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COMpORTAMENTO

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

Ao dormirmos, fazemos essa 
máquina maravilhosa chamada 
corpo humano, trabalhar em   
condições basais mínimas, daí a 

irmandade de Hypnos a Tanatos.
Muitos estudos demonstram haver uma 

necessidade média de sono por noite em 
torno de sete a oito horas, no entanto é 
preciso respeitar padrões individuais. Se 
você é uma daquelas pessoas   que dor-
mem habitualmente seis horas por noite 
e fica bem, não há problema. A questão 
começa a se complicar para as pessoas 
dos extremos, ou seja, as que dormem 
pouco, menos de seis horas por noite, ou 
as que dormem muito, mais que nove ho-
ras por noite.

Estudo publicado no European Heart 
Journal, realizado com quase 500 mil 
pessoas, mostrou que os indivíduos que 
dormem pouco, tem o dobro de risco de 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) e in-
farto, aumentando também a chance de 
desencadear uma insuficiência cardíaca. 
No outro extremo, dormir mais que nove 
horas eleva a prevalência de angina (dor 
no peito) e doenças coronarianas (por 
obstrução de artérias).

Tudo isso ocorre em função de desar-
ranjos metabólicos que iniciarão um pro-
cesso de efeito cascata, culminando com 
alterações citadas.

Numa conta simples, pense que se você 
dormir uma hora a menos por noite, ao fi-
nal de uma não terá perdido praticamente 
doze dias de sono. Como recuperar? Não 
se recupera e a tendência é se agravar.

Sabemos também que o processo de 
memorização se estabelece durante o 
sono, fixando aquela que chamamos de 
memória de longo prazo.

Já se perguntou por que sua memória 
vai mal?

Comece por avaliar seu sono.
Existem muitas sugestões para melho-

rar a qualidade do sono, aquilo que nós 
médicos chamamos de higienização do 
sono. De maneira simplista, diria que a 
primeira providência deveria ser esvaziar 
a mente, baixando a freqüência cerebral. 
Trabalhamos o dia inteiro com cérebro 
em alta freqüência pelas necessidades de 
decisões e, muito também pelas nossas 
preocupações, se não baixarmos essa fre-
qüência não conseguimos dormir.

Exercícios de relaxamento e meditação 
trarão grandes benefícios nesse tocante, 
mas as pessoas normalmente não conse-
guem, em função da cultura enraizada da 
televisão no quarto. 

Ora, num momento em que deveriam 
relaxar para baixar a freqüência cerebral 
e esvaziar a mente, assistem o jornal da 
noite, com toda sorte de noticiários: mo-
torista bêbado que bate o carro e atropela 
cinco pessoas no ponto do ônibus; assal-
tante que seqüestra ônibus e faz reféns, 
fora escândalos políticos com nossos bol-
sos, etc... Daí desliga a televisão e quer 

dormir. Como? Com todo esse material 
para o cérebro digerir????

Hoje se tem também a facilidade das 
redes sociais através dos celulares, ao 
deitar-se na cama para dormir, aprovei-
tamos para dar uma “olhadinha“ no face, 
quando nos damos conta já se passaram 
mais de uma hora e o nosso sono se foi.

De tanto nos acostumarmos a estender 
nosso horário de dormir, nos reprogra-
mamos e mudamos nosso relógio bio-
lógico. Esse tempo nos fará falta. Então 
vem as insônias e a saída mais fácil, os 
remédios para dormir, que detonam nos-
sa concentração e memória, tal qual os 
antidepressivos.

Está na hora de começarmos a jogar á 
nosso favor, observando tudo aquilo que 
fazemos de errado e que compromete nos-
so sono.

Em ultima análise, o comprometimento 
do sono, compromete nossa vida, a partir 
daí é uma questão de escolha.

(*) 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.

Edmilson Fabbri

A Importância do Sono
A Importância do sono já era reconhecida desde a antiga Grécia, sendo Hypnos o 
eleito com deus do sono, não por acaso, irmão gêmeo de tanatos, deus da morte.

pLANETA NA UTI
Com a divulgação do relatório anual Organiza-

ção Meteorológica Mundial (OMM) sobre a condi-
ção do clima, o secretário-geral da ONU, António 
Guterres, visualizou um quadro tenebroso sobre 
as mudanças climáticas. “É uma confirmação 
sombria do fracasso da humanidade em enfrentar 
os transtornos climáticos”.

Com base em dados do ano passado, recordes 
foram quebrados em quatro indicadores-chave 
da mudança climática: concentrações de gases 
do efeito estufa, aumento do nível do mar, calor 
oceânico e acidificação dos oceanos. Trata-se 
de mais uma demonstração de que as atividades 
humanas estão provocando mudanças em escala 
planetária na terra, no oceano e na atmosfera.

Este artigo faz parte do documento que será 
utilizado – juntamente com os relatórios do IPCC, 
cujos dados vão até 2019 – para as negociações 
da COP27 que ocorrerão no Egito, no final deste 
ano.

É ainda possível reverter o quadro? Nesta edi-
ção do Jornal Universidade Ciência e Fé temos 
informações para debate.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Oser humano, desde o seu 
nascimento, possui uma 
capacidade explícita de 
espiritualidade, expressa 

em sua volição, ira ou amor, frutos 
de sua autonomia espiritual, coisas 
que os demais animais demonstram 
de uma forma apenas instintiva, 
nos indicando uma diferença onto-
lógica em sua natureza.  ARISTÓTE-
LES, despertado por PLATÃO, foi o 
primeiro pensador a distinguir com 
clareza que tudo o que percebemos 
da realidade é composto por duas 
categorias distintas, a matéria e a 
forma, advindas da composição de 
nosso corpo e de nosso pensamento, 
que percebem coisas exteriores seja 
através de nossos cinco sentidos ou 
também através de nossa inteligên-
cia, esta movida por um princípio 
não material que a determina. Des-
sa forma, chegamos à conclusão que 
nossa capacidade de perceber coisas 

abstratas depende somente de nos-
sa capacidade de pensar, como con-
cluiu mais tarde o pensador francês 
RENÉ DESCARTES: cogito ergo sum 
(penso, logo existo).

Na continuidade, torna-se per-
tinente meditar um pouco sobre o 
que constitui essas nossas capaci-
dades, algo que ultrapassa os con-
dicionantes materiais de nosso cor-
po, como um sopro transcendente 
a nos inspirar, ultrapassando assim 
sua materialidade, esta que é mes-
mo pura vibração de átomos, do-
tados, porém, de atividades vitais. 
Ora, isto nos leva imediatamente a 
constatar a natureza específica de 
nosso corpo material, cuja estru-
tura é inteiramente virtual, pela 
constituição de pequenas partícu-
las, etéreas em sua substância.

Dessa forma, a origem de nosso 
pensamento é inteiramente espiri-
tual, constituindo uma consciência 

abstrata alheia a seus condicionan-
tes físicos, uma alma que se cons-
titui apenas como um eflúvio quân-
tico, que não sendo constituída de 
partes, coloca-se acima de sua capa-
cidade de destruição, a marca eterna 
de sua origem transcendente. Ora, 
isto nos vem provar que desde o iní-
cio, não somos seres deste mundo, 
cujas reações expressam uma con-
dição divina em sua origem. 

Consciência, reflexão, volição e 
inteligência são características que 
constituem nossa realidade huma-
na, sem pertencerem ao mundo 
da matéria, formando aquilo que 
uma antiga intuição denominou ser 
nossa alma, a morada em nós de 
nossa espiritualidade. Não sendo 
constituída de partes, nossa alma 
por ser etérea, é também dotada de 
imortalidade, por não conter partes 
e ser capaz de apresentar muitas 
dimensões, simultaneamente. 

Alma e Espírito parecem ser se-
melhantes, mas temos de assinalar 
diferenças. A alma é o laço de união 
de nosso corpo com o espírito, este 
dotado de total autonomia, nos ca-
pacitando a sermos criativos, racio-
nais, sentimentais e aspirantes de 
liberdade, coisas que nosso interior 
intui desde o nascer, se nossas con-
dições corporais forem normais. Em 
acréscimo, por extensão, convém as-
sinalar que este Espírito está presen-
te desde o momento de criação do 
Universo, um sopro divino que o faz 
brotar como fonte de energia, sem 
a qual nada teria sido criado, impri-
mindo igualmente um sentido cós-
mico a tudo o que existe (Gen 1:2). 

Ora, esta caracterização espiri-
tual do Universo é perfeitamente 
constatável, bastando assinalar 
que, sem a presença nele de um 
providencial Espírito Transcen-
dente, o caos jamais poderia ter 

se transformado em cosmos, ou 
mundo organizado, telefinalista e 
antrópico. Isto se comprova tam-
bém, pelos milagres que a energia 
luminosa demonstra em suas ma-
nifestações tecnológicas, verda-
deiros fatos inusitados que ultra-
passam o espaço e o tempo. Em 
conclusão, chegou o momento de 
ultrapassarmos a materialidade de 
nossa realidade, alterando a forma 
de considerá-la, reconhecendo que 
o desprezo da cultura em relação 
a sua transcendência é apenas um 
produto nefasto do que ocorreu nos 
séculos passados, a euforia do espí-
rito científico.

(*) 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

A realidade, para 
nós humanos, 
não é material

Antonio Celso Mendes (*)
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Companheiro! Hoje, essa expressão possui tons polí-
ticos. Seu significado literal evoca aquele com quem 
compartilhamos o pão (cum panis). O pão é um dos 
maiores símbolos da alimentação humana. É alimento 

material e espiritual. Como na metonímia, o pão nosso de cada 
dia. O Cristianismo considera Jesus Cristo o Pão da Vida (Jo 
6,48) e associa Pai Nosso (oração) e Pão Nosso (eucaristia). 
A fabricação do pão é simples: farinha de trigo amassada com 
água e um pouco de sal. A massa com levedura descansa, cres-
ce e vai a um forno com temperaturas altas. Quando falta trigo, 
falta pão. E não só. A farinha de trigo é a base de macarrões, 
bolachas, bolos, pizzas, pastéis, pudins, bolinhos…

O trigo é o segundo cereal mais cultivado e produzido no 
mundo, depois do milho. E é também o segundo cereal em con-
sumo humano, depois do arroz. Mais de 70% do trigo é desti-
nado à alimentação humana, enquanto boa parte do milho é 
usada na produção de etanol, ração animal e outras finalidades 
não alimentares. O trigo é a principal fonte de calorias em mais 
de 80 países. O Brasil, grande produtor e exportador de alimen-
tos, depende de importações de trigo.

O Brasil é o sétimo importador mundial de trigo e compra 
na ordem de 7 milhões de toneladas por ano, essencialmente 
da Argentina (85%). Foram quase US$ 3 bilhões, apenas em 
2021, enviados ao exterior para não faltar pão nem macarrão. 
Em 2021, o país plantou 2,74 milhões de hectares de trigo e co-
lheu 7,7 milhões de toneladas. Uma safra recorde. O consumo 
interno foi de 12,5 milhões. A atual produção brasileira atende 
mais da metade da demanda interna.

Os cinco principais exportadores de trigo são Rússia, Esta-
dos Unidos, União Europeia, Ucrânia e Argentina. A produção 
mundial em 2020 foi da ordem de 770 milhões de toneladas, 
cultivados em cerca de 219 milhões de hectares. Rússia e Ucrâ-
nia representam juntas cerca de um terço do trigo exportado 
no mundo e são os grandes fornecedores da África do Norte. A 
Ucrânia é o quarto exportador de trigo. A guerra elevou o preço 
internacional do trigo em mais de 30%.

Moinhos, indústria agroalimentar e de rações relutam em 
pagar por aqui as valorizações refletidas do mercado interna-
cional pela guerra para os cereais. O milho está em patamares 

A Embrapa Territorial identificou 
quase 3 milhões de hectares 
com condições favoráveis para a 
triticultura nos cerrados brasileiros

Evaristo de Miranda

O Brasil não precisa 
importar trigo
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próximos das máximas históricas 
no Brasil. As cotações do trigo atin-
giram o maior valor em 14 anos. O 
mercado interno anda devagar, à 
espera de alguma pouco provável 
acomodação nos preços.

O Brasil também exporta trigo. 
Milhões de toneladas. Todo santo 
ano. Em 2021, por razões logísticas 
e econômicas, houve uma exporta-
ção recorde de mais de 2 milhões 
de toneladas de trigo brasileiro. E 
a exportação prossegue em 2022. 
Razões de mercado não faltam, e a 
guerra na Ucrânia ajuda.

Com câmbio favorável e um 
mercado interno em marcha lenta, 
a exportação de trigo atingiu volu-
mes nunca vistos. A estimativa de 
exportação de trigo do Brasil no pe-
ríodo 2021/22 (de agosto a julho) foi 
revisada de 2,5 para 2,7 milhões de 
toneladas. De dezembro de 2021 a 
fevereiro de 2022, os embarques de 
trigo somaram cerca de 2 milhões 
de toneladas, o dobro do volume 
de todo o ano passado. Em todo o 
mundo, a guerra ampliou a expor-
tação de trigo em 25%.

Isso comprometeu a disponi-
bilidade interna e as margens dos 
moinhos. Logo, o Brasil só contará 
com as importações para atender à 
demanda interna, até a nova safra, 
em setembro. Para o presidente da 
Associação Brasileira da Indústria 
do Trigo (Abitrigo), Rubens Barbo-
sa, o Brasil vive o livre mercado. 
Isso proporciona exportações na 

conjuntura atual e estimula a am-
pliação do plantio na nova safra. 
Em 2022, o Brasil semeará 3,6 mi-
lhões de hectares, a maior área dos 
últimos 36 anos. Se o clima ajudar e 
a produtividade média atingir 3 to-
neladas por hectare, a produção na-
cional se aproximará de 10 milhões 
de toneladas.

O trigo pode seguir o caminho 
da soja e do milho nas últimas dé-
cadas. Em 20 anos, o Brasil passou 
de 35 milhões de toneladas de milho 
por ano para cerca de 120 milhões. 
Para a Embrapa Trigo, limitados 
unicamente ao mercado interno, os 
triticultores tinham poucos incenti-
vos. Agora, os preços externos ele-
vados dão sustentação aos preços 
internos. A demanda da indústria 
brasileira é boa e oferece garantias 
aos produtores. A Argentina, prin-
cipal exportador para o Brasil, está 
diversificando seus mercados. O 
Brasil tem boas oportunidades para 
ampliar a exportação ao mercado 
africano.

As regiões tradicionais no Pa-
raná enfrentam dificuldades para 
expandir a área de trigo. Os cul-
tivos de inverno ocupam apenas 
20% das áreas cultivadas no verão. 
Já no Rio Grande do Sul, a área po-
derá crescer em até 30% em 2022. 
A Embrapa, junto com o setor pri-
vado, lidera a expansão de área e o 
aumento da produtividade do trigo 
tropical. Minas Gerais e Goiás ex-
pandiram em mais de três vezes a 

área cultivada entre 2012 e 2020, e 
ultrapassaram 100 mil hectares.

Experimentos da Embrapa e 
parceiros comprovam o potencial 
de produção de trigo tropical de 
sequeiro no Norte e no Nordeste, 
como em Roraima, Piauí, Mara-
nhão, Alagoas e Ceará. Algo inima-
ginável tempos atrás. É a capaci-
dade científica de adaptar o trigo 
às condições tropicais, como foi 
feito para a soja, com variedades 
adaptadas até ao clima equatorial. 
E essa expansão poderá ocorrer 
sem implicar novos desmatamen-
tos, em áreas já utilizadas nos cer-
rados com a produção de grãos. A 
Embrapa Territorial identificou 2,7 
milhões de hectares com condições 
favoráveis para a triticultura nos 
cerrados brasileiros.

A produtividade do trigo au-
menta constantemente. Na década 
de 1990, a média era de 1,5 tone-
lada/hectare (ton/ha). Na de 2000, 
chegou a 2,5 ton/ha, quase 70% a 
mais. Hoje, as melhores lavouras já 
superam 5 ton/ha nas regiões pro-
dutoras. No Cerrado, sob irrigação, 
com variedades da Embrapa, como 
a BRS 264, produtores atingem 
mais de 9 ton/ha. Paulo Bonato, de 
Cristalina (GO), colheu 9,63 ton/
ha em 2021, um recorde mundial 
de produtividade. O trigo avança, 
graças às melhores tecnologias de 
produção, ao empreendedorismo e 
à competência dos agricultores.

A conhecida expressão “pão 

e circo” (panem et circenses) foi 
usada pelo poeta satírico romano 
Juvenal (Decimus Iunius Iuvena-
lis) para denunciar a distribuição 
de pão e a organização de jogos 
pelos imperadores romanos para 
desviar a atenção dos cidadãos de 
outras preocupações importantes. 
No circo político atual do Brasil, o 
pão tem sido usado para desviar a 
atenção dos legítimos problemas e 
de suas verdadeiras soluções. A fal-
ta de trigo derivada da guerra neste 
momento é estimada em menos de 
1% do cultivo global. E a produção 
de trigo no Brasil já é grande e pode 
avançar mais e rapidamente. Isso é 
relevante.

Para o presidente da Embrapa, 
Celso Moretti, tempos de guerra 
relembram a importância da segu-
rança nacional, e isso inclui a se-
gurança alimentar e a necessária 
autossuficiência brasileira na pro-
dução de trigo. O país deve adotar 
as políticas e os mecanismos ne-
cessários para expandir a produção 
tritícola. Não há solução mágica. O 
Ministério da Agricultura aprovou 
um plano da Embrapa Trigo para 
expansão da produção da triticultu-
ra no Cerrado. Os recursos previs-
tos de R$ 2,9 milhões fomentarão 
ações por 36 meses. Os objetivos 
são: aumentar a área cultivada em 
40% até 2025, de 252.000 hectares, 
em 2021, para 353.000 hectares; 
capacitar 70 assistentes técnicos; 
produzir 1.760 toneladas de se-

mentes no período; apoiar dias de 
campo, unidades demonstrativas, 
lavouras expositivas e visitas téc-
nicas, além de fóruns e reuniões de 
pesquisa.

As ações de pesquisa e trans-
ferência de tecnologia serão em 
São Paulo, Goiás, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Bahia, além do Distrito Federal. De-
veriam complementar essas ações, 
melhorias na logística, impostos 
equilibrados e incentivos aos seto-
res envolvidos, da produção à pós-
colheita.

Pão de hoje, carne de ontem 
e vinho de outro verão fazem o 
homem são, diz o adágio latino. 
Carnem hesternam, panem ho-
diernum, annotina vina, sume li-
bens dicto tempore, sanus eris. A 
sanidade alimentar está ao alcance 
de tratores e mãos dos produtores 
brasileiros. Sus! A Embrapa estima 
ser possível produzir até 22 milhões 
de toneladas/ano de trigo no Brasil. 
Isso triplicará a produção atual e 
tornará o país um dos dez maiores 
exportadores de trigo. Sus! O Brasil 
tem tecnologia e produtores prepa-
rados. Precisa subir no barco certo. 
Já dizia Gil Vicente no Auto da Bar-
ca do Inferno: “Companheiro… Sus, 
sus! Demos à vela!”.

(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em 
ecologia, é pesquisador e chefe geral da 
Embrapa Territorial. Diretor do Instituto 
Ciência. Fonte: Revista Oeste, Edição 107
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ADEUS à gLObALIzAÇÃO

Em vez de uma integração em escala planetária, parece surgir a imagem de um mundo cada vez 
mais dividido sobre uma base nacional e continental e em torno de esferas de influência, em 
particular a hegemonizada pela China e a que está sob a supremacia dos Estados Unidos, no que 
parece cada vez mais uma reedição da Guerra Fria”, escreve Paolo Gerbaudo, professor de Cultu-

ra e Sociedade Digital, no Departamento de Humanidades Digitais do King’s College London.
Em sua avaliação “embora a abertura ao mercado global tenha sido vista durante os longos anos 

1990 como uma fonte de prosperidade, agora também é percebida como fonte de perigos contra os quais 
é preciso recuperar as formas de controle e proteção exercidas pelo Estado. O que é necessário é um 
enfoque mais crítico, seletivo e intervencionista da própria globalização”.

O artigo é publicado por Agenda Pública/El País, 19-05-2022. A tradução é do Cepat.
Eis o artigo:

*  *  *

Chegam as economias de 
‘dupla circulação’

Paolo Gerbaudo (*)

A guerra na Ucrânia tem sido vista por muitos 
como o mais recente sinal da crise da globalização. 
Este acontecimento está acelerando as decisões 
políticas destinadas a gerir um momento marcado 
pela implosão da ordem global e, em particular, as 
políticas de dupla circulação, que pretendem se-
parar a economia nacional da global, protegendo 
a primeira e extraindo oportunidades de benefício 
da segunda.

Desde a grande crise financeira, a globalização 
se viu submetida a uma série de choques econômi-
cos e políticos que a minaram irremediavelmente, 
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tanto material como moralmente. O colapso dos mercados de ações mundiais, no outono de 2008, 
foi um duro golpe para a legitimidade do sistema financeiro global, que durante muito tempo foi 
apresentado como uma fonte inesgotável de prosperidade para todo o planeta. Durante a Gran-
de Recessão dos anos 2010, muitos países experimentaram graves dificuldades econômicas, o 
investimento estrangeiro direto diminuiu e o comércio mundial (um indicador chave do nível de 
interconexão econômica global) estagnou.

Muitos esperavam que a recuperação iniciada no final dos anos 2010 marcaria um retorno 
às glórias da alta globalização. No entanto, o início dos anos 2020 marcou dois novos choques 
que, embora considerados exógenos, revelaram problemas essencialmente endógenos, ou seja, 
próprios da globalização e seus desequilíbrios.

A crise do coronavírus significou um profundo golpe no imaginário de um mundo sem barrei-
ras. Na primavera de 2020, muitos países se viram forçados a fechar suas fronteiras e suspender 
os voos internacionais, enquanto milhões de expatriados (figura social emblemática da globali-
zação) retornavam para seus países de origem. Além disso, as medidas anticontágio provocaram 
interrupções e desacelerações nas cadeias de fornecimento, o que fez empresas e governos rea-
valiarem os riscos associados à sua integração global.

 O segundo acontecimento traumático foi a invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, que 
contribuiu para romper as últimas ilusões sobre a estabilidade da globalização. As medidas ado-
tadas pelos países da OTAN, com sanções econômicas aos oligarcas próximos a Putin e a exclusão 
da Rússia dos circuitos financeiros mundiais, bem como a crescente tensão entre o Ocidente e a 
China, são outros sinais do fim da globalização da forma como a conhecíamos.

 Em vez de uma integração em escala planetária, parece surgir a imagem de um mundo cada 
vez mais dividido sobre uma base nacional e continental e em torno de esferas de influência, 
em particular a hegemonizada pela China e a que está sob a supremacia dos Estados Unidos, no 
que parece cada vez mais uma reedição da Guerra Fria. Em março de 2022, Larry Fink, diretor 
da empresa financeira BlackRock, também declarou que a guerra na Ucrânia marcava “o fim da 
globalização que vivemos nas últimas três décadas”.

 Após a desaceleração da integração econômica mundial, nos anos 2000, assistimos agora a 
uma fase de autêntica desglobalização, uma fase de convulsão mundial que, pelo menos a médio 
prazo, parece destinada a traduzir-se em uma redução da interconexão mundial: as cadeias logís-
ticas são encurtadas, as empresas efetivam processos de relocalização e regionalização de suas 
atividades econômicas e os governos intervêm cada vez mais na esfera econômica, muitas vezes, 
justamente para protegê-la das tormentas globais.

No entanto, não se trata apenas de uma mudança por causa das tendências econômicas, mas 
também existem decisões políticas concretas por trás disso. Em muitos países, as opções de po-
lítica econômica estão se afastando de uma estratégia de integração global indiscriminada e vão 
se aproximando de um modelo de integração seletiva e controlada.

O exemplo mais claro é a China, cujo 14º Plano Quinquenal (2021-25) se concentrou na estra-
tégia de dupla circulação, com o objetivo de investir mais na economia nacional. A ideia é garan-
tir a capacidade de produção nacional em determinados setores estratégicos (como alimentos, 
energia e tecnologia), ao mesmo tempo em que se investe mais em pesquisa e desenvolvimento 
e infraestruturas para permaneceram competitivos no mercado mundial.

 Este é o espírito com o qual se desenvolveu o Bidenomics, o plano de política econômica de 
Joe Biden para a Casa Branca. O presidente colocou em curso uma estratégia chamada Made in 
America, cujo objetivo é investir 400 bilhões de dólares por ano em contratos do Governo estadu-
nidense em produtos e serviços de empresas estadunidenses. Em seu programa eleitoral, afirmou 
que “quando gastamos o dinheiro dos contribuintes, devemos comprar produtos estadunidenses 
e apoiar os postos de trabalho estadunidenses”.

 Além disso, Biden seguiu de perto a promessa de Donald Trump de devolver os postos de tra-
balho da indústria manufatureira para os Estados Unidos, prometendo penalizar as empresas que 
deslocalizaram tais empregos. Semelhante é a lógica da política industrial de Biden no estratégico 
setor de carros elétricos, com generosas bonificações fiscais para a compra desse tipo de carro 
produzido em solo estadunidense.

 O espírito dessas intervenções está condensado no Discurso sobre o Estado da União, de 1º 
de março de 2022, no qual o presidente enviou esta mensagem às empresas do país: “Façam mais 
carros e semicondutores na América. Mais infraestruturas e inovação na América. E em vez de 
depender de cadeias de fornecimento estrangeiras, vamos fabricar nos Estados Unidos”.

 A ideia que subjaz a tais planos é a construção do que o jornalista da Bloomberg, Noah Smi-
th, chamou de “economia de duas vias”. Neste desenho, a economia é concebida (semelhante ao 
sistema de dupla circulação) como sendo formada por dois níveis divididos em uma proporção 
80/20. Sendo 80% da economia o setor “doméstico”, caracterizado sobretudo pelo setor de servi-
ços, fundamental para o bem-estar dos cidadãos, mas de baixa produtividade e, portanto, espe-
cialmente frágil frente às tendências para baixo da globalização.

 O segundo, de 20%, é o setor internacionalizado e de alta produtividade, concentrado em 
uma série de produtos voltados para a exportação. A ideia do Bidenomics era proteger os 80% e 
continuar aplicando estratégias de expansão nos 20% restantes para gerar lucros, parte dos quais 

Desde a grande crise financeira, a 
globalização se viu submetida a uma 
série de choques econômicos e políticos 
que a minaram irremediavelmente, tanto 
material como moralmente. O colapso 
dos mercados de ações mundiais, no 
outono de 2008, foi um duro golpe para a 
legitimidade do sistema financeiro

poderiam ser redistribuídos internamente.
 Mesmo a União Europeia, tradicionalmente voltada para estratégias 

de livre mercado, está lentamente tomando um caminho semelhante. 
Atualmente, o mercado único é a zona mais aberta do mundo: 68% das 
mercadorias importadas não pagam nenhuma tarifa comercial. No en-
tanto, por vê-la cada vez mais apertada entre as duas esferas comerciais 
opostas de China e Estados Unidos e comprimida em meio a suas guerras 
comerciais, vários políticos europeus, entres eles Emmanuel Macron, re-
fletem sobre a necessidade de uma autonomia estratégica, especialmen-
te em áreas cruciais para segurança e a competitividade, como energia 
e tecnologia.

 Um exemplo é o plano de investimento de 43 bilhões de euros em 
semicondutores, um componente fundamental de muitos produtos tec-
nológicos. Embora a maior parte agora seja fabricada em outros lugares, 
os responsáveis políticos europeus querem garantir que uma parte subs-
tancial seja produzida no continente.

 A iniciativa faz parte de um plano mais amplo para perseguir o ob-
jetivo da “soberania digital”. Trata-se de uma iniciativa que não faria 
sentido no marco do credo liberalista de comprar todo bem onde estiver 
disponível pelo menor custo, mas que se justifica por uma condição na 
qual a segurança tem prioridade sobre a comodidade. No entanto, mui-
tos duvidam que exista no continente europeu o espírito de iniciativa 
necessário para realizar uma política de dupla circulação em toda a sua 
extensão.

 De fato, a guerra na Ucrânia forçou a Europa a fortalecer sua alian-
ça militar e econômica com os Estados Unidos ao custo de retroceder 
em algumas das pedras angulares da estratégia de soberania digital. Por 
exemplo, alcançando um acordo sobre o fluxo transatlântico de dados 
com os Estados Unidos, visto por muitos como uma rendição ao capita-
lismo digital estadunidense.

 A evolução mostra que, embora a abertura ao mercado global tenha 
sido vista durante os longos anos 1990 como uma fonte de prosperidade, 
agora também é percebida como fonte de perigos contra os quais é pre-
ciso recuperar as formas de controle e proteção exercidas pelo Estado. O 
que é necessário é um enfoque mais crítico, seletivo e intervencionista 
da própria globalização. Mas, de momento, parece que enquanto a China 
e, em menor medida, os Estados Unidos estão dispostos a seguir essa 
estratégia, os países europeus, em parte por suas dificuldades institu-
cionais, seguem indecisos entre a esperança de voltar à globalização e a 
consciência de que é preciso tomar um novo caminho.

(*) PAOLO GERBAUDO, PhD em Mídia e Comunicação pelo Goldsmiths College. 
Professor Associado em Jornalismo e Comunicação, no Departamento de Mídia 
da Universidade de Middlesex, e Professor Adjunto de Sociologia na Universidade 
Americana do Cairo (AUC).
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AOrganização Meteorológica Mundial (OMM) apre-
sentou seu relatório anual sobre a condição do cli-
ma, elaborado em conjunto com agências de todo 
o mundo. “É uma confirmação sombria do fracas-

so da humanidade em enfrentar os transtornos climáticos”, 
resumiu António Guterres, secretário-geral da ONU, em um 
vídeo. A verdade é que 2021 deixa sinais indiscutíveis de que 
a mudança climática avança imparável. A vida no planeta, em 
qualquer de suas formas, está em perigo.

No ano passado, recordes foram quebrados em quatro in-
dicadores-chave da mudança climática: concentrações de ga-
ses do efeito estufa, aumento do nível do mar, calor oceânico 
e acidificação dos oceanos. Trata-se de mais uma demonstra-
ção de que as atividades humanas estão provocando mudan-
ças em escala planetária na terra, no oceano e na atmosfera, 
insiste a OMM. Este documento será utilizado – juntamente 
com os relatórios do IPCC, cujos dados vão até 2019 – para as 
negociações da COP27 que ocorrerão no Egito, no final deste 
ano.

O aumento da temperatura é a forma mais clara de mos-
trar o efeito que os gases do efeito estufa têm sobre o pla-

neta. Os últimos oito anos foram os mais quentes, desde que 
foram iniciados os registros modernos, em 1880. O ano pas-
sado ficou entre os mais quentes, apesar da influência do La 
Niña, um evento climático que esfria as águas do Pacífico. A 
temperatura média global, em 2021, foi 1,11 grau mais quente 
do que no período pré-industrial (1850-1900).

RECORDES ALARMANTES
O ano de 2021 deixa quatro recordes alarmantes:

1. As concentrações de gases do efeito estufa (ou seja, 
o que se acumula na atmosfera e causa o aquecimento do pla-
neta) atingiram um novo recorde global em 2020, e os dados 
de locais específicos indicam que continuaram aumentando 
em 2021, segundo a OMM, máxima autoridade da Organiza-
ção das Nações Unidas em matéria de tempo, clima e água.

Os níveis de dióxido de carbono (CO2) – o gás mais pre-
judicial ao clima – subiram para 418,81 partes por milhão 
(ppm), o que significa 150% a mais do que no período pré-in-
dustrial. Para entender a gravidade desse número, estima-se 
que o nível seguro de CO2 na atmosfera é de 350 ppm, valor 

Um planeta na UTI
Quatro indicadores-chave da mudança climática bateram 
recordes em 2021. “É uma confirmação sombria do fracasso 
da humanidade em enfrentar os transtornos climáticos”, 
resumiu António Guterres, secretário-geral da ONU,
A reportagem é de Eduardo Robaina, publicada por La 
Marea-Climática, 18-05-2022. A tradução é do Cepat.

Revista IHU ON-LINE (*)

que foi superado nos anos 1990.
Quanto ao metano (CH4), o segundo gás que mais contri-

bui para o aquecimento global, atingiu valores recordes na at-
mosfera pelo segundo ano consecutivo, em 2021, chegando a 
1889 partes por bilhão (ppb), 262% a mais do que no período 
anterior à revolução industrial. O óxido nitroso (N2O) segue o 
mesmo caminho: 333,2 ppb, em 2021, 123% a mais.

2. A parte superior dos oceanos – acima de 2.000 me-
tros – atingiu temperaturas nunca vistas, e o pior é que se 
espera que continue aumentando no futuro, pois se trata de 
uma mudança irreversível em escalas de séculos a milênios. 
Este aquecimento foi especialmente forte nas últimas duas 
décadas. Grande parte do oceano experimentou ao menos 
uma forte onda de calor marinho, em algum momento do ano 
passado.

3. Os oceanos estão sendo atingidos de várias manei-
ras. Não apenas se aquecem, mas também se acidificam. 
Isso se deve ao fato de que os oceanos absorvem cerca de 
23% das emissões anuais de CO2 antropogênico na atmosfe-
ra. Este composto reage com a água do mar e provoca a sua 
acidificação, o que ameaça os organismos e os serviços dos 
ecossistemas e, portanto, a segurança alimentar, o turismo e 
a proteção costeira.

E as repercussões não param por aí: ao diminuir o pH do 
oceano, sua capacidade de absorver CO2 da atmosfera tam-
bém diminui. Em seu último grande relatório, o IPCC concluiu 
que “existe uma confiança muito alta de que o pH da super-
fície do oceano aberto é agora o mais baixo em pelo menos 
26.000 anos e as taxas atuais de mudança de pH são sem 
precedentes desde pelo menos essa época”.

4. E seguimos com a água: em 2021, o nível médio global 
do mar atingiu um novo recorde, após aumentar para uma 
média de 4,5 milímetros por ano, durante o período 2013-
2021. Isso é mais que o dobro da taxa registrada entre 1993 
e 2002. A principal causa, explicam os cientistas, é a perda 
acelerada de massa de gelo. O aumento do mar coloca em 
risco milhões de habitantes que vivem perto da costa e au-
menta a vulnerabilidade a ciclones tropicais e outros eventos 
extremos.
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OS EVENTOS 
EXTREMOS VÃO 
ALÉM

Além dos registros recordes 
desses quatro sinais, o relatório 
sobre a condição do clima inclui 
muitos outros sinais de alerta. 
Um deles encontramos na criosfe-
ra – zonas congeladas do planeta, 
como neve, geleiras, permafrost e 
gelo marinho. Embora tenha ocor-
rido menos derretimento no ano 
glaciológico 2020-2021 do que nos 
últimos anos, a Organização Mete-
orológica Mundial reconhece que 
“há uma clara tendência para a 
aceleração da perda de massa em 
escala de tempo multidecadal”.

Em média, as geleiras de refe-
rência do mundo diminuíram 33,5 
metros (equivalente em gelo) des-
de 1950, 76% desde 1980. O ano de 
2021 foi especialmente duro para 
as geleiras do Canadá e o noroes-
te dos Estados Unidos, com uma 
perda recorde de massa de gelo em 
consequência das ondas de calor e 
incêndios de verão. Na Groenlân-
dia, ocorreu um derretimento ex-
cepcional, em meados de agosto, e 
foram registradas as primeiras pre-
cipitações líquidas da história na 
Estação Summit, o ponto mais alto 
da camada de gelo, a 3.216 metros 
de altitude.

O buraco na camada de ozônio 
sobre a Antártida foi incomumen-
te grande e profundo, e atingiu 
um máximo de 24,8 milhões de 
quilômetros quadrados – uma su-
perfície do tamanho da África –, 
como resultado de um vórtice po-
lar forte e estável e de condições 
mais frias do que a média na es-

tratosfera inferior.
As ondas de calor também ba-

teram recordes no oeste da Améri-
ca do Norte e no Mediterrâneo. No 
ano passado, houve vários marcos 
de altas temperaturas, como os 
54,4 graus no Vale da Morte (Ca-
lifórnia). Na província canadense 
da Colúmbia Britânica, chegou-se a 
49,6 graus, contribuindo para mais 
de 500 mortes relacionadas ao ca-
lor, que serviu de combustível para 
incêndios florestais devastadores 
que, por sua vez, agravaram os efei-
tos das inundações de novembro.

Tanto as ondas de calor como as 
inundações são, atualmente, mais 
prováveis e mais prejudiciais em 
consequência do aquecimento glo-
bal. A do Canadá, especificamente, 
foi 150 vezes mais provável por 
causa da mudança climática.

Além dos danos humanos e 
ecossistêmicos, eventos extremos 
como enchentes e secas provocam 
perdas econômicas bilionárias. 
Dois exemplos são os da província 
chinesa de Henan e da Alemanha, 
cujas inundações por chuvas ex-
tremas deixaram prejuízos de 17,7 
e 20 bilhões de dólares, respectiva-
mente.

A seca é outro sintoma que se 
intensificou no ano passado, prin-
cipalmente no Chifre da África. O 
leste do continente enfrenta a pos-
sibilidade muito real de que neste 
ano as chuvas sejam escassas pela 
quarta temporada consecutiva, o 
que conduzirá Etiópia, Quênia e 
Somália a uma seca de duração 
não experimentada nos últimos 40 
anos. Canadá, oeste dos Estados 
Unidos, Irã, Afeganistão, Paquistão 
e Turquia também se veem seria-

mente afetados por esse fenômeno. 
Na América do Sul subtropical, a 
seca causou grandes perdas agrí-
colas e interrompeu a produção de 
energia e o transporte fluvial.

Além disso, 2021 foi um ano es-
pecialmente ativo para os ciclones 
tropicais. O furacão Ida se tornou o 
mais importante da temporada do 
Atlântico Norte. Mais de cem pes-
soas morreram e as perdas econô-
micas nos Estados Unidos são es-
timadas em 75 bilhões de dólares. 
Com base nas evidências atuais, é 
possível afirmar que grandes ciclo-
nes tropicais (categorias 3-5), em 
qualquer área do planeta, são mais 
frequentes.

Os ecossistemas e os serviços 
que fornecem se veem afetados 
pela mudança climática. Alguns 
deles, como os ecossistemas mon-
tanhosos, estão se degradando em 
um ritmo sem precedentes. Além 
disso, o aumento das temperatu-
ras acentua o risco de perda irre-
versível de ecossistemas marinhos 
e costeiros, em especial os prados 
submarinhos e as florestas de al-
gas. Os recifes de coral também es-
tão em sério perigo. De acordo com 
as previsões, perderão de 70 a 90% 
de sua superfície anterior, com um 
aquecimento de 1,5 grau, e mais de 
99%, caso o aumento das tempera-
turas chegar aos 2 graus.

Todos esses riscos e eventos le-
varam a milhões de deslocamentos 
forçados, dentro e fora do país de 
residência. Até outubro de 2021, os 
países com o maior número de des-
locados contabilizados foram China 
(mais de 1,4 milhão), as Filipinas 
(mais de 386.000) e o Vietnã (mais 
de 664.000).

CINCO AÇÕES 
PARA ACELERAR 
A TRANSIÇÃO 
ENERGÉTICA

O máximo representante da 
Organização das Nações Unidas, 
António Guterres, é uma pessoa 
que nos últimos anos não se isen-
tou de falar sobre o perigo da mu-
dança climática. Também não hesi-
tou em denunciar, repetidas vezes, 
aqueles que não fazem nada para 
mitigá-la. Foram muitas as vezes 
que denunciou aqueles que man-
têm negócio com o carvão, petró-
leo e gás, principais responsáveis 
pelo aquecimento do planeta. “Os 
combustíveis fósseis são um beco 
sem saída, tanto do ponto de vista 
ambiental, como econômico”, dis-
se após conhecer os resultados do 
relatório.

Considera que “o sistema ener-
gético global está quebrado, o que 
nos coloca à beira de uma catástro-
fe climática” e insiste que “a guerra 
na Ucrânia e seus efeitos imediatos 
sobre os preços da energia é mais 
uma chamada de atenção”. Por isso, 
propõe cinco ações “fundamentais” 
para promover a transição para as 
energias renováveis:

- Formar uma coalizão global 
– promovida por governos e com a 
presença das empresas – para o ar-
mazenamento em bateria, a fim de 
acelerar sua inovação e implanta-
ção. Considera que tais tecnologias 
devem ser tratadas “como bens pú-
blicos globais essenciais e de livre 
acesso”.

- “Garantir, ampliar e diver-
sificar” o fornecimento de compo-
nentes e matérias-primas essen-

ciais para as tecnologias de energia 
renovável. Denuncia que, atual-
mente, “as cadeias de fornecimen-
to de tecnologia e matérias-primas 
para as energias renováveis estão 
concentradas em poucos países”.

- Estimula os governos a criar 
marcos e reformar a burocracia 
para igualar as condições em favor 
das energias renováveis. Queixa-se 
que os combustíveis fósseis conti-
nuam sendo alentados.

- Acabar com qualquer aju-
da ao carvão, petróleo e gás. Só 
assim, afirma, será possível “prote-
ger os pobres e as pessoas e comu-
nidades mais vulneráveis”. “A cada 
minuto, todos os dias, o carvão, o 
petróleo e o gás recebem aproxi-
madamente 11 milhões de dólares 
em subsídios”, ressalta Guterres 
em seu discurso, lamentando que 
enquanto o preço do combustível 
sobe para os consumidores, “a in-
dústria do petróleo e o gás embolsa 
milhares de milhões graças a um 
mercado distorcido”.

- Triplicar os investimentos 
privados e públicos em energias 
renováveis até alcançar ao menos 
4 trilhões por ano.

A Organização Meteorológica 
Mundial criou um site interati-
vo com dados, gráficos e mapas. 
Ele pode ser acessado clicando no 
(https://storymaps.arcgis.com/
stories/bbe6a05f6dae42f2a420cfd-
d7698e4b1).

(*) Revista IHU ON-LINE – Publicado na 
Revista do Instituto Humanitas Unisinos 
(https://www.ihu.unisinos.br/618762-um-
planeta-na-uti-quatro-indicadores-chave-
da-mudanca-climatica-bateram-recordes-
em-2021)
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Segundo o último senso 
do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas 
(IBGE), em 2010, o número 

de “cristãos evangélicos não de-
terminados”, era de 9,2 milhões, o 
que perfazia 21% dos evangélicos 
na época. Os cristãos “indeter-
minados” são uma categoria de 
evangélicos que não romperam 
com as confissões dogmáticas do 
Cristianismo, porém se desvincu-
laram da forma institucional das 
igrejas. Conhecidos popularmente 
no seio do evangelicalismo bra-
sileiro como desigrejados, esse 
contingente de fiéis não para de 
crescer, chegando hoje – segundo 
alguns estudiosos do fenômeno -, 
à marca de mais de 16 milhões de 
pessoas, o que os elegeria (se fos-
sem uma denominação), como o 
segundo maior grupo confessional 

do país, ficando apenas atrás das 
Assembleias de Deus.

Em linhas gerais, os desigreja-
dos consideram que a igreja está 
desvirtuada em sua natureza, na 
essência, na proposta relacional 
comunitária e em sua oferta de 
missão e serviço. Eles denunciam 
a distância entre o que se vê hoje 
na prática nos ambientes religiosos 
e o que poderia ser feito visando o 
melhor dos fundamentos colocados 
por Jesus e seus apóstolos. Para o 
teólogo Nelson Bomilcar, autor da 
obra “Os sem igreja: buscando ca-
minhos de esperança na experiên-
cia religiosa”, os seguintes subgru-
pos integram o fenômeno, a saber:

a) Os assumidos sem-igreja: 
aqueles que se identificam como não 
pertencentes a nenhuma igreja e por-
tanto não possuem vínculos, parce-

rias ou compromissos institucionais 
com comunidades e denominações;

b) Os desencantados com a igre-
ja: pessoas que se decepcionaram 
com a instituição formal religiosa e 
permanecem a uma distância pre-
ventiva da experiência comunitária 
de ser igreja;

c) As pessoas inseridas como 
membros de uma igreja ou como 
líderes eclesiásticos que vivem re-
lacionamentos superficiais e quase 
nulos na igreja;

d) fiéis recolhidos em pequenos 
grupos que se reúnem informalmen-
te em casas, escritórios, salões alu-
gados, parques ou escolas, e que não 
querem serem vistos ou reconheci-
dos como uma organização;

e) indivíduos que foram alvos de 
abuso espiritual por parte da lideran-
ça e que estão decepcionadas com as 
relações e a instituição;

f) os sem-igreja que acompanham 
mensagens e reflexões pela internet.

São muitos os fatores que re-
fletem na subsistência do fenô-
meno dos desigrejados, porém 
se destacam os aspectos inter-
nos (eclesiásticos) e os aspectos 
externos (sociológicos). Entre os 
fatores internos, se encontram a 
decepção com promessas feitas 
em nome de Deus e que nunca 
se cumpriram, desapontamentos 
relacionais, além das práticas e 
ensinos questionáveis ministra-
dos em ambientes eclesiásticos e 
a repulsa com os maus exemplos 
e corrupções das lideranças (pas-
tores, bispos e apóstolos). Já os 
fatores externos podem ser com-
preendidos dentro do momento 
histórico em que vivemos – da 
chamada pós-modernidade ou 
modernidade radicalizada -, for-
temente marcado por uma visão 
de mundo pragmática e utilitária 
e por uma pluralidade de escolhas 
religiosas, que permite ao indiví-
duo experimentar conteúdos reli-
giosos diversos.

O fenômeno dos desigrejados 
deve levar os cristãos evangélicos 
e suas lideranças a refletir em pelo 
menos duas grandes questões: Isso 
seria apenas mais uma crise que 
acompanha a igreja desde seus pri-
mórdios, mas hoje com uma nova 
roupagem e com novos argumentos 
teológicos? Ou, o fenômeno é uma 
prova incontestável de que as igre-
jas evangélicas necessitam de uma 
reforma eclesiológico-institucional?

Penso que a última pergunta se 
faz mais pertinente e, por este mo-
tivo, requer um olhar mais atento 
não só dos cristãos, mas do público 
geral, pois as igrejas evangélicas, 
via de regra, se posicionam de for-
ma distante das demandas dos seus 
fiéis e fomentam estruturas insti-
tucionais pouco atrativas às pes-
soas. Com as inúmeras mudanças 
sociológicas provocadas nos últi-
mos 50 anos e com o advento das 
redes sociais on-line, o perfil do fiel 
evangélico mudou drasticamente. 
Hoje o evangélico deseja participar 
das decisões institucionais de suas 
comunidades de fé, almeja ambien-
tes mais democráticos e transpa-
rentes e é muito mais flexível em 
questões comportamentais. Por es-
tas razões, ou seja; em decorrência 
da obsolescência das igrejas, têm 
havido uma deserção de milhões de 
cristãos evangélicos no Brasil, que 
diariamente engrossam as fileiras 
dos desigrejados.

A tendência nos próximos anos 
é o número de evangélicos “não de-
terminados” aumentar no mesmo 
ritmo do crescimento das igrejas 
evangélicas, que – segundo pros-
pecções de estudiosos – em 2036 
se tornarão hegemônicas no cená-
rio religioso. Infelizmente, grande 
parte dos pastores no Brasil não se 
atentou para este fenômeno, que 
em essência, é uma contundente 
denúncia do status quo. As igrejas 
evangélicas estão cada vez mais 
cheias, porém as suas portas dos 
fundos se tornam progressivamen-
te mais largas a cada dia.

(*) RODOLFO CAPLER é teólogo, escritor 
e pesquisador do Laboratório de Política, 
Comportamento e Mídia da Fundação São 
Paulo/PUC-SP.

Por que milhões de evangélicos 
estão abandonando suas igrejas?
O Teólogo Rodolfo Capler (*) analisa o fenômeno dos “desigrejados” 
que cresce cada vez mais dentro do segmento religioso no país

Rodolfo Capler
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Símbolo representativo da 
integração entre Brasil e 
Paraguai, a Itaipu Binacio-
nal comemora neste 17 de 

maio seu aniversário de 48 anos. 
Em 1974, a empresa era criada para 
gerenciar uma obra de proporções 
inéditas e surpreendentes, resul-
tado de vitórias no âmbito diplo-
mático, jurídico, financeiro e de 
engenharia. Atualmente, a usina 
que mais gerou energia limpa e 
renovável no planeta encontra-se 
diante de novos desafios, que já se 
apresentam à atual gestão.

Para fazer frente a esses desa-
fios, foram disseminadas interna-
mente algumas diretrizes para o 
aprimoramento de gestão, fruto da 
troca de experiência com CEOs de 
outras empresas, tendo sido valida-
das pelos conselheiros e diretores 
brasileiros de Itaipu.

Tais diretrizes estão fundamen-
tadas em algumas ideias força, que 

traduzem a missão conferida à Itai-
pu Binacional pelo presidente Jair 
Bolsonaro a partir de janeiro de 
2022. São elas: a proatividade, a 
meritocracia, a gestão racional com 
austeridade, a imagem institucio-
nal e a binacionalidade.

Adicionalmente, o aniversário 
de Itaipu ocorre em um momen-
to chave para a empresa. Em 29 
de abril, iniciou-se o maior e mais 
complexo plano de atualização tec-
nológica da história da usina, com 
investimentos da ordem de US$ 
649 milhões ao longo de mais de 
uma década. Sendo assim, com a 
proximidade dos 50 anos, vamos 
fechar um ciclo histórico, que en-
che de orgulho brasileiros e para-
guaios, e abrir outro, preparando a 
usina para o futuro.

Itaipu deverá estar pronta para 
as transformações no mercado de 
energia, que tende a ficar mais 
complexo e competitivo e, também 

para lidar com a transição energé-
tica, a descarbonização, a introdu-
ção de tecnologias disruptivas e a 
demanda crescente por fontes de 
energia limpa e renovável, sempre 
presentes nos debates públicos.

Nesse sentido, é impossível 
dissociar o desenvolvimento eco-
nômico e a geração de energia da 
preservação do meio ambiente. 
Para isso, a Itaipu tem feito a sua 
parte – e não apenas contribuindo 
para que o Brasil tenha uma das 
matrizes energéticas mais limpas 
e renováveis do planeta, com base 
na hidreletricidade, mas também 
por meio de ações concretas, como 
o plantio de 24 milhões de árvores 
nas áreas de proteção da margem 
brasileira do reservatório, ao longo 
de sua história.

Corroborando com a nossa pre-
ocupação com a preservação do 
meio ambiente, um estudo da Fun-
dação SOS Mata Atlântica, de 2017, 

apontou Itaipu como a principal 
responsável pela regeneração de 
áreas florestais no Paraná dos últi-
mos 30 anos.

Considerando as duas margens 
(Brasil e Paraguai), são mais de 
cem mil hectares de florestas sob 
os cuidados de Itaipu. Esse imen-
so território verde foi reconhecido 
pela Unesco, em 2019, como área 
núcleo da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica, dentro do progra-
ma Homem e Biosfera.

Ademais, sob a orientação do 
Governo Federal, convênios e pa-
trocínios não aderentes à nossa 
missão institucional deixaram de 
ser firmados e os custos opera-
cionais tiveram uma redução sig-
nificativa, permitindo à empresa 
investir em projetos estruturantes 
para o desenvolvimento do Brasil, 
sem onerar a tarifa de energia para 
o consumidor.

Obras como a Ponte da Integra-

ção Brasil–Paraguai, a Perimetral 
Leste e a ampliação do Aeroporto 
Internacional de Foz do Iguaçu for-
talecerão os negócios, o turismo, a 
infraestrutura, e tornarão esta re-
gião do Paraná mais atrativa para 
novos investimentos.

Por fim, neste momento em 
que a nossa Itaipu Binacional com-
pleta 48 anos de existência, é com 
a mesma dedicação dos pioneiros 
e os olhos voltados para o futuro 
que a líder mundial em produção de 
energia prepara-se para os novos 
tempos, sem perder de vista a sua 
missão institucional: gerar energia 
elétrica de qualidade, com respon-
sabilidade social e ambiental, con-
tribuindo com o desenvolvimento 
sustentável no Brasil e no Paraguai.

Parabéns, Itaipu Binacional, or-
gulho brasileiro e paraguaio!

(*) Anatalicio Risden Junior é diretor-geral 
brasileiro da Itaipu Binacional

ITAIpU, 48 ANOS

Orgulho do passado,  
olhos no futuro

Anatalicio Risden Junior (*)

ENERgIA
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SOLIDARIEDADE

Por dois anos o mundo es-
teve em transe. As pessoas 
foram obrigadas a se isolar 
umas das outras para lutar 

uma guerra contra um inimigo in-
visível, enquanto eram bombardea-
das por estatísticas que escancara-
vam a fragilidade da vida. O clima 
de ressurreição de 2022 foi turvado 
pela guerra na Europa. A morte de 
seres humanos por seres humanos, 
a fome que se alastra no globo e os 
riscos de uma hecatombe nuclear 
são novos lembretes dos pecados 
mortais, o egoísmo, a soberba, que 
aviltam a humanidade. O Brasil, em 
particular, se prepara para um plei-
to que pode definir os destinos de 
uma geração. É nesse cenário que 
a Assembleia Geral da Conferên-
cia Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) evoca uma “mensagem de 
fé, esperança e corajoso compro-
misso com a vida e o Brasil”.

“Enche o nosso coração de ale-
gria perceber a explosão de solida-
riedade, que tem marcado todo o 
País na luta pela superação do fla-
gelo sanitário e social da Covid-19.” 
Com efeito, durante a pandemia 
as ações solidárias bateram recor-
des extraordinários. Relembrá-las 
é relevante, porque a emergência 
sanitária está oficialmente em seu 
fim, mas suas sequelas socioeco-
nômicas perdurarão por anos. Em 
descompasso com suas tradições 
cristãs, o histórico de solidarieda-
de e filantropia na nação brasilei-
ra é comparativamente medíocre. 
“A grave crise sanitária encontrou 
nosso País envolto numa complexa 
e sistêmica crise ética, econômica, 
social e política”, aponta a Mensa-
gem ao Povo Brasileiro.

CRISES 
POTENCIALIZADAS 
PELA COVID

“A Covid-19, antes de ser res-
ponsável, acentuou todas essas cri-
ses, potencializando-as, especial-
mente na vida dos mais pobres e 
marginalizados.” Os bispos concla-
mam “a sociedade brasileira a par-
ticipar das eleições e a votar com 
consciência e responsabilidade” na 
“luta pela justiça e pela paz”. Fome, 
dilapidação dos ecossistemas, des-
respeito aos direitos dos indígenas 
e violência são algumas das trin-
cheiras dessa luta. Por um aparente 
paradoxo, o bom combate só será 
vencido por meio “do diálogo e da 
cultura do encontro”. A degradação 
deles torna o quadro atual “gravís-

simo”. “A lógica do confronto que 
ameaça o estado democrático de di-
reito e suas instituições, transforma 
adversários em inimigos, desmonta 
conquistas e direitos consolidados, 
fomenta o ódio nas redes sociais, 
deteriora o tecido social e desvia o 
foco dos desafios fundamentais a 
serem enfrentados.”

Os bispos alertam para as “ten-
tativas de ruptura da ordem insti-
tucional” que buscam desmoralizar 
a lisura das eleições. “Tumultuar o 
processo político, fomentar o caos 
e estimular ações autoritárias não 
são, em definitivo, projeto de inte-
resse do povo brasileiro.” A Mensa-
gem adverte para duas ameaças em 
especial. Uma é a disseminação de 
fake news. “Carregando em si o pe-
rigoso potencial de manipular cons-
ciências, elas modificam a vontade 
popular, afrontam a democracia e 
viabilizam, fraudulentamente, pro-
jetos orquestrados de poder.”

SEPARAR O JOIO DO 
TRIGO

A outra é a manipulação religio-
sa, protagonizada tanto por autori-
dades políticas como religiosas, “que 
coloca em prática um projeto de po-
der sem afinidade com os valores do 
Evangelho de Jesus Cristo”. É inevitá-
vel relembrar episódios até há pouco 
estranhos à cultura política nacional, 
como a indicação de magistrados e 
ministros condicionada à sua confis-
são de fé, privilégios a congregações 
e seus braços empresariais, pastores 
traficando verbas em troca de ouro, 
deputados usando a Bíblia para jus-
tificar o armamentismo, proselitis-
mo eleitoral em cultos ou slogans de 
campanha tomando o nome de Deus 
em vão. Oportunamente, os bispos 
reafirmaram a laicidade constitucio-
nal do Estado.

“A autonomia e independência 
em relação ao religioso são valo-
res adquiridos e reconhecidos pela 
Igreja e fazem parte do patrimônio 
da civilização ocidental.” Sem re-
nunciar ao coração da Mensagem, 
gravado em sua epígrafe – “A es-
perança não decepciona” (Rm 5,5) 
–, os bispos admitem que “o Brasil 
não vai bem”.

E uma das principais razões é 
que lideranças políticas e religiosas 
vêm atribuindo a César o que é de 
Deus e a Deus o que é de César. Que 
os brasileiros se valham das urnas 
para separar o joio do trigo.

Blog Aroldo Murá

A esperança não 
decepciona, diz 
CNBB

Famílias em absoluta pobreza. Foto: Cristiano Mariz/ VEJA

Dois extremos da Mensagem dos bispos ao povo brasileirio:
(1)“Enche o nosso coração de alegria perceber a explosão 
de solidariedade, que tem marcado todo o país na luta pela 
superação do flagelo sanitário e social da Covid-19.”
(2) Eles alertam para as “tentativas de ruptura da ordem 
institucional”, buscam desmoralizar a lisura das eleições. 
“Tumultuar o processo político, fomentar o caos e estimular 
ações autoritárias não são, em definitivo, projeto de interesse 
do povo brasileiro.”
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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 Velo-
so), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia 
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor 
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba; 
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel 
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROpECE NA LÍNgUA

Onde usar onde (2)
Como já vimos, o pronome relativo onde significa o lugar onde, o que pode ser dito igual-

mente como o lugar em que, ou simplesmente em que quando há um antecedente explícito: o 
lugar em que / a ciclovia em que / a rua em que estamos. Ou seja, onde pode ser substituído 
por em que:

 

A cidade onde moro é linda = A cidade em que moro é linda.

Fomos fazer rafting, e o bote em que estávamos virou.

Há lugares no mundo em que se vive muito bem. 
 

Todo onde equivale a em que, mas nem todo em que equivale a onde. Por não se 
darem conta disso – e talvez pela lei do menor esforço – as pessoas estão usando 
onde em qualquer situação, mesmo quando só é possível usar em que [ou no qual, na 
qual, nos quais, nas quais depois de vírgula] por uma questão de regência verbal ou 
nominal. 

 

Vamos tomar como exemplo a frase “Ambos arranjaram empregos vantajosos, onde co-
locavam muitas esperanças”. O relativo onde foi usado de maneira errônea porque, apesar 
de “empregos” ser aparentemente um lugar, a sintaxe é outra: diz-se que ambos colocaram 
esperanças EM empregos, NOS empregos vantajosos que arranjaram. E é essa preposição que 
deve aparecer na oração subordinada: “Ambos arranjaram empregos vantajosos, nos quais 
colocavam muitas esperanças”.

 

Vejamos outras frases que são consideradas erradas de acordo com a norma-padrão (cul-
ta) e portanto não são aceitas em concursos, provas e redação oficial [o asterisco marca a 
presença de erro na frase]:

 

 *Fez várias declarações de amor, onde fica evidente o desejo de reatar o namoro.

 *Quais são as modalidades onde seu filho é campeão?

 *Vamos assistir a um espetáculo bem brasileiro, onde Maitê faz um pequeno papel.

 *Isso parece responder a uma construção teórica bastante curiosa, onde os sujeitos do 
presente encontram um lócus historiográfico que reconhece o seu papel.

 *Vão focalizar os jovens e a família onde a doença foi detectada.

 *A internet é uma grande chance de trabalhar um modelo pedagógico onde o poder cons-
titutivo da ação do sujeito seja valorizado.
 
As mesmas frases, corrigidas, ficam assim:

 
 Fez várias declarações de amor, nas quais fica evidente o desejo de reatar o namo-

ro.

 Quais são as modalidades em que seu filho é campeão?

 Vamos assistir a um espetáculo bem brasileiro, no qual Maitê faz um pequeno pa-
pel.

 Isso parece responder a uma construção teórica bastante curiosa, na qual os sujeitos do 
presente encontram um lócus historiográfico que reconhece o seu papel.

 Vão focalizar os jovens e a família em que a doença foi detectada.

 A internet é uma grande chance de trabalhar um modelo pedagógico em que o poder 
constitutivo da ação do sujeito seja valorizado.

 
Pode-se confirmar a necessidade da preposição em (embutida em no e na, é claro) fazen-

do-se a inversão da frase: “Fica evidente o desejo de reatar o namoro nas declarações de amor 
/ seu filho é campeão nas modalidades / Maitê faz um pequeno papel em um/num espetáculo 
bem brasileiro / a doença foi detectada na família” e assim por diante.

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

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. 

chegou o 
“vozEs do PARANá”, volume 12 

RETRATos dE PARANAENsEs

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

PRÊMIO “PERFIL INSTITUCIONAL”:
Fundação MUDES.

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

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

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

ABRINDO O JOGO: Uma conversa direta sobre 
câncer de mama
Helena Cortez

O câncer de mama é um dos mais antigos tipos 
de câncer descritos pela Medicina. Seu diagnósti-
co costuma ser associado ao medo da mutilação, 
do sofrimento e da morte. Porém, a detecção mais 
precoce da doença, as técnicas cirúrgicas e os 
tratamentos evoluíram muito e se tornaram mais 
toleráveis, com grande melhora da qualidade de 
vida das taxas de cura.
Páginas: 216
Custo aproximado: R$ 55,70

O AFETO NA PRÁTICA PEDAGóGICA E NA 
FORMAÇÃO DOCENTE
Simone Sabino

Fundamentada, principalmente, em Paulo Freire 
e Wilhelm Reich, Simone Sabino apresenta, com 
clareza e de forma direta, a questão da afetivida-
de no processo educacional, cujo tema foi tratado 
no seu mestrado, do qual emergiu a proposta de 
incluir o afeto como competência para a docência.
Páginas: 240
Custo Aproximado: R$ 22,41

GESTÃO INTEGRAL
Marcelo Lopes Cardoso

Há uma enorme lacuna cognitiva, emocional e 
ética para que os líderes, equipes e organiza-
ções prosperem diante da complexidade que 
encaramos no século 21. Nesse desafio, muitas 
teorias e técnicas inovadoras têm aparecido como 
importantes pistas, tanto na Administração de 
Empresas como também na Filosofia, Sociologia, 
Neurociência, Psicologia e em outras áreas.
Páginas: 192
Preço: R$ 51,00

PESQUISA EM PSICOLOGIA E HUMANIDADES
Sabrina Martins Barroso (Org.)

Além de poder ler sobre formas clássicas (entre-
vistas, questionários) e contemporâneas (redes 
sociais, arte) de coletar dados e analisá-los, terá 
orientação sobre como fazer pesquisa em contex-
tos como hospitais e penitenciárias, ampliando as 
opções metodológicas que conhece para construir 
seu próprio projeto de pesquisa em Psicologia e 
nas demais ciências humanas e sociais.
Páginas: 552
Preço: R$ 109,00
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