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NA MÍDIA ELETRÔNICA

LuTO

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

Por Edmilson Fabbri (*)

Um dia qualquer do ano de 1980 co-
nheci Aroldo Murá. Era uma entre-
vista de emprego no jornal A voz 
do Paraná, na rua Alberto Foloni, 

onde ficava a Editora João XXIII. Ali trabalhei 
por 2 anos como contato de publicidade. Dois 
anos que pareceram 20, tamanho o aprendi-
zado e, tamanha a amizade desenvolvida.

Um belo dia entrei em sua sala com o 
jornal “O Globo” nas mãos, meio que em lá-
grimas e disse a ele – “Professor, passei em 
medicina no Rio de Janeiro”, e ele pasmo, me 
disse – “Vou perder meu contato de publici-
dade mas vou ganhar meu futuro médico”.

Nos seis anos da faculdade, tempos fi-
nanceiros difíceis e ele sabia, então, de vez 
em sempre eu recebia um cheque, via cor-
reio, junto com uma carta incentivadora.

Como eu, muitos receberam as dádivas 
da bondade do professor Aroldo. “Adotava” 
as pessoas que escolhia e isso lhe dava mui-
ta alegria dentro de seus firmes propósitos 
católicos. Caridade era o que mais fazia, 
principalmente em épocas de “vacas gordas”. 
Viajava sempre para os EUA e trazia presen-
tes que ia acumulando até o Natal, quando 
reunia seus amigos e “afilhados” em seu 
apartamento na Av. 7 de Setembro, e a todos 
presenteava. O mais bonito era ver o brilho 
nos seus olhos, transbordava ele em alegria 
por proporcionar aquele momento mágico.

Em 1990, já formado, retornei para Curi-
tiba, e a partir de então, tive a honra e o pri-
vilégio de ser seu médico, conforme ele havia 
profetizado. Nunca mais nos distanciamos. 
Ele gostava da minha escrita, tinha visto 
através de uns versos que certa vez submeti 
a ele para correção do português. Me convi-
dou para ser colunista do jornal Ciência e Fé, 
onde escrevo até hoje. Me indicou também 
para ser colunista da Revista Ideias, de seu 
amigo Fábio Campana, onde fiquei até o en-

cerramento das atividades da revista.
Às vezes eu o convidava para jantar e, 

após marcações e remarcações pela dificulda-
de da sua agenda e pelo controle do diabetes, 
conseguíamos e, invariavelmente, íamos na 
Cantina dos Açores, no Juvevê, ele adorava o 
bacalhau servido com grão de bico cremoso.

Só tenho lembranças maravilhosas ao 
seu lado. Aprendizado constante pautado, 
não só nas palavras, mas, principalmente, no 
exemplo.

Um dia foi agraciado pelo Universo com 
um presente, um anjo sem asas que surgiu 
em sua vida, Hélio de Freitas, seu fiel escu-
deiro, o verdadeiro “faz tudo” que muito lhe 
ajudou até os últimos dias.

Dentro da sua infinita bondade, não bas-
tasse todos os “afilhados” que possuía, um 
dia deu o seu nome, como pai, para que cons-
tasse na certidão de nascimento, daquele que 
também era seu outro fiel escudeiro, Fábio 
Leite. Onde havia pai desconhecido, colocou-
se Aroldo Murá Gomes Haygert. O não reco-
nhecimento do pai biológico do Fabio, deu-lhe 
a oportunidade de ter um “verdadeiro” pai.

Nos últimos tempos, aos ser detectado um 
tumor em seu pâncreas, associada a outras do-
enças de base, sua saúde ficou comprometida. 
Teve a dedicação da Dra. Rayssa Sena, filha de 
meu amigo e médico, Antônio Sena. Rasgava 
elogios à ela, admirado por sua pouca idade e 
tamanha qualificação. Morreu sob seus cuida-
dos no Hospital São Vicente, onde, em uma das 
minhas últimas visitas, me contou toda histó-
ria do hospital, com detalhes que sua memória 
prodigiosa não deixava escapar.

No jornalismo ficará uma lacuna irrepa-
rável, mas na vida, fica uma ausência física 
de alguém gigante, que tinha que ter todo 
aquele tamanho, senão o coração não lhe ca-
beria ao peito.

Nessas poucas linhas deixo todo o meu 
respeito, amor e admiração por essa pessoa 
que deixou indelevelmente marcados nossos 
corações.

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

Ao Mestre com carinho

“A morte não é nada, eu somente 
passei para o outro lado do caminho”. 

Santo Agostinho.

Aroldo Murá
nos deixou

Aroldo Murá morreu. Não foi uma morte qualquer. Em 
vida identificou-se com Curitiba, apesar de ser gaúcho. Como 
cidadão marcou presença extraordinária na sociedade. Soli-
darizou-se com pessoas que precisavam de apoio. Desen-
volveu relacionamentos. Incentivou movimentos altruístas. 
Profissionalmente, soube identificar talentos e deu suporte 
a quem precisava de um “empurrãozinho”, principalmente 
nas atividades jornalísticas formando alguns dos melhores 
profissionais da comunicação em nosso Estado.

Descrever a falta que ele fará é até desconcertante, por-
que cada seu “afiliado”, na vida profissional ou social tem 
conotações diversas. Vamos ao que gente da “velha” guar-
da, jovens que reconheceram o valor desta personagem. 
Eles expressaram sentimentos do fundo da alma. Temos no 
Jornal Universidade Ciência e Fé algumas frases e declara-
ções que registram esses relacionamentos.

Anita Zippin – advogada, jornalista – traduziu seus sen-
timentos em poesia; seus amigos Luiz Fernando Queiroz, 
Francisco Simeão e o marido Dálio Zippin Fº. Todos liga-
dos ao “professor” como chamavam. O médico Edmilson 
Fabbri, lembrou que se não fosse o incentivo do “profes-
sor” não teria cursado medicina e acrescentou: “Deixou um 
vazio em nossos corações”. Zélia Maria Nascimento Sell 
agradece o apoio que encontrou no “professor” para vencer 
as dificuldades da formação profissional. Para Darci Piana, 
vice-governador do Paraná, ele foi “paranaense de alma e 
coração”. 

Para Ernani Buchmann, Aroldo merece ser para sem-
pre o nosso “professor”. Eliseu Tisato afirma que o “Paraná 
teve hoje uma perda irreparável”. Ney Leprevost afirmou 
que “o Paraná perdeu um dos maiores e mais competen-
tes jornalistas de sua história”. Luiz Manfredini disse que 
“Aroldo Murá cumpriu sua missão”. Luiz Geraldo Mazza viu 
em Aroldo Murá um “estimulador de vocações”. Odone For-
tes Martins, fundador do DIeC, registrou que “Murá pres-
tou inestimáveis serviços na estruturação do jornalismo 
paranaense”. Os jornalistas Valdir Cruz e a esposa Cláudia 
Regina Gabardo ergueram um lamento:

“Aroldo Murá, Fica!”

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Faleceu no dia 3 de janeiro, às 
13h, o jornalista e professor 
Aroldo Murá Gomes Haygert, 
aos 82 anos. Em tratamento 

de câncer há um ano, seu quadro de 
saúde se debilitou nos últimos me-
ses. Ele estava internado desde 23 de 
dezembro no Hospital São Vicente, 
em Curitiba.

Com 62 anos de jornalismo, o 
professor Aroldo Murá deixa vasta 
obra de perfis biográficos da coleção 
“Vozes do Paraná – Retratos de Pa-
ranaenses”, em 13 edições que foram 
lançadas entre 2008 e 2022. 

Aroldo Murá G. Haygert era jor-
nalista e coordenador do projeto 
Memória Paranaense, além de pre-
sidente do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba. Fez parte do conselho edi-
torial da Revista Ideias desde o iní-
cio da publicação. Mantinha coluna 
diária replicada no portal da Rádio 
Banda B, em forma de newsletter, 
página do Facebook e Twitter. A co-
luna originalmente foi publicada pelo 
Diário Indústria e Comércio, onde o 
professor trabalhou como editor nas 
décadas de 1980 e 90.

VOZES DO PARANÁ 
Entre 2008 e 2022, Aroldo se 

dedicou à série de livros “Vozes do 
Paraná – Retratos de Paranaenses”, 
que perfilou quase 300 profissionais 
de destaque em suas áreas de atua-
ção. Estava produzindo a edição 14 da 
coleção, que teve os próximos perso-
nagens a serem perfilados escolhidos 
em novembro de 2022. Mesmo em 
tratamento de saúde, com doença 
avançada, o professor seguia dando 
encaminhamento ao livro, sua obra-
prima por excelência. 

É autor da biografia “Seu nome 
é João”, sobre o ex-governador João 
Elísio Ferraz de Campos, e do livro 

“Encontros do Araguaia – Constru-
tores do Paraná no Século 20”, cole-
tânea de depoimentos de lideranças 
paranaenses, que deve ser lançado 
em 2023, coordenada pelo jornalista 
Walter Schmidt. 

Em seus textos, Aroldo Murá pro-
curava resgatar a história do Paraná 
e de figuras importantes do estado e 
do Brasil, além de tratar de questões 
atuais de política, sociedade, ciência, 
fé e responsabilidade social. 

BIOGRAFIA 
Gaúcho, filho de Manoel e Nan-

dy Haygert, Aroldo Murá residia no 
Paraná desde 1948. Bacharel em Jor-
nalismo pela PUC-PR, fez cursos de 

especialização e extensão no Brasil 
e exterior, como em jornalismo eco-
nômico pelo Cepal/ONU, no Chile. 
Professor da PUC-PR, trabalhou e 
dirigiu jornais desde 1960 na capital 
paranaense, começando na revista 
Club, de Dino Almeida, tendo atua-
do também no rádio e na televisão. 
Estudioso e pesquisador de novas 
religiões, com enfoque nas igrejas 
cristãs, tema em que se especiali-
zou no Canadá. 

Foi parte do primeiro e segundo 
conselhos da Fundação Cultural de 
Curitiba, nas gestões de Jaime Lerner 
e Saul Raiz. No começo da década de 
1970, renovou e dirigiu o jornal Voz 
do Paraná, semanário com presença 

na história do estado, até a década de 
1980. 

Recebeu, em 2012, a Ordem do 
Pinheiro no grau de Comendador. Em 
2019, foi eleito “Personalidade ACP” 
pela Associação Comercial do Paraná. 
Por diversos anos, recebeu menções 
e prêmios da Câmara Municipal de 
Curitiba. 

Por quinze anos foi colunista no 
jornal Diário Indústria & Comércio. O 
presidente e fundador deste veículo, 
jornalista Odone Fortes Martins, lem-
bra que, a partir de 1985, “passamos 
a contar com o respeitável jornalista, 
professor Aroldo Murá, como nosso 
editor-chefe. Foi um período onde re-
velamos grandes talentos do jornalis-

mo por mais de 15 anos.” 

INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ 
Aroldo Murá foi fundador e pre-

sidente do Instituto Ciência e Fé de 
Curitiba, entidade civil, ecumênica, 
sem fins lucrativos, que reúne pesso-
as de boa vontade, de variadas faixas 
etárias, para estudar e disseminar 
conhecimentos sobre ciência e fé. 

Fundado em 1995, o instituto é 
reconhecido de Utilidade Pública pela 
Lei Estadual 11.614 de 1996, do Estado 
do Paraná, e pela Lei Municipal 9.025, 
de 1997, de Curitiba. 

Com o mote “Fidelis et Constans”, 
o Instituto Ciência e Fé apoia e pro-
move ações na área cultural, edita 
livros e este Jornal Universidade des-
de 1998, além de realizar palestras e 
conferências periodicamente. 

André Nunes é jornalista e mes-
tre em Comunicação pela UFPR. As-
sessor de imprensa, é colunista de 
tecnologia no Diário Indústria e Co-
mércio.

LuTO

Jornalista Aroldo Murá Gomes 
Haygert morre aos 82 anos

Professor Aroldo era um dos veteranos da imprensa paranaense, com 62 anos de jornalismo. Tratava de câncer há um ano

Por André Nunes (*)

Aroldo Murá no lançamento do 13º Volume do projeto “Vozes do Paraná – Retratos de Paranaenses”, em 
setembro de 2022. (Foto: Annelize Tozetto)

André Nunes participa das 
entrevistas do livro “Vozes do 
Paraná” desde a edição 7, em 2014 
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Não ainda, Odone !
Não feche a redação.
Lá vem a Anita
Com a crônica na mão.
Vamos colocar naquela página.
Ao fundo, nem pensar.
Bem no centro.
Para o leitor, apreciar.
Vem ela toda faceira,
Como se fosse das cronistas
A primeira.
Sinto que sou um pouco seu padrinho
Quem manda eu dar dicas
E ela captar, de mansinho.
Gosto de com ela trabalhar
Dá gosto as ideias desta jornalista
Parece que nasceu para pensar.
Crítica construtiva,
Nem preciso arrumar.
Fala de bem com a vida,
Como eu gosto de pensar.
Sei que ela muito aprendeu
Com um pouco do jeitinho meu.
Mas tem seu próprio estilo de escrever.
Tomara seja também o jeito leve de viver.
Que saudade das pessoas que ela descreve
Parece que estão sentadas ao nosso lado,

Anita Zippin
Como se a gente voltasse no tempo.
E ouvisse de todos um até breve.
E cada cidadão ali descrito
Vê nela um bom coração.
Acho que nem pensa na morte.
Que sorte, que sorte.
Um dia eu vou passar
E lá em cima começarei a entrevistar.
Em que jornal escrever?
Ainda não sei.
Bom que nem precisarei revisar.
Tudo virá pronto para rodar.
Voltarei e farei alguém se inspirar.
Meu jeito firme de dizer,
Sim, Aroldo subiu;
Mas, volta e meia vem nos visitar.
Se quero uma redação só para mim?
Acho que lá em cima o diálogo não tem fim.

Vou me sentar ao lado do Criador.
Aquele que tanto prezei e
Dediquei ao próximo, muito amor.
Se me entenderam?
Pouco importa.
Vale o que as Anita irão escrever.
Se for bom, eu posso reviver.
Se for ruim, melhor eu nem ver.
Quero estar em paz com a Humanidade.
Saber que meu dever,
Cumpri até o fim, de verdade.
Quem gostarei que venha me buscar?
Lógico que a mãe em primeiro lugar.
Pai, avós, jeito bom de me alegrar.
Sentirei falta de tantos lá em baixo.
Talvez um dia seja lembrado,
É o que eu acho!
Pode fechar agora a minha redação.
Anita vem com a poesia na mão.
Lógico que tenho de dizer, gostei.
Ela nem deixou eu partir e,
No caminho, até chorei.
Suba amiga minha, num belo dia,
Traga sua crônica para meu jornal diário.
Com certeza, será minutário.
Ou quem sabe, segundário.
Vamos ao que interessa!

Sem despedida na hora da partida.
Quero aqui encerrar esta vida.
Vou acreditar que um dia voltarei.
E na redação do Odone eu passarei.
Se der vontade, eu ficarei.
E mais tarde, subirei.
Quem vou entrevistar agora?
Ai, Meu Deus!
Vai ser nesta hora.
Que curiosa esta bendita.
Parecia caminhando ao léu.
Mas vem ela com matéria inédita
Para eu ler no céu.
Agora nem precisa trazer em papel.
Que venha para acalentar a saudade.
Logo encontrarei a Eternidade.
Até lá, pode me esperar, Anita.
Chegarei nas suas linhas
E as tornarei até Poesia Bonita.
Escrevemos aqui a quatro mãos.
Agora dá um abraço neste seu irmão.
Acredite na salvação!
Venha, de verdade, me pedir a benção.
Sim, beijará a minha mão.
Vá descansar e, nada de lágrima.
Sorria! Sorria!
Como gosto de ver você

Dia e noite, Noite e Dia.
Até qualquer dia!
Encontro marcado.
Na redação.
Venha sem pressa,
Mas traga a crônica
Com muita emoção.
Te esperarei.
Em seu texto,
Sim, eu estarei.
Eis aqui nossa união.
Um alento para o coração.
Do sempre Aroldo,
Seu irmão!

LuTO

Aroldo Murá no lançamento de Vozes do Paraná 12, com Luiz Fernando Queiroz, Francisco Simeão, Anita Zippin e o marido

Aroldo Murá, jornalista do coração

Por Anita Zippin – 
Advogada, jornalista, 
presidente da Academia 
de Letras José de 
Alencar e Diretora do 
Observatório da Cultura 
Paranaense. Foi perfilada 
em Vozes do Paraná 8

Dedicado ao jornalista 
e amigo Aroldo Murá 
Haygert, em sua 
passagem desta para 
o outro lado da rua da 
vida, em 3.01.2023, 
aos 82 anos.
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LuTO

Por Zélia Maria Nascimento Sell
Eu sempre lembrarei com muito 

carinho do professor Aroldo Murá 
Heygert. Ele me proporcionou o pri-
meiro estágio em Jornalismo nos anos 
1970 no jornal – hoje extinto – Diário 
do Paraná. Éramos raras mulheres 
em uma redação predominantemente 
masculina e saíamos no início da tar-
de com pautas a cumprir na mesma 
Kombi que de madrugada distribuiria 
os jornais nas bancas.

Lembro que não tinha bancos e 
a porta era amarrada com uma cor-
dinha . A cada curva nos desequili-
brávamos junto com os fotográfos e 
seus equipamentos. No meio da tarde 
voltávamos à redação com as entre-
vistas (anotadas em um bloquinho) e 
passávamos tudo nas laudas coloca-

das nas velhas máquinas que faziam 
aquele som barulhento  característico 
das redações. Tinha também os sons 
dos teletipos.

Eu cobria Saúde e Abastecimen-
to, entrevistava o Tocafundo na 
Sunab e o Schmit na Saúde. Mas o 
chefe da redação da época implicava 
comigo. Olhava bem nos meus olhos 
e rasgava minhas matérias. Certo 
dia telefonei chorando para o pro-
fessor Aroldo: “Não aguento mais, 
seu afilhado me persegue!”. “Zélia, 
jornalista não chora, jornalista luta 
para que suas matérias sejam pu-
blicadas!”, disse-me ele. E comecei 
a lutar, até que ganhei uma página 
inteira,chamada “gráfica”, com mui-
tas fotos no final do jornal. “Des-
trinchava” um assunto,como por 

exemplo, a construção da catedral de 
Curitiba, os irmãos Garbaccio, etc…

Mal sabia que mais tarde este 
gosto pela história seria fundamen-
tal na criação de meu programa ra-
diofônico… Os anos se passaram, 
casei, tive filhos (dois jornalistas), 
mas continuamos conectados e ele 
sempre me prestigiou em sua coluna, 
especialmente quando lancei o livro 
“Altdeutschen” sobre os ancestrais 
Grein de Rio Negro (PR), que ele ado-
rou!

Estou fora de Curitiba quando 
recebo a triste notícia de sua morte, 
e afirmo com convicção: o professor 
Aroldo foi o Pelé do Jornalismo. E cer-
tamente, Deus o recebeu em sua gló-
ria com um bloquinho nas mãos para 
anotar todas as suas façanhas!

Enxugue as lágrimas e lute, 
por Zélia Sell

Zélia Maria Nascimento Sell
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Certas pessoas vieram a este 
mundo para ensinar. Por isso mes-
mo são chamadas de “professo-
res”. Assim foi com nosso querido 
“professor” Aroldo Murá. Uma das 
almas mais caridosas que conheci. 
Mais um Natal se foi, e mais 
cestas básicas foram distribuídas 
através da arrecadação que fazia 
junto aos amigos anualmente.

Jornalista de altíssima gama. 
Memória prodigiosa. Sabia tudo 
sobre Curitiba e suas famílias 
mais tradicionais. Uma verdadeira 
enciclopédia quando se tratava da 

história da cidade e seus persona-
gens. Tive o privilégio de privar 
de sua amizade por mais de 40 
anos. Muito aprendi. Pelos amigos 
tudo fazia, mas aos desafetos 
dedicava sua implacável vigilância 
jornalística.

Vinha lutando com um câncer 
de pâncreas nos últimos tempos 
que acabou por levá-lo nesta 
manhã. Siga em paz, mestre. Sua 
missão foi muito bem cumprida. 
Guardaremos para sempre seus 
ensinamentos e seu exemplo de 
vida. Deus deveria estar precisan-

do de uma alma muito boa para 
levá-lo de nosso convívio. Resta-
nos o consolo de termos bebido 
de sua fonte.

Ficará um grande vazio no 
jornalismo paranaense, mas vazio 
maior ainda ficará em nossos co-
rações. Obrigado por ter existido. 
Pessoas como o senhor deixam 
uma marca indelével na vida 
daqueles que tiveram o privilégio 
do seu convívio.

Curitiba chora o adeus a 
Aroldo Murá, nosso querido 
“professor”.

hOMENAgEM

Um vazio em nossos corações
Por Edmilson Fabbri, médico

“Aroldo Murá foi um dos grandes perso-
nagens da nossa história. Na imprensa, aju-
dou a difundir um Paraná pujante, em trans-
formação e celeiro de grandes histórias. Que 
Deus conforte os seus familiares nesse mo-
mento difícil”.

(Foto de Rodrigo Félix Leal)

Carlos Massa Ratinho Junior 
(Governador do Paraná)

“Um dos grandes personagens 
da nossa história”

“UM GAÚCHO DE 
NASCIMENTO E 
PARANAENSE DE ALMA 
E CORAÇÃO”

“Lamento profundamente o falecimento do amigo Arol-
do Murá, aos 82 anos. Murá deixa um enorme legado para 
o jornalismo e para a cultura paranaense. Ele coordenava 
o projeto Memória Paranaense e lançou várias edições do 
livro Vozes do Paraná, com o perfil biográfico, escrito por 
ele próprio, de inúmeras personalidades paranaenses. Tive 
a honra de ser incluído no livro Vozes do Paraná nº 4. E tive 
a alegria de poder conviver afetuosamente com o professor 
Murá, como eu, gaúcho de nascimento e paranaense de alma 
e coração. Aos familiares, meu mais profundo sentimento”.

Darci Piana, vice-governador e presidente 
do Sistema Fecomércio Sesc Senac PR 

“Conversei com Aroldo Murá em outubro de 2022. O perfil 
dele, publicado na edição 269 da TOPVIEW, foi um pedido do 
presidente do Grupo Ric, Leonardo Petrelli, como valorização 
pela dedicação do professor Aroldo à história do Paraná.

Foi um privilégio ouvi-lo e contar a história dele. Soube, 
com surpresa e tristeza, que a última entrevista que ele 
concedeu a um veículo de comunicação foi essa. ”   

Uma pessoa brilhante, com uma memória infindável. 
Nós perdemos a presença, mas ganhamos muito com tudo o 
que ele dividiu sobre o desenvolvimento do nosso estado.”

Foto de Marcelo Elias

“Soube, com tristeza, que foi a 
última entrevista”
Brenda Iung (jornalista)

“UM RELICÁRIO DE MINHA 
BIBLIOTECA”
Cleto de Assis

“Já havia feito minha homenagem 
quando ele ainda estava entre nós, 
transformando-o em um relicário de 
minha biblioteca. Admirava-o além da 
enorme capacidade jornalística, pois 
ele foi um ser humano por excelência.

Sempre a cuidar dos outros, seja nas 
campanhas permanentes de distribuição 
de alimentos, seja na herança deixada ao 
Paraná, de seu Instituto Ciência e Fé. E 
na composição de sua intimidade fami-
liar, ampliada pelo amor mais puro. 

 Mantivemos uma amizade por 
mais de 60 anos, sem alterações cau-
sadas pelas eventuais distâncias geo-
gráficas. Consegui falar com ele pouco 
antes de seu silêncio vital, com um 
“até breve, Aroldo...”. Dele guardarei, 
enquanto não se realizar um próximo 

encontro, a memória de sua bon-
dade e de sua inteligência. Até bre-
ve, Aroldo!”

Cleto de Assis (artista plástico 
e presidente da Fundação Mudes)
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“MERECE SER, PARA SEMPRE, 
O NOSSO “PROFESSOR”

Aroldo Murá foi um dos ícones do 
bom jornalismo paranaense. Embora te-
nha sido professor de jornalismo pela via 
acadêmica, na verdade foi professor na 
lida das redações. Desde a emblemática 
Voz do Paraná até o Indústria & Comér-
cio, formou centenas de profissionais da 
mais alta qualidade nesta profissão tão 
nobre quanto incompreendida. Era um 
homem generoso, de ideais forjados na 
educação de cunho católico, o que jamais 
o impediu de abrigar pessoas defensoras 
de outras ideologias nas redações que 
dirigiu. Em dezembro de 2021, no dia do 
sepultamento do meu filho, teve a gene-
rosidade de me ligar, para um abraço vir-
tual. Fico devedor eterno de sua grandeza 
e das lições que com satisfação recebi ao 
longo da sua brilhante carreira. Mais que 
ninguém, merece ser, para sempre, o nos-
so “Professor”. 

(Foto de Murilo Ribas)

Ernani Buchmann (Jornalista, advogado e escritor) 

O Paraná perde um dos maiores e mais competentes  
jornalistas da sua história, o Professor Aroldo 
Murá Haygert.

Seus textos precisos, recheados de ironia 
fina e com notícias de bastidores alimentadas 
por fontes de alto calibre, eram saborosos e 
cativavam os leitores. 

Na foto, apareço sendo entrevistado por 
ele para uma das edições do seu famoso livro 
“Vozes do Paraná”. 

Aos familiares do professor Aroldo, nos-
sa solidariedade neste momento tão difícil de 
despedida.

Ney Leprevost, Deputado Federal, ex-se-
cretário da Justiça, Família e Trabalho.

Ney Leprevost

"O professor é Aroldo Murá tinha uma inteligência acima da média. De faro 
aguçado, não apenas para as notícias, mas para os fatos, as rotinas, as pessoas, 
conseguiu sempre enxergar antes da maioria, o rumo de tudo que lhe cercava. seja 
um empresário em acessão, um político que em breve estaria em maus lençóis, uma 
sociedade que não me manteria... Enfim, em sua coluna, o Paraná acontecia. Tive 
alguns embates com ele. Ele mesmo cita em seu livro, Vozes do Paraná, quando me 
apresenta como personagem. Mas estando certos ou errados, nos respeitávamos 
demais por entender o ponto de vista do outro. Aprendi muito com ele. Seja em tem-
pos de Diário Indústria & Comércio, ou em outros projetos que sempre me chamou. 
O Paraná tem hoje uma perda irreparável. Hoje perdemos o maior locutor de nossa 
história, de nossa gente, das conquistas do nosso Estado."

Eliseu Tisato e Aroldo Murá

Eliseu Tisato (jornalista) 

“Paraná tem hoje uma 
perda irreparável”

hOMENAgEM
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“PROFESSOR, ISSO NÃO 
ESTAVA EM PAUTA”

“Quando iniciei no jornalismo, cola-
borava na equipe de economia do então 
jornal Diário do Paraná, por indicação 
de meu saudoso tio Divonei Machado 

de Campos grande amigo do professor 
Aroldo Mura. O outro personagem, que 
dividia essas amizades, era Walcimar 
José de Souza, que faleceu inesperada-

mente na ocasião. E foi em conse-
quência desse episódio, que deram 
a incumbência ao jornalista Almir 
Feijo Junior, para fazer a matéria. 
Que deu o título: “Walcimar, esta 
matéria não estava em pauta”. 
Nunca esqueci isso. E agora tenho 
que escrever sobre o professor. 
Também não estava em pauta isso. 
Muita dor, com essa perda. Um 
profissional de primeira, um ser 
humano preocupado em fazer tudo 
certo, determinado, uma inteligên-
cia muito grande. Fará uma grande 
falta entre nós. Com certeza ficará 
uma grande lacuna, não só jorna-
lismo mas nos mais variados seg-
mentos e nas amizades. Ficamos 
sem a Voz  das Vozes do Paraná, 
como disse o colega Julio Zaruch.”

Luiz Augusto Juk (jornalista)

“Quem conviveu com o Professor, tem sempre boas histórias para contar. Aliás, Aroldo era 
um contador de histórias que, na maioria das vezes foram incorporadas nas páginas de jornais, 
revistas e livros. O Professor Aroldo fará muita falta. O Paraná perdeu um dos seus tradutores 
da sua História presente. Conhecedor da política, da sociedade paranaense e seus personagens, 
muitos, por ele, retratados nas páginas dos 13 volumes de Vozes do Paraná. Aroldo foi também, 
uma pessoa com um coração enorme, do seu tamanho. Amigo, generoso, justo.”

Renê Dotti, Prof Aroldo Murá, Dr. Luis Fernando Queiroz e Prof. Antonio C. Coelho

“O professor aroldo fará 
muita falta”

Antonio Carlos da Costa Coelho (empresário) 

“Da ´´Voz do Paraná´´, jornal católico, ao 
´´Indústria e Comércio`` o que se constatava na 
figura do seu editor -chefe era o senso de or-
ganizador e a qualidade dos textos e o padrão 
da linha geral dos veículos. Aroldo Murá, uma 
das grandes figuras da nossa mídia, fez de um 
trocadilho com a ´´Voz do Paraná´´ uma revista 
para destacar paranaenses na perspectiva 
dessas´´ vozes´´ em cada uma dessas edições. 
Conselheiro e estimulador de vocações, a sua 
presença ficou marcada no tratamento como 

´´o professor´´ e esse impulso de viver foi 
bruscamente interrompido com sua morte, 
depois de muito padecimento em hospital. 
Considerado um grande estudioso das religi-
ões desenvolveu esforço no sentido de criar 
pontes entre a ciência e a fé num instituto 
que produz ensaios a respeito dessa relação. 
Manter esse centro de estudos é uma forma 
de deixar sua ação espiritual consagrada e 
permanente como é o sentido da sua ação de 
jornalista e homem de pensamento.”

“Conselheiro e estimulador de vocações”
Luiz Geraldo Mazza (jornalista) “Soube hoje cedo que meu amigo e com-

panheiro de ofício Aroldo Mura estava inter-
nado no Hospital São Vicente, sob cuidados 
paliativos. Fiquei alarmado com a informa-
ção de que recebia cuidados paliativos. Isso 
ocorre - e ocorreu com o Pelé - quando já 
não há mais como salvar a pessoa e se trata 
apenas de reduzir eu sofrimento. Mas, en-
graçado, sua morte não me passou pela ca-
beça. Talvez por não admitir que um homem 
da estatura pessoal, profissional e intelectu-
al de Aroldo, pudesse simplesmente partir.

Dia desses me preparei para deixar com 
ele um exemplar do meu último livro "Os 
demônios de Marília H". Eu não tinha co-
nhecimento do seu estado de saúde. Agora 
é tarde.

Conheci o Aroldo em 1975, quando ele 
me chamou para dirigir a redação do ines-
quecível semanário "Voz do Paraná'. Aroldo 
foi dos poucos remanescentes de uma ge-
ração de jornalistas cultos, intelectuais, que 
faziam do seu oficio a arte da escrita e do 
saber. Poucos restam. Era um pensador de 
base conversadora, mas um democrata que 
acolhia, naquele eu jeito meio alvoroçado, 
as mais diversas correntes de opinião. Seus 

textos eram primorosos, densos e muito 
bem escritos. Trabalhou até quando pode 
em sua rica coleção "Vozes do Paraná", que 
me tomou como um dos personagens.

A morte do Aroldo me traz um sentimen-
to de solidão intelectual, pois vão rareando 
aqueles com os quais se pode conversar, de 
cujos encontros saímos sempre melhores. 
Aqueles que pensam, refletem, sabem. Meu 
querido Aroldo Mura, você cumpriu com 
talento sua missão civilizatória enquanto 
transitou por este Planeta.”

AROLDO MURA: MISSÃO CUMPRIDA
Luiz Manfredini (jornalista e escritor)

hOMENAgEM
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"DE CHEFE A PROFESSOR E DEPOIS AMIGOS”
“Tive o prazer e a honra de conhecer o Professor Arol-

do Mura quando fui trabalhar, ainda adolescente na Asses-
soria de Imprensa da Casa Civil, do Palácio Iguaçu, sede do 
Governo Paranaense, no Centro Cívico. Foi o meu primei-
ro chefe, mas muita mais que isso, meu professor. Através 
dos conselhos e ensinamentos dele, em pouco tempo, de 
office boy, ja estava escrevendo algumas matérias jorna-
lísticas na assessoria de imprensa do Palácio Iguaçu. Toda 
manhã, quando ele chegava, colocava na minha mesa 
várias matérias de jornais como O Estado de São Paulo, 
Folha de São Paulo e Jornal do Brasil e pedia para que eu 
lesse e tentasse reescrever a mesma matéria com uma 
visão diferente. No fim da tarde tinha que entregar para 
ele e aguardar a sua opinião. Foi a melhor escola que eu 
poderia ter. De chefe, professor, acabamos nos tornando 
amigos ao longo da vida. Vai em paz professor Aroldo."

“A morte do professor Aroldo Murá 
enche meu coração de tristeza. Conheço o 
Aroldo há mais de 45 anos e sempre man-
tivemos uma ótima relação de amizade e 

respeito. Ele foi, para mim, um grande pro-
fessor, pois a cada encontro era ensinamen-
to e aprendizagem. Recentemente estivemos 

juntos no lançamento da décima terceira 
edição da série Vozes do Paraná da qual, 

honrosamente, fui personagem. Pouco antes 
de ele se internar no Hospital São Vicen-

te, falamos por telefone e ele me garantiu 
que estava apenas fazendo quimioterapia 

rotineira e que tudo estava Bem. Não estava. 
Perdi o amigo e mestre.”

Murá prestou inestimáveis 
serviços na estruturação do 
jornalismo 

A diretoria do Diário Indústria e Comér-
cio - DIeC - manifesta seu pesar pela par-
tida do Professor Aroldo Murá Haygert aos 
insondáveis campos do Senhor. Por mais de 
uma década, nos anos 80 e 90, o professor 
Murá prestou inestimáveis serviços na 
estruturação dos princípios do jornalismo 
moderno, de qualidade e de alto padrão na 
imprensa do Paraná. 

Como jornalista tinha suas particula-
ridades num vasto conhecimento da vida 
paranaense e nacional, bem como, uma 

visão do mundo.  
Reconhecemos que o maior papel 

que lhe foi reservado como diretor foi do 
aprimoramento profissional dos jornalis-
tas integrantes do nosso grupo editorial. 
Registre-se que nesse trabalho sistemica-
mente realizado em encontros isolados da 
redação com centenas de profissionais da 
área que foram privilegiados da convi-
vência com ele a praticar um jornalismo 
exemplar e repassar aos leitores informa-
ções confiáveis. 

Odone Fortes Martins, Fundador do DIeC

“Sua morte enche meu 
coração de tristeza”

Paulo Roberto Juk 
(músico da Banda 
Blindagem) 

Paulo Ribeiro

hOMENAgEM



|  JANEIRO 2023  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ10

Dominus vobiscum, Aroldo

Conheci o Aroldo em dezembro 
de 1969, quando ingressei no Diário 
do Paraná. Ele foi padrinho de meu 
casamento com Elin Tallarek e nosso 
amigo de todas as horas durante 50 
anos. Apoiei-o em algumas de suas 
iniciativas, como a coleção Vozes do 
Paraná, e dele sempre recebi as mais 
generosas manifestações de apreço 
e consideração. Quando o visitava, 
despedíamo-nos em Latim. Neste 
adeus final, resquiat in pace, Aroldo. 

 Com o falecimento do Professor 
Aroldo Murá Haygert o jornalismo 
paranaense ficará mais pobre, e o 
Paraná, órfão de um de seus maiores 
e emblemáticos símbolos do huma-
nismo, representado por sua atuação 
frente ao Instituto  Ciência e Fé. Que 
Deus o receba em sua Paz Celestial e 
console os corações de seus familiares e 
amigos.

“O senhor não pode ir, assim, 
sem mais nem menos.

Há pouco mais de três meses, 
na Sociedade Garibaldi, lá estava o 
Aroldo, firme, lançando o volume 
13 da coleção Vozes do Paraná.

Tive a imensa honra de ser um 
dos homenageados na obra, como 
Grande porta-voz deste pedaço do 
Sul do Brasil.

Aroldo, Aroldo, Aroldo, fique!
O senhor é imprescindível por 

aqui. Quem vai retratar, em textos 
impecáveis, os cidadãos que cons-
troem o nosso Estado hoje?

Quem tem a sua inteligência e 
capacidade de unir o que nunca se 
misturou? O senhor conseguiu somar a ciência e a fé, a esquerda e a direita, o católico e o evangélico, o empre-
sário e o trabalhador, o crítico e o criticado. Seria o senhor um alquimista moderno ou só um homem à frente do 
seu tempo?

Este Aroldo! É um tipo raro de ser humano. Destes que compra fácil briga com quer quer que seja para defen-
der um amigo.

ADEUS, VELHO AMIGO!

“Descanse em 
Paz,
Aroldo Murá!

Que Ano!!!”

Luiz Fernando e Elin de Queiroz

“Uma honra ter sido escolhida para compor sua galeria de persona-
gens “Vozes do Paraná”, com o forte apelo de Construtores do Paraná Mo-
derno. Seu jornalismo de intensa variedade, mescla de sociedade e ciên-
cia, com partículas de futilidades, algumas vezes, leal aos afetos sempre, 
foi uma marca sua, criada em mais de meio século espiando essa gente 
e este mundo muito diverso que somos. Mesmo sem termos trabalhado 
juntos houve respeito e admiração. Pensei em você ainda no dia 02, ao 
ver uma foto do “lanchinho” dos amigos do Helio Puglielli. Pensei que 
faltava o Aroldo alí. Faltará para sempre, e sabe-se lá onde fica essa tal 
eternidade. Muito obrigada, amigo distante. Sentimentos à sua família e 
à rede de amizades conquistadas por uma vida digna e útil.”

Marilena Wolf De Mello 
Braga ( jornalista, 
escritora)

Adeus, Aroldo Murá G. Haygert

O Aroldo Murá, fica!

Valdir Cruz, (jornalista 
com a esposa Cláudia 
Regina Gabardo 
também jornalista, no 
lançamento do “Vozes” 
13. O registro é foto de 
Glauco Tulio Guimaraes 

Vania Mara Welte, 
(jornalista)

hOMENAgEM
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e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

Conheça o livro

VOZES DO PARANÁ
Volume 13

RETRATOS DE PARANAENSES

gEOTECNOLOgIA

Depois de mais de quatro dé-
cadas, o pesquisador Eva-
risto Eduardo de Miranda 
aposentou-se e encerrou, 

em 31 de dezembro, sua carreira na 
Embrapa. Miranda fez parte da histó-
ria da Embrapa Semiárido (Petrolina, 
PE), da Embrapa Meio Ambiente (Ja-
guariúna, SP) e da Embrapa Territo-
rial (Campinas, SP). Nesta última, foi 
chefe-geral por três mandatos, o últi-
mo deles no período de 2015 a 2021.

Engenheiro agrônomo, com mes-
trado e doutorado em Ecologia, Mi-
randa obteve sua formação acadêmi-
ca na França. Foi lá também que, pela 
primeira vez, ouviu falar da Embra-
pa. Estava trabalhando no laboratório 
de um instituto de pesquisa francês, 
quando chegou um visitante brasilei-
ro, Eliseu Alves, fundador e, à épo-

ca, presidente da Empresa. Miranda 
sempre conta que, depois de pouco 
tempo de conversa, Eliseu “decretou”, 
em bom “mineirês”: “Pode largar isso 
aí, ocê vai trabalhar na Embrapa!”. 
Aos 92 anos, Eliseu confirma a his-
tória: “Eu encontrei ele, gostei dele e 
contratei ele”.

O ex-presidente não se arrepen-
deu do convite e avalia que Miranda 
deu grande contribuição à Empresa e 
ao País com as pesquisas focadas na 
dimensão territorial da agropecuária. 
“Ele teve um papel fundamental em 
nos ajudar a entender o tamanho cor-
reto da região amazônica, do Cerrado 
e de outros biomas e mostrar que nós 
já estávamos desenvolvendo tecnolo-
gias adequadas para serem aplicadas 
nesses lugares”, afirmou Eliseu.

O atual presidente da Embrapa, 
Celso Moretti, avalia que, “talvez pela 
sua formação de ecólogo, Evaristo foi 
dos primeiros a nos trazer a visão 
da importância do equilíbrio entre a 
produção agropecuária e a preserva-
ção ambiental, que hoje temos muito 
clara. Em outras palavras, a visão que 
hoje predomina no agro brasileiro de 
que é possível produzir e preservar 
o meio ambiente”. Ele complementa: 
“Sua experiência e articulação, na-
cional e internacional, contribuíram 
de forma significativa para o estabe-

lecimento e consolidação dos Centros 
de Pesquisa da Embrapa onde atuou. 
Evaristo liderou equipes que conse-
guiram transformar percepções em 
hipóteses verificáveis pela ciência, 
traduzindo um Brasil imaginado, e 
muitas vezes inimaginável, em nú-
meros, mapas e fatos concretos sobre 
a real interface do mundo rural com 
o meio ambiente. Isso posicionou a 
Embrapa na vanguarda da sustenta-
bilidade”.

Quando perguntado sobre o que 
aprendeu em sua jornada na Embra-
pa, Miranda responde: “Em qualquer 
bioma e para qualquer categoria de 
produtor, é decisivo o papel da ci-
ência, da tecnologia e das inovações 
para o avanço da agricultura, de sua 
rentabilidade, competitividade e 
sustentabilidade, e para a melhoria 
da renda e da qualidade de vida do 
homem do campo”. Dentre as re-
alizações de que se orgulha está a 
contratação e formação de equipes 
de pesquisadores em várias Unida-
des da Embrapa e a consolidação de 
conceitos e métodos em sistema de 
inteligência territorial estratégica 
(SITEs), a exemplo dos já desenvol-
vidos para temas como a Macrolo-
gística Agropecuária, a Aquicultura 
e o Bioma Caatinga. Ele também 
destaca ter dirigido programas na-

cionais de pesquisa e contribuído 
para a construção dos três centros 
de pesquisa da Embrapa em que 
atuou, nos primeiros anos de vida 
deles.

O atual chefe-adjunto de Admi-
nistração da Embrapa Territorial, 
Luís Gonzaga Alves de Souza, esteve 
ao lado de Miranda nos períodos em 
que foi gestor de centros de pesquisa, 
a partir de 1997. Ele lembra o empe-
nho do pesquisador para a constru-
ção da sede própria da então Embra-
pa Monitoramento por Satélite - hoje, 
Embrapa Territorial -, desde as nego-
ciações para obter a cessão do terre-
no até a superação das dificuldades 
financeiras. “Não tem nada aqui que 
não tenha sido pensado e planejado 
por ele, dos móveis à arquitetura”, 
contou Souza.

Hoje à frente da Embrapa Terri-
torial, o chefe-geral Gustavo Spadotti 
diz: “Fico triste, como embrapiano, 
por perdermos um dos maiores no-
mes no nosso quadro. Mas o Agro não 
deve lamentar, pois Evaristo ainda 
dará muitas contribuições ao setor, 
agora de novas maneiras. Ainda tenho 
desejo de contar com seus préstimos 
como membro do Conselho Assessor 
Externo da Embrapa Territorial. Seria 
um privilégio ter esse mestre entre 
nossos conselheiros".

Miranda conta que, agora, vai 
“seguir, no setor privado, na área de 
pesquisa e comunicação com o mun-
do urbano, sempre perto dos produ-
tores rurais e das realidades do cam-
po”. Para os que ficam na Empresa, 
deixou uma mensagem: “Aquilo que 
não encontram na Embrapa, devem 
dar a ela. Quem conhece um mínimo 
da área pública no Brasil, sabe o sig-
nificado e o privilégio de pertencer à 
Embrapa e tem espaço para construir 
sua carreira excepcional.”

O pesquisador é autor de mais 
de 50 livros em português, inglês, 
italiano, francês, árabe e mandarim, 
além de 35 capítulos em 31 outros li-
vros. Publicou mais de 1.300 artigos 
científicos e de divulgação aqui e no 
exterior. Parte desse acervo pode 
ser acessado no Portal Embrapa e o 
conteúdo completo está em seu site 
pessoal: www.evaristodemiranda.
com.br.

(*) VIVIAN CHIES (MTb 42.643/SP)
Embrapa Territorial
Contatos para a imprensa
territorial.imprensa@embrapa.br
Telefone: (19) 3211-6200

https://www.embrapa.br/busca-de-
noticias/-/noticia/77550040/evaristo-de-
miranda-despede-se-da-embrapa

Evaristo de Miranda despede-se da Embrapa
Aposentou-se após quatro décadas na Empresa

Vivian Chies (*)
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O crescimento em qualidade, 
quantidade e diversidade da 
produção agropecuária trou-
xe boas notícias ao campo e 

às cidades em 2022. Basta um exem-
plo curioso. Não faltaram ingredien-
tes aos mais de 200 milhões de pane-
tones consumidos em festas de fim 
de ano. O agro forneceu a indústrias 
e padarias cerca de 200 milhões de 
ovos, 100 mil toneladas de farinha, 
36 mil toneladas de frutas cristaliza-
das e uvas-passas, 20 mil toneladas 
de açúcar, uns 15 milhões de litros 
de leite etc. E haja papel e papelão, 
feitos de celulose de eucalipto, para 
empacotar tudo em caixinhas boni-
tinhas.

Em 2022, o agronegócio exportou 
mais de US$ 150 bilhões, cerca de 
25% superior a 2021. Quase metade 
das vendas externas do Brasil, em 
2022, veio do agro. As outras grandes 
rubricas exportadas são minério de 
ferro e petróleo. Quem garante a ba-
lança comercial do Brasil é sua agro-
pecuária. O aumento do déficit dos 
demais setores da economia em 2022 
foi neutralizado pelo crescimento do 
superávit do agronegócio.

A agropecuária nacional alimen-
tou o Brasil e o mundo. O país expor-
tou 4,9 milhões de toneladas de car-
ne de frango, um novo recorde e um 
aumento de 5,6% em relação a 2021. 
O primeiro exportador mundial de 
frangos oferece qualidade e compe-
titividade imbatíveis. Cerca de 40% 
do comércio internacional de fran-
gos vem do Brasil. A produção se-
gue sem ocorrência de gripe aviária. 
A praga obrigou os EUA a abaterem 

53 milhões de aves e chegou ao Peru 
em 2022. O conflito militar reduziu 
a produção de frangos na Ucrânia e 
abriu portas para mais vendas no ex-
terior.

Em 2022, as populações de mais 
de 150 países comeram carne suína, 
aves e ovos de criações de pequenos 
agricultores brasileiros. A produção 
dessas e outras proteínas, como pei-
xes e leite, depende de rações cuja 
base é sobretudo soja e milho. Para 
2023, grãos não faltarão. A Conab 
prevê um crescimento de 15% na sa-

fra de grãos, em relação à anterior, 
e um novo recorde: mais de 310 mi-
lhões de toneladas. A China já é o 
destino de 25% do milho exportado. 
E a colheita já começou, e vai bem, 
no Centro-Oeste.

As pastagens brasileiras segui-
rão fornecendo carne para o Brasil 
e o mundo. As exportações de carne 
bovina cresceram mais de 20%, em 
comparação com 2021. Foram mais 
de 2 milhões de toneladas comercia-
lizadas, recorde histórico absoluto. A 
China, sozinha, absorve mais de 50% 

desse volume. O preço da carne di-
minuiu ao longo de 2022 e se esta-
bilizou.

Em algodão, o país é o quarto maior 
produtor global, com quase 2,5 milhões 
de toneladas, e o segundo maior ex-
portador. A China é também o maior 
importador de algodão brasileiro. O 
programa de sustentabilidade Cotton 
Brazil é a vitrine do algodão brasileiro 
no mercado internacional. O Brasil é o 
maior fornecedor mundial de algodão 
certificado Better Cotton, e 84% de toda 
a produção tem o selo do Programa Al-

godão Brasileiro Responsável.
A produção de etanol e açúcar, 

enfim, vai bem. Depois da safra 
2021/22, fortemente impactada por 
questões climáticas no Centro-Sul, a 
de 2022/23, a ser concluída em mar-
ço, trará excelente produção: cerca 
de 600 milhões de toneladas de cana, 
com bons preços. E 2023/24 poderá 
ser ainda melhor, salvo mudanças 
radicais do novo governo na políti-
ca de preços da gasolina e do etanol. 
A União das Indústrias de Cana-de-
Açúcar (Unica) vê com otimismo o 
mercado do açúcar e com preocupa-
ção o de etanol, dadas indefinições na 
tributação de combustíveis.

Para 2023, há algumas nuvens 
cinzas, aqui e no exterior. Uma re-
dução no crescimento das economias 
de China, EUA e União Europeia tra-
rá retração no consumo, e tendência 
de queda no valor das commodities. 
Um exemplo foram os suínos: o re-
cuo da exportação e a maior oferta de 
animais pressionaram o valor para 
baixo em 2022. Foi assim com algo-
dão e café. O processo pode alcançar 
outros produtos. A safra recorde de 
grãos pressionará a queda de preços, 
pela oferta. Sentido inverso, cresce o 
custo de insumos (energia, fertilizan-
tes e defensivos) e caem as margens 
dos produtores.

Indicativos de desequilíbrio fis-
cal e orçamentário podem aumentar 
a inflação e ampliar a taxa básica de 
juros, a Selic. Com isso, subirão ain-
da mais os custos de produção. Para 
completar, alguns desinformados no 
novo governo prometeram revisar, 
pelo retrovisor, a modernização ob-

O presente da agropecuária e o futuro governo

gEOTECNOLOgIA

Alguns desinformados prometeram revisar a modernização obtida por leis e decretos em temas como: defensivos, 
licenciamento ambiental, porte de armas em fazendas, legislação trabalhista etc.

Evaristo de Miranda (*)

Para o senador agropecuarista Carlos Fávaro, novo ministro da Agricultura, sua pasta apresentou 
uma excepcional continuidade de gestão nas últimas décadas. Não sofreu descontinuidades ou 

rupturas, como ocorreu em outros ministérios. Com razão, ele elogia a atuação dos antecessores, 
de Roberto Rodrigues a Marcos Montes. A agricultura brasileira é o reflexo de seu Ministério e 
este da mesma. Evoluíram juntos. Aperfeiçoaram-se juntos. Inseparáveis e inconfundíveis, a 

agropecuária e seu Ministério se apresentam bem organizados no Ano da Graça de 2023. Seguirão 
assim? Leia até o final.

Não faltaram ingredientes aos mais de 200 milhões de panetones consumidos em festas de fim de ano
Foto: Shutterstock
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tida por leis e decretos em temas 
como: defensivos agrícolas, licen-
ciamento ambiental, porte de armas 
em fazendas, respeito ao direito de 
propriedade, legislação trabalhista 
etc. Como dizem na Espanha: ¡La ig-
norancia es audaciosa!

Críticas injustas a órgãos fede-
rais, como à Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e 
ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra), ignoram 
suas entregas à sociedade e seus con-
sideráveis avanços em modernização 
e parcerias com o setor privado nos 
últimos anos.

O Incra ampliou sua estrutura 
computacional, de comunicação ele-
trônica e seus procedimentos. Entre-
gou documentos de titulação de terra 
para cerca de 450.000 famílias em 
quatro anos. A imensa maioria de pe-
quenos agricultores. Recorde históri-
co. Os críticos deveriam olhar para a 
frente, pelo para-brisa, para a Lei Or-
çamentária de 2023. Há uma previsão 
de regularizar 15.000 famílias neste 
ano numa emenda no dito Orçamen-
to secreto (PLOA 23 – 1040.211C). Os 
primeiros 365 dias do ano são sem-
pre os mais difíceis.

Como manter e melhorar o de-
sempenho das cadeias produtivas, o 
abastecimento urbano com alimen-

tos baratos e saudáveis e as receitas 
das exportações agropecuárias? Qual 
sinalização foi dada com a divisão do 

Ministério da Agricultura em três 
pastas? Um tiro no pé? A estrutura 
era assim até 2018. Em eventos inter-
nacionais sobre agricultura e alimen-
tação, o Brasil enviará três ministros? 
Será preciso diálogo, entendimento e 
boa vontade dentro do próprio gover-
no e deste com a agropecuária, para 
corresponder à complexa dinâmica e 
às demandas do setor. O ministro é 
homem de diálogo. Conhece o agro. 
Com uma boa equipe, Carlos Fávaro 
poderá ajudar.

Alguns acreditam na resiliên-
cia da agropecuária às adversidades 
internas e externas atuais, aos des-
mandos e aos equívocos em políticas 
públicas, aos ataques de movimentos 
radicais etc. Talvez. Prudência e caldo 
de galinha… A situação atual da agro-
pecuária e do Ministério da Agricul-
tura lembra uma história. Ouvi de um 
cafeicultor da região de Serra Negra, 

em São Paulo.
Seu avô, pobre como muitos ou-

tros imigrantes italianos, veio da 
província de Mantova para o Brasil, 
bem no início do século passado. 
Trabalhou duro, suportou privações 
durante anos e poupou. Durante a 
crise do café nos idos de 1930, com-
prou uma pequena fazenda em Mon-
te Alegre do Sul. Foram décadas para 
ampliar e deixar a fazenda rentável, 
produtiva e competitiva.

Certa manhã, pouco antes de fa-
lecer, o patriarca convocou seus her-
deiros. Diante de um terreiro repleto 
de lotes de café secando, ele abraçou 
seus filhos e lhes sussurrou um últi-
mo desejo: “Reúnam todo esse café 
num único monte, bem no centro 
do terreiro”. Deveriam fazê-lo ime-
diatamente, sem ajuda de nenhum 
empregado. Parecia absurdo. Qual a 

razão? Ainda assim, consideraram a 
circunstância e atenderam ao insóli-
to pedido. Por horas e horas trabalha-

ram pesado com ancinhos, escovões, 
carrinhos e pás. Só os irmãos labuta-
vam, sob o olhar intrigado de fami-

liares, funcionários e do pai. No fim 
do dia conseguiram criar um grande 
monte de café, como uma pirâmide, 
bem simétrica, no centro do terreiro. 
Levaram o pai até lá.

Ele aproximou-se. Contemplou. 
Olhou para os filhos e para as insta-
lações da fazenda. De repente, num 
surto, começou a gritar e atacou 
com violência o monte de café, com 
chutes, golpes de mãos e braços. Em 
dois minutos, ele arrasou o monte e 
espalhou caos e café para todos os la-
dos. Os filhos, atônitos e assustados, 
imaginaram um ataque de demência 
senil ou algo assim.

O pai cambaleava, arfava. Olhou-
os fixamente. Sua lição e sua fala ain-
da servem à agropecuária, ao Minis-
tério da Agricultura e às sucessões 
familiares: “Figli miei,  a fazenda é 
um monte de café. Para construir 
foi preciso muito tempo, trabalho e 
cuidado. Para destruir, bastam dois 
minutos”.

(*) EVARISTO DE MIRANDA, 
Pesquisador da Embrapa Territorial e 
diretor do Instituto Ciênca e Fé, expõe 
sua opinião neste último artigo, ao se 
aposentar da Embrapa

gEOTECNOLOgIA

O país exportou 4,9 milhões de toneladas de carne de frango 
Foto: Shutterstock

A safra recorde de grãos pressionará a queda de preços 
Foto: Shutterstock

O documento garante à família segurança jurídica para explorar a área 
Foto: Divulgação/Incra

Colheita de algodão, Bahia 
Foto: Shutterstock

A Conab prevê um crescimento de 15% na safra de grãos. Um recorde
Foto: Divulgação
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNguA

Modernamente, no Brasil, mais do que em Portugal, nota-se uma diferença semântica entre 
toda família e toda a família.  Distingue-se um caso de outro apenas pela inserção do artigo definido: 
de “qualquer família” o sentido passa para “a família inteira”. Exemplo:

Revistavam todo homem que ali passasse. [= todos os homens]
Revistaram todo o homem. [= o homem por inteiro, de cima abaixo]

O pronome indefinido TODO + substantivo traduz a ideia de “qualquer, cada”. Implica o con-
junto dos seres em questão. Igual ao plural: todos os. Trata-se de fenômeno linguístico em que o 
singular vale pelo plural, pela totalidade.

Todo ser humano tem alma.
Nem todo terreno é fértil.
O coração de todo brasileiro está com a seleção canarinho.
Toda atividade que os órgãos judiciais exercem, excluindo a função jurisdicional propriamen-

te dita, é administrativa.
Toda autoridade administrativa deve respeitar as leis.

O adjetivo TODO + O + substantivo tem o sentido de “inteiro, completo”. Implica inteireza ou 
plenitude. O artigo é obrigatório.

Todo o terreno (que pretendemos comprar) é fértil.
Disse nosso diretor que toda a escola receberá pintura nova e outras benfeitorias.
Queimou toda a casa.

Nestes casos é até mais comum a posição inversa: “Queimou a casa toda, capinaram o terreno 
todo, a escola toda desfilará, viajou o ano todo, dorme o dia todo” etc.

PLENITUDE

Ao usar um substantivo abstrato como afeição, carinho, apreço, capricho, humildade, força etc., 
coloque o artigo para demonstrar como é pleno, completo, esse sentimento ou qualidade:

Com todo o amor, despeço-me.
Li sua carta com toda a atenção.
Você tem todo o direito de não acreditar nessa afirmação.
Mostra em seu ateliê todo o vigor da sua arte.
Manuseia os utensílios com todo o zelo, como se fossem de cristal.

ARTIGO FACULTATIVO

Por admitirem dupla interpretação (qualquer ou inteiro), é optativo o uso do artigo nas seguin-
tes expressões:

Em todo (o) caso, me submeterei ao teste.
Encontramos lixo em toda (a) parte, a toda (a) hora, todo (o) tempo.
Estaremos lá a todo (o) custo, todo (o) preço, todo (o) risco.

A bem da verdade, é facultativo o artigo no emprego de todo = qualquer. Também seria correto 
escrever, v.g., “a impessoalidade deve nortear toda a atividade administrativa”. Como advertiu Cel-
so Luft: “Na dúvida, empregue tranquilamente todo o, com artigo, que estará sempre certo. Todo 
o vale para todos os casos. Quando se erra, é pela falta do artigo; nunca o inverso”.

TODO MUNDO

Sem o artigo, é expressão de uso coloquial, significando “a gente, todos nós, as pessoas em 
geral”:

Todo mundo ficou perplexo com a bomba no Senado.
Quase todo mundo perde com a inflação.
Nem todo mundo aplaudiu o esquema de Luxemburgo.

Com o artigo, quer dizer “o mundo inteiro, a população mundial”:

Todo o mundo ocidental conhece as histórias dos irmãos Grimm.
Esperamos que todo o mundo se una pela paz.

TODO O BRASIL, TODA SANTA CATARINA

No caso de estados e países, o artigo é usado somente quando ele é de praxe diante desses 
nomes:

A exoneração do ministro deixou todo o Brasil em suspense.
Achamos todo Portugal uma fábula.
Percorreu toda a Bahia a pé.
O viajante encontra um relevo acidentado em toda Santa Catarina.

(*) 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)

Toda (a) família, todo mundo, todo o Brasil

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
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Não deixe o Babau 
estragar suas férias.
Revise o veículo antes de viajar.

DIRIJA SEGURO E BEM INFORMADO:
• Calibre bem os pneus, incluindo o estepe.
• Troque o óleo e mantenha a água na medida certa.

• Leve a CNH na carteira ou no app do celular.
• Se precisar de socorro na estrada, ligue 198 PRE e 191 PRF.


