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chuvas, enchentes
e mortes
“prevenção começa com a
remoção de ideias erradas
sobre desastres naturais”
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saúde

NESTA EDIÇÃO:

AS INUNDAÇÕES [DE NOVO]
Começamos 2022 com catástrofes climáticas.
Enchentes no Sul, vítimas das águas da Bahia,
Minas Gerais, Tocantins, São Paulo e, para não
deixar de ser, um espetáculo dantesco nas encostas do Rio de Janeiro. Deslizamentos e enchentes
fizeram mais de 200 vítimas na região de Petrópolis. Não demorou muito para que se elevasse a
voz: “Todo ano é assim?”
Mas não para aí. Os rios da Amazônia transbordaram deixando multidões sem ter onde morar.
Cientistas tem procurado explicar o que está acontecendo. Ocupação de áreas de risco e precariedade das estruturas de atendimento a emergências ampliam o impacto das chuvas de verão, cada
vez mais intensas, são causas que merecem ser
mais estudadas.
Palavras bonitas para explicar os efeitos da
elevação da temperatura no planeta, destruição
do meio ambiente. Alguns acreditam, outros não,
abre-se a discussão. Mais palavras, enquanto a
população (principalmente pobres) sofrem cada
vez mais. Os debates, discussões, já atingiram a
economia e até a política do país. Até quando não
haverá solução? Leia a matéria: “As causas pouco
lembradas das inundações”, com informações colhidas por Carlos Fioravanti, para lembrar que 1º
de fevereiro, foi o Dia Nacional da Defesa Civil.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Edmilson Fabbri (*)

Espiritualidade e
Resiliência

C

omo médico sempre tive a
curiosidade em saber o porque
de algumas pessoas reagirem
melhor diante de algumas situações de dor, sejam elas físicas ou emocionais.
Não foram poucos os casos em que
vivenciei atitudes desesperadoras ou
de altivez, tanto pelo próprio paciente
como por familiares, diante de quadros
graves de saúde.
Tenho visto ultimamente, trabalhos
científicos que visam esclarecer as prováveis razões para essas diferentes assimilações.
Claro que a personalidade influencia
muito nesse processo, mas, como explicar, pessoas com personalidades muito precisa terem atitudes discrepantes
diante de uma mesma situação?
Os pesquisadores foram afunilando as
razões até perceberem um viés comum,
o da espiritualidade. Mas não numa relação direta de causa e efeito. Desta forma, uma pessoa muito religiosa, não está
necessariamente imune a desencadear
um quadro de fibromialgia, por exemplo,
nem o contrário como demonstrou o trabalho da professora Alessandra Butz, da
universidade Federal da Paraíba, estudando firmomialgia e religião.
Aqui em Curitiba também foi desenvolvido um trabalho de defesa dessa
tose pela mestranda.
Comprovado a importância da espiritualidade na melhor aceitação das
situações de câncer.
Revendo trabalhos mais antigos,
me deparei com os realizados em UTIs,
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mostrando que pacientes infartados que
apresentam alguma crença tinham 30%
a mais de chances de recuperação e em
comparação com os que se diziam ateus.
Também os que tinham conjuga, ou aqueles que recebiam maior número de visitas
de familiares e amigos, mostravam sinais
de recuperação maiores e mais rápidos.
Parecia lógico essa relação entre a
espiritualidade e a resiliência, que é a
capacidade de gerenciar melhor os momentos de dificuldade por maior capacidade adaptativa, porém, hoje temos demonstrações cientificas com a relação.
Obviamente que o intuito deste artigo não é fazer com que as pessoas
tornem-se religiosas para protegeremse mais. Até porque, falo em espiritualidade, e não em religiosidade, pois
temos visto muita manipulação da fé
das pessoas .Há de se ter muito cuidado
para que a fé não seja escravizada pela

religiosidade excessiva.
Sem a venda de terrenos no céu parece ser um mercado crise e seus” corretores”, Locupletando-se totalmente
com a fragilidade humana. Quanto mais
difícil a situação, mais fácil de seguir
salvadores.
Em suma, comprovado esta que a
espiritualidade das pessoas lhes permite suportar melhor as agruras físicas
e emocionais, embasados na crença de
que um ente superior os protege e viem
nesses processos, muitas vezes, razões
ligadas ao crescimento espiritual, entendendo ser a dor um dos caminhos
da elevação, conforme disse budha. O
outro é o amor.
(*) 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
Antonio Celso Mendes (*)

A força consciente do Espírito

C

omo podemos constatar,
diante da complexidade do
real, há em nós a presença de uma intuição semelhante em todas as consciências
individuais, procurando obter uma
compreensão unificada para tudo
o que ocorre e nos afeta. Ora, este
comportamento peculiar só pode
ter como causa a presença em nós
de um Espírito Transcendente que
nos capacita a ter essas aspirações,
selos das características especiais
que revestem nossa espécie.
Não obstante, em primeiro lugar, temos que reconhecer que no
surgir de nossos pensamentos, eles
não aparecem seguindo uma linha
direta em sua ocorrência, nos levando a constatar como eles são
virtuais e dependentes de inúmeros fatores aleatórios, como a imaginação, as intuições, o hábito e as
inspirações momentâneas, como
constataram HENRI BERGSON e GILES DELEUZE, entre outros.
Por outro lado, a ciência tem
comprovado que suas maiores descobertas foram resultados de intuições momentâneas ocorridas até
mesmo durante o sono, como um
fiat luminoso a despertar novas leis

e soluções. Ora, isto não ocorre de
forma natural, nos demonstrando
que a verdade das coisas é mágica,
de características místicas.
Igualmente, há inúmeros casos
de gênios precoces, cujas explicações espiritualistas soam como

graças divinas, em WOLFGANG
AMADEUS MOZART, LOPE DE VEJA,
ARTHUR RIMBAUD, PASCAL e GUSTAVE MAHLER, como também entre centenas de crianças tidas como
superdotadas, sem dúvida que expressam uma realidade espiritual

que nos comprovam, com abundância, a excepcionalidade das interconexões espirituais.
Ora, isto nos certifica que a presença do Espírito em nós é a causa
principal dessas ocorrências, oferecendo um sentido para todas as coi-

sas, inclusive dos males que tanto nos
afligem, ultrapassando a indiferença
da Natureza para com eles. Conforme
nos indica a ciência, até os átomos
possuem características que se conformam à nossa psique, se comunicando a distância, e comprovando
assim a existência de uma realidade
universal de interligações comunicativas. Em complemento, os milagres
e as orações constituem os casos
mais concretos da força consciente
do Espírito, ao nos colocar na presença virtual com as dimensões celestes,
que se constituem em verdadeiros
laços de amor e simpatia recíprocos.
Para nós humanos, as interconexões
místicas nos revelam a variedade e
a intensidade que as dimensões espirituais têm para conosco, como as
inúmeras aparições de Nª SRA, em
Lourdes, Fátima ou Aparecida, derramando em abundância um caudal de
graças e recuperação da saúde para
todos os seus devotos.
(*) 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

BOAS PRÁTICAS

Localizando irregularidades em trabalhos científicos
Editoras usam inteligência artificial para detectar imagens alteradas em artigos científicos

D

esde janeiro de 2021, os
manuscritos aceitos para
publicação nas 10 revistas
editadas pela Associação
Americana para Pesquisa do Câncer
(AACR) são submetidos ao escrutínio de um software de inteligência
artificial (IA) capaz de identificar,
em minutos, imagens duplicadas
ou adulteradas, com partes giradas,

invertidas e esticadas. A expectativa é que a tecnologia – chamada
Proofing e desenvolvida pela empresa israelense Rehovot – reduza
a incidência desse tipo de problema
após a publicação dos trabalhos.
“Estamos bastante satisfeitos
com os resultados até agora”, disse
à revista Nature Daniel Evanko, diretor de operações da AACR. A ado-

ção desse tipo de tecnologia é considerada uma tendência que deve
ganhar força nos próximos anos.
Em julho de 2021, a Sociedade Americana para Pesquisa Clínica passou
a usar o mesmo programa em manuscritos aceitos para publicação
no Journal of Clinical Investigation
e JCI Insight. Também a editora Sage
adotou esse software em outubro de

2021 em cinco de seus periódicos na
área de ciências da vida.
Já a editora Frontiers foi por outro caminho. Desenvolveu seu próprio software de verificação de imagens, em uso desde agosto de 2020.
A Springer Nature, por sua vez, diz
que está avaliando algumas ferramentas, enquanto coleta dados para
seu próprio software, o qual combi-

nará elementos complementares de
IA e humanos para identificar imagens problemáticas. Recentemente, editoras científicas criaram um
manual para identificar artigos com
imagens adulteradas ou duplicadas
e combater esse tipo de má conduta
(ver Pesquisa FAPESP nº 309).
(*) Revista Pesquisa FAPESP (02/2022)
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sociedade global
Ines Eisele (*)

Como reconhecer fake news?
Desinformação – seja sobre covid-19, mudanças climáticas ou migração – se espalha seis vezes mais rápido nas redes
sociais do que fatos. Mas como identificar e verificar notícias falsas, principalmente num ano de eleições? Aqui, algumas dicas.

D

urante a campanha eleitoral de 2018, milhões de
mensagens foram enviadas pelo WhatsApp em
favor do então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Entre outras coisas, elas sugeriam que o PT
planejava uma ditadura comunista
ou queria legalizar a pedofilia no
Brasil.
Em abril de 2021, uma captura
de tela com uma citação da copresidente do Partido Verde alemão
Annalena Baerbock circulou no
Facebook. Nela, a então candidata
a chanceler federal supostamente
pedia o fim da criação de animais
de estimação, porque eles liberariam muito CO2.
Durante a pandemia, vários vídeos e postagens de médicos cujas
declarações sobre o coronavírus
contradiziam outras descobertas
científicas se tornaram virais. O
mesmo aconteceu com milhares
4

de afirmações falsas sobre vacinas
contra a covid-19.
O que esses exemplos têm em
comum? Todos são fake news:
notícias falsas ou desinformação,
ou seja, informações parcialmente ou mesmo completamente erradas que são disseminadas deliberadamente, por exemplo, para
influenciar opiniões políticas ou
para gerar o máximo de cliques
possível.
As notícias falsas geralmente se
espalham com a velocidade da luz
e se tornaram um problema real
no mundo digital. Muitos usuários
têm dificuldade em distingui-las de
informações confiáveis.
Por isso, aqui estão algumas
dicas sobre como conter a enxurrada de informações falsas na
internet. Este artigo é principalmente sobre fake news em forma
de texto: a DW publicará em breve
mais artigos sobre como identifi-
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car fotos e vídeos falsos.

1) É oportuno
suspeitar

No último Relatório de notícias digitais do Instituto Reuters
da Universidade de Oxford, mais
da metade dos entrevistados disse ter visto informações falsas ou
enganosas sobre o coronavírus na
semana anterior. Mais de um quarto se lembrava de ter recebido fake
news sobre celebridades.
Isso mostra que qualquer pessoa que usa a internet – inclusive
as plataformas de troca de mensagens – deve mostrar um grau saudável de desconfiança e não levar
tudo ao pé da letra – especialmente
quando se trata de tópicos que lidam com emoção ou controvérsias,
algo que parece chocante ou espetacular demais.
Foi esse o caso da alegada citação da copresidente do Partido

Verde alemão, Annalena Baerbock, mencionado anteriormente. Ela
nunca pediu que a criação de animais de estimação fosse proibida,
mas, mesmo assim, muitos acharam que a citação fosse genuína.
Isso provavelmente teria sido
evitado se o usuário da internet tivesse feito as seguintes perguntas:
- É um assunto que me desperta a atenção em particular, por
exemplo, porque eu mesmo tenho
animais de estimação?
- Está claro de onde vem a informação, ou seja, em que ocasião
a citação teria sido feita?
- A informação – neste caso, a
declaração de Baerbock – parece
plausível?
- Quem poderia estar interessado em espalhar tal mensagem,
neste caso, presumivelmente, para
desacreditar a candidata verde e
seu partido?
- Existem outras indicações de

origem duvidosa, tais como erros
ortográficos?

2) Quem está por
trás disso?

As notícias falsas geralmente
chegam aos usuários por meio de
publicações em plataformas como
Facebook, Twitter ou Instagram.
Confira a conta usada para difundir
a mensagem: por vezes, isso revela
muito sobre os interesses e convicções do autor. Talvez nem haja ninguém real por trás do perfil, mas
sim um bot ou troll (mais sobre o
tema num futuro artigo).
Outra forma de divulgar informações duvidosas é por meio
dos serviços de mensagens, como
WhatsApp, Telegram e Messenger.
Um exemplo disso são as já mencionadas mensagens de WhatsApp
com que os brasileiros foram bombardeados durante a campanha
presidencial de 2018.

SOCIEDADE GLOBAL
maior número de cliques possível.
Observando com atenção, é
possível descobrir se acessou um
site controlado pelo Estado, um
blog privado ou até mesmo um site
satírico. Os sinais de alarme para
sites duvidosos incluem a falta da
seção "Quem somos", bem como
erros de texto, publicidade excessiva e layout pouco profissional.
Vamos dar uma olhada em
worldnewsdailyreport.com como
exemplo. Visualmente, o site parece moderno e profissional, mas
muitos dos artigos mostram curiosidades.
Por exemplo, um navio que
desapareceu no Triângulo das Bermudas aparece depois de anos no
Saara, um cabeleireiro acaba na
prisão por fazer bonecos vodu com
o cabelo cortado de seus cliente: E
essa ainda é uma das histórias de
crimes inofensivos: segundo outro
texto no site, um irmão e uma irmã
de Nova Jersey, EUA, podem se casar após uma batalha legal de dez
anos.
Uma inspeção mais cuidadosa
revela: trata-se de um site de sátira. O logotipo do portal diz "World
News Daily Report – Where fatcs
don't matter" – onde os fatos não
importam". E rolando a barra lateral até o fim, encontra-se outra explicação de que todas as "notícias"
no site foram inventadas.
Mas tenha cuidado: por trás
de links desconhecidos também
pode haver tentativas de acessar
seus dados para fins fraudulentos.
Se lhe for solicitado para introduzir senhas ou dados pessoais num
local duvidoso, pode-se tratar de
phishing, ou seja, um site falso que
tenta adquirir ilicitamente dados
pessoais, bancários e financeiros.

De acordo com uma investigação do jornal Folha de S. Paulo, empresas brasileiras encomendaram a
provedores de serviços de internet
o envio de mensagens em massa a
favor do então candidato Jair Bolsonaro. Os números de telefones celulares dos destinatários vieram da
campanha eleitoral do extremista
de direita e de terceiros.
Se você receber um conteúdo
por meio de um serviço de mensagens, pode perguntar ao remetente
de onde ele obteve as informações.
Muitas vezes, a pessoa simplesmente a encaminhou sem questio-

nar a veracidade ou a origem – o
que não é um bom sinal.
O problema da retransmissão
de mensagens falsas se tornou tão
grande que o WhatsApp introduziu algumas mudanças: se a etiqueta "encaminhada" aparece logo
acima do texto, imagem, áudio ou
link, isso significa que ela foi encaminhada para você. Se houver um
ícone de setas duplas e a etiqueta
"encaminhada com frequência" é
exibida, o conteúdo passou por cinco ou mais conversas antes de chegar até você.
Se uma mensagem já foi com-

partilhada com tanta frequência,
ela só pode ser reencaminhada com
certas restrições. Em alguns países, tais mensagens chegam com
uma pequena lente de aumento:
ao clicar nela, pode-se fazer uma
pesquisa no Google com o texto da
mensagem.
Se o texto tiver um link, também vale verificar a qual mídia ou
página ele leva. O fato de haver um
link não significa que a informação
esteja correta! Existem sites que
desconsideram os princípios jornalísticos e se concentram em dramatizações e exageros em prol do

3) É verdade o que
foi alegado?

E agora chegamos ao conteúdo
real de uma postagem, uma mensagem encaminhada ou qualquer
outro texto que também deve ser
examinado criticamente. Em outras
palavras: o que é dito ou mostrado
parece coerente e imaginável?
Para saber mais sobre o respectivo tema, se pode pesquisar o que
mais há sobre o tema nas máquinas de busca como o Google. Por
exemplo, se um político fez uma
declaração histórica ou algo inovador aconteceu, a notícia provavelmente constará de outros meios de

comunicação de renome. A melhor
maneira de encontrar esses resultados nas máquinas de busca é na
guia "Notícias". Também se pode
modificar as opções de pesquisa,
tais como o período de publicação
ou idioma.
Os sites de órgãos oficiais e
instituições reconhecidas também
são um bom lugar para obter informações confiáveis. O da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por exemplo, é uma
fonte muito melhor de informações
sobre o coronavírus do que vídeos
no YouTube de médicos isolados.
Mesmo que sejam especialistas, é
possível que representem opiniões
individuais, não deem uma visão
geral sobre o assunto ou mesmo
sejam negacionistas.
Se já existem referências concretas à origem da informação na
notícia que pretende verificar – tal
como um estudo específico, um
programa de partido ou um discurso – então, se possível, confira o
que o original realmente diz. Às vezes, as citações são encurtadas ou
retiradas do contexto para dar-lhes
um significado diferente.
Existem também vários sites dedicados a esclarecer notícias falsas.
Você pode até encontrar um artigo
que já expõe a notícia como falsa. No
Brasil, há seções desse tipo nos sites
da Folha de S. Paulo, O Estado de S.
Paulo, Agência Lupa, G1 e outros.

4) Não encaminhe
tudo!

Como usuário da internet, você
pode também ajudar a combater
a influência negativa das notícias
falsas ao simplesmente não encaminhar sem pensar tudo o que recebe. Porque é exatamente isso que
muitas vezes acontece: a desinformação não se espalha por má-fé ou
convicção firme, mas por falta de
atenção. Além disso, muitos se deixam guiar pelas emoções.
O melhor é não passar nada
adiante se tiver dúvidas sobre a
origem da informação e quão confiável ela é. Em vez disso, comunique
ao remetente suas ressalvas. Você
também pode relatar a suspeita de
mensagem falsa aos operadores da
plataforma e/ou a um site de checagem de fatos.
(*) Ines Urzula Eisele, jornalista de
Ottmarsheim, Baden-Wurttemberg,
Germany colaboradora da Deutsche Welle
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guerra russia x ucrânia
Shin Suzuki (*)

Como a implosão da URSS está
na raiz da guerra na Ucrânia
Após o colapso da União Soviética em 1991, o historiador norte-americano Francis Fukuyama fez uma análise ambiciosa
e cunhou uma expressão que marcou a época: fim da Guerra Fria.

A

democracia liberal ocidental era a forma de governo
vencedora e dominaria o
mundo a ponto de decretar
"o fim da história". A desintegração
da antiga URSS acabou, na verdade,
por criar as condições para a maior
tensão mundial em décadas.
O presidente Vladimir Putin
justifica o ataque militar que gera
uma crise humanitária de grandes
proporções e desrespeita leis do direito internacional ao apontar uma
tática expansionista da Otan, a
Aliança Militar do Atlântico Norte,
em direção ao território russo.
Os componentes geopolíticos
do atual conflito passam pelo que
analistas internacionais consideram equívocos históricos dos Estados Unidos e da Otan a partir de
1991. Mas há outros fatores-chave
da questão como a estratégia russa de constante interferência sobre
ex-repúblicas soviéticas (15 países
surgiram com o colapso da URSS) e
um plano agressivo de retomada de
sua influência mundial.
"É inegável que os EUA perderam uma oportunidade histórica no
final da Guerra Fria de criar uma
comunidade de segurança na Europa que englobasse a Rússia", diz Felipe Loureiro, professor de Relações
Internacionais da USP e coordenador do Observatório da Democracia
no Mundo (ODEC-USP).
"Dito isso, a forma como a Rússia agiu [ao atacar a Ucrânia] é injustificável do ponto de vista das
relações internacionais, do direito
internacional."
A partir dos anos 1990, a Otan
abriu suas portas para países que
pertenceram ao bloco comunis6

Jóias arquitetônicas da Ucrânia estão sendo destruídas

ta (República Tcheca, Eslováquia,
Hungria, Polônia, Bulgária, Romênia, Albânia), ex-repúblicas soviéticas (Estônia, Letônia e Lituânia)
e países dos Balcãs (Croácia, Eslovênia, Montenegro e Macedônia do
Norte), essa uma região de laços
tradicionais com a Rússia.
Depois começaram as conversas
para inclusão na Otan de Ucrânia e
Geórgia, duas outras ex-repúblicas
soviéticas.
"A diplomacia russa questionava a expansão da Otan no Leste Europeu argumentando que, uma vez
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que o Pacto de Varsóvia [a aliança
militar do bloco comunista] foi extinto no fim da Guerra Fria, a Otan
também deveria ter sido extinta",
afirma Vicente Ferraro, mestre em
ciência política pela Escola Superior de Economia de Moscou e pesquisador do Laboratório de Estudos
da Ásia da USP.

Pós-Guerra Fria

"A intervenção da aliança em
Kosovo em 1999 [na Guerra dos Balcãs] representou um dos primeiros
grandes atritos entre EUA e Rússia

no período pós-Guerra Fria. Em um
discurso emblemático em 2007, Putin ressaltou o seu incômodo com a
presença e atuação da aliança próximo às fronteiras russas, chegando a fazer ameaças concretas", diz
Ferraro.
Para Felipe Loureiro, a decisão
de primeiro manter a Otan e depois
expandir para o leste foi resultado
de fatores múltiplos e complexos,
não única e exclusivamente de um
projeto hegemônico dos EUA.
"Mas quando você expande
uma determinada aliança, quando

você se arma no sistema internacional, é compreensível que um
outro país, principalmente uma
potência aniquilada no pós-Guerra
Fria, interpretasse isso como algo
que a ameaçasse", analisa.
Em seu livro de memórias, Robert M. Gates, ex-secretário norteamericano de Defesa nas gestões
George W. Bush e Barack Obama,
disse que "a relação com a Rússia
foi muito mal administrada depois
que [George] Bush [pai] deixou o
governo em 1993".
Vicente Ferraro lembra, no en-

guerra russia x ucrânia
tanto, que os países do Leste Europeu e as ex-repúblicas soviéticas tiveram seus próprios motivos para
a adesão à Otan.
"Vale salientar que a expansão
da Otan e da União Europeia no
Leste não foi uma simples invasão.
Houve a intenção de países da região em aderir à aliança em consideração a fatos históricos, políticos
e ideológicos. Havia temor de um
eventual expansionismo russo. A
atuação da URSS no Leste Europeu
durante a Guerra Fria deixou ressentimentos na região, do mesmo
modo que a atuação dos EUA deixou ressentimentos na América Latina", diz.

Interferência na
vizinhança

A influência atual da Rússia em
países vizinhos se manifesta de
forma política, econômica e militar. Moscou lidera uma aliança militar, a Organização do Tratado de
Segurança Coletiva (OTSC), que inclui Armênia, Belarus, Cazaquistão,
Quirguistão e Tajiquistão.
No último dia 6 de janeiro, enquanto a tensão crescia na Ucrânia,
a Rússia mandou milhares de paraquedistas ao Cazaquistão como
"tropas de manutenção de paz"
para controlar as manifestações
populares contra o presidente local
por causa da alta do combustível.
"Em 2005, Putin declarou que o
fim da URSS foi 'a maior catástrofe geopolítica' do século 20, dando
indícios de sua intenção em restabelecer, ao menos em parte, a influência russa nos países vizinhos",
diz Ferraro, do Laboratório de Estudos da Ásia da USP.
"Tal paradigma causou apreensão em países vizinhos, como a
Ucrânia."
Em 2008, o presidente russo
Dmitry Medvedev (Putin foi designado premiê à época) afirmou que
o país tinha poder de veto sobre a
política interna dessas nações por
conta de "interesses privilegiados"
da esfera russa.
"A partir de 2008, a Rússia passou a recorrer ao uso da força para
resguardar a sua hegemonia no espaço pós-soviético. Naquele período, invadiu a Geórgia para repelir
um ataque do governo local contra
uma região separatista. Durante a
crise ucraniana de 2014, incorporou a Crimeia ao seu território e
deu suporte militar e econômico às
lideranças separatistas do Leste",

afirma Ferraro.

Mitologia e
identidade russa

A consolidação de Putin no poder também marcou a construção
de um projeto que resgata as conquistas do passado russo e uma
ideia de "homem forte".
"A gente pode dizer que esse
conflito na Ucrânia faz parte de um
projeto de longo prazo do Putin. Ele
tem uma concepção de nacionalismo russo que a gente pode dizer
que é bem próxima à concepção do

czarismo no final do século 19", diz
Loureiro, do departamento de relações internacionais da USP.
"É a ideia de uma nação panrussa que, apesar das diferenças
étnicas, tem uma língua comum,
uma religião comum (o cristianismo ortodoxo) e a centralidade
na figura do czar, que no caso da
Rússia contemporânea é o próprio
Putin."
Na concepção de Grande Rússia, há dois países cruciais: a Bielo-Rússia (pequena Rússia, a atual
Belarus, aliado mais próximo de

Putin) e a Ucrânia.
"No século 9, vikings que utilizavam o rio Dnieper para comercializar madeira e âmbar entre o
mar Báltico e o Mar Negro se estabeleceram nas cercanias de Kiev",
explica Fabiano P. Mielniczuk, coordenador de ciência política da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul,
"O líder era chamado Rurik.
Ele e seu filho são considerados
os primeiros governantes dos
Russos (chamados na época de
Kievan Rus). Com o tempo, os Rus

O Papa a Kirill: a guerra é sempre injusta.
“Quem paga são as pessoas”
Mesmo que “antigamente em nossas Igrejas se falasse de guerra
santa ou guerra justa”, hoje “não se pode mais falar assim”. De fato,
desenvolveu-se a “consciência cristã da importância da paz”.
A reportagem é de Paolo Rodari, publicada por La Repubblica, 16-032022. A tradução é de Luisa Rabolni.

A

s palavras proferidas por
Francisco em uma conversa
telefônica com o patriarca
ortodoxo de Moscou Kirill confirmam a vontade de fazer tudo para
que a guerra termine. E mesmo
que não haja uma mediação política da Santa Sé em ato, o Papa está
pressionando para que a Rússia e
a Ucrânia venham a negociar.
Não por acaso, tanto Francisco
como Kirill sublinharam a excepcional importância do processo de
negociação em curso porque, disse o Papa, "a Igreja não deve usar
a linguagem da política, mas a linguagem de Jesus". E mais: "quem
paga a conta da guerra são as pessoas, são os soldados russos e são
as pessoas que são bombardeadas
e morrem". E "como pastores, temos o dever de estar perto e ajudar
todas as pessoas que sofrem com
a guerra. Nossos corações não podem deixar de chorar diante das
crianças, das mulheres mortas,
de todas as vítimas da guerra. A
guerra nunca é o caminho. O Espírito que nos une nos pede como
pastores que ajudemos os povos
que sofrem com a guerra".
O telefonema do dia 17 também serve a Francisco para manter
abertas as relações com o patriarcado. No domingo passado (13/03),

“Quem paga a conta da guerra são as pessoas”, disse o papa Francisco
em conversa telefonica com o patriarca ortodoxo de Moscou, Kirill.

no Angelus, o Papa havia tomado
implicitamente distância do sermão chocante do patriarca que justificava a guerra como uma ação
contra os lobbies homossexuais. E
hoje ele confirma sua posição ao
confirmar que está ciente de que o
que está sendo travada é uma verdadeira guerra: "Não é apenas uma
operação militar, mas uma guerra
que semeia morte, destruição e
miséria", disse não por acaso o secretário de Estado, Cardeal Pietro
Parolin, durante a missa na Basílica
de São Pedro pela paz na Ucrânia,
na presença do Corpo Diplomático

acreditado junto à Santa Sé.
O plano que o Papa seguirá
aqui será puramente religioso.
Ontem ele convocou, para o dia
25 de março, durante a Celebração da Penitência na Basílica de
São Pedro, a consagração ao Imaculado Coração de Maria da Rússia e da Ucrânia. O mesmo ato,
no mesmo dia, será se realiza em
Fátima pelo Cardeal Krajewski,
Esmoleiro de Sua Santidade.
(*) REVISTA IHU ON-LINE (https://www.
ihu.unisinos.br/78-noticias/616997-opapa-a-kirill-a-guerra-e-sempre-injustaquem-paga-sao-as-pessoas)

se espalharam para além de Kiev
[atual capital da Ucrânia] e chegaram até Moscou. Com o tempo
também, eles se dividiram em
principados e passaram a disputar o poder."
Por isso, observa Loureiro, "a
Ucrânia tem espaço importante
no imaginário da identidade nacional".
Esse nacionalismo está no cerne do conservadorismo russo, que
defende "valores tradicionais" em
oposição ao que chamam de "valores liberais ocidentais decadentes"
- aprovação do casamento gay, diminuição do protagonismo masculino e falta de centralidade no papel
da família.

Aliança com a
China

Mielniczuk analisa que "Putin
representa o que restou aos russos
na busca pela redefinição das suas
identidades após o fim da guerra
fria. O Ocidente fechou as portas
para negociações sérias sobre o
papel dos russos na ordem pósGuerra Fria, tratando-os como perdedores".
"O processo de reconstrução da
identidade russa se desenvolveu
tendo o Ocidente como antagonista", complementa.
É um interesse comum com o
líder chinês Xi Jinping, com quem
Putin anunciou uma "parceria sem
limites".
"A ordem será marcadamente multipolar novamente. Por ser
uma invenção ocidental, o aumento
de poder de polos não ocidentais
vai necessariamente se refletir em
uma crítica às instituições do ocidente, como a democracia liberal",
diz Mielniczuk.
Loureiro diz que "Putin vem
transformando o estado russo em
um estado crescentemente autocrático e centrado na personalidade dele. Ele e Xi Jinping sustentam que os regimes que eles
comandam garantem maior centralização, maior coerência, uma
suposta maior unidade coletiva
que representa mais eficiência,
rapidez e coerência para lidar com
os desafios do século 21".
"Esse me parece que vai ser um
embate importante, ideologicamente falando, das relações internacionais no século 21."
(*) Shin Suzuki, da BBC News Brasil em
São Paulo.
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ecologia
Carlos Fioravanti

As causas
pouco
lembradas
das
inundações

Assoreamento de rios, ocupação de áreas
de risco e precariedade das estruturas de
atendimento a emergências ampliam o impacto
das chuvas de verão, cada vez mais intensas
são causas que merecem ser mais estudadas.
Petrópólis é exemplo da falta de planejamento
8
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Água, entulho e lama descem o morro com fúria levando tudo no caminho.

D

ia 1º de fevereiro, Dia Nacional da Defesa
Civil, trouxe más notícias. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec), do
Ministério do Desenvolvimento Regional, e o
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) divulgou uma pesquisa mostrando a precariedade da Defesa Civil nos municípios
brasileiros. Esse órgão faz mapeamentos de áreas de
risco de inundações, deslizamentos e secas, promove
as medidas de prevenção e socorre as populações atingidas por desastres naturais.
De acordo com o trabalho, cujos resultados iniciais
foram debatidos em um seminário em novembro de
2021, a Defesa Civil de 72% dos 1.993 municípios cujos
representantes responderam a um questionário on-line
não têm orçamento próprio; em 59% das localidades,
apenas uma ou duas pessoas formam a equipe desse
órgão. Também faltam viaturas (67% dos casos), importantes para vistoriar áreas de risco ou atender a
população, e computador (30%), indispensável para
processar os levantamentos de áreas de risco.
“Sem uma Defesa Civil municipal bem equipada
e com orçamento próprio, é praticamente impossível
implementar os planos de prevenção dos chamados
desastres naturais, que prefiro chamar de desastres
socioambientais, porque não dependem apenas do
clima”, comenta o sociólogo Victor Marchezini, do Cemaden, um dos autores do levantamento. Desastre,
ele definiu, é resultado da interação de uma ameaça
natural, como chuvas intensas ou contínuas, com vulnerabilidades territoriais, como a ocupação de áreas
impróprias para moradia, e falhas no planejamento
urbano e nas políticas públicas de redução de riscos,
que incluem medidas como a drenagem e obras de
contenção de encostas.
“Culpar a chuva atípica ou as pessoas que moram
em áreas suscetíveis a desastres é uma forma de as
autoridades públicas se eximirem de suas responsabilidades em vez de cuidar do ordenamento territorial
e planejamento urbano”, observa Marchezini. “O que
mata não é exclusivamente a chuva, mas principal-

mente a ausência das medidas preventivas para proteger a população de extremos de chuva”, reforça o
climatologista José Marengo, coordenador de Pesquisa
e Desenvolvimento do Cemaden.

Medidas incipientes

Vários trabalhos realizados no Brasil e no exterior
corroboram as afirmações dos pesquisadores do Cemaden, mostrando que o aquecimento global favorece a
ocorrência de chuvas intensas e as medidas de adaptação de cidades brasileiras à crise climática ainda são
incipientes. Em áreas expostas aos riscos de desastres
decorrentes de chuvas intensas vivem 8,3 milhões de
pessoas, de acordo com um trabalho de 2018 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). De
acordo com um levantamento de 2020 do Banco Mundial, de 1995 a 2019 os desastres naturais causaram
prejuízos de R$ 336 bilhões no Brasil, principalmente
nas regiões Nordeste e Sul.
O impacto das chuvas depende essencialmente de
fragilidades locais prévias, argumentaram Myanna
Lahsen, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe), e Jesse Ribot, da Universidade Americana, em
Washington, nos Estados Unidos, em um artigo publicado em dezembro de 2021 na revista científica Wires
Climate Change. Marengo concorda: “Não é correto
atribuir apenas às mudanças climáticas os desastres
naturais, que causam mortes, como no sul da Bahia
no final de 2021”. Outros fatores, como a remoção da
cobertura vegetal, a ocupação das margens de rios e a
política de ocupação do solo, com construções em áreas de risco, contribuem para as tragédias associadas
com as chuvas de verão.
Os cientistas tentam, há quase 50 anos, ampliar a
visão sobre os desastres naturais. Em um artigo publicado na Nature em abril de 1976, os geógrafos Phil
O’Keefe e Ken Westgate, da Universidade de Bradford,
e o filósofo da ciência Ben Wisner, da Universidade de
Sussex, ambas no Reino Unido, argumentaram que os
desastres resultam mais de fatores socioeconômicos
do que naturais, observaram que a frequência de de-
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Carros empilhados e ruas que desaparecem sob a água

sastres naturais é maior em países
mais pobres, por causa da vulnerabilidade da população, e recomendaram: “O planejamento preventivo deve começar com a remoção
de conceitos de naturalidade dos
desastres naturais”.
Em 10 de janeiro deste ano,
na Communications Earth & Environment, Emmanuel Raju, da
Universidade de Copenhague, na
Dinamarca, Emily Boyd, da Universidade Norte-Oeste, na África do
Sul, e Friederike Otto, do Imperial
College London, do Reino Unido,
reiteraram: “Perigos naturais como
inundações, secas e ondas de calor
tornam-se desastres como resultado da vulnerabilidade social, ou
seja, uma propensão das pessoas,
sociedades e ecossistemas a serem prejudicados. Muitas vezes, o
status social, político e econômico
das pessoas determina a natureza
dos impactos diferenciais e desproporcionais”. Eles argumentam que
uma abordagem proativa poderia
ser mais eficiente para evitar os
impactos dos eventos climáticos do
que chamá-los de naturais.

Avanços

“Ainda precisamos reforçar a percepção de risco em prefeitos, governadores, senadores e deputados para
que cuidem da prevenção dos desastres ao longo de todo o ano, não apenas nos meses de chuvas mais fortes”,
alerta Marengo. Um estudo do Cemaden verificou que as águas de esgoto
decorrentes da falta de saneamento
que caem em encostas da cidade de
São Paulo podem causar deslizamentos, tanto quanto as chuvas.
Apesar do descaso, o pesquisa-

dor observa melhorias no monitoramento de riscos climáticos e de desastres e na resposta aos desastres
naturais. O Cemaden acompanha em
1.038 municípios o risco de inundações e deslizamentos e em 1.140 o
de secas, principalmente na região
Nordeste. Quando necessário emite alertas climáticos para a Defesa
Civil federal, que aciona a estadual,
que por sua vez avisa a municipal.
Desse modo, segundo Marengo,
tem sido possível realocar as populações em áreas de risco e amenizar o impacto das inundações. “Em
janeiro de 2020, chuvas mais intensas que as de Nova Friburgo em
2011, com quase mil mortes, causaram 67 mortes em Belo Horizonte”,
diz. “Diminuiu bastante, mas ainda
é muito.”
A cidade do Recife reduziu o
risco de desmoronamento de encostas em áreas de risco por meio da
construção de muros, escadas, caixas-d’água e fossas, a restauração
de telas de proteção contra erosão
e abertura de canaletas. A prefeitura cede o material e os moradores
a mão de obra. Além de 383 obras
concluídas, há 252 em andamento.
“Construir um muro de contenção pode salvar muitas vidas”,
reitera o oficial da Guarda Civil Joel
Malta de Sá, coordenador-geral da
Defesa Civil do município de São
Paulo, um dos órgãos da prefeitura
mobilizado pelo Plano Preventivo
Chuvas de Verão (PPCV), implantado em novembro de cada ano para
monitorar e combater as enchentes
e alagamentos na capital.
Por causa da excessiva impermeabilização da cidade e do crescimento dos assentamentos infor-

mais, diz ele, “não temos como
dizer que não haverá mais alagamentos e enxurradas na cidade de
São Paulo”. “Mas podemos intervir
e tornar o desastre menor”, enfatiza. Segundo ele, a Defesa Civil faz
monitoramento e vistorias constantes nas 493 áreas de risco da
cidade. As informações são repassadas para as subprefeituras, que
cuidam das obras de reparo.

Recuperação

Marchezini, com outros pesquisadores, esteve em União dos
Palmares, Alagoas, em junho de
2011, um ano depois de uma grande inundação devastar o município.
“Os moradores que aguardavam a
reconstrução de suas casas ainda
estavam em barracas superquentes,
com esgoto a céu aberto, na beira da
rodovia que chega ao município”, ele
observou. Em Teresópolis, na serra
do Rio de Janeiro, havia moradores
em abrigos seis meses depois do
deslizamento que soterrou bairros
inteiros em janeiro de 2011.
“Em geral as políticas de proteção
social são bastante falhas”, comenta
o pesquisador. “Raramente se pensa
em reconstruir a economia, criando
oportunidades de emprego para as
pessoas que perderam suas casas ou
seus negócios. Em Ilhota, em Santa
Catarina, que visitei em 2008 após
uma grande inundação, os desabrigados haviam perdido suas plantações e não tinham onde trabalhar,
enquanto os empresários, também
desabrigados, tinham de pagar os
funcionários e fornecedores mesmo
após perderem suas casas e fontes
de renda.” O livro Abandonados no
desastre, publicado em 2011 com

apoio do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sintetiza
suas observações e conclusões.
Há casos em que a população
demonstra ter boa capacidade de
reação. Com apoio da FAPESP, Marchezini acompanhou a reconstrução
de São Luiz do Paraitinga (SP), destruída em janeiro de 2010 por causa de um transbordamento colossal
do rio Paraitinga. De imediato, observou, os próprios moradores agiram com rapidez para responder à
enchente e, depois, intervieram em
audiências públicas, criaram o Centro de Reconstrução Sustentável de
São Luiz do Paraitinga (Ceresta) e
publicaram o jornal quinzenal A
Reconstrução, que relatava a restauração da cidade. Treze anos depois, uma reportagem do programa
Globo rural de janeiro de 2022 mostrou como a reposição de árvores
em morros devastados pela pecuária reduziu o assoreamento do rio e
ajudou a evitar novas enchentes.
Em 2019, com colegas do Inpe,
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e da Universidade do
Vale do Paraíba (Univap), Marchezini expôs uma maquete interativa do centro histórico de São Luiz
do Paraitinga na praça principal da
cidade e em uma escola do ensino
médio. O propósito, como detalhado em um artigo publicado em julho
de 2021 na Disaster Prevention and
Management, além do sentido educativo, era acentuar a preocupação
com a redução de riscos de desastres similares. “Os moradores mais
antigos reconheceram a cidade e o
que fizeram durante a enchente. Os
mais jovens, que não se lembram di-

reito porque eram crianças na época, conheceram o que os moradores
fizeram para se proteger e para recuperar a cidade”, ele relatou.

Projetos (fontes):

Métodos de pesquisa multidisciplinar
em cenários de riscos e desastres:
Subsídios à formulação de sistemas de alerta
centrados nas pessoas e nas multiameaças
(no 18/06093-4); Modalidade Bolsa de Pósdoutorado; Pesquisador responsável Victor
Marchezini (Cemaden); Investimento R$
247.301,50.
INCT para Mudanças Climáticas (no
14/50848-9); Modalidade Projeto Temático
‒ Programa de Pesquisa sobre Mudanças
Climáticas Globais; Pesquisador responsável
José Antônio Marengo Orsini; Investimento
R$ 4.389.577,78.
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jornalismo
J. R. Guzzo (*)

A negação do jornalismo
Onde foi parar a vontade de competir e de dar matéria melhor que a do competidor?

P

arece destinada em breve ao cemitério,
por falência progressiva dos motivos
que tinha para manter-se viva, uma das
piores ideias que a imprensa brasileira

já teve em seus 200 e poucos anos de existência.
Com a diminuição dos casos de covid, e o seu
desaparecimento das manchetes e do horário nobre da televisão, pode estar caindo em exercício
findo, como se diz em português de funcionário
público, o “consórcio” dos principais veículos
da mídia brasileira para divulgar em conjunto

A impressão é que o
sonho de muito jornalista
brasileiro é trabalhar num
grande Pravda nacional,
com redação única e Lula
na cadeira de redatorchefe
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os mesmos números diários sobre mortos na
epidemia. Virou uma coisa de religião. Só esses
números, segundo os jornalistas, são (ou eram)
a verdade, o caminho e a luz. Ficou a cargo do
“consórcio”, desde o dia em que foi criado, o direito exclusivo de dizer quantas pessoas tinham
morrido na véspera — nenhum outro poderia ser
admitido, sob pena de incentivo ao genocídio e
sabe lá quanta desgraça ainda pior.

jornalismo
Não haveria mais perigo, a

partir daí, de que “o Bolsonaro” inventasse números e acabasse, em
sua estratégia de “desinformação”,
com os objetos de desejo mais
intensos que a imprensa brasileira
já teve em tempos modernos: o
“fique em casa”, a máscara e o uso
do álcool em gel.
Durante meses a fio, ou até
mais, era o momento do dia mais
empolgante para muito jornalista deste país: a hora de fechar os
mortos da edição com o número
sagrado que baixava do “consórcio”.
Quanto mais alto o número, maior
a alegria nas redações, secreta ou
sem disfarce. “Yesssss!”, exultavase intimamente, a cada vez que
os números produzidos pelo “consórcio” batiam recordes — diários,
mensais, quinzenais, nos dias ímpares, nos dias de chuva, nas vésperas de feriados, nos dias santos
e por aí afora. Era sinal, então, que
a covid continuava a toda. Isso, no
tumulto mental de muito comunicador, iria enfraquecer o governo
Bolsonaro, apressar o fim do capitalismo e dar um impulso decisivo nas lutas pela diversidade, por
mais terras para os índios e contra
o aquecimento global.
CONSÓRCIO
Onde foi parar a vontade de
competir e de dar matéria melhor
que a do competidor?
Foi um momento de ruptura
violenta com a vida inteligente,
mas, até aí, tudo mais ou menos
bem — são coisas que acontecem
e depois, com o passar do tempo,
se dissolvem em sua própria mediocridade orgânica. O que chama a
atenção no “consórcio de mídia” é a
brutalidade do equívoco profissional cometido por quem imaginou e
criou essa deformidade. É simples.
O consórcio é a própria negação da
ideia mais elementar do jornalismo
independente: a capacidade, por
parte de cada órgão de imprensa, de
apurar, escrever e publicar as notícias que julga de interesse para o
público, sem consulta aos vizinhos,
sem a sua licença e sem a interferência de ninguém. Não deveria ter
existido, em nenhuma circunstância — até por uma questão mínima
de amor-próprio.
Os editores, nesse episódio, não
apenas levaram os veículos a abrir
mão do principal patrimônio que
podem ter: a sua identidade como

Dados do Consórcio Covid divulgados no Jornal Nacional (Foto; Reprodução)

órgão de fé pública. Nessa condição,
espera-se que um jornalista não renuncie à sua liberdade de publicar
o que acha correto para os leitores,
ouvintes ou expectadores — e que
assuma a responsabilidade plena
pelo que está publicando. Os criadores do “consórcio” deram, além
disso, uma demonstração de vacilo
profissional. Por que pedir ajuda
ao concorrente para publicar uma
notícia? Será que a gente não tem
competência para apurar as nossas
próprias informações? Onde foi parar a vontade de competir e de dar
matéria melhor que a do competidor? É a vitória do conformismo de
rebanho — o importante é obedecer
a ordens, ser igual ao colega, aceitar,
colocar “limites” na liberdade individual, seguir um comando político.
Disso não sai nada que preste. Só
um Saara mental — um deserto sem
sombra, sem vida e sem alegria.
Não adianta nada, obviamente,
dizer que cada órgão de imprensa
tem um representante no “consórcio”. Por que diabo, então, o
representante não entrega ao seu
próprio veículo o que está entregando ao “consórcio”? A partir daí,
cada veículo que cuide da sua vida
e trate de fazer mais e melhor que
a concorrência. Se é para o sujeito
colaborar com o conjunto e doar a
todos os outros membros do “consórcio” a sua informação, em vez

de levá-la ao lugar onde ele próprio
trabalha, porque tanto jornal, rádio
ou emissora de televisão assim?
Por que quando cai um avião, por
exemplo, não se junta todo mundo para dar o mesmo número de
mortos e feridos? Vidas são vidas,
é o que a mídia diz sem parar há
quase dois anos. Morto de desastre
de avião seria menos importante,
então, que morto de covid? Não
faz nexo. É uma busca inédita, insaciável e irracional pelo coletivo;
a impressão é que o sonho de muito jornalista brasileiro é trabalhar
num grande Pravda nacional, com
redação única, Lula na cadeira de
redator-chefe e nenhum outro veículo em circulação.
“AGÊNCIAS”
É a mesma coisa, ou uma ideia
ainda pior, com as “agências de
verificação” que se dedicam a verificar aquilo que os seus donos
consideram “notícias falsas”, ou
fake news. São os censores de 2021
— uma criação não da autoridade
pública nos regimes de força, como
sempre é o caso nos mecanismos
de censura, mas dos próprios jornalistas. Seria difícil, tempos atrás,
acreditar que um jornalista profissional pudesse se tornar um defensor extremado da proibição de dar
notícia — ou do castigo, inclusive
penal, para quem publicar notícias

proibidas pelas “agências”. Mas é
isso, exatamente, o que aconteceu.
Grupos particulares, sem identidade jurídica ou fiscal, sem diretores legais ou endereço, deram a si
próprios o direito de dizer o que é
verdade e o que é mentira em tudo
o que a mídia publica ou pode publicar. É claro que têm um viés político, e mais claro ainda que viés
é esse: não há uma única agência
de fake news fazendo vigilância sobre notícias falsas contra o governo
federal, por exemplo. Todas, sem
exceção, variam da esquerda para
a esquerda. “Falso”, naturalmente,
é tudo aquilo que o grupo não quer
que seja publicado.
Ao se associarem às “agências de verificação”, os órgãos de
imprensa, mais uma vez, estão
entregando a terceiros uma parte
essencial de sua alma: definir sem
interferência de ninguém o que
é correto e, portanto, passível de
publicação. Um veículo de respeito está aí para isso: apurar as suas
próprias informações, publicar o
que considera fiel aos fatos e assumir a responsabilidade pelo que
publicou. “Se saiu impresso, ou foi
ao ar, é porque nós fizemos o nosso
trabalho, verificamos exatamente o que aconteceu e garantimos
que isso aqui é verdade. É por esse
motivo que o público paga para
ter acesso ao que nós publicamos.

É esse o nosso trabalho. Não é o
governo, nem uma empresa, nem
uma entidade qualquer, seja qual
for, que estão nos instruindo ou
autorizando a dizer isso ou aquilo;
somos nós mesmos.”
Um órgão de imprensa de verdade não precisa de agência de fake
news — faz o seu trabalho de verificação por conta própria, e o selo
de qualidade de suas informações
não tem de ser dado por ninguém,
a não ser por ele mesmo. Também
não faz o papel de polícia do conteúdo alheio, e nem terceiriza a
própria credibilidade. Se essa ou
aquela notícia não saem, é porque
os jornalistas deste ou daquele veículo constataram que ela não é verdadeira; não é porque a “agência
de verificação” não deixou. Não dá
para entregar a outros, para quem
está interessado em fazer jornalismo a sério, a tarefa de apurar nada
do que é publicado. Ou você é responsável por tudo o que publica, ou
não é. Não há meio-termo.
Os jornalistas brasileiros adoraram o “consórcio” e as “agências”.
Não há nada de bom, em nada disso
aí, para leitores, ouvintes e telespectadores.

(*) J. R. Guzzo, jornalista brasileiro,
colunista dos jornais O Estado de S.
Paulo, Gazeta do Povo e da Revista Oeste
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saúde
Mauren Fernandes (*)

5 dicas para cuidar da
saúde do seu coração
Cuidados preventivos e medidas terapêuticas podem evitar doenças e
óbitos por doenças cardiovasculares. Saiba como se prevenir

A

s doenças cardiovasculares
são a maior causa de mortes no Brasil. A Sociedade
Brasileira de Cardiologia
(SBC) estima que, até o fim deste
ano, quase 400 mil brasileiros vão
morrer por doenças do coração e da
circulação. Até o fechamento deste
conteúdo, o “Cardiômetro” da SBC,
contador de mortes por doenças do
coração em tempo real, já registrava
300.124 óbitos. Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou postergadas se houvesse cuidados preventivos e medidas terapêuticas.
No Dia Mundial do Coração
(22/09/2021), a Agência Adventista
Sul-Americana de Notícias (ASN)
conversou com o cardiologista
Marcos Gonçalves, que destacou
maneiras de cuidar bem deste, que
é um dos órgãos vitais que mais

trabalha dentro do corpo humano.
Além de atuar como cardiologista
e intensivista, Gonçalves realiza
palestras em templos adventistas,
onde estimula a melhora do estilo de vida através dos 8 remédios
naturais, que são difundidos pelos
adventistas há mais de 100 anos.
Confira as dicas:
Faça exercícios físicos. Uma das
formas mais eficientes de cuidar da
saúde do seu coração é separar um
momento do dia para fazer exercícios físicos. Afinal, o coração é um
músculo e precisa se exercitar também. Por semana, a Organização
Mundial da Saúde recomenda fazer
entre 150 a 300 minutos de atividade física moderada, ou 75 a 150 minutos de atividade intensa, quando
não houver contraindicação. Divida
esse tempo pelos dias da semana e

você vai perceber que é possível,
sim, incluir isso na sua rotina.
Se alimente corretamente. O
que você come pode ser benéfico ou não para o desempenho do
seu coração. Por isso, escolha alimentos pouco gordurosos e evite
frituras. Os alimentos ricos em fibras são uma excelente opção para
a saúde do coração. E na hora de
preparar ou temperar os alimentos, não precisa exagerar no sal. Ele
pode aumentar o líquido intravascular, sobrecarregando o coração e
os rins, situação que pode levar à
hipertensão.
Evite bebidas estimulantes e
alcoólicas. Um estudo publicado no
Journal of American Heart Association sugere que as bebidas energéticas com cafeína podem elevar
a pressão arterial e até mesmo al-

O que você come pode ser benéfico ou não para o desempenho do seu
coração. (Foto: Shutterstock)

terar temporariamente o sistema
elétrico do seu coração. Associar
bebidas alcoólicas e bebidas estimulantes é ainda mais perigoso,
pois os sintomas podem ser potencializados. Cuidado!
Cuide das emoções. Pessoas estressadas podem experimentar um
aumento em sua pressão arterial e
frequência cardíaca. O estresse crônico expõe o corpo a níveis insalubres e persistentemente elevados
de cortisol, o hormônio do estresse, e também pode mudar a forma como o sangue coagula. Todos
esses fatores contribuem para um
futuro ataque cardíaco ou derrame.
Dedicar tempo para a comunhão
com Deus é uma forma de reduzir

as emoções negativas.
Mantenha
acompanhamento
médico. Escolha um cardiologista
de sua confiança e faça uma visita
ao menos uma vez por ano. Consultar com o especialista pode prevenir o surgimento de doenças no
coração, identificando e tratando
os fatores de risco. Se você sente
dores no peito, cansaço excessivo,
palpitações e falta de ar ao realizar
atividades físicas, talvez seja a hora
de procurar um cardiologista com
urgência.
(*) Mauren Fernandes, Jornalista na
Assessoria de Comunicação da Divisão
Sul-Americana da Igreja Adventista do
Sétimo Dia e Notícias Adventistas

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br

12

| MARÇO 2022 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

não tropece na língua
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

DE HIFENS, PONTOS,
ABREVIATURAS ETC.
--- Escrevendo-se de forma manuscrita deve-se ou não cortar o número 7 (sete)? José
C. M. Pereira, Londrina/PR
A convenção no Brasil é que, manuscrito, o número 7 deve ser cortado, para não
ser confundido com o número 1 (diferentemente dos EUA, por exemplo, em que o 1
manuscrito é só um traço).

Se a frase começar com o verbo querer, não se dirá que o pronome oblíquo está
mal colocado, isto é, não se encontra aí nenhum erro gramatical. Seria considerada
má colocação pronominal se houvesse uma palavra atrativa antes do verbo, situação
que não admite a mesóclise: “Informei na recepção que queria lhe apresentar meus
votos de pronto restabelecimento” (ou que queria apresentar-lhe ou ainda que lhe
queria apresentar).

--- Quando se quer dizer que um elemento tem as propriedades de duas ou mais
coisas, como aromática e cromoterápica, eu diria que é aromocromoterápico ou aromocromoterápico? Geraldo L.S. Jardim, Santo Amaro da Imperatriz/SC

A outra face da questão é que ninguém no Brasil falaria assim, e poucos escreveriam “quer-lhe-ia”, com o uso da mesóclise por causa do futuro do pretérito, a não ser
no início de frase de um texto formal. As formas usuais são as seguintes:

A grafia correta é sem hífen, mesmo quando aromo (ou aroma) é o primeiro dos
elementos de composição: aromoterapia + cromoterapia = aromocromoterapia,
aromocromoterápico. Caso análogo: antropomorfográfico.

Queria lhe apresentar meus votos de felicidade e saúde.

--- Nosso Projeto de Resolução está sendo corrigido e surgiu dúvida quanto ao plural da seguinte palavra composta que está neste inciso: I - planejar, organizar, dirigir,
coordenar e supervisionar projetos e atividades-fim (ou atividades-fins) do órgão e seus
resultados. S. M. Gattringer, Florianópolis/SC

Queria apresentar-lhe minhas felicitações.

Fica a seu critério o uso. As duas formas de plural estão corretas: atividadesfim ou atividades-fins, mas a primeira forma parece ter mais aceitação, assim
como atividades-meio, horas-aula, datas-limite, palavras-chave, cartas-convite, valestransporte, seguros-desemprego e outras composições de dois substantivos em que o
segundo funciona como determinante do primeiro. Mais sobre o assunto na coluna
Não Tropece na Língua nº 197 – De pau-brasil a decreto-lei – plural dos compostos.
--- Por que na frase “quer-lhe-ia apresentar meus votos de pronto restabelecimento”,
o pronome oblíquo está mal empregado? Jaciene Nascimento, Nilópolis/RJ

Gostaria de lhe desejar boa sorte.

Queremos apresentar-lhe nossos cumprimentos.
--- Gostaria de saber se ao dizer “nome da razão social” eu não estou sendo redundante. Claudia, Rio de Janeiro/RJ
Fica redundante, sim. No sentido de "firma", basta dizer "a razão social", "qual é
a razão social?", pois aí já se trata do nome usado pelo comerciante ou industrial no
exercício de suas atividades.
(*) 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

CONTROLES E AUTONOMIA
As Forças Armadas e o sistema político
brasileiro (1974-1999)
Samuel Alves Soares
O objetivo central deste livro é verificar de que
maneira a relação entre o aparelho militar e o
sistema político no período de 1974 a 1999 afetou
a consolidação da democracia do país. Este
aspecto-chave foi desdobrado analiticamente em
dois planos: o legal-institucional e a conjuntura
política.
Páginas: 224
Referência de preço: R$62,00

O FUTURO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA E DA
CIÊNCIA NO BRASIL EM 2040
David Succi Jr. (Org.), Raquel Gontijo (Org.),
Samuel Alves Soares (Org.)
O presente estudo de cenários prospectivos teve
como ponto de partida e motivação as incertezas, preocupações, esperanças e empenho em
fortalecer a universidade pública e a produção
científica no Brasil.
Páginas: 174
Referência de preço: Lançamento

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

Chegou o
“Vozes do Paraná”, Volume 12
Retratos de Paranaenses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 12 personagens QUE FIZERAM E FAZEM A
DIFERENÇA NO PARANÁ:

"ALTERNATIVAS" À PRISÃO
Michel Foucault

A EXPULSÃO DO OUTRO
Byung-Chul Han
A proliferação do igual é uma “plenitude na qual
transluz ainda apenas o vazio”. A expulsão do outro traz um vazio adiposo da plenitude. Obscenos
são a hipervisibilidade, a hipercomunicação, a
hiperprodução, o hiperconsumo, que levam a uma
rápida estagnação do igual.
Páginas: 136
Referência de preço: R$ 35,00

Em uma conferência dada em Montreal logo após
a publicação de Vigiar e punir, Michel Foucault
responde a uma pergunta que lhe foi feita:
Existem “alternativas” para a prisão? Foucault
duvida que a crescente imposição de condições
restritivas fora do recinto prisional seja um sinal de
ruptura com o encarceramento.
Páginas: 136
Referência de preço: R$ 35,00

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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Dino Almeida (in memoriam), Guto
Silva, Ilana Lerner, Jubal Sergio
Dohms, Julio Cezar Rodrigues, Julio
Militão, Leonardo Petrelli, Marden

Machado, Michel Micheleto (in
memoriam), Newton Bonin, Newton
Stadler de Souza e
Rosana Andriguetto.

PRÊMIO “PERFIL INSTITUCIONAL”:
Fundação MUDES.

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

UNINTER

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)

Há 25 anos
transformando
vidas por meio
da educação.

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
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

Destaque nos principais indicadores
do Ministério da Educação (MEC)1
que avaliam a qualidade das
instituições de ensino superior
(Índice Geral de Cursos e Conceito
Institucional), a instituição mantém
sua liderança em qualidade, à
frente dos outros maiores grupos
de educação a distância do país.

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

1

Douglas Dias de Freitas

Estudante Uninter

E NOSSOS NÚMEROS NOS DÃO ORGULHO�
+ DE

550 MIL

ALUNOS FORMADOS

+ DE

400 MIL

ALUNOS ATIVOS

PRESENTE EM

+ DE

700 CIDADES
PELO BRASIL

+ DE

400 CURSOS

DE GRADUAÇÃO, PÓS�GRADUAÇÃO,
MESTRADO, DOUTORADO E EXTENSÃO.

INSCREVA-SE
0800 702 0500

Centro Universitário Internacional UNINTER credenciado pela PMEC nº 688, de 25/05/2012, recredenciado pela PMEC nº 1378, de
19/12/2018. [1] Instituição de ensino recredenciada para EAD com nota máxima (PMEC nº 1378, de 19/12/2018, publicada no D.O.U.
em 20/12/2018 e corrigida por meio de publicação em 26/12/2018. Parecer CNE/CES nº 474) pela avaliação do Ministério da
Educação (MEC) e Índice Geral de Cursos nota 4, publicado pelo Inep/MEC no D.O.U. em 23/04/2021. | FEV/2022.

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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CASA FÁCIL PARANÁ.

Moradias para
as famílias
necessitadas.
Investimentos de
R$ 125 milhões.
O Paraná Solidário, um programa do Governo do Estado,
além de ajudar milhares de famílias a conquistarem novas
moradias, também possui diversos outros programas para
melhorar a vida dos paranaenses que precisam de apoio.
Assim vamos em frente, sem deixar ninguém para trás.

TERRA DE GENTE QUE
TRABALHA E CUIDA
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