam no 
escuro e o que veem pela frente não é um retorno 
à vida anterior ao Covid-19.

De repente, elas podem ter a solução, uma 
nova ordem das coisas. Abrimos o debate neste 
número do Universidade Ciência e Fé.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Podemos nos referir ao 
surgimento da vida ao 
que o Gênesis nos ex-
põe no Antigo Testa-

mento: ‘nas trevas do abismo, o 
Espírito de Deus pairava sobre 
as águas’, pois Ruah é o espírito 
feminino a gerar o parto do Uni-
verso. De fato, como uma gigan-
tesca explosão, o cosmos surge 
das entranhas do vácuo, em for-
ma primitiva de luz e energia, 
sendo posteriormente povoado 
por centenas de coisas anima-
das e vivas. Dessa forma, pela 
herança bíblica, podemos nos 
certificar que a vida está in nuce 
em todo o Universo, como um 
possível que por sua existência, 
implica o ipso um ser necessá-
rio, como diria LEIBNIZ. 

O milagre da vida é a transfor-
mação de substâncias químicas, 
orgânicas ou não, em reações 
comportamentais, trocando in-
formações dentro de uma célula 
e produzindo energia e reprodu-
ção. Inexplicáveis por via apenas 
natural, nos deixa o sinal de ser 
um fenômeno além de normal, o 
que se comprova de forma ime-
diata, pelo fracasso dos cientis-

tas, que até agora não consegui-
ram criar vida em laboratório.

A vida se expressa no Universo 
de uma forma constante, desde 
a incipiência das manifestações 
energéticas de luz e força, que 
evoluem posteriormente até atin-
gir uma autonomia de reações 
agindo em contraposição às leis 
da desagregação entrópica, mar-
chando, portanto, no 
sentido inverso à ten-
dência natural. Este 
é, então, o milagre 
de sua ocorrência, 
que evolui em sete 
etapas diferenciadas, 
conforme podemos 
verificar:

Vida quântica, 
constatada hoje pe-
los cientistas a partir 
das reações que en-
volvem os átomos, 
que em sua dinâmica, reagem 
reciprocamente a distância, pre-
sumindo serem possuidores de 
uma forma interativa de comu-
nicação (sic!), o que têm altera-
do profundamente as formas de 
entender a matéria e suas trans-
formações de caos em cosmos, 
um telefinalismo organizacional, 
sem o qual não estaríamos aqui 

como seres vivos.
Vida microcelular, constituin-

do um universo de pequenos or-
ganismos, invisíveis aos nossos 
olhos, envolvendo vírus, fungos, 
bactérias e bacilos, essenciais 
na sustentação dos demais seres 
vivos, podendo também destrui-
los, como ocorre individual ou 
coletivamente. São apenas aglo-

merados químicos que podem 
nos salvar ou destruir.

Vida vegetal, constituindo os 
musgos, as árvores e as florestas, 
seres vivos que transformam a luz 
solar em fotossíntese, dando as-
sim condições para o surgimento 
da vida animal. Dotados de cons-
ciência instintiva, sabem como 
aproveitar melhor as oportunida-

des de reprodução e desenvolvi-
mento, produzindo nutrientes e 
frutos, além de se transformar em 
belas flores, encantando a Natu-
reza com seu colorido, sua sime-
tria e perfumes.

Vida animal, dotada de au-
tonomia plena de movimentos, 
apresenta o início do psiquismo, 
que de forma instintiva, manifesta 

desejos e sentimentos, 
tornando-os ávidos por 
sua sobrevivência. Do-
tados de intensa vida 
sexual, possuem me-
canismos hormonais 
que garantem a conti-
nuidade de suas espé-
cies, uma inteligência 
natural que supera a 
contingência física de 
sua destruição. Um 
processo fratricida de 
ataque e defesa entre 

todas as espécies, afeta, no entan-
to, a manutenção de suas vidas. 

Vida humana, possuidora de 
capacidade cerebral, surge apta 
a produzir pensamentos abstra-
tos e autonomia de decisões, 
permitindo-lhe alçar voos no 
mundo da criatividade, racio-
nalidade, sentimento e liberda-
de, o que lhe dá o domínio na 

compreensão de sua realidade e 
questionar sobre tudo que a afe-
ta. Tendo origem pela constata-
ção, em nós, da presença de um 
Sopro Divino que a mantém, é a 
garantia de nossa imortalidade.

Vida psíquica, enriquecida 
pela descoberta da consciência 
e do subconsciente, por FREUD, 
JUNG e a escola da psicanálise, 
é diferente no homem e na mu-
lher, o que demanda compre-
ensão e muita tolerância. Com 
base em nossa consciência, 
estrutura-se através de suas os-
cilações, tornando-se frágil em 
suas reações.

Vida espiritual, tendo por 
base o Espírito que a cria, o ser 
humano tem nela a marca de sua 
transcendência, como a melhor 
forma que possui de superar as 
limitações naturais da condição 
animal. Refletida em meditação 
e prece, a vida espiritual é con-
vivência permanente com o sa-
grado, em vivência de fé. 

(*) 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

FILOSOFIA

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

Antonio Celso Mendes (*)

Implicações cosmológicas da vida

“A vida se expressa no Universo 
de uma forma constante, desde 
a incipiência das manifestações 

energéticas de luz e força, até atingir 
uma autonomia de reações agindo em 
contraposição às leis da desagregação 

entrópica”.
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MULHER

Se a realidade de muitas 
mulheres brasileiras 
já era de um acúmulo 
de responsabilidades, 

com trabalho fora, afazeres 
domésticos e cuidados com 
filhos, a pandemia só aumentou 
essas dificuldades. Com escolas 
fechadas, mães precisaram 
também se tornar "professoras", 
auxiliando no ensino remoto. 
Devido ao medo de contágio 
pelo coronavírus, elas contam 
também que os cuidados com a 
limpeza e a lavagem de roupas 
aumentaram. E muitas passaram 
a ver a subsistência de suas 
famílias ameaçada.

Moradora da favela de Pa-
raisópolis, em São Paulo, Va-
nessa Macedo da Silva teve 
que encontrar uma maneira de 
complementar a renda familiar 

nestes tempos de crise. Mãe de 
duas filhas, uma menina de 13 
anos e outra de 11 meses, ela 
conta que já estava desempre-
gada quando a covid-19 chegou 
ao Brasil, e agora orgulha-se de 
dizer que se tornou empreende-
dora durante a pandemia.

Quando sua filha mais nova 
nasceu, em abril do ano passa-
do, palavras como lockdown, 
quarentena, isolamento social e 
ensino remoto já estavam incor-
poradas ao vocabulário. Com a 
crise, seu marido foi afastado do 
trabalho.

"As coisas começaram a fi-
car difíceis, a gente passou a se 
privar de algumas coisas", conta 
ela. "O pai da minha filha mais 
velha não podia mais colaborar 
com a pensão dela, porque tam-
bém ficou desempregado. Meu 

marido ia ao mercado e trazia 
só as coisas mais necessárias."

Ela passou a contar com a 
ajuda do projeto Mães da Fave-
la, da Central Única das Fave-
las (Cufa). E também do colégio 
onde sua filha adolescente es-
tuda, como bolsista, que come-
çou a destinar a ela uma cesta 
básica mensal. "A gente dividia 
tudo com meus pais, já que meu 
pai, pedreiro, também perdeu o 
emprego", relata.

Vanessa conta que a correria 
doméstica ficou cada vez maior. 
Dividia-se entre os cuidados 
com a filha recém-nascida, as 
eventuais ajudas ao estudo da 
filha de 13 anos e a limpeza de 
tudo. Um balde com água sani-
tária passou a ficar na entrada 
da casa, para desinfetar tudo o 
que entrasse. E toda a roupa era 
lavada sempre que alguém vi-
nha da rua — aumentou muito 
o trabalho. "Também comecei 
a limpar várias vezes por dia as 
maçanetas da porta", diz.

No meio disso tudo, ela arru-
mou um tempinho para assistir 
a cursos on-line. Decidiu que 
iria ter um negócio próprio. "Aí 

comecei a fazer geladinhos", 
conta. "Passei a vender pelo 
WhatsApp, fazendo as entregas 
com todos os cuidados. Com o 
dinheiro, dá para comprar fral-
das, pagar uma continha."

"A MÃE DA FAVELA 
SE PREOCUPA COM 
O QUE O FILHO VAI 
COMER"

Com cestas básicas no va-
lor de R$ 120 viabilizadas por 
meio de doações financeiras, o 
projeto Mães da Favela já be-
neficiou quase 1,5 milhão de 
famílias desde o início da pan-
demia. Segundo Cláudia Rafa-
el de Oliveira, vice-presidente 
da Cufa, a perda de renda dos 
moradores dessas comunidades 
pobres é decorrente do fato de 
que a maior parte dessas mulhe-
res trabalha ou trabalhava como 
empregadas domésticas.

"E esse setor foi muito afetado 
por conta do isolamento social, 
fazendo com que muitas delas 
ficassem sem renda", diz. "Mui-
tas mulheres, mães, também 
precisaram ficar em casa por 
conta de seus filhos, que antes 

eram cuidados e alimentados 
nas creches, que também fe-
charam. Com a perda financei-
ra, essas crianças também estão 
passando necessidade, não têm 
fralda, não têm alimentação bá-
sica."

Cláudia atenta para o fato de 
que enquanto a preocupação da 
classe média é com o fato de os 
filhos estarem vendo muita tele-
visão e exercitando-se menos, 
"a mãe da favela se preocupa 
com o que o filho vai comer ou 
não naquele dia".

Moradora da favela Jardim 
Ibirapuera, na zona sul de São 
Paulo, a ambulante Aparecida 
Vieira da Silva afirma que "ter 
comida na mesa é uma bênção 
de Deus". O marido ficou de-
sempregado por conta da pan-
demia. Ela tem dificuldade para 
vender seus produtos.

"A renda caiu muito. Deixa-
mos de comer bem, e minhas 
contas, de água e de luz, estão 
todas atrasadas", diz. Mãe de 
dois filhos — de 8 e 21 anos —, 
ela conta que o mais novo ficou 
sem estudar durante metade do 
ano passado. Para o ensino re-

Como mulheres brasileiras se 
desdobram na pandemia
Ainda mais sobrecarregadas por afazeres 
domésticos e cuidados com os filhos do 
que antes da crise, mulheres de diferentes 
classes sociais buscam meios de garantir 
sustento e manter produtividade no 
trabalho.

Edison Veiga

Quase 1,5 milhão de famílias já foram auxiliadas pelo projeto Mães da Favela, da Cufa, desde o início da 
pandemia

“Ter comida na mesa é uma bênção de Deus”, diz a ambulante Aparecida 
Vieira da Silva, mãe de dois filhos
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moto, Aparecida emprestava o 
celular ao menino.  "Meu tele-
fone quebrou, e ele ficou o resto 
do ano sem aulas", conta.

SOBRECARGA, 
ESTRESSE E 
DEPRESSÃO

De acordo com uma pesquisa 
realizada no ano passado pelas 
organizações Gênero e Núme-
ro e Sempreviva Organização 
Feminista, 50% das entrevista-
das disseram que passaram a se 
responsabilizar pelo cuidado de 
mais alguém depois do adven-
to da covid-19. Quarenta e um 
por cento das mulheres afirma-
ram que o trabalho aumentou, e 
40% das entrevistadas disseram 
que o sustento da casa ficou em 
risco.

Essa sobrecarga tem impactos 
na saúde. De acordo com uma 
pesquisa realizada pelo Institu-
to de Psiquiatria da Faculdade 
de Medicina da Universidade 
de São Paulo (USP), publicada 
mês passado, as mulheres são 
as que mais sofreram durante a 
pandemia — foram entrevista-
dos 3 mil voluntárias. Dentre as 
participantes do sexo feminino, 
40,5% apresentaram sintomas 
de depressão, 34,9%, de ansie-
dade e 37,3% de estresse.

CIENTISTAS 
MULHERES E 
O MACHISMO 
ESTRUTURAL

O impacto da covid-19 na 
sobrecarga de trabalho das mu-
lheres não se restringe às classes 
sociais mais baixas. Criadora 
do projeto de pesquisa Parent 
in Science, a bióloga Fernan-
da Staniscuaski, professora da 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) já vi-
venciava o fato de que a ascen-
são acadêmica das mulheres é 
mais difícil do que dos homens. 
E a pandemia escancarou essa 
situação.

"Nossos resultados mostram 
aquilo que sabemos desde sem-
pre. As mulheres são as encar-
regadas e sobrecarregadas do 
cuidado. Seja da casa, dos filhos, 
dos idosos. Cuidar é tido em nos-
sa sociedade como algo femini-
no. Na pandemia, o cuidado to-
mou o centro das nossas vidas. 
E isso impactou a produtividade 
das cientistas mulheres muito 
mais do que a dos homens", diz.

"Com mais demandas em 
casa, as mulheres estão subme-
tendo menos artigos e conse-
guindo cumprir menos prazos 
para pedidos de bolsas, finan-
ciamento, etc. Para as docentes, 
isto terá um impacto negativo 
muito grande na sua competiti-
vidade nos próximos anos", co-
menta.

Pessoalmente, sua rotina 
também foi muito prejudicada. 
"Mudou tudo. Temos três filhos, 
meu marido também é docente 
pesquisador. Então tivemos que 
nos reorganizar para dar contas 

das demandas urgentes de traba-
lho e as urgentes de casa, como 
o ensino remoto dos filhos. Eles 
precisam de assistência em tem-
po integral", conta.

"Conseguimos trabalhar ape-
nas algumas horas por dia — e 
de madrugada. Muito complica-
do. Está tudo atrasado, sempre. 
Mas temos muito privilégios 
quando pensamos na situação 
da população do Brasil como 
um todo. Então, agora, é fazer o 
que dá dentro da nossa realida-
de", afirma.

Professora da Faculdade de 

Ciências da Saúde do Hospital 
Moinhos de Vento, em Porto 
Alegre, a fisioterapeuta Louisia-
na Carolina Ferreira de Meireles 
Moraes concorda.

"A pandemia piorou algo que 
já existia antes, que é o machis-
mo estrutural, com a mulher 
acabando responsável pelo cui-
dado dos filhos e da casa. Agora 
o home office é a minha reali-
dade e a da maioria das minhas 
colegas professoras e pesqui-
sadoras. Mas além do trabalho 
acadêmico que já é super pesa-
do, temos que lidar com a carga 

de trabalho doméstico e criação 
dos filhos que estão sem escola 
há um ano. Tem sido muito ten-
so", conta.

Mãe de uma filha de 1 ano 
e meio, ela conta que tem feito 
um revezamento com o marido 
para os cuidados com a meni-
na. Mesmo assim, não consegue 
dormir mais do que 5 horas por 
noite e está com artigos acadê-
micos atrasados.

A geógrafa Talita Rondam 
Herechuk, professora da rede 
pública de ensino em Porto Ale-
gre, vive sozinha com o filho de 
6 anos e também se vê mais so-
brecarregada do que nunca. 

"A maternidade é vista como 
uma ‘opção' individual, e geral-
mente a sobrecarga de trabalho 
recai sobre as mulheres, que são 
majoritariamente as responsá-
veis pelas atividades de cuidado 
dos filhos e demais membros da 
família", diz.

"A pandemia, na minha opi-
nião, veio visibilizar a inexistên-
cia de suporte institucional, so-
cial, político, econômico na vida 
acadêmica das mães cientistas e 
intensificou a sobrecarga de tra-
balho sobre nós", afirma ela, que 
é doutoranda na UFRGS.

"[Desde que começou a pan-
demia] todos os dias eu desisto 
do doutorado e todos os dias 
eu volto a insistir", resume ela. 
"Quantas outras mulheres mães 
que são pesquisadoras no Bra-
sil estão na mesma condição de 
sobrecarga, colocando em risco 
a sua saúde mental e física e a 
de outros para 'dar conta' de 
coisas que deveriam estar sendo 
gerenciadas ou resolvidas pelo 
poder público neste momento 
da pandemia?", questiona.

"Sinto como se eu fosse uma 
equilibrista de pratos. Tipo 
aquelas que vemos no circo. 
No entanto, sinto que estou 
equilibrando a vida, e os pratos 
são muitos pesados. Não que-
ro perdê-los, mas as estratégias 
individuais estão escassas e 
necessitamos com urgência de 
estratégias coletivas de amparo 
às mães, não só as que são pes-
quisadoras, mas todas as mães 
brasileiras", afirma.

(*) Edison Veiga, é jornalista formado pela 
Unesp/Bauru, e máster em jornalismo 
pelo Centro de Extensão Universitária 
da Universidade de Navarra (Espanha), 
em 2007. Matéria publicada no site da 
Deutsche Welle.

MULHER

“A pandemia impactou a produtividade das cientistas mulheres muito mais do que a dos homens”, diz a bióloga 
Fernanda Staniscuaski

Moradora de Paraisópolis, Vanessa Macedo da Silva, mãe de duas filhas, teve que se virar para complementar a 
renda durante a pandemia
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MULHER

Em tempos de politicamente correto, um homem escrever sobre o 
Dia da Mulher (8 de março) é particularmente difícil. “Tudo que 
ele disser poderá ser usado contra ele” – e provavelmente será re-
almente usado por alguém. Apesar disso, dois fatos me levaram a 

esse artigo, pois creio que existem coisas interessantes para comentar.
O primeiro é uma passagem, bem conhecida, da Evangelii Gaudium 

(EG), na qual o Papa Francisco diz: “A Igreja reconhece a indispensável 
contribuição da mulher na sociedade, com uma sensibilidade, uma intui-
ção e certas capacidades peculiares, que habitualmente são mais próprias 
das mulheres que dos homens. Por exemplo, a especial solicitude femi-
nina pelos outros, que se exprime de modo particular, mas não exclusi-
vamente, na maternidade […] ‘o gênio feminino é necessário em todas 
as expressões da vida social; por isso deve ser garantida a presença das 
mulheres também no âmbito do trabalho’ [Compêndio da Doutrina Social 
da Igreja, CDSI 295] e nos vários lugares onde se tomam as decisões im-
portantes, tanto na Igreja como nas estruturas sociais” (EG 103).

O leitor mais malicioso pode imputar ao Papa, nessa passagem, um 
machismo disfarçado. A “genialidade feminina” seria ficar em casa, cui-
dando dos filhos, e ocupar uma posição subalterna no restante da vida 
social. Para quem acompanha o Pontífice e todo o magistério recente 
da Igreja, essa leitura é obviamente falsa, mas resta uma questão: como 
esse “gênio feminino” se exprimiria nas mais diferentes situações da vida 
social, sem cair em estereótipos indesejados?

E aqui temos o segundo fato. Ficou bem documentado, nos primeiros 
meses da pandemia da Covid-19, que os países que tinham governantes 
mulheres foram mais rápidos e efetivos no enfrentamento da crise sanitá-
ria. Isso foi comentado em numerosos jornais e revistas ao redor do mun-
do. Para os céticos, que imaginam que se trata de propaganda feminista, 
baseando-se em vantagens sociais e econômicas desses países, existe um 
estudo acadêmico, com abordagem estatística rigorosa, comparando pa-
íses governados por mulheres com outros muito similares. O resultado é 
esse mesmo: nos países onde as governantes eram mulheres, as medidas 
que hoje são consideradas consensuais em todo o mundo (como a adoção 
do isolamento social), foram adotadas primeiro por elas e seus países têm 
muito menos mortes do que os equivalentes governados por homens.

Temos aqui, portanto, um exemplo claro da presença desse “gênio femini-
no” em ato. Sem pretender resumir esses trabalhos, podemos usar a oportuni-
dade para entender melhor a passagem da Evangelii Gaudium citada acima.

Uma reflexão 
para Mulheres 
Líderes
A história está cheia de exemplos que mostram 
as mulheres como grandes artífices da paz em 
países em guerra

Francisco Borba Ribeiro Neto (*)

Reflexões do Dia da Mulher (fizkes | Shutterstock)

AS RAZÕES DO SUCESSO
Uma análise da atuação das governantes 

mulheres, comparadas a seus contrapartes ho-
mens, mostrou que elas tomaram rapidamente 
uma decisão em defesa da vida, preocupadas 
com o sofrimento que a morte significaria para 
as pessoas. Os homens adiaram o máximo que 
puderam as decisões que poderiam impactar 
negativamente a economia, usando como jus-
tificativa o sofrimento que as dificuldades eco-
nômicas trariam.

Os pesquisadores analisam essas duas res-
postas em termos, principalmente, de empa-
tia e atenção à pessoa concreta, do lado fe-
minino, versus êxito e insistência em metas 
individuais, do lado masculino. As mulheres 
olharam mais o sofrimento de cada família 
que perdesse um ente querido. Os homens, 
o sucesso econômico de seus governos e as 
opções eleitorais das famílias em dificuldade 
financeira.

Alguns levantaram a hipótese de uma “aver-
são feminina ao risco” (nome pomposo para 
dizer que as mulheres eram medrosas). Con-
tudo, o risco político de perder popularidade 
em função da crise econômica era altíssimo 
naqueles primeiros tempos da pandemia, 
quando ainda não estava totalmente claro o 
alcance que alcançaria, nem a necessidade 
de isolamento social que acabou imperando 
como única alternativa viável para minimizar 
o caos, mesmo que contra a vontade dos go-
vernantes. Portanto, as mulheres que fizeram 
essas opções não agiram acovardadas. Pelo 
contrário, foram mais corajosas do que os go-
vernantes homens que permaneceram inati-
vos fazendo contabilidades políticas para ver 
o que menos comprometeria suas possibilida-
des de reeleição.

A história está cheia de exemplos que mos-
tram as mulheres como grandes artífices da 
paz em países em guerra. Programas sociais 
normalmente são mais bem sucedidos quan-
do o apoio da família é centrado na pessoa 
da mãe. Agora sabemos que também a gestão 

do bem comum, numa conjuntura de crise, 
é mais bem administrada a partir do “gênio 
feminino”.

EVITANDO INCOMPREENSÕES
Toda essa reflexão, contudo, pode ter uma 

aplicação errônea se fazemos uma divisão es-
quemática e mecânica entre homens e mulhe-
res, como se um determinismo biológico ou 
social obrigasse cada um a desempenhar um 
papel prévio. Na sociedade atual, mais do que 
nunca na história, as funções sociais são com-
plexas e podem ser exercidas tanto por homens 
quanto por mulheres. Aliás, percebe-se que as 
experiências, antes dicotômicas, de cuidar do 
lar e ter uma vida profissional devem ser vivi-
das igualmente tanto por homens quanto por 
mulheres, não só para a boa convivência dos 
casais, mas para o próprio desenvolvimento 
psicoafetivo de homens e mulheres.

Essas características comportamentais, nor-
malmente associadas a homens ou mulheres, 
não são genéticas, como a estrutura orgânica 
dos sexos. A sexualidade e sua carga fisiológi-
ca são fundamentais para um desenvolvimento 
harmônico da personalidade, mas – em função 
do temperamento inato de cada um e da edu-
cação – podemos ter homens com virtudes fe-
mininas e mulheres com virtudes masculinas. 
O ideal, inclusive, seria que todos reconheçam 
e procurem cultivar não só suas qualidades 
mais imediatas, mas também aquelas vividas 
pelo outro sexo. O grande problema da ide-
ologia de gênero não é incentivar esse desen-
volvimento integrado de todas as qualidades, 
mas sim imaginar que não poderia acontecer 
quando se reconhece a diferenciação comple-
mentar entre os sexos.

O importante é que os méritos e o lugar da 
mulher, como construtora ativa da vida social, 
sejam reconhecidos por todos, sem cair em 
estereótipos (do passado ou do presente) que 
desfiguram o rosto humano.

(*) Fonte: Aleteia
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A Nação terá semanas muito du-
ras pela frente, talvez as mais 
difíceis em muitos anos. Uma 
combinação de fatores tende a 

agravar ainda mais a situação epidemio-
lógica do País, que já é dramática. Siste-
mas de saúde das redes pública e priva-
da que ainda não entraram em colapso 
estão na iminência de colapsar.

Seis especialistas ouvidos pelo Estado 
– Gonzalo Vecina Neto, Renato Kfou-
ri, Miguel Nicolelis, Roberto Kraenkel, 
Márcio Bittencourt e Mellanie Fontes-
Dutra – foram unânimes na defesa de um 
“lockdown de verdade”, ainda que com 
variações de cidade para cidade, a fim 
de conter a disseminação desenfreada 
do novo coronavírus e o esgotamento da 
capacidade de atendimento dos hospi-
tais. À rede de TV CNN, a infectologista 
Thaís Guimarães, do Hospital das Clíni-
cas de São Paulo, prevê um “cenário de 
guerra” nos próximos dias, com pessoas 
morrendo por covid-19 dentro de suas 
casas ou na entrada de hospitais super-
lotados.

Estes alertas não devem ser tomados 
como mau augúrio por cidadãos e tam-
pouco por governantes. Se houve quem 
mais acertou do que errou em seus prog-
nósticos desde que a pandemia se instalou 
no País, foram os médicos e cientistas.

A cepa P.1, como foi denominada a 
variante do novo coronavírus detectada 
primeiramente em Manaus (AM), circula 
sem qualquer tipo de controle no País. 
Pesquisadores da Fiocruz descobriram 
que esta variante aumenta a carga viral 
em dez vezes e é duas vezes mais con-
tagiosa. Junte-se a isto a baixa adesão 
ao isolamento social em muitas cidades, 
a falta de vacinas na quantidade que o 
País precisa e ninguém menos do que 
o presidente da República exortando a 
população a boicotar as únicas medidas 
sanitárias aptas a conter o espalhamento 
do vírus e está formada a tempestade que 
ora paira sobre o País.

A hora é de união nacional para salvar 
vidas. O horror de hoje e dos próximos 
dias, é importante destacar, reflete a ina-
ção de governantes e o mau comporta-
mento de cidadãos de algumas semanas 
atrás. De uns e de outros, espera-se mais 
responsabilidade, coragem e espírito pú-

blico para que a cada ciclo de 14 dias 
não se arme uma bomba viral sempre 
prestes a explodir e matar. O País vive 
uma tragédia sem precedentes. Há mais 
de um mês, morrem, em média, 1,2 mil 
pessoas por covid-19 todos os dias. Isto 
tem de acabar.

Passado um ano de uma pandemia 
que já custou a vida de quase 255 mil 
brasileiros, é desalentador observar que 
ainda há quem insista em ignorar as re-
comendações básicas das autoridades de 
saúde. Ou pior, quem insista em afrontá-
las e desqualificá-las, como faz Jair Bol-
sonaro, dia sim e outro também, em seu 
doentio descaso pela vida de seus gover-
nados.

É inacreditável que, diante deste qua-
dro dantesco, o ministro da Saúde, Edu-
ardo Pazuello, tenha de ser compelido a 
agir pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 
No sábado passado, a ministra Rosa We-
ber decidiu em caráter liminar que o Mi-
nistério da Saúde custeie a habilitação 
de leitos de UTI destinados para pacien-
tes com covid-19 em São Paulo, Bahia e 
Maranhão. E isto é o mínimo necessário 
para salvar doentes de hoje. Qual o pla-
no do intendente para evitar mal ainda 
maior no futuro próximo? Ele não sabe.

O mais inepto dos ministros da Saúde 
de que se tem notícia também precisa ser 
provocado para agir pelo Congresso. Há 
poucos dias, vale lembrar, o chefe do Po-
der Legislativo, senador Rodrigo Pache-
co (DEM-MG), teve de assumir o lugar 
que cabe a Pazuello na mesa de nego-
ciações com dois fabricantes de vacinas, 
os laboratórios Pfizer e Janssen. O Brasil, 
como duramente sabe a Nação, precisa 
o quanto antes aumentar a quantidade 
de vacinas à disposição da população. 
Hoje não há doses sequer para garantir a 
imunização de todos os que fazem parte 
dos grupos prioritários.

Sem vacinas, sem vagas de UTI sufi-
cientes para atender à demanda e sem 
um presidente da República que aja 
como tal, cabe a cada um dos cidadãos 
agir com responsabilidade. E a cada go-
vernador e prefeito, fazer com coragem 
o que tem de ser feito.

Fonte: Notas & Informações, O Estado de S.Paulo, 02 
de março de 2021

Dias difíceis virão
As autoridades devem ter coragem para fazer o que tem de ser feito para o controle da covid

Especialistas afirmam que lockdown “de verdade” pode conter a disseminação desenfreada do 
novo coronavírus.

Apesar da disseminação desenfreada, manifestantes foram contra o lockdown em Santa 
Catarina.
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Desde março do ano 
passado, o presi-
dente Jair Bolsonaro 
acumula ações con-

flitantes com as recomendações 
dos cientistas, dos médicos e da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Essas atitudes, que mui-
tos apontam como incompetên-
cia, foram entendidas por um 
estudo acadêmico como delibe-
radas, com o propósito de dis-
seminar o novo coronavírus no 
país. O presidente chegou a ser 
rotulado de “genocida”.
“No âmbito federal, mais do 
que a ausência de um enfoque 
de direitos, já constatada, o 
que nossa pesquisa revelou é 
a existência de uma estratégia 
institucional de propagação do 
vírus, promovida pelo governo 
brasileiro sob a liderança da 
presidência da República”, indi-
ca o relatório do Mapeamento e 
análise das normas jurídicas de 
resposta à Covid-19 no Brasil, 
realizado através de uma par-
ceria entre o Centro de Pesquisa 
de Direito Sanitário (Cepedisa) 
da Faculdade de Saúde Pública 
(FSP) da Universidade de São 
Paulo (USP) e a ONG Conectas 
Direitos Humanos.
“As 3.049 normas relativas à 
Covid-19 coletadas por nossa 
pesquisa no âmbito da União 
corroboram a ideia de que onde 
há o excesso de normas há pou-
co direito. Trata-se de um acer-
vo normativo que resulta do 
embate entre a estratégia de pro-
pagação do vírus conduzida de 
forma sistemática pelo governo 
federal e as tentativas de resis-
tência dos demais poderes, dos 

entes federativos, de instituições 
independentes e da sociedade”, 
escrevem os pesquisadores na 
divulgação do resultado, em 20 
de janeiro deste ano.
Registrada pelo estudo da USP, 
a linha do tempo, dividida em 
meses, mostra o percurso de 
todas as ações estapafúrdias do 
governo federal, acrescidas das 
declarações absurdas de Jair 
Bolsonaro. Embora a cronologia 
tente estabelecer uma correla-

ção entre as ações da União e 
os números de casos e de óbi-
tos, os pesquisadores se depa-
raram, no processo da análise 
dos dados, com o desafio de 
traçar uma comparação entre 
cada medida e o impacto dire-
to nos números de infectados 
e mortos, pois, durante meses, 
não existia uma quantidade de 
testagem suficiente, não se sabia 
o tempo de atividade da doen-
ça e de seu agravamento, qual 

a influência de fatores sociais e 
nível de comprometimento in-
dividual às normas. Havia ainda 
muito atraso na atualização de 
novos casos, pelo Ministério da 
Saúde, que deixou de informar 
os números em junho – como 
resposta, foi montado um con-
sórcio de imprensa entre o G1, 
O Globo, Extra, O Estado de S. 
Paulo e a Folha de S.Paulo, que 
passou a apurar os dados sobre 
a pandemia junto às 27 unida-

des federativas.
Não informar os números dos 
infectados pela Covid-19 no 
país se tornou um dos malfeitos 
cometidos pela gestão Bolsona-
ro. Eles foram e são diversos. De 
emitir medida provisória para 
não responsabilizar agentes pú-
blicos durante a pandemia a in-
citar as pessoas a irem às ruas e 
não obedecerem às medidas de 
prevenção. De estimular o uso 
de tratamento precoce com dro-

“As pessoas não têm ideia do 
que vem pela frente”
Professora-titular de Ética da USP e coordenadora de estudo sobre o atual governo, Deisy Ventura analisa 
juridicamente as normas emitidas pela União durante a pandemia

Texto: Débora Nascimento

A professora e pesquisadora Deisy Ventura (foto: divulgação)
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gas sem eficácia comprovada a 
atacar a vacina, por causa da 
guerra política com o governa-
dor de São Paulo João Dória. De 
recusar a oferta de imunizantes, 
e atrasar a compra destes, a não 
apresentar uma estratégia nacio-
nal de vacinação.

Segundo estudo do Lowy Ins-
titute, publicado no dia 28 de ja-
neiro, o Brasil foi o país que teve 
a pior resposta à pandemia. Em 
fevereiro, quando se completou 
um ano do anúncio do primei-
ro infectado no país, o Brasil 
ultrapassou a marca de 250 mil 
mortos por Covid-19. A vacina 
ainda é uma realidade distante 
para a maioria dos brasileiros. 
Em pouco mais de um mês do 
início da vacinação, o país ti-
nha vacinado apenas 2,04% de 
sua população – para obter um 
resultado satisfatório do ponto 
de vista da imunização coleti-
va, será necessário vacinar entre 
70% e 90% dos 210 milhões de 
habitantes.

Nesta entrevista à Continen-
te, a coordenadora do estudo 
sobre as ações da União na 
pandemia, Deisy Ventura, pro-
fessora-titular de Ética da Facul-
dade de Saúde Pública da USP, 
doutora em Direito Internacio-
nal pela Universidade de Paris 1 

(Pantheón-Sorbonne), membro 
da comissão da revista científica 
britânica The Lancet e que tem 
12 anos de experiência estudan-
do pandemias, vê um cenário 
de “respostas vergonhosas” do 
Brasil à pandemia.

CONTINENTE: Segundo o 
Mapeamento e análise das nor-
mas jurídicas de resposta à Co-
vid-19 no Brasil, foram 1.788 
portarias, 884 resoluções, 66 
instruções normativas, 59 me-
didas provisórias, 50 leis, 24 
decretos, 23 decisões e 100 ou-
tras. Que leitura se pode fazer 
desses diferentes tipos de nor-
mas e desses números?

DEISY VENTURA: Esses nú-
meros dizem respeito a normas 

relacionadas à pandemia que 
foram produzidas no âmbito da 
União. Portanto, não incluem 
normas estaduais e municipais, 
que são outros tantos milhares e 
que também estamos coletando 
e estudando. A leitura das nor-
mas federais revela, em primei-

ro lugar, uma grande inflação 
normativa, e corrobora a ideia 
de que onde há muitas normas, 
há pouco Direito. A prolifera-
ção de regras, ainda mais quan-
do ocorre em diferentes esferas 
federativas (União, estados e 
municípios), traduz intensos 
conflitos políticos, joga lenha 
na fogueira da judicialização da 
resposta à pandemia e, em par-
ticular, da saúde, que, mesmo 
antes da Covid-19, já marcava 

a história recente da saúde pú-
blica no Brasil – afora as deci-
sões judiciais que interpretam 
ou aplicam essas normas vão 
em sentidos diversos, e por ve-
zes até antagônicos. Com isso, 
a coerência do Direito brasileiro 
sai perdendo, e muitas vezes o 
interesse público e os direitos 
das pessoas também são derro-
tados. Em segundo lugar, o es-
tudo das normas revela o prota-
gonismo do Poder Executivo em 
detrimento do Legislativo: há 
um pequeno número de leis em 
comparação à enorme atividade 
normativa do governo federal, 
com uma grande variedade de 
atores que vão muito além de 
órgãos do setor saúde, como o 
Ministério da Saúde e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa).

CONTINENTE: Na sua opi-
nião, quais normas jurídicas 
deveriam ter sido aplicadas du-
rante essa pandemia e que não 
foram?

DEISY VENTURA: Não hesi-
to em responder que a Consti-
tuição Federal é a mais aviltada. 
Quando os constituintes po-
deriam imaginar que, 30 anos 
depois da promulgação da carta 
que instituía, enfim, uma ordem 
democrática no Brasil, um presi-
dente da República responderia 
a uma pandemia por meio da 

imunidade coletiva, dita “de re-
banho”, obtida por via do con-
tágio massivo, gerando milhões 
de casos e centenas de milha-
res de mortes que poderiam ser 
evitadas, sob o pretexto, jamais 
comprovado, de que tais casos 
e mortes seriam necessários 
para preservar a economia? Na 
verdade, bom para a econo-
mia é controlar a pandemia por 
meio das medidas de eficácia 
conhecida, que podem incluir 

medidas quarentenárias se e 
quando necessário, e na medi-
da necessária, mas que com-
preendem também a testagem 
massiva, o isolamento de casos 
confirmados, a comunicação de 
risco durante a emergência efi-
ciente e constante. Tudo isso o 
Brasil poderia ter implementado 
por meio de florões do Sistema 
Único de Saúde (SUS), como a 
estratégia de saúde da família, 
e com investimento consistente 
na vigilância em saúde, e teria 
reduzido a necessidade de re-
curso a medidas quarentenárias. 
Em síntese, a resposta federal 
é o maior atentado aos direitos 
humanos até hoje cometido na 
vigência da Constituição Fede-
ral, em particular ao direito à 
saúde e à vida dos mais vulne-
ráveis, e é também um desastre 
para a economia brasileira.

CONTINENTE: É possível 
traçar um paralelo entre as nor-
mas e o impacto nas incidências 
de casos de infectados?

DEISY VENTURA: Basta 
olhar a linha do tempo que está 
disponível no estudo. No en-
tanto, é importante ressaltar a 
dificuldade de mensurar o efeito 
isolado de cada norma, na me-
dida em que elas fazem parte de 
uma ampla estratégia que tem 
outros dois eixos fundamentais: 
os atos de obstrução das respos-
tas locais, inclusive relativos à 
retenção de recursos financei-
ros, e a propaganda contra a 
saúde pública, pela qual o go-
verno federal sistematicamente 
incita a população à exposição 
do vírus, desacredita as auto-
ridades sanitárias, dissemina 
informações falsas sobre saú-
de, como a existência de trata-
mento precoce para a Covid-19 
que simplesmente não existe, e 
estimula a desobediência às re-
comendações de saúde pública 
elementares para a contenção 
do vírus, como usar máscaras, 
evitar aglomerações e respeitar 
as medidas quarentenárias. O 
conjunto é imponente.

CONTINENTE: Bolsonaro 
afirmou recentemente que o 
STF o impediu de trabalhar du-
rante a pandemia. Como a pes-
quisa pode refutar isso?

DEISY VENTURA: Basta ler 
as decisões do Supremo Tribu-
nal Federal para constatar que 

Vacinação na aldeia indígena Umariaçu, próxima a Tabatinga, no Amazonas. Foto: Marcelo Camargo/Agência 
Brasil/Diulgação

“A pandemia passará a ser um poderoso instrumento de extermínio 
de populações vulneráveis, à disposição dos governantes brasileiros. 

Como estamos entrando no que Peter Piot – codescobridor do 
vírus do Ebola, por muitos anos diretor do Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre o HIV/Aids (Onusida) – chamou de A Era 
das Pandemias, a impunidade de crimes dessa magnitude é uma 

decisão importante do Estado e da sociedade, que não deve passar 
despercebida.”
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o suposto impedimento não é 
verdadeiro. No entanto, a nossa 
pesquisa mostra que o presiden-
te trabalhou muito, incansavel-
mente, em prol da disseminação 
da Covid-19 no Brasil, contra os 
governos estaduais e municipais 
que buscam conter a doença e 
em prol da retomada da ativida-
de econômica. E ele continua 
agindo da mesma forma, mes-
mo à beira dos 240 mil mortos 
e dos 10 milhões de casos con-
firmados de uma doença cujas 
sequelas ainda estamos desco-
brindo.

CONTINENTE: Há uma ideia 
de que Bolsonaro seja incom-
petente, mas o resultado 
da pesquisa afirma que 
todas as ações foram 
deliberadamente para 
propagar o vírus. Quais 
seriam os ganhos políti-
cos dele com o caos na 
saúde?

DEISY VENTURA: Os 
ganhos pretendidos pelo 
presidente são evidentes, 
e estão diretamente rela-
cionados às eleições de 
2022: manter sua base 
de apoio mobilizada por 
meio da produção de 
factoides e adversários; 
valer-se do ambiente 
emocional propício ao 
charlatanismo e às teo-
rias de complô gerado 
pelo temor a uma doença 
desconhecida; não redu-
zir a atividade econômi-
ca apresentando-se como 
defensor do empresariado 
e da economia; não gas-
tar o suficiente com in-
vestimentos no SUS e em 
pesquisa, não admitir o papel 
fundamental do SUS e da ciên-
cia na resposta às emergências. 
Aproveitou também a pandemia 
para extirpar do Ministério da 
Saúde o quadro de especialis-
tas que oferecia resistência ao 
desmonte de políticas públicas 
cruciais para a saúde dos brasi-
leiros, em prol da agenda ide-
ológica de setores do governo, 
especialmente os religiosos. A 
lista é longa.

CONTINENTE: Essa tese 
pode ser confirmada com a 
nota pública emitida pelo pro-
curador-geral Augusto Aras no 
dia 19 de janeiro deste ano? 

Nela, ele afirma: “O estado de 
calamidade pública é a antessa-
la do Estado de Defesa”.

DEISY VENTURA: Essa nota 
foi percebida por muitos como 
uma ameaça ao povo brasilei-
ro, a meu juízo muito mais vin-
culada à ascensão de um movi-
mento pela responsabilização 
do presidente pelo desastre na 
resposta à pandemia, do que 
a uma efetiva possibilidade de 
adoção do Estado de Defesa. 
Ademais, o Estado de Defesa 
deve ser aprovado pelo Con-
gresso Nacional. Naquele mo-
mento, não parecia haver gua-
rida a essa possibilidade. Hoje, 
poderia ser diferente.

CONTINENTE: Caso o presi-
dente não seja responsabilizado 
no Brasil pela condução da cri-
se sanitária, haveria possibilida-
de de julgamento em tribunais 
internacionais? Como seria esse 
processo?

DEISY VENTURA: As co-
municações ao Tribunal Penal 
Internacional se multiplicam. 
Cabe à Procuradoria do TPI de-
cidir a que investigações dará 
seguimento. Trata-se de uma 
instituição de pequeno porte 
que não dispõe dos meios para 
apurar todas as denúncias de 
violações de que toma conheci-
mento. Mas é importante desta-
car que o TPI só age quando a 

jurisdição nacional não agir, ou 
porque não pôde ou porque não 
quis.

CONTINENTE: Quais conse-
quências teremos se o compor-
tamento de Bolsonaro na pan-
demia não for punido?

DEISY VENTURA: A pande-
mia passará a ser um poderoso 
instrumento de extermínio de 
populações vulneráveis, à dis-
posição dos governantes brasi-
leiros. Como estamos entrando 
no que Peter Piot – codescobri-
dor do vírus do Ebola, por mui-
tos anos diretor do Programa 
Conjunto das Nações Unidas 
sobre o HIV/Aids (Onusida) – 

chamou de A Era das Pande-
mias, a impunidade de crimes 
dessa magnitude é uma decisão 
importante do Estado e da socie-
dade, que não deve passar des-
percebida.

CONTINENTE: A PGR pediu 
ao STF aprovação para inves-
tigação das ações do ministro 
Eduardo Pazuello na tragédia 
da falta do oxigênio em Manaus. 
O ministro foi convidado para 
depor em uma investigação 
preliminar. Na sua avaliação, o 
presidente também deveria ser 
convidado a, no mínimo, pres-
tar depoimento?

DEISY VENTURA: Quem 

respondeu a essa pergunta foi 
o próprio ministro, quando afir-
mou publicamente: um manda, 
o outro obedece. A frase foi dita 
no dia 22 de outubro de 2020, 
na presença do presidente, que 
havia desautorizado a decisão 
do ministro de comprar de 46 
milhões de doses da vacina pro-
duzida pelo Instituto Butantan 
em parceria com o laboratório 
chinês Sinovac, a CoronaVac. A 
única estratégia de imunização 
coletiva que é benéfica para a 
saúde pública é justamente a 
vacinação. Nesse particular, o 
comportamento do governo fe-
deral é escandaloso, tanto no 
sentido de obstruir sistematica-

mente a organização de um pro-
grama nacional de imunização 
eficiente, como de disseminar 
a desconfiança em relação às 
vacinas. Já a imunização por 
contágio é considerada inad-
missível pela OMS, tanto pela 
impossibilidade de previsão dos 
seus efeitos, sobretudo no caso 
de uma doença desconhecida, 
e antiética por implicar neces-
sariamente um elevado número 
de mortes evitáveis.

CONTINENTE: Acredita que 
o ministro e o presidente podem 
ser julgados no futuro, quando 
perderem o foro privilegiado?

DEISY VENTURA: Espero 

que sim. Cresce internacional-
mente o debate sobre a respon-
sabilização de agentes públicos 
que, por negligência, imperícia 
ou deliberadamente, causaram 
a morte de centenas de milha-
res de pessoas. O Brasil, infeliz-
mente, é um dos casos mais ci-
tados, pois era considerado um 
dos países mais preparados para 
um evento desse tipo, graças à 
capilaridade e à experiência do 
SUS, mas hoje é apontado como 
a pior resposta do mundo à pan-
demia. O dano à imagem inter-
nacional do Brasil é imensurá-
vel. O mundo está se fechando 
para os brasileiros.

CONTINENTE:A pro-
pósito, qualquer família 
que perdeu algum paren-
te pode processar o go-
verno municipal, estadual 
e/ou federal?

DEISY VENTURA: Em 
minha opinião, haverá 
uma enxurrada de ações 
judiciais, e o cenário mais 
provável é o da responsa-
bilização do Estado, e não 
dos mandantes, gerando 
ainda maior prejuízo ao 
erário.

CONTINENTE: Você 
estuda epidemias há 12 
anos. Qual a comparação 
que se pode fazer de ou-
tras pandemias com essa 
do novo coronavírus?

DEISY VENTURA: Não 
há nada de novo. Tudo já 
estava nas pandemias do 
século passado, na pande-
mia do século XXI (a gripe 
H1N1, à qual dediquei 
minha tese de livre-do-

cência), nas emergências inter-
nacionais do Ebola (2014-2015, 
na África Ocidental, 2019-2020, 
na República Democrática do 
Congo) e da síndrome congêni-
ta do vírus Zika (Brasil, 2016). 
A singularização da pandemia 
de Covid-19, como se fosse um 
evento monumental e único, 
é um erro importante de quem 
não estudou o tema, que acaba 
corroborando mentiras como a 
de que ela era imprevisível, ou 
de que a culpa é da OMS, que 
não avisou os Estados, ou de 
que tantos casos e mortes eram 
inevitáveis etc. Ao contrário, há 
centenas de documentos e estu-
dos, da academia e de organiza-

A vacina da Oxford/AstraZeneca é uma das duas liberadas para uso no Brasil. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil/Divulgação
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PÓS-PANDEMIA
ções internacionais, inclusive da 
OMS, que alertam para a imi-
nência desse fenômeno, e ofere-
cem planos de resposta bastante 
completos. Mas os estados e as 
sociedades não somente esta-
vam, como continuam, focadas 
em outras coisas. A Covid-19 é 
uma doença do Antropoceno, 
como disse o cientista francês 
Philippe Sansonetti, professor 
do Instituto Pasteur, no sentido 
de que ela resulta da ação do 
homem sobre a Terra. Sem mu-
danças importantes na forma 
pela qual o homem se relaciona 
com o ambiente, nossa vida será 
uma sucessão de eventos como 
este. Há elementos estruturais 
que impossibilitam uma respos-
ta mais eficiente e precisam ser 
enfrentados, como as desigual-
dades no acesso à água potável, 
saneamento básico, moradia e 
trabalho decentes, e alimenta-
ção adequada. É o que chama-
mos de determinantes sociais da 
saúde. Com respostas vergonho-
sas como as do Brasil, em muitos 
países há o risco de que novas 
pandemias convivam com a per-
manência de anteriores, com pe-
nosas idas e vindas. E nada disso 

está sendo discutido agora. As 
pessoas pensam que usar másca-
ras é uma grande mudança cul-
tural, que o confinamento é um 
martírio. Elas realmente não têm 
ideia do que vem pela frente.

CONTINENTE: Essa pande-
mia pode ter, de alguma forma, 
um impacto na forma como o 
Direito lida com a questão da 
saúde?

DEISY VENTURA: Já tem. É 
devastador. O Direito brasileiro 
traduz os embates que ocorre-
ram no seio do Estado e da so-
ciedade, nos quais a saúde vem 
sendo derrotada. Nem durante 
uma pandemia o Brasil priori-
zou a saúde pública. Dominique 
Kerouedan, médica que criou a 
cátedra de Geopolítica da Saú-
de Mundial no célebre Collège 
de France, em Paris, chamou a 
atenção recentemente para esse 
aspecto pouco mencionado das 
respostas nacionais à pandemia. 
A urgência desloca recursos ex-
cepcionais para medidas pon-
tuais que são imprescindíveis, 
mas, de modo geral, não têm 
alterado limitações estruturais 
enfrentadas pelos sistemas de 

saúde, principalmente a escas-
sez de investimentos públicos 
permanentes e as políticas de 
austeridade fiscal. No caso do 
Brasil, referência internacio-
nal em matéria de cobertura 
universal de saúde, apesar do 
subfinanciamento, jamais reco-
nhecida internamente, o SUS sai 
da pandemia mais alquebrado 
do que quando entrou. Os da-
nos da Covid-19 sobre a saúde 
dos brasileiros será de médio e 
longo prazos. O custo humano 
para o SUS em desgaste e per-
da de profissionais da saúde, e 
também o custo financeiro, são 
imensos, e poderiam ter sido 
evitados. Prevenção é bem mais 
barata que UTI. Testagem mas-
siva, vigilância e isolamento 
eficazes, medidas quarentená-
rias pontuais com alta adesão, e 
muitas outras medidas de eficá-
cia comprovada teriam evitado 
esse descalabro.

CONTINENTE: Qual é a sua 
análise da performance do STF 
e do Congresso durante este pe-
ríodo da crise sanitária?

DEISY VENTURA: O STF e 
o Congresso Nacional evitaram 

que a situação fosse pior, ao per-
mitir que os governos locais con-
tivessem a doença e evitassem o 
colapso generalizado do SUS; ao 
derrubar vetos presidenciais de 
leis importantes, ao forçar a ado-
ção do auxílio emergencial para 
proteger a população, entre ou-
tras medidas. Mas nenhum deles 
disse ao presidente: você tem o 
dever de organizar a resposta 
nacional à pandemia e o dever 
de utilizar os recursos dos quais 
o Brasil dispõe para tanto e, se 
não o fizer, nós o faremos; você 
não pode optar pela imunidade 
de rebanho porque isso sabida-
mente implica a morte evitável 
de centenas de milhares de pes-
soas e atinge desproporcional-
mente as populações mais vul-
neráveis, adote imediatamente 
outra estratégia. Isso jamais foi 
dito. A discricionariedade do 
Poder Executivo foi o pretexto 
para permitir a ignomínia que, 
o mais impressionante de tudo, 
não tem fim.

CONTINENTE: Quais me-
canismos legais poderiam ser 
utilizados para fazer o governo 
federal trabalhar em prol da 

saúde da população?
DEISY VENTURA: São incon-

táveis as ações judiciais prove-
nientes de variados atores so-
ciais e de instituições, como o 
Ministério Público e outras, que 
cobram do governo medidas 
efetivas de combate à pande-
mia. Em muitos locais do Brasil, 
a suspensão de atividades não 
essenciais foi determinada pelo 
Poder Judiciário com base em 
evidências científicas. Essa bus-
ca por justiça tem evitado um 
quadro ainda mais grave, mas 
é incapaz de atingir o núcleo 
da estratégia federal de disse-
minação da pandemia. Atores 
importantes do Poder Judiciário 
brasileiro parecem acreditar na 
versão pueril de que só dissemi-
na uma doença quem empunha 
um tubo de ensaio e o aponta 
em direção de outra pessoa. Ou 
são leigos em saúde pública, ou 
caminham em direção à cum-
plicidade.

(*) DÉBORA NASCIMENTO, jornalista, 
repórter especial da Revista Continente e 
colunista da Continente Online. Produzida 
pela Companhia Editora de Pernambuco 
(Cepe), a Continente é uma revista 
pernambucana de cultura.
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Prestes ao completar um 
ano desde o anúncio 
das primeiras medidas 
de enfrentamento à 

pandemia de Covid-19, o Go-
verno do Paraná já abriu 4 mil 
leitos exclusivos para pacientes 
com casos confirmados ou sus-
peitos da doença. Este é o nú-
mero de leitos ativos até sexta-
feira (12), o maior desde o início 
da pandemia, mas a previsão da 
Secretaria de Estado da Saúde é 
colocar mais 155 em operação 
nas próximas semanas.

O número de leitos de UTI 
abertos no período é superior 
ao que foi criado nos últimos 20 
anos no Estado. Instalada gra-
dualmente, conforme o avanço 
dos casos no Paraná, a estrutura 
já foi utilizada por mais de 58 
mil pessoas que foram hospitali-
zadas para tratar das complica-
ções da Covid.

O Governo do Estado desti-
nou R$ 163,2 milhões na am-
pliação da rede hospitalar nas 
22 Regionais de Saúde, com 
incremento de leitos em hospi-
tais públicos e particulares que 
atendem pelo Sistema Únicos 
de Saúde (SUS). Com a escalada 
dos contágios nas últimas sema-
nas, o Estado mantém a amplia-
ção das UTIs e enfermarias.

“Desde os primeiros casos, 
tivemos a estratégia de ampliar 
o atendimento regional e dispo-
nibilizamos leitos para todo o 
Estado. Apostamos em melhorar 
o que já existia e não abrimos 
hospitais de campanha, que 
custam muito e acabam não 
sendo incorporados à estrutura 
de saúde”, afirma o governador 

Carlos Massa Ratinho Junior. 
“Mas os recursos são finitos. Os 
profissionais de saúde trabalha-
ram de maneira árdua ao longo 
do último ano, está cada vez 
mais difícil para as equipes da 
linha de frente”.

INCREMENTO
Mesmo assim, houve um in-

cremento de 735 leitos somente 
neste ano, quase metade deles 
ativada na última semana pelo 
Governo do Estado. Uma média 
de quase 67 leitos por dia. Além 
dos novos leitos, outros 155 es-
tão previstos para entrarem em 
operação nas próximas sema-
nas, sendo 67 de UTI.

Até o domingo (14), a taxa de 
ocupação das UTIs estava aci-
ma de 90% no Estado, com situ-
ação mais crítica na Macrorre-
gião Oeste, que chegou a 96%. 
“Nosso planejamento é baseado 
em estudos que apontam os 
cenários da curva de contágio, 
mas a situação atual é pior que a 
previsão mais pessimista. A taxa 
de ocupação está muito alta e o 
sistema está operando dentro do 
limite”, explica o secretário es-
tadual da Saúde, Beto Preto.

HISTÓRICO
Os leitos exclusivos começa-

ram a ser ativados em março do 
ano passado e foram disponibi-
lizados aos poucos, conforme a 
demanda. O primeiro anúncio 
de expansão aconteceu em 26 de 
março, com a criação de 264 lei-
tos exclusivos. No dia seguinte, já 
havia 1.192 leitos ativos, incluin-
do 15 UTIs pediátricas. Até o final 
daquele mês, o cenário no Para-

ná era de 185 casos confirmados 
e apenas três mortes.

Um mês depois, no final de 
abril, o Estado atingia 1.407 
confirmações e 86 óbitos e ti-
nha mais leitos ativos do que 
pessoas contaminadas: eram 
1.704 unidades, sendo 574 
UTIs e 1.130 enfermarias adulto 
e pediátricas.

Em junho, o Governo do Es-
tado deu início a uma nova es-
tratégia de expansão da rede de 
retaguarda, com a entrega, antes 
do prazo final, de três hospitais 
no Interior. Os Hospitais Regio-
nais de Guarapuava, no Centro-
Sul; Ivaiporã, no Vale do Ivaí, 
e de Telêmaco Borba, tiveram 
suas obras aceleradas e passa-
ram então a fazer o atendimento 
dos pacientes com Covid.

O avanço da pandemia no 
Estado, com o já esperado au-

mento na demanda do sistema 
hospitalar durante o inverno, in-
fluenciou na oferta de leitos. No 
final de junho, o Paraná supe-
rava a marca de 22 mil pessoas 
contaminadas e contava com 
636 óbitos. O número de leitos 
abertos chegava a 2.177.

Junto à ascensão da curva 
de contágio, também houve 
um primeiro pico de leitos dis-
ponibilizados. Em 19 de agos-
to, havia 2.783 leitos ativos no 
Paraná, o maior até então, com 
o número de UTIs (1.150) já 
mais próximo aos de enfermaria 
(1.663). O Estado contava en-
tão com 108.659 casos confir-
mados. A média móvel, porém, 
vinha caindo, com 1.723 casos 
e 28 óbitos diários ao longo de 
uma semana.

A redução das taxas de in-
fecção fez com que a Secretaria 

de Estado da Saúde desativasse 
alguns leitos gradualmente, mo-
vimento que durou até meados 
de novembro. Do início até o 
final daquele mês, as unidades 
ativas passaram de 2.080, no 
dia 3, 2.559 unidades no dia 
30, número que desde então só 
cresceu.

SITUAÇÃO ATUAL
O Paraná já começou 2021 

com sinal de alerta ligado e 
atravessa atualmente o período 
mais crítico. Desde meados de 
janeiro, o número de leitos ofer-
tados pela Secretaria da Saúde 
passou dos 3 mil ativos. O total 
disponível atualmente é o maior 
desde então. São 4 mil leitos: 
1.570 UTIs e 2.374 clínicos, 
com a expectativa de expansão 
nas próximas semanas para dar 
conta da demanda.

PARANá

Um ano de pandemia:

Estado abriu mais de 4 mil leitos para Covid-19

O número de leitos de UTI abertos no período da pandemia é superior ao número de leitos 
criados nos últimos 20 anos. O Governo do Estado destinou R$ 1,3 bilhão na ampliação da 
estrutura da rede hospitalar nas regionais de saúde, com incremento de leitos em hospitais 
públicos e particulares que atendem pelo SUS.

Leito hospitalar (Foto: Rodrigo Félix Leal/Arquivo AEN)

•
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

--- Já ouvi pessoas falando coisas como: tal situação foi sugênere. Já procurei e não encontrei o significado da palavra sugênere, se é assim que se escreve. O que significa? 
C. C. F., Castanhal /PA

Latinismos:
sui generis, pari passu, e.g., apud, suso

Essa é uma expressão latina cuja grafia correta é sui generis e quer dizer “de seu 
próprio gênero”, ou seja, significa que algo (fato, situação, caso) é único no gênero, 

é original, peculiar, singular, excepcional, sem semelhança com outro. Dizemos en-
tão: “tal situação foi sui generis”, “nunca vi disso: o caso é sui generis”.

 --- Existe equivalente em português para a expressão latina pari passu? F. V., Florianópolis/SC

Existe: a par e passo. A locução adverbial pari passu quer dizer “em passo igual”, 
que algo é levado no mesmo passo, no mesmo andar ou ritmo. Frase do escritor José 
de Alencar: “Renasce a mãe no filho, volve à puerícia, para simultaneamente com 
ele, a par e passo, de novo percorrer a mocidade e a existência”. Um bom exemplo 

atual é este que encontrei num texto sobre História da Educação:

 Os programas das escolas primárias acompanharam a par e passo as trans-
formações da Escola Normal.

--- O que significa a expressão e.g. usada em livros e textos? R. M. F., Florianópolis/SC

A abreviatura e. g.  toma as iniciais do latim “exempli gracia” e significa por 
exemplo. Também se usa, para o mesmo caso, v. g. , de “verbi gracia”, que pode 

igualmente ser abreviado em português: p. ex.

--- Qual o significado do termo apud que normalmente vemos em teses e dissertações?  M. M. C. B., Petrolina/PE

Usa-se obrigatoriamente a palavra latina apud, ou sua abreviatura ap., quando 
se faz uma citação de segunda mão, isto é, a citação de uma citação. Em outras pa-
lavras, ela se refere à transcrição ou à paráfrase de uma frase ou um trecho de que 
só se tomou conhecimento na obra de outro autor. Isso dá a entender que a pessoa 
que transcreve a citação não leu o original, o que se justifica apenas no caso de ser 
uma obra de difícil acesso. No corpo da tese ou dissertação se faz, por exemplo, a 
seguinte indicação:

 Ao tratar desse tema, em 1945 já afirmava Einaudi, apud Bobbio (1992, p. 
215), que “os homens livres não devem renegar suas próprias razões de vida, renegar 
a própria liberdade de que se professam defensores”. 

E nas referências bibliográficas só vai constar o autor do livro consultado/lido: BO-
BBIO, Norberto. A era dos direitos (edição ampliada). Trad. Carlos Nelson Coutinho. 
Rio de Janeiro: Campus, 1992.

--- Sou acadêmico de Direito e ao ler uma petição encontrei a palavra suso. Busquei seu significado no dicionário e não encontrei. O texto era mais ou menos assim: ...nos 
autos suso mencionados. Gostaria de saber seu significado. R. T., Vila Velha/ES

“Nos autos susomencionados” vale por “nos autos acima citados/ retromenciona-
dos/ supracitados/ susoditos ou sobreditos. O termo suso não é facilmente encontrável 
por ser considerado “desusado, antigo”. Juntando o que dizem os cinco dicionários 
(dos 19 consultados) em que se registra o elemento de composição suso, temos que se 
trata de preposição e advérbio, do latim susum ou sursum, com o significado de “aci-

ma, anteriormente, antes, atrás”. Observar que a grafia é sem espaço e sem hífen.

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgu-
la”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)
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WhatsApp: 15 9 8100 5073
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A GRANDE EXTINÇÃO EM MASSA
Nahor Neves de Souza Jr.

Cânions e crateras imensas ainda ecoam os 
ruídos de um passado distante. As cicatrizes do 
planeta contam uma história. As rochas clamam. 
Estudos realizados por todo o globo apontam para 
recompor o passado - respostas que integrem e 
não ignorem peças fundamentais do quebra-cabe-
ça. Esses eventos tiveram alguma relação? Uma 
leitura indispensável e pesquisadores.
Páginas: 352
Preço de referência: R$ 86,10

ORIGENS
Ariel A. Roth

É possível harmonizar a ciência e a Bíblia? A 
ciência moderna, por meio da teoria da evolução 
conseguiu refutar a narrativa bíblica da origem da 
vida? Quem aceita a teoria criacionista precisa, 
necessariamente, rejeitar a ciência? O autor, cien-
tista e cristão, procura demonstrar que a harmonia 
entre a ciência e a religião nos traz uma compre-
ensão mais completa do mundo que nos cerca.
Páginas: 384
Referência de preço: R$ 47,60

ESTRESSE
Augusto Goldoni

O livro trata do estresse, a síndrome que atinge 
o ser humano contemporâneo e é causa de 
diversos outros males. O autor inicia conceitu-
alizando o estresse - o que é, qual a diferença 
entre o estresse bom e o ruim, como identificá-lo 
e quais os agentes causadores. Segundo ele, o 
mundo globalizado, o excesso de informação e 
de tecnologia e a mudança de paradigmas são as 
grandes causas do estresse.
Páginas: 232
Referência de preço: R$ 15,00

RELIGIÕES NA HISTÓRIA DO BRASIL
Maria Cecília Domezi

O livro Religiões na História do Brasil propõe uma 
releitura da trajetória religiosa que acompanha a 
história do Brasil. A proposta desta obra tem em 
vista as perspectivas para o futuro da diversidade 
religiosa no cenário brasileiro atual. Duas grandes 
partes compõem o livro cujo conteúdo abordado 
perpassa os diferentes períodos históricos, desde o 
período colonial até os dias atuais.
Páginas: 272
Referência de preço: R$ 45,00

AS CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES
Carlo Prandi / Giovanni Filoramo

Nunca como hoje a religião foi objeto de tantos 
estudos por parte das mais variadas disciplinas. 
Pensa-se na multiplicação das histórias religiosas 
particulares, que tendem a especializar-se numa 
atitude, muitas vezes, negativa e desgastante. 
Este livro ajuda a pessoa a descobrir o valor de 
viver o momento presente, desfrutando-o por 
inteiro.
Páginas: 304
Referência de preço: R$ 45,00

PSICHE E TECHNE
O Homem na idade da técnica
Umberto Galimberti

Sem saber, nos movemos ainda com as caracterís-
ticas típicas do homem, pré-tecnológico que agia 
em vista dos objetivos inscritos num horizonte de 
sentido, com um conjunto de ideias e sentimentos 
nos quais se reconhecia. Mas a técnica não tende 
a um objetivo, não promove um sentido, não abre 
o cenário de salvação, não redime, não revela a 
verdade: a técnica funciona.
Páginas: 918
Referência de preço: R$ 112,00

INTRODUÇÃO A FILOSOFIA CHINESA 
CLÁSSICA
Bryan W. Van Norden

Esta e uma obra introdutória que oferece uma 
descrição precisa e sofisticada, embora acessivel, 
aos iniciantes e novas compreensões e desafios 
aqueles com conhecimento mais especializado. 
Concentrando-se no período mais importante e 
mais acessivel da filosofia chinesa, ela alcança um 
conjunto rico de opções filosóficas que competem 
entre si.
Páginas: 336
Referência de preço: R$ 55,93

O GRANDE LIVRO DO HO'OPONOPONO
Sabedoria Havaiana de Cura
Jean Graciet / Dr. Luc Bodin / Nathalie Bodin

Por trás de toda situação, todo acontecimento e 
todo encontro que ocorre na sua vida, esconde-se 
uma memória. A finalidade do Ho'oponopono é 
liberar você de tudo o que possa impor obstáculos 
na sua vida ou ser fonte de dor, pesar ou sofri-
mento. Fortaleça a sua paciência, autoconfiança, 
a gratidão e o amor pelos outros e por si mesmo, 
e a prática cotidiana do Ho'oponopono liberará 
você, pouco a pouco.
Páginas: 160
Referência de preço: R$ 21,98
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A MENTALIDADE ANTICAPITALISTA - 2ª Edição
Ludwig von Mises

O capitalismo é o sistema de organização econômica mais 
vilipendiado, difamado, criticado e caluniado que existe. Todos 
adoram detestar o livre mercado - de operários a intelectuais, 
de artistas a sacerdotes, de políticos a empresários. Mas o mais 
intrigante nessa história toda é que o capitalismo... funciona.
Páginas: 156
Referência de preço: R$ 21,95
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