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sindrome
pós-covid

Depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, insônia,
dores de cabeça e perda de memória são alguns dos
sintomas que ficam após infecção com coronavírus
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psicologia

NESTA EDIÇÃO:

HERANÇA DA COVID
Sequelas neurológicas e psiquiátricas têm figurado no ranking de queixas comuns entre pacientes afetados pela Covid-19, segundo publicações
científicas recentes. O médico psiquiatra Rodolfo
Damiano, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo, cita
um trabalho com sobreviventes de Covid-19 um
mês após a alta hospitalar, que relatou altas taxas de problemas ligados à saúde mental, como
depressão, transtorno de ansiedade, transtorno
do estresse pós-traumático, insônia e sintomas
obsessivo-compulsivos diretamente relacionados
à infecção pelo vírus.
Entram ainda lista todas as formas de dor (como
cefaleia e dor nas costas), fraqueza nos músculos, perturbação nos sentidos (visão, paladar, olfato e audição), falta de coordenação, dormência
e até acidente vascular cerebral (AVC).
Estudo identifica um quadro preocupante na
pós-pandemia.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Quem é você?
A doença de Alzheimer,
é o tipo de demência
mais conhecida, por ser
de maior prevalência,
60% dos casos, mas é
uma das 80 variedades
de demência, seguida
pela vascular. No Brasil,
pesquisas revelam que 10%
da população com 65 anos
ou mais sofrem desse mal.
Edmilson Mario Fabbri (*)

P

ergunta comum quando
não se conhece ou não se
reconhece alguém. As vezes não vemos alguém há
muito tempo e acabamos por fazer
essa pergunta por não reconhecer
a pessoa. Mas, se isso for perguntado à você pelo seu pai ou sua mãe?
Desculpe, isso obviamente lhe chocou. Hoje a temática é pesada e
chocante, porém muito atual.
Há poucos dias houve a entrega do
“Oscar” de melhor ator para o genial
Anthony Hopkins, por sua interpretação magistral em “Meu pai”, filme
que, como outros nessa linha, mostra
o drama de uma filha que tem um pai
que mora sozinho e recusa cuidadores
mas, é uma questão imperiosa diante
das confusões que ocorrem com ele,
pertinentes à memória e outras situações cognitivas que dificultam na
execução de situações rotineiras.
Nessa mesma linha o filme “Para
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sempre Alice” que também deu um
Oscar de melhor atriz à Julianne
Moore, em 2014, por sua magnífica
atuação vivendo uma professora de
Harvard, especialista em lingüística,
que no melhor momento da sua vida
pessoal e profissional é diagnosticada com Alzheimer.
E o que dizer do impagável filme
espanhol “Viver duas vezes”, quando um professor de matemática, interpretado pelo surpreendente Oscar
Martinez, começa a ter problemas de
memória e comportamento e resolve
partir em busca de seu grande amor
de infância, antes que perca a capacidade de reconhecê-la. A interpretação da garotinha que faz papel de sua
neta, rouba a cena diversas vezes.
A doença de Alzheimer, é o tipo
de demência mais conhecida, por
ser de maior prevalência, 60% dos
casos, mas é uma das 80 variedades
de demência, seguida pela vascular.
No Brasil, pesquisas revelam que
10% da população com 65 anos ou

mais sofrem desse mal.
A relevância do diagnóstico precoce se dá, face ao fato de sabermos
atualmente que a doença inicia-se
pelo menos 20 anos antes dos primeiros sintomas. Cruel muito cruel.
O desgaste físico e mental, dos
familiares que convivem com pacientes nessas condições é muito
grande. A estrutura com fisioterapias, cuidadores, médicos, etc... é
para poucos.
Temos no Brasil aproximadamente 211.000.000 de pessoas considerando 1/3 com mais de 65 anos, nos
daria aproximadamente 70.000.000
de pessoas, pelas estatísticas 10% são
acometidos, teríamos então em torno
de 7.000.000 de pessoas que em algum momento perguntarão para seus
próprios filhos “Quem é você?”
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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FILOSOFIA

Matéria, Vida, Consciência
“Por que há coisas em vez do nada? Quando se trata da análise de como o Universo se formou, os cientistas ficam
assustados com a ocorrência de tanta sintonia fina...”
Antonio Celso Mendes (*)

M

atéria, vida e consciência constituem
a trindade estrutural que nos envolve e representa o fundamento
de nossas observações mais
abrangentes sobre tudo que nos
cerca, sendo, por isso, de um
alcance que ultrapassa todas as
dimensões, sejam elas produtos
de nossos cinco sentidos, ou
provenientes de nossas conceituações abstratas, nos demonstrando que existe no Universo
uma dialética unificadora que
sustenta a harmonia de todas as
aparentes contradições.
No que concerne à matéria,
sabe-se hoje, depois da física quântica, que ela subsiste à
custa de nossos conhecimentos
mais acurados, estando muito próxima de uma vivacidade
caótica, forçando nossa inteligência a tentar compreendê-la,
apesar de suas peripécias. Dessa
forma, importa verificar como
ela se transforma em massa,

apresentando, in nuce, vida e
consciência, constituindo autonomia própria. Suas disposições
para sair do caos e se transformar num universo coerente representa quase um milagre, de
difícil compreensão para a razão
humana. De natureza quântica,
a matéria se torna virtual frente
aos nossos sentidos, nos parecendo mais semelhante a uma
mágica transfigural.
Por que há coisas em vez do
nada? Quando se trata da análise
de como o Universo se formou,
os cientistas ficam assustados
com a ocorrência de tanta sintonia fina que foi necessária para
que ele então se organizasse,
pois uma pequena alteração nos
parâmetros de estrutura e energia teria impedido a obtenção
do cosmos e então ele não teria
se formado. Desde a ocorrência
do Big Bang e o surgimento dos
elementos químicos, não fosse a
presença de um design inteligente, não haveria nada a constatar.
No que tange à vida, a ciência
verifica que ela é inerente à confor-

mação do próprio cosmos, como
presença de luz e energia, os fatores essenciais necessários a nutrir
o seu desenvolvimento. Dependente da matéria, ela representa
o milagre da autonomia cinética,
até criar animais e a raça humana,
dotada de criatividade, racionalidade, sentimento e liberdade, o
que torna explícita a presença de
uma unidade, um Espírito envolto em nossa materialidade. Ainda
mais, a variedade com que a vida
se manifesta na Natureza está intimamente relacionada com sua
realidade quântica, fértil em sua
potencialidade criativa.
Quanto à consciência, é
necessário considerá-la fonte
imarcescível na compreensão
de tudo o que existe, desde
os átomos até o macrocosmo,
transformando-se em sensibilidade anímica virtual, resultando
assim na identidade de nosso eu.
Assumindo a forma de Espírito,
ela representa um sopro de vida,
sendo abstrata e etérea e sua importância é de tal envergadura,
que diante de sua ausência, fica

Representação gráfica de
consciência do século XVII

caracterizada a morte cerebral
de nosso corpo.
Finalmente e dessa forma, verifica-se a constatação esotérica
de que tudo que há em baixo
é similar ao que está em cima,
uma correlação mística entre o
mundo natural e o mundo transcendente, tornando concreta a
homologia entre os paradigmas,
o reino da matéria similar ao

reino do Pai, a vida similar ao
reino do Filho e a consciência
similar ao reino do Espírito Santo. Pois JAHVÉ é o Deus criador,
CRISTO é o Deus da vida que
não termina e o ESPÍRITO SANTO é o Princípio que aperfeiçoa
nossa consciência, nos concedendo inspiração e amor.
Em conclusão, o ser humano
não pode dispensar a oportunidade que o Espírito lhe concede, ao
apresentar tais paradigmas como
reveladores de uma realidade
que não é apenas material, mas
também vivaz e abstrata. Aqui,
humildade e coerência são necessários, para que possamos atingir
tais revelações, que são frutos
de algo que nos transcende, um
mundo etéreo de eternidade, os
quais só nos cabe agradecer.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e
Doutor em Direito pela UFPR, é professor
do curso de Direito da PUCPR e membro
da Academia Paranaense de Letras. Autor
de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
E-mail: antcmendes@gmail.com; Site: www.
folosofiaparatodos.com.br
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A hora do jornalismo propositivo
É o que não se limita a mostrar os
problemas, mas vai além: aponta
alternativas e soluções

Carlos Alberto Di Franco (*)

A

sociedade está cansada do clima de militância que tomou
conta
da
agenda
pública. Sobra opinião e falta
informação. Os leitores estão
perdidos num cipoal de afirmações categóricas e pouco fundamentadas, declarações de “especialistas” e uma overdose de
colunismo. Um denominador
comum marca o achismo que
invadiu o espaço outrora destinado à informação qualificada:
radicalização e politização.
O jornalismo reclama alguns
valores essenciais: amor pela
verdade, paixão pela liberdade
e uma imensa capacidade de
sonhar e de inovar. Eles resumem boa parte da nossa missão
e do fascínio do nosso ofício.
Hoje, mais que nunca, numa
sociedade polarizada e intolerante, precisam ser resgatados e
promovidos.
A democracia reclama um
jornalismo vigoroso e independente. Comprometido com a
verdade possível. O jornalismo
de qualidade exige cobrir os fatos. Não as nossas percepções
subjetivas. Analisar e explicar a
realidade. Não as nossas preferências, as simpatias que absolvem ou as antipatias que condenam. Isso faz toda a diferença e
é serviço à sociedade.
As redes sociais e o jornalismo cidadão têm contribuído de
forma singular para o processo
comunicativo e propiciado novas formas de participação, de
construção da esfera pública,
de mobilização da sociedade.
Suscitam debates, geram polêmicas (algumas com forte radicalização) e exercem pressão.
4

Mas as notícias que realmente
importam, isto é, as que são capazes de alterar os rumos de um
país, são fruto não de boatos ou
meias-verdades disseminadas
de forma irresponsável ou ingênua, mas resultam de um trabalho investigativo feito dentro de
padrões de qualidade, algo que
deve estar na essência dos bons
jornais.
Sem jornais a democracia
não funciona. O jornalismo não
é antinada. Mas também não é
neutro. É um espaço de contraponto. Seu compromisso não
está vinculado aos ventos passageiros da política e dos partidarismos. Sua agenda é, ou deveria ser, determinada por valores
perenes: liberdade, dignidade
humana, respeito às minorias,
promoção da livre-iniciativa,
abertura ao contraditório. O jornalismo sustenta a democracia
não com engajamentos espúrios, mas com a força informativa da reportagem e com o farol
de uma opinião firme, mas equilibrada e magnânima. A reportagem é, sem dúvida, o coração
da mídia.
Jornalismo independente reclama liberdade. Não temos
dono. Nosso compromisso é
com a verdade e com o leitor.
Mas a reinvenção do jornalismo
passa por uma imensa capacidade de sonhar. É preciso vencer
comportamentos burocráticos,
reconhecer a nossa crise e tratar de virar o jogo. O fenômeno
da desintermediação dos meios
tradicionais, por exemplo, teve
precedentes que poderiam ter
sido evitados, não fosse o distanciamento da imprensa dos
seus leitores, sua dificuldade de
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entender o alcance das novas
formas de consumo digital da
informação e, em alguns casos,
sua falta de isenção informativa
e certa dose de intolerância.
Os leitores, com razão, manifestam cansaço com o tom
sombrio das nossas coberturas.
É possível denunciar mazelas
com um olhar propositivo. Pensemos, por exemplo, na ignominiosa situação do saneamento
básico. É preciso reverter um
quadro que agride a dignidade
humana, envergonha o Brasil e
torna inviável o futuro de gerações. Não seria uma bela bandeira, uma excelente causa a ser
abraçada pela imprensa? Em vez
de ficarmos reféns do diz que
diz, do blá-blá-blá inconsistente do teatro político, das intrigas e da espuma que brota nos
corredores de Brasília, que não
são rigorosamente notícia, mergulhemos de cabeça em pautas
que, de fato, ajudem a construir

um País que não pode continuar
olhando pelo retrovisor.
Não podemos viver de costas
para a sociedade real. Isso não
significa ficar refém do pensamento da maioria. Mas o jornalismo, observador atento do cotidiano, não pode desconhecer
e, mais que isso, confrontar permanentemente o sentir das suas
audiências. A verdade, limpa e
pura, é que frequentemente a
população tem valores diferentes dos nossos.
A internet, o Facebook, o
Twitter e todas as ferramentas
que as tecnologias digitais despejam a cada momento sobre
o universo das comunicações
transformaram a política e mudaram o jornalismo. Queiramos
ou não. Precisamos fazer a autocrítica sobre o nosso modo
de operar. Não bastam medidas
paliativas. É hora de dinamitar
antigos processos e modelos
mentais. A crise é grave. Mas a

oportunidade pode ser imensa.
A violência, a corrupção, a
incompetência e a mentira estão aí. E devem ser denunciadas. Não se trata, por óbvio, de
esconder a realidade. Mas também é preciso dar o outro lado,
o lado do bem. Não devemos
ocultar as trevas. Mas temos o
dever de mostrar as luzes que
brilham no fim do túnel. A boa
notícia também é informação. A
análise objetiva e profunda, sem
viés ideológico, é uma demanda dos leitores. E, além disso,
é uma resposta ética e editorial
aos que pretendem tornar o jornalismo refém da fácil cultura
do negativismo.
Chegou a hora do jornalismo
propositivo. Aquele que não se
limita a mostrar os problemas,
mas vai além: aponta alternativas e soluções.
(*) Carlos Alberto Di Franco, jornalista.
E-mail: difranco@ise.org.br
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Coluna/blog Aroldo Murá
completa seis anos no
Facebook

C

riada em 20 de abril de 2015,
a página Aroldo Murá completa hoje seis anos de atividade
diária no Facebook. Trazendo
assuntos de política, negócios, sociedade, cultura, ciência e fé em Curitiba, no
Paraná e no cenário nacional, a página

tem 4,7 mil seguidores e atinge mais de
10 mil usuários no alcance semanal das
publicações. Acompanhe a página pelo:
https://www.facebook.com/aroldomuraghaygert Mais recentemente, foi lançado o perfil Aroldo Murá no Twitter: @
aroldomura.

A coluna/site também é publicada
diariamente no Portal da Rádio Banda B (A audiência nas redes sociais da
Banda B já ultrapassa a marca de 31
milhões de visualizações por mês e
é dividida entre 55% homens e 45%
mulheres, na faixa etária entre 24 e 45

anos.); o site está também no endereço
www.aroldomurá.com.br, além de ser
remetido por newsletter a interessados.
Fonte: (Coluna/Blog) Aroldo Murá (http://www.
aroldomura.com.br/pagina-aroldo-mura-completaseis-anos-no-facebook/)
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Estudos identificam sintomas
neurológicos e psiquiátricos
em pacientes pós-Covid
Entre queixas mais comuns estão
perda de memória, dor de cabeça e
ansiedade; pesquisadores preveem
onda de transtornos nos próximos
meses e anos

Gislene Pereira (*)

A

aposentada Conceição Moreno, 60, só descobriu que
teve Covid-19 por causa de uma dor de cabeça persistente. Ela conta que, a partir de outubro de 2020, as dores se
prolongaram por 50 dias seguidos. Por isso, procurou um
médico, que suspeitou de Covid longa.
A condição, que também vem sendo chamada de Covid persistente, Síndrome Pós-Covid ou Covid pós-aguda, é caracterizada
por sintomas e complicações em longo prazo que se manifestam
para além de quatro semanas desde o início dos sinais da infecção
pelo coronavírus – e podem se arrastar por meses.
No caso de Conceição, os sintomas da Covid-19 propriamente
ditos nem foram notados. Após a suspeita do médico, ela fez um
exame de sorologia, que detectou a presença de anticorpos produzidos contra o vírus. A suspeita foi confirmada não só pelas dores
de cabeça, mas também pelos sintomas que se seguiram e permanecem até hoje.
A aposentada se queixa de frequentes lapsos de memória. “Se
antes eu organizava o pagamento das contas de casa de cabeça,
hoje preciso anotar tudo na agenda do celular”, afirma. Conceição
também precisou tratar uma depressão severa. “Comecei a sentir
uma angústia profunda. Não queria sair do quarto, chorava a todo
momento, tinha insônia frequentemente. Nem me alimentar conseguia mais, tanto que perdi 5 kg em poucos dias.”

DEPRESSÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE

Sequelas neurológicas e psiquiátricas têm figurado no ranking
de queixas comuns entre pacientes afetados pela Covid-19, segundo publicações científicas recentes. O médico psiquiatra Rodolfo
Damiano, do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo, cita um trabalho com sobreviventes
de Covid-19 um mês após a alta hospitalar, que relatou altas taxas
de problemas ligados à saúde mental, como depressão, transtor6
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Principais sintomas de longo prazo relacionados à Covid-19 Foto: Arte/CNN Brasil

covid-19

no de ansiedade, transtorno do
estresse pós-traumático, insônia
e sintomas obsessivo-compulsivos diretamente relacionados à
infecção pelo vírus.
As doenças neurológicas são
aquelas que afetam o cérebro, a
medula espinhal ou os nervos,
levando a sintomas que podem
abranger parte do sistema nervoso ou sua totalidade. Entram
na lista todas as formas de dor
(como cefaleia e dor nas costas), fraqueza nos músculos,
perturbação nos sentidos (visão,
paladar, olfato e audição), falta
de coordenação, dormência e
até acidente vascular cerebral
(AVC).
Já os transtornos psiquiátricos
envolvem uma grande variedade de condições que afetam o
humor, o raciocínio e o comportamento. Dentre os distúrbios
mais conhecidos estão a depressão, o transtorno de ansiedade,
o estresse pós-traumático e o
transtorno bipolar.
Os transtornos psiquiátricos
podem tanto agravar quanto desencadear os transtornos neurológicos -- e vice-versa. Apesar
disso, os dois problemas não necessariamente estão conectados.

MEMÓRIA E DOR

A perda de memória relatada
por Conceição também é uma
reclamação frequente de pacientes que tiveram Covid-19,
de acordo com o neurologista
Diogo Haddad, coordenador do

Núcleo da Memória do Hospital
Alemão Oswaldo Cruz e chefe
do Serviço de Neurologia Comportamental da Santa Casa de
São Paulo.
“A procura por atendimento
neurológico cresceu entre pacientes que tiveram Covid-19,
que comumente chegam com
quadros de dor de cabeça, dificuldade para organizar o pensamento, tontura, vertigem e outros sintomas”, diz.
De acordo com um amplo
estudo realizado a partir da
análise do prontuário eletrônico de mais de 230 mil pessoas
diagnosticadas com Covid-19
nos EUA, 1 em cada 3 pacientes
recuperados pela doença apresenta alguma sequela neurológica ou psiquiátrica.
Dentre as queixas neurológicas mais comuns, apareceram
lapsos de memória, fadiga e
dor de cabeça. O levantamento foi realizado a partir de um
artigo publicado recentemente
pela revista científica Annals of
Clinical and Translational Neurology, que avaliou sintomas
neurológicos persistentes e disfunção cognitiva em pacientes
não-hospitalizados acometidos
pela Covid-19.

MAIS ANSIOSOS E
DEPRESSIVOS

Em um estudo realizado em
Wuman, na China, sobre as
consequências de longo prazo
da Covid-19 aguda, foi identifi-

cado que a maioria dos pacientes (76%) relatou pelo menos
um sintoma, de diferentes naturezas. A fadiga foi uma das queixas mais comumente registradas
(63%), seguida por dificuldades
para dormir (26%) e ansiedade/
depressão (23%).
A investigação chinesa também sugere que mulheres são
mais propensas do que os homens a sentir fadiga e sintomas
de ansiedade e depressão em
seis meses de acompanhamento
“Milhões de brasileiros foram
infectados até agora, muitos dos
quais desenvolveram ou vão
desenvolver sintomas psiquiátricos. É possível que o Brasil
enfrente uma onda de doenças
psiquiátricas nos próximos meses e anos com impacto ainda
desconhecido”, afirma Rodolfo
Damiano, que é também coautor de uma pesquisa recente
do departamento de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da
Universidade de São Paulo em
parceria com a Universidade de
Harvard, dos EUA, sobre intervenções de saúde mental após
Covid-19 e outras infecções por
coronavírus.
De acordo com o levantamento, taxas mais altas de depressão, ansiedade, comportamento suicida e transtorno de
estresse pós-traumático foram
associadas a pandemias virais
anteriores, incluindo SARS e
MERS, sugerindo que padrões
semelhantes podem surgir com

a Covid-19.
“O número de indivíduos
diagnosticados com doenças
psiquiátricas tende a ser ainda
maior se considerarmos que
parte da população, mesmo não
infectada, vai desenvolver sintomas de estresse e outros males
devido ao isolamento social, à
carga econômica e ao desemprego após a pandemia”, afirma
Damiano.
Pelo o que se sabe até agora,
as sequelas neuropsiquiátricas
associadas à Covid-19 surgem
devido ao acometimento do
cérebro pelo vírus, que tem o
sistema nervoso entre suas predileções. “O SARS-CoV-19 leva
a lesões indiretas ligadas à inflamação da região, ao aumento
de coagulabilidade (podendo
levar à trombose microvascular)
e à tempestade de citocinas, que
é uma resposta imunológica excessiva”, acrescenta Damiano.

A comunicadora Cacá Filippini, 42 anos, sentiu na pele
a falta de orientação por parte dos médicos durante e após
sua contaminação. No começo
de janeiro deste ano, quando
os primeiros sinais de infecção
apareceram, ela foi diagnosticada erroneamente como um caso
simples de inflamação das vias
nasais.
Ela só descobriu que estava com Covid-19 uma semana
mais tarde, ao fazer um RT-PCR
por conta própria, já sem os sintomas da doença. A paulistana
procurou um hospital de referência decidida a fazer alguns
exames para checar seu estado
de saúde geral. Para sua surpresa, ela precisou ficar internada
na UTI devido à descoberta de
uma trombose na perna direita,
possivelmente ligada ao espessamento do sangue em decorrência da Covid-19.

“RECUPERADOS” DA
COVID-19

Esquecimento,
tontura...

Os especialistas consultados
pela CNN foram unânimes em
afirmar que a Covid longa requer cuidados multidisciplinares, por um período ainda indeterminado. O estudo americano
citado anteriormente estima que
87% dos pacientes hospitalizados com Covid-19 continuam a
ter sintomas 60 dias após o início da doença.
“A doença de longa duração
é frustrante e debilitante para as
pessoas afetadas, com potencial
de impactar significativamente
a sociedade em geral”, afirma a
médica ginecologista e obstetra
Melania Amorim, professora da
Universidade Federal de Campina Grande (PB).
Ela criou um grupo de apoio
para pacientes com persistência
dos sintomas pós-Covid-19, o @
sindrome_pos_covid após descobrir que estava convivendo
com a Covid longa. “Muita gente sai do hospital com a plaquinha ‘venci a Covid-19’, mas, na
verdade, boa parte dessas pessoas está longe de ser considerada recuperada”, afirma. Para
piorar, os infectados recebem
pouca ou nenhuma orientação
sobre o que fazer após a fase
aguda da doença – e são raros
os municípios e hospitais que
oferecem qualquer acompanhamento para esses pacientes.

“Se não tivesse tomado a iniciativa, correria o risco de sofrer
uma embolia pulmonar ou até
mesmo um acidente vascular
cerebral”, diz. Ao voltar para
casa após alguns dias, Cacá passou a apresentar sintomas neurológicos: esquecimento, tontura, confusão mental, lentidão
de raciocínio, além de dores de
cabeça incapacitantes.
“Qualquer barulho me incomodava, até minha própria voz
ou o som da mastigação”, conta. Ela precisou ir ao hospital diversas vezes para ser medicada
durante as crises e passou a incluir 13 comprimidos à sua rotina. “Minha vida parou: cheguei
a me culpar por não conseguir
trabalhar, por não estar sendo
uma boa mãe, filha, esposa…
Fiquei refém das dores, que passaram para várias outras partes
do corpo.”
A comunicadora conta que
só conseguiu aliviar os sintomas
recentemente, após mais uma
internação. O motivo dessa vez:
a realização de um procedimento de bloqueio de dor que interrompe impulsos sensoriais das
regiões do corpo afetadas. “Meu
incômodo não desapareceu,
mas hoje conseguimos conviver
juntos.”
(*) GISLENE PEREIRA, CNN Brasil
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Luxor:
A cidade dourada
dos maiores reis
egípcios
Escavações realizadas nos últimos anos nas proximidades das ruinas
da antiga Tebas, capital do Egito entre 16 e 11 séculos antes de
Cristo, vem mostrando ao mundo algumas das mais monumentais
descoberta sobre o que foi o reino egípcio na antiguidade. Arqueólogos
e pesquisadores têm divulgado pormenores das descobertas com fotos
e filmes, inclusive nas mídias sociais.
A mais nova descoberta e a cidade dourada em Luxor como se
tivessem deixado ontem.

13 INFORMAÇÕES SOBRE A DESCOBERTA DA
NOVA CIDADE ARQUEOLÓGICA EM LUXOR

L

uxor é o segundo achado
arqueológico mais importante depois da tumba de Tutankhamon. Foi
a missão egípcia chefiada pelo
Dr. Zahi Hawass que descobriu
a cidade perdida sob a areia. Era
na antiguidade chamada de “A
Ascensão de Aton”.
Entre os arqueólogos e egiptólogos ficou conhecida como
“uma espécie de Pompeia do
antigo Egito e mostra a necessidade crítica de preservar esta
área como um parque arqueológico", disse Peter Lacovara, diretor do Fundo de Arqueologia
e Patrimônio do Antigo Egito,
com sede nos Estados Unidos.
A seguir estão as 13 informações mais importantes sobre
esta descoberta arqueológica:
8

1. A cidade é chamada de
"Ascensão de Aton" e é a maior
cidade do antigo Egito, e está
localizada na margem oeste da
atual Luxor;
2. A história da cidade remonta ao reinado do Rei Amenhotep
III, o nono rei da Décima Oitava
Dinastia, que governou o Egito
de 1391 a 1353 AC.
3. A cidade continuou a ser
usada por Tutancâmon, ou seja,
há 3.000 anos.
4. A cidade é o maior assentamento administrativo e industrial da era do Império Egípcio
na Cisjordânia de Luxor.
5. Na cidade foram encontradas casas, algumas com cerca
de 3 metros de altura, e divididas em ruas.
6. A cidade mantém o seu es-
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tado como se os seus habitantes
a tivessem abandonado ontem:
tem paredes quase completas
e salas cheias de utensílios do
quotidiano, e as camadas arqueológicas permanecem as
mesmas há milhares de anos.
7. É a segunda descoberta arqueológica mais importante depois da tumba de Tutancâmon.
8. A área de escavações está
localizada entre o Templo de
Ramses III em Medinet Habu e
o templo de Amenhotep III em
Memnon.
9. As escavações começaram em setembro de 2020, e o
objetivo da missão egípcia era
procurar o templo funerário de
Tutancâmon.
10. Após apenas sete meses
de escavação, várias áreas ou

arqueologia

bairros daquela cidade foram descobertos e inscrições
hieroglíficas foram encontradas em tampas de cerâmica para vasos de vinho. As referências históricas nos
dizem que a cidade consistia em três palácios reais do
rei Amenhotep III, além para o centro administrativo e
industrial. Para o império.
11. A missão encontrou na parte sul a padaria, área
de cozinha e locais de preparação de alimentos com
fornos e utensílios de armazenamento de barro, que
atendiam a um grande número de trabalhadores e em-

(*) Luxor fica na margem oriental do rio Nilo, no sul
do Egito. É o lugar da antiga Tebas, capital dos faraós
no auge de seu poder, entre os séculos 16 e 11 antes
de Cristo. As escavações da cidade antiga localizamse na atual Luxor e já desenterraram 2 enormes monumentos antigos: o Templo de Luxor e o Templo de
Karnak, quase 2 km ao norte. Os túmulos reais do Vale
dos Reis e do Vale das Rainhas estão na margem ocidental do rio (Wikipédia).

pregados.
12. Já a segunda área, que foi parcialmente divulgada, representa o bairro administrativo e residencial.
13. A terceira área é uma oficina de negócios, pois
inclui em uma de suas faces uma área para a produção
de tijolos de barro usados na construção de templos e
anexos, os quais contêm selos com as cártulas do Rei
Amenhotep III (Neb Maat Ra).
Essa fantástica descoberta encontra-se aberta para
visitantes, turistas e estudiosos.
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INVESTIMENTO
RECORDE
DE R$ 1,9 BILHÃO
EM 2021.

A FORÇA DO PARANÁ
QUE ACREDITA.
PARANÁ TRIFÁSICO:
mais 3.700 km em 2021

REDE ELÉTRICA INTELIGENTE:
início no Sudoeste

USINA BELA VISTA:

em operação no 1º semestre

www.copel.com

10
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A Copel acredita no Paraná.
Em 2021, o investimento é de R$ 1,9 bilhão.
O recorde vai para a distribuição de energia,
em programas como o Paraná Trifásico,
de apoio à produção rural, e o Rede Elétrica
Inteligente, o mais moderno do país.
E há também o início da operação de Bela Vista,
a mais nova hidrelétrica da Copel.
Tudo isso para apoiar o desenvolvimento
do Estado. Estratégico para a Copel,
vital para que os paranaenses possam
chegar cada vez mais longe.
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O país adoça o mundo
Com alta tecnologia e sustentabilidade, a
cultura da cana-de-açúcar assegura seu papel
estratégico na economia nacional
Evaristo de Miranda (*)

E

m 2020, como nunca,
o Brasil adoçou a vida
da humanidade, com
sua exportação de açúcar. Foram mais de 31 milhões
de toneladas. Se fosse dividido
igualmente por todos os habitantes do planeta, esse total
equivaleria a 4 quilos de açúcar
por pessoa!
Não à toa, o mundo nos considera um país doce. Nosso consumo per capita é da ordem de
52 kg de açúcar/ano, contra uma
média mundial de 22 kg/pessoa/
ano. Desde muito cedo, a canade-açúcar se tornou uma das
principais culturas da economia
nacional. E segue assim, mesmo
com a diversificação dos produtos da cana, como mais de 31
bilhões de litros de etanol, um
combustível renovável, capaz
12

de garantir a melhoria da qualidade do ar nas grandes cidades
e uma matriz de transporte mais
limpa. Só com a mistura do etanol na gasolina, desde 2003, o
país deixou de emitir 520 milhões de toneladas de carbono,
segundo a União da Indústria de
Cana-de-açúcar.
E o bagaço da cana, queimado em termoelétricas a vapor,
chega a assegurar entre 13% e
15% da energia elétrica em São
Paulo, durante o inverno. Em
2020, a geração de bioeletricidade de cana, para o Sistema
Interligado Nacional, foi de 23
mil GWh. O complemento de
energia firme foi providencial,
porque disponibilizado quando
a maioria das barragens armazenava pouca água para as hidroelétricas.
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A doce vocação de ser o
maior produtor e exportador de
açúcar começou no século 16,
com a introdução do cultivo da
cana, após diversas inovações
agronômicas e industriais feitas
pelos portugueses. Pela primeira
vez na História, a cana deixou
os jardins da Península Ibérica e
da Sicília para campos cultivados, em grande escala, na Ilha
da Madeira. Um feito tecnológico pouco conhecido. De lá, o
cultivo migrou às terras ensolaradas do Brasil tropical.
Desde os primeiros plantios
em São Vicente e em Olinda, a
cana sempre esteve em expansão. O açúcar produzido pelo
pioneiro Engenho de São Jorge
dos Erasmos, implantado por
Martin Afonso de Souza e sócios portugueses e flamengos, já
era embarcado nos atracadouros de São Vicente por volta de

1534. Parte da estrutura desse
engenho ainda está preservada
e pode ser visitada.
Nos anos 1630, o Brasil se tornou o maior produtor mundial.
Em 1792 foi inaugurada a Calçada do Lorena, primeiro caminho pavimentado entre o planalto paulista e o Porto de Santos.
A ferrovia seguiu a mesma rota
em 1867. E o primeiro trecho de
cais do Porto de Santos foi inaugurado em 1892. O foco era a
exportação de café e o açúcar
beneficiou-se dessa logística.
Hoje, a cana ocupa 10,1
milhões de hectares ou 1,2%
do território nacional. Apesar
de ser uma fração tão pequena
do país, muita gente ainda fala
em “monocultura” da cana no
Brasil. Monocultura, segundo o
dicionário Houaiss, é um sistema de exploração do solo com
especialização em um só produ-

to. Ou seja, quase todo cultivo
moderno é uma monocultura.
No entendimento popular politizado, porém, o termo designa
predominância de uma cultura
única, de exportação, em toda
uma região, sem benefícios para
a população local. Nessa visão
anacrônica, a agropecuária politicamente correta se resumiria
apenas à produção diversificada
de alimentos para consumo interno.
A acusação da monocultura
contra o Brasil não vale para europeus?
Na França, os cereais ocupam
9,5 milhões de hectares ou 15%
do país, com predominância do
trigo. E uma propriedade rural a
cada cinco cultiva videiras. Da
mesma forma, em Portugal, a
uva ocupa 199 mil hectares, ou
5% do país. No entanto, não se
fala em monocultura do trigo ou
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da videira em terras francesas ou
lusitanas. A “loira cabeleira dos
cereais” é exaltada e reverenciada em toda a Europa, assim
como seus onipresentes terroirs
vitícolas. A acusação da monocultura contra o Brasil não vale
para europeus? Aqui se vive de
narrativas, distante de fatos…
Há tempos o cultivo da cana é
um dos mais ecológicos e sofisticados em tecnologia. As usinas
plantam dezenas de variedades,
geneticamente selecionadas e
adaptadas aos tipos de solos e
calendários agrícolas. Quem
olha de longe vê um enorme canavial homogêneo. Na realidade, são dezenas de variedades
e isso contribui para reduzir a
generalização de pragas, pois os
insetos enxergam a diversidade
de plantas, sem conseguir atacar todas. E os produtores ainda
praticam o controle biológico
em escala, chegando a pulverizar com aviões os fungos controladores de pragas, além de
produzir bilhões de vespinhas
diariamente, nas usinas, para
controlar lagartas.
Tem mais: a cana preserva o
solo e extrai pouco nutrientes,
diferente do feijão, da soja ou
do milho. Há quatro séculos se
planta cana sobre cana no Nordeste e as terras seguem produtivas. Com a colheita mecanizada, uma espessa camada de
palha recobre e protege a vida
do solo. No passado, parte dessa
matéria orgânica era queimada.
Atualmente, São Paulo eliminou
o uso do fogo na colheita e outros Estados seguem o mesmo
caminho.
As raízes da cana são profundas e fasciculadas. É um dos
cultivos com menos erosão no
Brasil. A terra só é arada em
intervalos de 5 a 7 anos, na renovação do canavial. Aí ocorre
uma rotação de cultivos, com
plantio de soja, amendoim e/
ou adubos verdes. Nas terras
dos canaviais, por sinal, é colhida a maior parte do amendoim
paulista. E São Paulo responde
por mais de 90% da produção
nacional, estimada em 582 mil
toneladas na safra 2020/2021,
segundo a Companhia Nacional
de Abastecimento. O amendoim
é plantado por terceiros na renovação da cana. Essa parceria
dos canavieiros com produtores
de amendoim assegura renda

extra, aumenta a fertilidade do
solo e ajuda a reduzir pragas.
Além de enterrar a noção de
monocultura.
A produção de açúcar redesenhou o mapa demográfico,
econômico, político e cultural
do mundo. Herança lusitana, a
civilização do açúcar modelou
a alma brasileira e a ela se integrou. No dia a dia, o açúcar
espera pacientemente em mesas
de bares e restaurantes, pronto
para adoçar o cafezinho. Invisível, presta serviços a milhares
de produtos agroalimentares:
sucos, refrigerantes, congelados, pastas, embutidos, iogur-

tes, pães e tantos outros. Está
presente em bolos, biscoitos,
frutas cristalizadas, chocolates,
bombons, caldas e sobremesas
nascidas no mundo rural. Um
dos mais populares aperitivos
nacionais esmaga limões sobre
um leito de açúcar, logo recoberto por cachaça, também feita
de cana: a caipirinha.
Do brigadeiro ao quindim,
do doce de coco ao bolo de
fubá, do pé-de-moleque à paçoca, o açúcar reina em festas
juninas, aniversários e aquece a
alma de quem o consome, sem
ter consciência do trabalho e da
arte para produzi-lo. Como evo-

ca o poeta Ferreira Gullar: “O
branco açúcar que adoçará meu
café/ nesta manhã de Ipanema/
não foi produzido por mim/
nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro/
E afável ao paladar/ Como beijo de moça, água/ na pele, flor/
que se dissolve na boca…”
Metade do açúcar embarcado no mundo, em 2020, partiu
de portos brasileiros. Com essa
exportação, o Brasil arrecadou
US$ 8,7 bilhões. O Complexo
Portuário Santista respondeu
por 68% desse volume e é o
primeiro no ranking mundial
da commodity. A tendência se

mantém em 2021.
O consumo de açúcar continuará a aumentar devido ao
crescimento da população, do
poder de compra, do consumo
de alimentos processados resultante da migração de áreas rurais para urbanas e do consumo
de adoçantes de baixa caloria à
base de açúcar, como sucralose.
O mundo ainda precisa de muita doçura e pode contar com o
agro brasileiro.
(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em
ecologia, é pesquisador e chefe geral da
Embrapa Territorial. Diretor do Instituto
Ciência e Fé de Curitiba. Fonte: Revista Oeste.
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Os rostos e as histórias por trás do recorde de empregos criados no Paraná em 2021 - Engenheira civil Juliana Janoski Zandoná - Foto: Gilson Abreu/AEN - © Gilson Abreu/AEN

Os rostos e as histórias por trás do recorde
de empregos criados no Paraná em 2021
De acordo com o Caged, órgão vinculado ao Ministério da Economia, 78.484 paranaenses conquistaram um posto de
trabalho nos primeiros três meses do ano, o melhor resultado da série histórica, iniciada em 2004
Fotos: Gilson Abreu/AEN

P

or trás do recorde de
empregos gerados pelo
Paraná no primeiro
trimestre de 2021 há
muitos rostos e um punhado de
boas histórias. Gente que aproveitou a retomada da economia
do Estado para voltar a ter a carteira profissional assinada. Ou
usou a turbulência gerada pela
pandemia da Covid-19 para se
reinventar.
De acordo com o Cadastro
14

Geral de Empregados e Desempregados (Caged), órgão vinculado ao Ministério da Economia,
78.484 paranaenses conquistaram um posto de trabalho nos
primeiros três meses do ano –
25.351 em janeiro, 41.626 em
fevereiro e 11.507 em março.
Foi o melhor resultado do Estado para o período desde 2004,
ano que dá início à série histórica.
É também um dos melho-
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res desempenhos do País, atrás
apenas de São Paulo (253.460),
Minas Gerais (108.109) e Santa Catarina (87.127), e repete a
tendência de alta verificada no
ano passado, quando o Paraná
abriu 52.670 vagas – o segundo
melhor resultado do País, com
apenas 380 contratações a menos do que Santa Catarina.
Enredos que se misturam e
tornam a celebração pelo Dia
do Trabalhador, neste sábado

(1º), ainda mais significativa. “O
paranaense tem por vocação ser
um povo trabalhador, está no
nosso DNA. São quase 80 mil
famílias, pais, mães e jovens que
passaram a ter uma renda. Então
temos sim muitos motivos para
comemorar neste 1º de maio”,
destacou o governador Carlos
Massa Ratinho Junior.
“Números que refletem a força da nossa indústria, do comércio, do agronegócio. E também

do planejamento do Governo
na busca pela desburocratização da máquina pública”, acrescentou.
A engenheira civil Juliana Janoski Zandoná, de 31 anos, é
uma dessas milhares de admissões mapeadas pelo Caged. Encerrou o ciclo na antiga empresa
em dezembro do ano passado e
em fevereiro já estava de casa
nova, devidamente contratada
pela construtora londrinense

paraná
A.Yoshii. Tudo tão rápido que nem
deu tempo de tirar do papel o sonho
de empreender.

ASPECTOS POSITIVOS

“Foi das melhores coisas que poderiam ter acontecido. A demissão
acabou revelando aspectos positivos.
Às vezes precisamos dessas viradas
de chave. Me sinto feliz e realizada
novamente”, contou.
A construtora tem empreendimentos em Curitiba, Londrina, Maringá
e Campinas, e está com a plaquinha
de “contrata-se” pendurada no muro.
São 795 vagas, entre diretas e indiretas, projetadas para 2021. Cerca de
75% para o Paraná (595). Gente para
encorpar o atual quadro de 2.100 colaboradores. “O mercado está aquecendo de volta. Vejo o cenário como
superpositivo para a construção civil”, afirmou a engenheira.
Avaliação referendada pelos dados
do Caged. Com 11.603 contratações
no Paraná de janeiro a março, o setor está entre os destaques do período, acompanhado da indústria geral
(23.917); informação, comunicação
e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas
(16.479); e comércio, reparação de
veículos automotores e motocicletas
(12.160).

VOLTA DOS SONHOS

O sentimento da engenheira é
compartilhado pela auxiliar de produção Bruna Maria de Oliveira de
Lima, de 24 anos. A mensagem do
setor de RH da Neodent com a confirmação da contratação pingou na
caixa de e-mail em março. Motivo
para sorrir após um período de serviços temporários.
“Queria trabalhar na indústria porque fiz o curso de mecânica básica
e gosto muito da área. Agora, com
carteira assinada e estabilidade, posso pensar na casa própria, no carro”,
disse.
Ao lado dela, a também auxiliar
de produção Natalina dos Santos
Oliveira, de 32 anos, sorri de canto
de boca ao ouvir a amiga falando. Se
reconhece na história. A formalização do contrato, contudo, veio um
pouco antes, em novembro de 2020,
após um longo inverno de quase seis
meses desempregada.
“Estava desesperada porque o
seguro-desemprego iria acabar. Eu
apostei nessa chance. É minha oportunidade de realizar sonhos, de terminar minha faculdade”, disse. Ela
está no terceiro ano do curso de gestão em produção industrial.

A Neodent confirma o bom momento da indústria paranaense. A
empresa especializada em implantes
dentários está em expansão. Foram
300 pessoas contratadas desde o ano
passado e a expectativa de agregar
mais 200 funcionários até o fim deste
ano a um conjunto que já soma 1.600
profissionais.
Para o CEO do grupo empresarial,
o alemão Matthias Schupp, reflexo
do aumento das exportações para Estados Unidos e Europa, além da abertura de novos mercados, como o da
Rússia – a Neodent está presente atualmente em 60 países. “Temos tudo
aqui e um orgulho muito grande de
ser de Curitiba e do Paraná. Há uma
sinergia muito grande, pessoas educadas e profissionais muito competentes”, destacou o CEO.

MUDANÇAS

A recuperação do mercado de
trabalho no Paraná permitiu à coordenadora de Produção Ana Carolina
Resende, de 33 anos, fazer escolhas.
Trocou em abril a estabilidade de
nove anos na antiga empresa por um
novo desafio, desta vez na curitibana
Jasmine Alimentos. “Estou empolgada e muito feliz com essa oportunidade. Chance de crescer e inovar”,
afirmou.
Karine Franco Roseno, coordenadora de RH da indústria, explica que
o volume de vendas da Jasmine aumentou em 20% nos últimos meses,
o que permitiu à empresa recrutar
novos colaboradores. Estima em um
aumento de 10% no quadro de profissionais, que conta com 300 pessoas atualmente. “As pessoas aproveitaram a pandemia para se alimentar
melhor, o que justifica o crescimento”, disse.
Admissões que também saíram dos
postos oficiais do Governo do Estado.
O Paraná liderou o ranking do Sistema Nacional de Emprego (SINE) com
21.717 trabalhadores com carteira
assinada colocados no mercado de
trabalho pelas Agências do Trabalhador no primeiro trimestre de 2021. Os
dados são da Secretaria de Políticas
Públicas de Emprego do Ministério da
Economia e levam em conta empregos intermediados.
“Baixei o aplicativo Sine Fácil e
na sequência já consegui agendar
um o horário na Agência. Escolheram uma vaga de acordo com o
meu perfil, marcaram a entrevista e
fui contratada na sequência”, afirmou Karine.
AEN (01/05/2021)
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grã-bretânia

Peter lembra o dia em que o Príncipe
Philip pousou seu jato no Paraná
Ex-cônsul de Sua Majestade no Estado, Peter Ter Poorten relatou o encontro com o consorte da rainha no
meu livro “Vozes do Paraná 7”

Aroldo Murá (blog) abril 20, 2021 (*)

P

ublicado nesta coluna
em agosto de 2015, o
trecho do perfil biográfico do ex-cônsul britânico no Paraná, Peter Ter Poorten, relata um curioso episódio
de quando o Príncipe Philip,
morto este mês, aos 99 anos, fez
uma escala no Paraná, nos anos
1990, sendo recepcionado no
Aeroporto Afonso Pena pelo então cônsul de Sua Majestade:

OBSERVATÓRIO
PRIVILEGIADO

“O espírito do cônsul de Sua
Majestade a Rainha da Inglaterra permanece intacto nele:
não consigo, por exemplo, que
me informe de que país o Príncipe Philip vinha quando, nos
anos 1990, pousou seu jato (ele
mesmo pilotando) no Aeroporto
Afonso Pena, na Grande Curitiba. Só me diz que ele “estava
em missão oficial” no continente. Eu, por dever de ofício, até

sou capaz de apostar que se localizava no Cone Sul do continente. Faço naturais conjecturas
envolvendo Argentina e Chile.
Só conjecturas.

“DAR UMA VOLTA”

Peter Ter Poorten revela, com
alegria, isso sim, o momento em
que o príncipe consorte da Coroa
inglesa o convidou para dar uma
volta pelo aeroporto e bater um
papo: “Let’s walk”, foi o conviteordem, bem-vindo e irrecusável
do príncipe que, na uma hora e
tanto em que durou o encontro
privilegiado, Philip foi mostrando uma enorme curiosidade sobre o Paraná. Mostrou igualmente alguma familiaridade com
aspectos da história do Estado,
como a imigração que tivemos
de europeus a partir do século
19, e, na ponta da língua, expôs
um resumo do currículo do cônsul da Inglaterra que o recebia,
Peter Ter Poorten.

Peter com o príncipe Philip

O fato de ser um australiano
representando a Coroa britânica no Paraná foi um dado que
a alteza frisou, até como quem
aplaudia a exceção. No final do
encontro privilegiado e inesquecível para o hoje ex-cônsul, não
restaram relatos publicáveis ou
que possa declinar em voz alta,
muito embora, garanta: “Não
houve nenhuma conversa especial”. Versão diplomática, “Of
course”, digo cá comigo.

ENCONTRO COM A
RAINHA E LADY DI

Ingrid e Peter com princesa Diana em Foz do Iguaçu, em 1992
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As lembranças do por dezenas de anos cônsul britânico no

Paraná, Peter Ter Poorten, não
se circunscrevem a encontros
com a realeza britânica, embora
recorde, com desenvoltura, outro, tão ou mais importante, que
ele e Ingrid, a mulher, tiveram
com a solene rainha Elizabeth II,
no Palácio de Buckingham. Não
foi numa audiência especial, na
verdade, mas o casal foi escolhido – juntamente com poucas
outras personalidades presentes na sala do trono – para breve conversação com a rainha.
“Inesquecível” é a expressãoresumo que ele e Ingrid pronunciam ao mesmo tempo sobre o
privilégio que tiveram.

Ela, bem mais loquaz do que
Peter, uma germano-brasileira
(tem dupla nacionalidade) natural de Blumenau, apressa-se
a registrar: “E tem aquela vez
em que tive a Princesa Diana
ao meu lado, por um dia inteiro, em Foz do Iguaçu”, em 1992
(foto). Foi a escort e intérprete da icônica Diana, o tempo
todo, e tendo como seguranças
homens egressos da Scotland
Yard, aqueles que nada falam
e parecem enxergar perigos a
cada centímetro de chão.”
http://www.aroldomura.com.br/peterlembra-o-dia-em-que-o-principe-philippousou-seu-jato-no-parana/

não tropece na língua

Meio, meia, malformação e maloclusão
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

--- Gostaria de saber em que casos utilizo o meia e em que casos utilizo o meio. Fernanda Trajano, Florianópolis/SC
--- Gostaria de saber se está correto o uso do hífen no termo. C. D., São Paulo/SP

Meio adjetivo

As portas ficaram meio abertas. Ela está meio tonta. São meio tolos.

A palavra meio (= metade) varia no feminino e plural quando precede um substantivo:
Cem mil toneladas de carne representam o consumo nacional de meio mês.
Ganhou meia gleba de terra.
Por favor, deixe de meias palavras.
Em tais casos, faz-se a concordância em gênero e número mesmo que o substantivo esteja subentendido, como se verifica em “meia hora”:
À meia-noite e meia (hora) apagavam-se as luzes do povoado.
O almoço deve ser servido ao meio-dia e meia.

Meio advérbio
Com o significado de "um tanto, um pouco, quase", acompanha um adjetivo e fica
invariável:

Meio em substantivo composto
A formação composta leva hífen; e sendo um adjetivo, meio flexiona conforme o
substantivo:
A maior parte da sua pintura é feita em meios-tons.
Outros exemplos: à meia-luz, de meia-tigela, roupa de meia-estação, é um meiotermo, pessoa de meia-idade, nesse meio-tempo, os meios-fios, são meios-irmãos,
vive de meias-solas.
Só se configura um substantivo composto quando os dois elementos realmente formam um conjunto indissociável, o que não me parece ser o caso de “meia entrada”,
que no entanto se encontra hifenizada no VOLP 2009 [comprar/pagar meia-entrada].
Já em “meio período” não se constata o hífen – aqui “meio” é um adjetivo usado no
seu sentido literal [a metade] e independente:
Só tenho disponibilidade para trabalhar meio período, e não o período integral.

--- Em odontologia emprega-se, para designar uma oclusão (mordida) anormal, ou seja, que não é boa, os seguintes termos: má-oclusão, má oclusão, maloclusão. Qual
seria o correto? J. W., Curitiba/PR
--- Qual o correto: má-oclusão, maloclusão ou mal oclusão? Não existe consenso entre os escritores sobre Ortodontia. João M. Baptista, Curitiba/PR
A dúvida era gerada pela ausência do vocábulo nos dicionários. Costumava-se
tomar por base os vocábulos má-formação e malformação, cuja primeira forma era
considerada mais adequada, visto se constituir de adjetivo e substantivo femininos.
Entretanto, por influência estrangeira se disseminou a grafia com “mal” numa só palavra, como em malnutrição (em inglês: malnutrition). Portanto haveria duas grafias
corretas: má-oclusão, plural más-oclusões, e maloclusão, pl. maloclusões. Apesar de

o VOLP 2009 (Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, 5ª ed.) ter se esquecido exatamente de má-oclusão, continuam valendo as duas formas.
(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)

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

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

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

O SENTIDO DAS COISAS
Por um realismo fenomenológico
Angela Ales Bello

A Vantagem Vegetariana
Donald Hall

Existem três dimensões-chave com as quais nos
confrontamos no que diz respeito ao nosso futuro
digital e artificial: a programabilidade, a invisibilidade, a soberania. Sensores, dados, algoritmos,
inteligência artificial e plataformas compartilham,
embora em diferentes graus e escalas, todas as
três dimensões.
Páginas: 200
Preço: R$ 35,00

Neste livro, Ales Bello demonstra como realizar
uma investigação no estilo de Husserl. Trata-se
de uma pesquisa fenomenológica em círculos
concêntricos, onde cada tese ou tema representa
um território novo que deve ser examinado voltando
às fontes do próprio método, seguindo as etapas de
análise indicadas por Husserl.
Páginas: 200
Preço: R$ 35,00

Esse livro explica os benefícios da alimentação
vegetariana para a saúde. Ensina a fazer um planejamento alimentar para suprir as necessidades
nutricionais e evitar erros que muitos vegetarianos
iniciantes cometem. Essas preciosas orientações
ajudam a pessoa a viver com mais disposição,
qualidade de vida e saúde.
Páginas: 80
Preço: R$ 19,40

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

TORRES NEGRAS
David Enrich (Alta Cult)
O jornalista David Enrich revela a história do
Deutsche Bank, desde o financiamento de um
construtor norte-americano à beira da inadimplência nos anos 1880 até a ajuda para Auschwitz ao
lado dos nazistas. Ao longo dos últimos 20 anos,
executivos do Deutsche emprestaram bilhões
de dólares para Donald Trump e a uma série de
clientes marcados pelo escândalo, como o criminoso sexual Jeffrey Epstein.
Páginas: 416
Preço: R$ 77,26

ANTES QUE APAGUEM
Sem desculpas, sem isenção, sem censura...
por enquanto
Luiz Philippe de Orleans e Bragança
Este é um livro-manifesto pela liberdade de expressão na internet e contra as políticas manipuladoras
de cancelamento por parte de suas "controladoras”,
as Big Techs, com a falsa premissa de defesa da
democracia. Diante desse cenário, Luiz Philippe de
Orleans e Bragança traz em seu novo livro registros
sobre a política brasileira e destrincha tuítes com
sua linguagem ágil, inteligente e por vezes ácida.
Páginas: 190
Preço: R$ 37,72

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br
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REVOLUÇÃO NA SAÚDE
Dores Eugene Robinson

O MUNDO DADO
Cinco breves lições de filosofia digital
Cosimo Accoto
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Exaustos pela sobrecarga de responsabilidades,
um grupo de fé se reuniu para orar por orientação
de saúde. Uma visão transformaria o entendimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia sobre a importância do bem-estar físico, mental e espiritual.
A partir daí, esse movimento religioso avançou em
criar uma rede de clínicas, hospitais e periódicos
voltados a promover e divulgar a mensagem de
saúde.
Páginas: 328
Preço: R$ 75,10

Rodovia Estadual SP 127 - km 106 - Tatuí, SP
Televendas: 0800 55 26 16
WhatsApp: 15 9 8100 5073
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

MIDIATIZAÇÃO
Um novo modo de ser e viver em sociedade
Elson Faxina, Pedro Gilberto Gomes

O PSICOPATA
Um camaleão na sociedade atual
Vicente Garrido

Indicadores compõem um mundo em processo
de midiatização, em uma comunicação assumida como processo central de constituição da
sociedade e que, de algum tempo para cá, recebe
um componente midiático modificador de tudo o
que antes compunha a interação entre os homens,
suas comunidades, sua sociedade.
Páginas: 192
Preço: R$ 39,00

Escrito pelo renomado psicólogo e criminalista
espanhol professor Vicente Garrido, este livro
constitui um valioso acréscimo à nossa literatura
científica, esclarecendo importantes questões a
respeito da gênese da psicopatia e denunciando
a urgência de se tomar medidas para evitar a
propagação desse transtorno patológico.
Páginas: 344
Preço: R$ 35,60

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

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

1822

Como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês
louco por dinheiro ajudaram dom Pedro a criar o Brasil um país que tinha tudo para dar errado
Laurentino Gomes

Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco

Vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Reportagem e aclamando
como Livro do Ano de Não Ficção, 1822 é uma leitura essencial
para todos que desejam compreender melhor o nosso país.
Páginas: 376
Preço: R$ 53,80
Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

Vozes do Paraná 11
Retratos de Paranaenses

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

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

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

Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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