
        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 
 

 

 
 
 

Acentuação de nomes próprios: Os nomes e sobrenomes que tenham 
sido registrados com acento continuarão a assinar assim, de acordo 
com o texto oficial do Acordo Ortográfico (Andréia, Sabóia, Pompéia). 
No entanto, o nome e o sobrenome de pessoas mortas serão escritos 
com a ortografia vigente, o que deve ocorrer com os novos registros. 
Fonte: www.soportugues.com.br 

Outra curiosidade da nova ortografia é a formalização das letras k, y e 
w, antes consideradas “letras estrangeiras”. Essas letras agora 
integrarão o alfabeto que passa a ter 26 letras e não mais 23. 
 

 
 
 
 

A poluição, a ganância e a estupidez são as maiores ameaças do 

planeta (Stphen Hawking – físico teórico e cosmólogo  alemão). 

Quem habita o planeta não é o homem, mas os homens. A pluralidade 

é a lei da Terra (Hanna Arendt – filósofa política alemã). 

Em última análise, precisamos amar para não adoecer (Sigmund Freud 

– médico neurologista e psiquiatra austríaco). 

O que é a felicidade além da simples harmonia entre o homem e a vida 

que ele leva? (Albert Camus - escritor, filósofo, jornalista e ensaísta 

franco-argelino). 

A sobrevivência não é uma questão de força: ela depende da 

capacidade de adaptação (Charles Darwin naturalista, geólogo e 

biólogo britânico). 

"… mas se deixou levar por sua convicção de que os seres humanos 

não nascem para sempre no dia em que as mães os dão à luz, e sim 

que a vida os obriga outra vez e muitas vezes a se parirem a si 

mesmos." (Gabriel Garcia Márquez – O Amor nos tempos de cólera).  

O que ocorrer com a terra recairá sobre os filhos da terra. O homem 

não tramou o tecido da vida, ele é simplesmente um de seus fios. Tudo 

o que fizer ao tecido, fará a si mesmo. (Trecho da carta do cacique 

Seatle ao presidente norte-americano, em 1854). 

 

 

         
 

 
Livro: Sueli Brás Monteiro da Palma, plantonista e corretora de 
redação, indica a leitura do livro Boca do Inferno, de Ana Miranda. A 
história acontece em Salvador, final do século XVII. Nessa cidade de 
desmandos e de devassidão, desenrola-se a trama de Boca do Inferno, 
recriação de uma época turbulenta centrada na feroz luta pelo poder 
que opôs o governador Antonio de Souza Menezes, o temível Braço de 
Prata, à facção liderada por Bernardo Vieira Ravasco, da qual faziam 
parte o padre Antonio Vieira e o poeta Gregório de Matos. É uma 
mistura de história e de ficção que, por meio de fatos e de diálogos, 
parecem retratar   o Brasil de hoje.  
 
Filme: O hospedeiro – Narra a história de Hie-bong que mora na beira 
do rio Han com seus três filhos e são donos de uma barraca de comida 
no parque. Todos cuidam da menina Hyun-seo, neta de Hie-bong, cuja 
mãe saiu de casa há muito tempo. Um dia, surge um monstro no rio e 
leva com ele a menina. E, em busca da menina, os membros da família 
decidem enfrentar o monstro. 
Ano- 2006 
País-  Coreia do Sul 
Diretor- Bong Joon-ho 

 
 (Sueli Palma) 
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Prosa em tempo de pandemia 

Precisei de muita leitura, de muita calma para navegar pelas palavras este 
mês. Ondas muito fortes levavam-nas para cima, de um lado para outro e, às 
vezes, até para fora do barco. Como um remo, minha lapiseira tentava lutar contra 
um inimigo oculto e segurar as palavras. Foram horas de navegação, mas não 
desisti, afinal “um timoneiro que se preze continua a navegar, mesmo com a vela 
despedaçada”. 

Este barco pelo qual navego há anos já se acostumou com o balanço do mar e 
as oscilações das ondas são, para mim, fontes de aprendizagem e de crescimento.  
É certo que, desta vez, a tempestade veio muito rápida – situações como essa 
sempre se repetem, mas sempre nos pegam desprevenidos.  O perigo que, até 
então, parecia distante já fazia parte de nossa realidade. Difícil retratar por palavras 
esse momento, por isso recorro a Drummond que, em seu poema “Congresso 
internacional do medo”,  descreve sentimentos que parecem tão atuais: 
“Provisoriamente não cantaremos o amor,/ que se refugiou mais abaixo dos 
subterrâneos/cantaremos o medo que esteriliza os abraços”.  

Infelizmente, os dias lindos de outono são invadidos pelo medo. Poucos falam 
de amor, o medo está no cotidiano: em vários lugares, em todos os cantos e nas 
conversas. Percebam que esse medo, como o do poema, não é nosso, é universal, 
só se fala dele nesse Congresso. E o que causa tanto medo assim nas pessoas? 
No contexto do poema, o medo justificava-se pelo clima de Guerra Mundial; hoje, a 
presença do coronavírus amedronta a todos. De onde teria vindo esse vírus? De 
longe... muito longe!  Onde ele está? Esse é o problema: Nunca se sabe. Ele pode 
estar no sapato. No carro. Na sacola do supermercado. Enfim...vivemos uma 
narrativa de Medo. 

E nós tão acostumados à cultura da pressa, de repente, fomos obrigados a 
parar. Escolas fecharam. Igrejas fecharam. Comércio fechou. O trânsito parou.  
Isolamento social e recolhimento dos mais vulneráveis tornaram o cenário ainda 
mais triste. Assim, a Terra foi parando aos poucos... Caminhar pelas ruas ou pelos 
parques em busca de inspiração para os textos, tornou-se impossível. As máscaras 
antes acessórios suspeitos, hoje, são obrigatórias, o que dificulta a comunicação. 
Rapidamente, reparo olhares, mas pouco tem ajudado, pois parecem todos muito 
amedrontados. Enfim, é preciso acatar esse comando do Universo e aceitar, com 
resignação, que há um tempo para tudo. Na correria, não percebemos que, às 
vezes, temos de passar um tempo recolhidos seja pelo frio do inverno ou para uma 
necessária leitura do mundo interior. 

Diante desse cenário, resolvi sair da quarentena e, mais uma vez, fiz uma 
viagem, aliás, a mesma que tenho feito há muito tempo (ou pelo túnel do tempo ou 
pelo meu interior). Gosto dessa viagem porque nela vou observando o caminho 
percorrido vivendo-o em toda a  sua extensão e, na medida do possível, em toda a 
sua profundidade. Terminada essa viagem, passeio pelo mundo coronavírus.  Para 
isso, recorri a minha memória, às leituras e ao meu cantinho com vista para o por 
do sol outonal. Normalmente, demoro muito para escrever um texto porque penso 
e repenso nas palavras empregadas, nos posicionamentos, não só literários, mas, 
sobretudo, os de minha vida. E agora neste contexto de pandemia, a demora foi 
ainda maior.  

Apesar do triste cenário a que estamos presenciando na cidade, do medo do 
invisível e do clima de incerteza em que vivemos, não tenho dúvida em afirmar que 
nada vem por acaso, sempre há uma mensagem nas entrelinhas dos 
acontecimentos. Quem nunca ouviu alguém dizer: “Nem sei quem é o meu 
vizinho”. Pois bem: Acredito que não só o susto, mas também o isolamento a que 
estamos submetidos constatou o que há muito já disse o poeta “Nenhum homem é 
uma ilha”. Sim, nunca pensávamos sentir tanto a falta do outro, de um bom dia no 

elevador, de um aperto de mão. Precisávamos acabar ou minimizar (acabar acho 
difícil) o espírito individualista que predomina na sociedade. Lembro-me da época 
em que de uma prosa com um vizinho já nos tornávamos amigos. Hoje, 
partilhamos anos de convivência para chamá-lo de amigo, às vezes, nem assim. 
Cada vez mais juntos fisicamente, mas nunca tão separados, haja vista a 
convivência em muitos edifícios de apartamentos.  Aquele que não mudar, que 
optar a ser um piruá (milho que não estoura), não entendeu a nova realidade, não 
lhe será possível usufruir do direito de “pertencimento” do novo contexto. 
Aproveitemos esse período de “prisão domiciliar” para pensarmos em nossas 
atitudes antes e pós-pandemia até porque o problema, hoje, não está no meu 
apartamento nem no do vizinho. O problema é de todos nós. Nunca a 
sobrevivência dependeu tanto do esforço coletivo. Fica a dica. 

E por pensar em atitudes e comportamentos antes e pós pandemia, lembrei-
me ainda de que nunca vi tantas postagens de famílias preparando suas comidas 
ou sentadas à mesa fazendo suas refeições. Oxalá consigamos resgatar a 
importância das refeições em família, pois compartilhando momento como esse 
não alimentamos só o corpo, mas principalmente a alma. Não percamos essa 
oportunidade.  

Para encerrar, deixo aqui minha aprendizagem com esta pandemia: Não 
podemos ser rios sem afluentes, pois no momento de estiagem, precisamos dos 
amigos, dos vizinhos e da família. 

 

Profª. Sueli Palma 

  

  

Citações 
 

http://www.soportugues.com.br/


 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

      Texto do mês 

O capitão e o moço –  

Alessandro Frezza 
 

"- Capitão, o menino está preocupado e muito inquieto devido à quarentena 
que o porto nos impôs. 

- O que te inquieta, menino? Não tens comida suficiente? Não dormes o 
suficiente? 

- Não é isso, Capitão. É que não suporto não poder ir à terra e abraçar minha 
família. 

- E se te deixassem sair do navio e estivesses contaminado, suportarias a 
culpa de infectar alguém que não tem condições de aguentar a doença? 

- Não me perdoaria nunca, mas para mim inventaram essa peste. 

- Pode ser, mas e se não foi inventada? 

- Entendo o que queres dizer, mas me sinto privado da minha liberdade, 
Capitão, me privaram de algo. 

- E tu te privas ainda mais de algo. 

- Está de brincadeira, comigo? 

- De forma alguma. Se te privas de algo sem responderes de maneira 
adequada, terás perdido. 

- Então quer dizer, segundo me dizes, que se me tiram algo, para vencer eu 
devo privar-me de mais alguma coisa por mim mesmo? 

- Exatamente. Eu fiz quarentena há 7 anos. 

- E o que foi que tiveste de te privares? 

- Eu tinha que esperar mais de 20 dias dentro do barco. Havia meses em que 
eu ansiava por chegar ao porto e desfrutar da primavera em terra. Houve uma 
epidemia. No Porto Abril proibiram-nos de descer. Os primeiros dias foram duros. 
Sentia-me como vocês. Logo comecei a confrontar aquelas imposições utilizando 
a lógica. Sabia que depois de 21 dias daquele comportamento cria-se um hábito, 
e, em vez de me lamentar e criar hábitos desastrosos, comecei a comportar-me 
de maneira diferente de todos os demais. Comecei com o alimento. Impus-me 
comer a metade do quanto comia habitualmente. Depois comecei a selecionar os 
alimentos de mais fácil digestão, para não sobrecarregar o corpo. Passei a nutrir-
me de alimentos que, por tradição histórica, haviam mantido o homem com 
saúde. 

O passo seguinte foi unir a isso uma depuração de pensamentos pouco 
saudáveis e ter cada vez mais pensamentos elevados e nobres. Impus-me ler ao 
menos uma página a cada dia de um argumento que não conhecia. Impus-me 
fazer exercícios sobre a ponte do barco. Um velho hindu me havia dito anos 
antes, que o corpo se potencializava ao reter o alento. Impus-me a fazer 
profundas respirações completas a cada manhã. Creio que meus pulmões nunca 
haviam chegado a tamanha capacidade e força. A parte da tarde era a hora das 
orações, a hora de agradecer a um a minha vida. 

O hindu me havia aconselhado também a criar o hábito de imaginar a luz 
entrando em mim e tornando-me mais forte. Podia funcionar também para as 
pessoas queridas que estavam distantes e, assim, integrei também esta prática 
na minha rotina diária dentro do barco. 

Em vez de pensar em tudo que não podia fazer, pensava no que faria uma 
vez chegado à terra firme. Visualizava as cenas de cada dia, vivia-as 
intensamente e gozava da espera. Tudo o que podemos obter em seguida não é 
interessante. Nunca. A espera serve para sublimar o desejo e torná-lo mais 
poderoso. Eu me privei de alimentos suculentos, de garrafas de rum e de outras 
delícias. Havia-me privado de jogar baralho, de dormir muito, de praticar o ócio, 
de pensar apenas no de que me privaram. 

- Como acabou, Capitão? 

- Eu adquiri todos aqueles hábitos novos. Deixaram-me baixar do barco muito 
tempo depois do previsto. 

- Privaram vocês da primavera, então? 

- Sim, naquele ano privaram-me da primavera e de muitas coisas mais, mas 
eu, mesmo assim, floresci, levei a primavera dentro de mim e ninguém nunca 
mais pode tirá-la de mim." 

 

 

 

    

 

 

 

A grafia das horas 

Como escrever horas?  

Na língua portuguesa, a grafia das horas está padronizada: 9h, 
15h30, 22h30min15,... 

 

Abreviatura de horas: 7h, 11h, 13h, 17h... 

Escritas erradas: 7H, 11Hs, 13hs., 17hs, 21hrs. 

 

Indicação de horas exatas 

Na indicação de horas exatas, não é necessária a escrita de 00 
depois da abreviatura das horas: Escreva somente: 6h, 14h, 20h... 

 

Indicação de horas, minutos e segundos 

A abreviatura da palavra minutos é min e a da palavra segundos é 
s, ambas escritas com letras minúsculas, sem ponto abreviativo: 
25min, 45min, 40s, 55s 

 

A indicação das horas, minutos e segundos deverá ser feita de 
forma seguida, sem espaço que marque a subdivisão do tempo: 
18h15, 18h15min, 18h15min30s, 18h15min30, 21h30, 21h30min, 
21h30min45s, 21h30min45 

Obs.: Vários gramáticos defendem que a abreviatura da palavra 
minutos só deverá ser escrita nos casos em que a especificação 
das horas vá até aos segundos, porque se privilegia uma 
simplificação da informação: 12h10, 12h10min30s... 

 

Dois pontos na indicação das horas 

Os dois pontos não deverão ser usados na escrita de horas em 
português. É a forma americana da representação das horas, 
muito usada em relógios digitais e em tabelas com horários por ser 
considerada uma forma mais fácil da apreensão da informação.  

Escritas erradas em português: 12:30, 14:15h 

 

Escrita por extenso 

A escrita das horas não deverá ser abreviada, devendo ser escrita 
por extenso em algumas situações, como em documentos formais 
e na indicação da duração de uma atividade ou acontecimento: A 
assembleia reuniu às vinte e duas horas e trinta minutos do dia 
dez do corrente mês./ A palestra sobre o coronavírus durou 
apenas duas horas.  

 

O uso da crase 

Deverá ser utilizada a crase na indicação de horas exatas e 
determinadas: Acordo às 7,/ Chego ao trabalho às 9,/ Janto às 
20... 

Fonte: https://duvidas.dicio.com.br/como-escrever-horas/ 

 

REGÊNCIA DO VERBO CONTRIBUIR 

Contribuir, no sentido de pagar contribuição, dar dinheiro; 
cooperar, participar, admite as seguintes construções: 

Sem complemento verbal: Os paroquianos deixaram de contribuir. 

Com objeto indireto (preposição com ou para): Contribuiu com dois 
reais./ Ele contribuiu com alguns capítulos./ Contribuo para a festa. 

Observação: O complemento verbal precedido de para refere-se à 
finalidade: Os americanos deveriam contribuir para a restauração 
do navio./ Contribuiu para o esquema. 

O complemento verbal precedido de com refere-se àquilo que é 
oferecido na contribuição: Os americanos deveriam contribuir com 
madeiras e ferramentas.  

Portanto, deve-se evitar com que exprima finalidade: A omissão do 
Estado contribuiu para a favelização dos grandes centros urbanos. 
(CERTO)/ A omissão do Estado contribuiu com a favelização dos 
grandes centros urbanos. (ERRADO) 

 

REGÊNCIA DO VERBO OBEDECER 

Obedecer, no sentido de submeter-se à vontade de alguém, estar 
sob a autoridade de alguém, executar as ordens de alguém, 
admite as seguintes construções: 

Sem complemento verbal: Se você obedecer, será premiado. 

Com objeto indireto (preposição a) 

Obedecer a alguém: Ele obedecia aos pais. 

Obedecer a alguém: Ele obedecia-lhe. 

Obedecer a algo: Ele obedecia às ordens dos superiores. 

 

 
 

Maio 2020 

 

Colégio Anglo Cassiano Ricardo de Ensino Médio e Pré-Vestibular / Mantenedores: 
Anísio Spano e Saulo Daolio. Diretora: Mônica Yumi Kukita Gonçalves. 
Profª. Responsável: Sueli Brás Monteiro Palma.  
Reprografia: Paulo Rogério de Faria 
Sugestões: sueli@cassianoricardo.com.br  Tel. 2134-9100. 
www.anglocassianoricardo.com.br - www.facebook.com/anglosaojose 

Dicas gramaticais 

mailto:sueli@cassianoricardo.com.br

