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Nosso conhecimento do Universo apresenta sérias con-
tradições e incompatibilidades, seja em relação aos mo-
tivos de sua existência (por acaso, Providência, telefina-
lismo ),  seja em relação à eclosão da espécie humana 
(integrada ou não no mundo natural), seja em relação ao 
mundo das micropartículas (indeterminadas, prováveis).  
Não obstante, nossa inteligência foi dotada da capacida-
de de compreender essas anomalias, desde as homologias 
que observa, até atingir a compreensão adequada de suas 
relações transcendentes.

Assim, contrariamente ao que afirmam os materialistas, 
o universo físico possui fortes sintonias espirituais, a par-
tir do problema de suas origens, de sua organização e de 
suas manifestações virtuais, confirmados pela existência 
de três mundos diferenciados, mas interligados, com suas 
propriedades específicas: o universo cósmico, o universo 
quântico e o universo virtual, que nos induzem a constatar 
a presença, seja de um Criador, seja de um Transformador 
Místico, seja de uma Fonte espiritual  para justificar nossas 
criações culturais.

Por primeiro, o universo cósmico é o resultado da ime-
diata detecção de nossos sentidos exteriores. Possuindo 
fortes inflexões para o bem e/ou  para o mal, seja físico, 
metafísico ou moral, o que implica o reconhecimento de 
que ele apresenta  acentuadas conotações valorativas, 
criadas e percebidas apenas por nossa  subjetividade, mas 
reais em seus efeitos, o que implica também o exercício de 
nossa liberdade. Concebido como oriundo de uma Causa 
Primeira, tem, a partir de ARISTÓTELES, o argumento  lógi-
co  da impossibilidade de uma regressão ao infinito na or-
dem das causas, sob pena  de não poder justificar a própria 
sucessão (sic). O mundo natural tem como justificativa a 
presença de um Criador: absoluto, providente e amoroso, 
cuidando da sobrevivência de seu povo escolhido (Antigo 
Testamento). Acima do bem e do mal, Suas ações refletem 
uma  cuidadosa preocupação referente à  fé entre seu povo 

escolhido, pela crença em um único Senhor. 
Não obstante, há ainda a presença de dois outros mun-

dos, o quântico e o virtual, de características diferenciadas, 
mas complementares em suas relações. Assim, o mundo 
das micropartículas, por suas características quânticas, é o 
universo das incertezas e dos fenômenos apenas prováveis, 
mas cercado da oclusão de fenômenos aparentemente in-
diferentes aos seus efeitos, o que demanda a presença de 
um Provedor Inteligente, responsável pela transformação 
do caos em cosmos. O reconhecimento do mundo quânti-
co como intrínseco à própria natureza das coisas nos indi-
ca suas relações com o macrocosmo.  Por isso, ele é como 
o  reino do Filho, dominado pela fé e convicção de que 
tudo é possível, a partir apenas de nossas convicções. 

O terceiro universo é aquele recheado de virtualidades, 
o mundo das aparências apenas vislumbradas, mas mui-
to concretas no mundo da cultura, do conhecimento e de 
nossos valores transcendentes. O mundo virtual atesta a 
presença, entre nós de um Espírito estranho à ordem natu-
ral, confirmando a presença do sobrenatural entre nós. A 
religião, a arte e a cultura, são as suas manifestações mais 
notáveis, garantindo a transcendência de nossas ações, ga-
rantindo sua imortalidade, seja  histórica  ou revelada. 

Dessa forma, o conhecimento humano é tomado pela 
percepção de que há uma Trindade Transcendente a guiar 
o processo da evolução, tendo como avalista nossa própria 
espiritualidade.

“... Assim, contrariamente ao que afirmam os materialistas, o universo físico 
possui fortes sintonias espirituais... confirmado pela existência de três mundos 
diferenciados, mas interligados, com suas propriedades específicas: o universo cósmico, 
o universo quântico e o universo virtual.

NESTA EDIÇÃO:

* ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em 
Direito pela UFPR, é professor do curso de Direito da 
PUCPR e membro da Academia Paranaense de Le-
tras. Autor de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
e-mail: antcmendes@gmail.com;
site: www.folosofiaparatodos.com.br

EDIÇÃO 197 - ANO 17 - JULHO 2016 - Edição, depósito e logística: Editora Alma Mater Ltda., R. 8, s/nº, (Instituto Ciência e Fé), Bairro Planta Suburbana, Piraquara, (41) 3243.2530 
// Revisão e Editoração: Odailson Elmar Spada - oda.spada@gmail.com // Jornalista responsável: Aroldo Murá G. Haygert - aroldo@cienciaefe.org.br // Colaboram nesta edição: Antonio 
Celso Mendes, Edmilson Fabbri, Aroldo Murá G. Haygert, Marc Barnes, Roberto Romano, Miguel Reali Junior, Carlos Alberto Di Franco, Maria Tereza de Queiroz Piacentini // 
Fotografias: Francisco Martins, Mauro Campos // Distribuição dirigida: comunidade universitária, profissionais liberais, religiosos e sócios do Instituto Ciência e Fé. // Impresso no 
parque gráfico do Diário I&C.

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

Antonio Celso Mendes (*)

Três Universos, Três Divindades, 
Três Presenças

O BREXIT E A 
UNIÃO EUROPEIA

A Grã-Bretanha escolheu se separar da União Euro-
peia. Foi uma bomba. O mundo inteiro tremeu. Os indi-
cadores da saúde econômica mundial, principalmente 
as bolsas de valores (mercados de ações) se tornaram 
instáveis por alguns dias. Agora, cerca de um mês 
parece que coisas se acalmaram relativamente. Mas, o 
que o Brexit (como os britânicos chamam essa ruptu-
ra) traz, ou trará (existe um prazo de dois anos para a 
“‘ilha” deixar o bloco europeu) de consequências?

Peter Ter Poorten, ex-cônsul britânico no Paraná, faz 
uma análise, ainda que rápida, e apresenta vantagens 
e desvantagens: à primeira vista, parece que põem em 
perigo a própria união britânica. A Escócia e a Irlanda 
do Norte podem caminhar para a separação do governo 
central britânico. Por outro lado, setores da economia 
declaram que estavam sendo sufocados pelas decisões 
da União Europeia. O estopim foi a tentativa da Europa 
distribuir responsabilidades sobre os migrantes que 
estão invadindo o continente. Os britânicos não querem 
mais migrantes que eles estão dispostos a suportar. 
Foi para defender seus postos de trabalho que votaram 
pelo Brexit.

Já o blogueiro Marc Barnes foi a outra fonte, para 
saber o que realmente está acontecendo. Pesquisando 
uma série de escritos do papa emérito Bento XVI, des-
cobriu várias declarações dele sobre a fragilidade da 
União Europeia. Segundo ele, uma união só financei-
ra, levaria fatalmente à ruina. Parta ele “a unidade do 
homem só atinge sua plenitude na esfera religiosa”... 
“Bento não advoga uma cultura religiosa homogênea”, 
mas num fundamento espiritual.

No Brasil, a preocupação é outra. A mídia tem dado 
grande espaço. Roberto Romano, fala da relação entre 
“Arrogância, Corrupção e Política”. Miguel Reali Junior 
comenta sobre o perigo que a corrupção representa 
para a democracia. Já Carlos Alberto Di Franco regis-
tra a retaliação que juízes do Paraná fizeram contra 
repórteres que fizeram reportagem sobre os ganhos do 
Judiciário, se bem que legais, imorais. E pede “clareza 
e transparência. É o mínimo que se espera dos homens 
públicos”. Leituras necessárias neste número.

Boa leitura.
ODAILSON ELMAR SPADA

editor
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Dia desses, passando visita aos pacien-
tes internados, como faço diariamente, 
passei pela UTI, onde tinha um jovem pa-
ciente de 55 anos, empresário, sedentário, 
com nível de estresse elevado, fumante e 
com sobrepeso, que vem em tratamento ir-
regular comigo, há cerca de dois anos. Es-
tava ali, por conseqüência de um acidente 
vascular cerebral, que também atende pelo 
nome de derrame.

Eu, ali, parado diante dele, relembrei-
me de nossos diversos diálogos, durante 
suas irregulares consultas. Claro, todos 
em torno da necessidade de um controle 
da pressão arterial, face ao fato de ele as 
vezes esquecer de tomar medicação, ou, 
tentando fazê-lo ver a importância de man-
ter uma atividade física regular, pois ia à 
academia quando tinha tempo, e isso nem 
sempre acontecia, fora o cigarro e o peso 
constantemente acima.

Salientei, sempre, o fato de ele ter uma 
genética que não o favorecia muito, pois 
os pais também eram hipertensos, além da 
mãe ser também diabética, o que aumenta-
va muito seus fatores de risco.

Fato é, que ele sempre fazia nossa con-
versa derivar o para futebol, ambos coxas-
brancas, e eu sendo conselheiro, sempre 
me cobrava algo também rsrs. Quando 
esgotava o assunto futebol, derivava para 
a culinária já que também somos amantes 
da boa mesa, principalmente em prepará-
la. Ele sempre dava um jeitinho de levar 
a conversa para esses assuntos amenos e, 
claro, muito mais agradáveis.

Olhando-o, confesso, senti um misto de 

angústia e dó ao mesmo tempo. A angústia 
era por ele não ter escutado com a von-
tade necessária os meus aconselhamentos, 
sempre relevando sua saúde a um segundo 
plano. A dó era por ver uma pessoa extre-
mamente do bem, divertido, honesto, um 
papo agradabilíssimo, com uma vida de 
luta, e que colhia frutos no momento. De 
repente, estava ali, em um leito de hospi-
tal, numa UTI, entubado, inconsciente(?), 
aguardando por uma melhor sorte na sua 
recuperação, não dependendo mais só 
dele, como dependia sua saúde outrora.

A grande questão que eu vivi naquele 
momento, e que motivou a temática deste 
artigo, é o que poderia estar passando por 
sua mente, já que não acredito na incons-
ciência total. Poderia estar “conversando” 
com Deus? Tipo – “Porque isso foi acon-
tecer comigo?” Num primeiro momento, 
nunca percebemos que apenas colhemos 
o que plantamos. Que somos frutos de 
nossas escolhas. Num segundo momento 
ciente desses aspectos, vem as promessas: 
“Permita-me sair dessa que mudarei radi-
calmente meu estilo de vida, cuidando 
mais de mim para poder, realmente, valo-
rizar essa vida que me foi confiada.” Vem 
então o terceiro momento, quando per-
cebe-se que a negociação não esta sendo 
muito boa, fase do desespero- “Por favor, 
só me dê mais um dia de vida, para que 
possa fazer tudo aquilo que preciso. Só um 
dia, para abraçar as pessoas que eu amo e 
dizer a elas o quanto as amo.”

Por que esperamos situações limites em 
nossas vidas para criarmos a consciência 

da necessidade de mudanças? Budha es-
tava certíssimo quando disse –“A dor é o 
veículo da consciência”. “Mas por que não 
nos anteciparmos a esse limite e tomarmos 
o leme desse maravilhoso barco da vida e 
conduzi-lo por caminhos que pelo menos, 
estatisticamente, nos aproximem do ideal 
de equilíbrio de nossa saúde”, conforme 
palavras do Dr. Walter Dressel, médico 
uruguaio, preocupado com o descaso da 
saúde pelo ser humano.

“Por que perdemos as rédeas dessa car-
ruagem maravilhosa do bem viver para 
depois querer retomá-la?” Questionou Pla-
tão.

Será que temos que ser regulados pela 
dor, realmente?

Será por isso a necessidade do corpo fí-
sico, limitado e falível?

Se assim o for, mais motivos temos ain-

da, para o cuidado com ele nos seus aspec-
tos, físico e mental.

Espero que esse meu paciente saia dessa 
situação crítica em que se encontra, e im-
plemente as mudanças tão necessárias para 
sua saúde e continuidade de sua vida, ain-
da que tenha sido motivado pela dor, para 
que possamos dar continuidade às nossas 
maravilhosas conversas, porém, como 
sempre propus, com futebol e gastronomia 
ficando para o segundo plano.

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
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Peter Ter Poorten foi por duas décadas 
cônsul de Sua Majestade a Rainha Elizabe-
th II no Paraná. Antes, fora bancário, atu-
ando no Banco de Londres em Curitiba. O 
mais importante é que ele é ainda a melhor 
referência que temos do Reino Unido entre 
nós.

Sendo um autêntico diplomata, dono 
de conhecimentos polivalentes, com raí-
zes familiares no Reino Unido, Holanda e 
Austrália, Peter é cidadão do mundo equi-
padíssimo para responder às perguntas que 
este espaço lhe fez sobre o Brexit, a saída 
do RU da União Europeia. Leia a entrevista 
de quem entende do assunto:

VOLTAR
P - São muitas, ou não, as possibilida-

des de permanência do Reino Unidos na 
União Europeia?

R - Sim, é uma possibilidade. Pesam 
muito as aproximadamente 4 milhões, por 
enquanto, de assinaturas pró EU e várias 
manifestações que o mundo tem testemu-
nhado. Entretanto quem vai decidir é o Par-
lamento num debate.

Também muitas pessoas que votaram 
pela saída estão começando a se arrepen-
der.

P – Com o Brexit, quem ganhou e quem 
perdeu, afinal de contas?

R - Na presente situação não há nem 
perdedores nem ganhadores. Tudo ainda é 
muito vago. A EU está esperando que o RU 
notifique oficialmente a saída dele. Estão 
pressionando o RU para fazer isso quanto 

Peter Ter Poorten radiografa 
prós e contras do Brexit
O Norte da Inglaterra 
é a parte mais 
industrializada, com a 
população mais velha, 
onde vivem os blue 
coller workers. Com a 
imigração aumentando, 
naturalmente eles 
estavam preocupados 
que esses imigrantes 
tomassem seus postos de 
trabalho. Temem muito 
a marginalização no 
mercado de trabalho. Essa 
é a palavra certa.

Peter Ter Poorten

antes, com medo que outros também ve-
nham seguir o caminho do RU.

O Reino Unido não tem pressa porque 
os líderes dos 3 partidos (UKIP, Tories e La-
bour) renunciaram e novos dirigentes ain-
da não foram escolhidos, até hoje.

P – Os britânicos terão logo muitas limi-
tações nos países da EU?

R - Naturalmente com a saída, os britâ-
nicos vão ter de se adaptar a novas regras, 
ainda não muito claras. Mas não vão poder 
trabalhar e viver na EU como antes. Pode 
ser que a EU e RU, em conjunto, venham 
a adotar regras especiais para esse proble-
ma. Isso é mais um fator que preocupa os 
britânicos, especialmente os mais jovens. 
Essa faixa de idade está vendo os antigos 
benefícios desaparecerem.

P – Afinal, o quê, de fato, levou ao Bre-
xit?

R - Na minha opinião 2 fatores impor-
tantes pesaram na decisão de sair do EU. 
Primeiro, os imigrantes (não refugiados) de 
outros países do Bloco, especialmente do 
Leste da Europa, que tiveram uma opor-
tunidade de viver melhor estando no RU. 
Segundo, que muitos britânicos estão fartos 
de obedecer a tudo que a Bruxelas manda. 
Eles são contra a centralização total no Par-
lamento Europeu. Aliás, o RU sempre foi 
historicamente mais independente do que 
os outros países da Europa. O RU é uma 
ilha e esse fato contribui muito para os pro-
blemas e soluções do passado.

E há ainda os refugiados, um problema... 
que querem invadir a ilha.

Naturalmente os britânicos são contra as 
decisões do EU sobre o número de refugia-
dos que o RU é obrigado a aceitar.

AMÉRICA LATINA
P - Do ponto de vista comercial, como o 

Brexit afeta a América Latina?
R - O assunto é ainda muito vago. O que 

se admite é que novos acordos comerciais 
terão que ser feitos com o Mercosul e tam-
bém com países da AL, individualmente.

A AL vai analisar o que seria mais van-
tajoso, acordos comerciais com o RU (que 
continuará oferecendo muitas oportunida-
des comerciais, educacionais e técnicas), 
com a EU ou com os dois. O setor agrícola 
também vai decidir.

P – Que parte dos cidadãos do Reino 
Unido mais sofrerá com a saída?

R - A juventude se sente mais prejudi-
cada com a saída. Pois terá dificuldades 
de trabalhar e viver na EU, menos opor-
tunidades para estudar fora. Inclusive terá 
que solicitar um visto mesmo para viajar, 

embora eu acho pouco provável. Tudo isso 
dependerá também de o Reino Unido de-
cidir se pessoas da EU dependerão de um 
visto para entrar no RU. Questão de reci-
procidade.

P – Por que o Norte da Inglaterra apoiou 
tão fortemente o Brexit?

R - O Norte da Inglaterra é a parte mais in-
dustrializada, com a população mais velha, 
onde vivem os blue coller workers. Com a 
imigração aumentando, naturalmente eles 
estavam preocupados que esses imigrantes 
tomassem seus postos de trabalho. Temem 
muito a marginalização no mercado de tra-
balho. Essa é a palavra certa.

OS ACORDOS
P – Os grandes acordos culturais, cien-

tíficos e educacionais do Brasil com o Rei-
no Unido continuarão?

R - Sim, vão continuar, porque o RU 
continua a oferecer oportunidades para 
trocar experiências cientificas e educacio-
nais com o Brasil. Isso independentemente 
se o RU está fora do EU.

Quanto às operações comerciais, novos 
acordos, mais específicos, terão que ser es-
tudados.

P – Acredita que os países membros da 
Commonwealth sofrerão consequência do 
Brexit?
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R - Na minha opinião, não muito, por-
que o comércio da Austrália, por exemplo, 
é mais focado nos países asiáticos. E outros 
membros do Commonwealth já têm um 
relacionamento com o RU e o EU separa-
damente. Pode ser que um ou outro país, 
dentro dos 54 membros, mude algumas re-
gras. É difícil dizer. O certo é que um forte 
relacionamento especial com o RU conti-
nua a ser um fator importante.

P -Em quanto tempo se consumará a 
saída?

R - Alguns entendidos dizem que em 2 
anos; outras opiniões dizem até 10 anos. 
Depende do novo Governo Britânico, do 
Parlamento Europeu e de quando o RU no-
tificará o Bloco, oficialmente, da saída.

OS ALIADOS
P – O Brexit gerou problemas para alia-

dos do Reino Unido?
R - Sim, o Brexit criou alguns problemas 

para a EU. A França nunca foi hostil ao RU, 
embora tenha criticado muitas decisões to-
madas pelo RU. Mais do que Alemanha, 
que foi na maioria das vezes conciliadora 
e diplomática.

Ultimamente o eixo França-Alemanha 
tem se fortalecido, especialmente devido 
as negociações do Cameron com o Parla-
mento Europeu para obter mais benefícios 
para o RU.

Agora, a saída do RU está provocando 
um certo temor para a EU no sentido de 
dar chances para Eurocéticos da França (Le 
Pen) e Holanda (Geert Wilders) por exem-
plo, de advogarem também plebiscitos para 
uma possível saída da EU. França tem seus 
problemas sociais (novas regras trabalhis-
tas propostas pelo Hollande e companhia); 
além da xenofobia, que sempre foi parte 
da cultura francesa, e até está aumentando 
com a crise imigratória.

P – A Escócia não está de acordo com 
a saída...

R - Outro problema grave! A Escócia 
perdeu a chance de ser independente tem-
pos atrás (para delírio de Cameron) e agora 
existe uma real possibilidade de o país no-
vamente realizar um referendum pelo fato 
que a maioria da população votou para fi-
car na EU. Agora, se a EU vai aceitar a Es-
cócia como novo membro do Bloco é uma 
outra questão. A Primeira Ministra já falou 
que é a favor de um novo referendum.

DÚVIDA IRLANDESA
P - Irlanda do Norte é uma outra dúvi-

da. Será que vai querer se unir com a Re-
pública da Irlanda, a vizinha do Sul? 

R - A parte da população católica, claro 
que sim; os protestantes também estão pen-
sando na possibilidade, porque eles tam-
bém querem ficar na EU. (imagine, o RU 
composto apenas 2, pelo País 
de Gales e Inglaterra?)

P – Pode estimar prejuízos 
que a saída gerará na econo-
mia britânica?

R - Difícil de responder! 
Quantificar prejuízos imedia-
tos, com certeza não posso. 
Não tenho base para opinar. 
Só sei que o Bank of England 
tem reservas de mais de 250 
bilhões de Libras como um 
buffer financeiro. Muito de-
pende também das decisões de 
empresas (especialmente es-
trangeiras) e instituições finan-
ceiras. Elas irão se mudar para 
a EU ou não? Algumas já se 
mudaram para Dublin. O cen-
tro financeiro da EU, que está 
em Londres, poderá se mudar 
agora para Amsterdam, Milão, 
Frankfurt ou Dublin???

P - Quanto desemprego vai 
gerar isso?

R - Há mais perguntas do 
que respostas.

P - Há possibilidade de de-
sintegração do bloco euro-
peu?

R - A EU começou a virar um 

Bloco com o intuito de manter a paz entre 
seus membros e evitar novas guerras.

Depois vieram os acordos comerciais e 
sociais. Nesse momento de grandes dificul-
dades o que é mais necessário e urgente 
é uma maior integração entre os 27 países 
membros. Se isto não acontecer, o Bloco 
pode se desintegrar e, na minha opinião 

pessoal, isso seria um desastre!!!!
E esse perigo depois da saída do RU é real. 

Espero que o RU volte aos braços da EU.
Entretanto, sei que o RU sempre será um 

país Europeu; e sejam quais forem os acon-
tecimentos futuros, o RU continuará a mes-
ma ilha forte, como historicamente como 
sempre foi!!!

Curitiba recebe a mais moderna unidade do 
Senac Paraná.  A primeira escola do Brasil 
com a Certi�cação LEED Platinum, o selo da 
construção sustentável. São 228 placas de 
energia fotovoltaica, que produzem 30% da 

Senac Portão. O universo sustentável.
energia consumida. Cisternas para captação 
e armazenamento de água. Desenvolvimen-
to ambiental. Tudo isso com uma localização 
privilegiada: o Bairro Portão, o segundo 
coração da cidade.

SENAC PORTÃO · Rua Calixto Razolini, 215 
0800 643 6 346 · www.pr.senac.br

“.... muitos britânicos 
estão fartos de obedecer 
a tudo que Bruxelas 
manda. Eles são contra 
a centralização total no 
Parlamento Europeu.
Aliás, o RU sempre foi 
historicamente mais 
independente do que os 
outros países da Europa.”

David Cameron renunciou cargo de  premiê do Reino Unido, após a vitória do Brexit
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Enquanto o mundo discute a saída da 
Grã-Bretanha da União Europeia, um mo-
mento de reflexão sobre aquela válida ad-
vertência se faz necessário.

A Europa, e por extensão, o mundo oci-
dental, só chegou perto de ser uma unida-
de através da crença comum. Em “Europa: 
Hoje e Amanhã”, Bento XVI localiza as ra-
ízes da Europa no Império Romano cristia-
nizado o qual, “em conexão com o livro de 
Daniel, acreditava-se ser o reino definitivo 
e permanente na história do mundo”.

Apesar desta “Nova Roma” ter adotado 
formas diferentes no Oriente e no Ocidente, 
“havia ainda suficiente elementos unificado-
res para transformar aqueles dois mundos em 
um único continente: em primeiro lugar, a 
herança comum da Bíblia e da Igreja primiti-
va... a mesma ideia de império, a compreen-
são básica do que é a Igreja, a base comum no 
que concerne à leis e instrumentos legais... a 
vida monástica, o que entre os grandes movi-
mentos da História tinha continuado sendo o 
garantidor essencial não só da continuidade 
cultural, mas principalmente de valores mo-
rais e religiosos fundamentais, da consciência 
humana de seu destino final, e como força 
anterior e superior à autoridade política, isto 
se tornou a fonte para os renascimentos e foi 
necessária repetidas vezes” (“Europa: Suas 
bases Espirituais”, 2000).

UNIDADE CULTURAL?
Uma união sem genuína unidade cultural, 

missão comum e um sólido senso de valo-
res não irá penetrar no nível mais básico da 
comunidade nem será entendido como um 
fenômeno de relação familiar. Tanto os argu-
mentos a favor quanto os argumentos con-

trários à saída da Grã-Bretanha – observados 
como eles de fato foram, a partir dos benefí-
cios econômicos de permanecer ou deixar a 
União Europeia – mostram que fosse quem 
for que vencesse, a Europa já teria perdido. 
A unidade formada por nações focadas em 
seus interesses próprios é tão estável quan-
to uma família em que todos só pensem em 
seus benefícios pessoais. Sem uma unidade 
ética e espiritual, é só uma questão de tempo 
antes que uma pessoa, uma comunidade ou 
uma nação pergunte: “E o que esta união está 
fazendo por mim? ” De novo, Bento XVI foi 
incisivo ao registrar: “Nos últimos 50 anos, a 
influência deste aspecto [monetário] da unifi-
cação europeia se tornou dominante. Dentro 
do projeto de unificar a Europa, a moeda úni-
ca é a clara expressão do seguinte: a Europa 
aparece como uma união econômica e mo-
netária e como tal participa na formação da 
história e cobra um espaço para si mesma”. 
(Reflexões sobre a Europa, 2001) O esforço 
contínuo da União Europeia para alcançar a 
unidade através do dinheiro e de interesses 
particulares têm a mantido longe do conselho 
oferecido por Bento XVI: “A Europa, como 
uma ideia política, deve finalmente substituir 
o modelo do estado-nação pelo conceito 
cultural do companheirismo, com uma soli-
dariedade que abrace toda a humanidade.” 

(“Europa: Suas bases espirituais”, 2000).

TESE DO PAPA
A tese básica de Bento – de que a uni-

dade verdadeira depende dos fundamentos 
que devem vir antes da política e da econo-
mia, de valores, moralidade, missão e cren-
ça – traz uma lição para nós, que somos 
ex-europeus que vivem hoje do outro lado 
do Atlântico. Populismo, e mesmo o racis-
mo populista, não é simplesmente o fruto 
da pobreza e da crise econômica. Com fre-
quência ele é uma reação maldosa contra 
uma falsa parceria. Nós raramente odiamos 
uma pessoa simplesmente por suas diferen-
ças. Nós frequentemente somos tentados a 
odiar alguém quando somos empurrados 
em direção a ele, quando nos dizem que 
somos vizinhos e amigos mesmo que na 
realidade não haja relações tangíveis de 
unidade entre nós – seja uma verdade que 
compartilhamos, a história ou a crença co-
mum. Isto não pode justificar os sentimen-
tos anti-imigrantes que infestam a política 
dos Estados Unidos (e, pelo menos, na im-
prensa popular, fortaleceu o Brexit), mas 
isso ajuda a entender esses sentimentos.

GIGANTES & FUTILIDADES
Nós europeus somos uma nação gigan-

tesca falando em unidade em termos fúteis: 
uma economia nacional, vagos estereótipos 
patrióticos e uma cultura cada vez mais ho-
mogênea. Para Bento XVI, há um elemento 
faltando, que deve ser algo que vai além 
da esfera política e econômica, que deve 
ir além até mesmo de cultura e raça. Para 
Bento, a unidade do homem só atinge sua 
plenitude na esfera religiosa, precisamen-
te porque o Criador da humanidade é ao 
mesmo tempo eminentemente pessoal e 
eminentemente comum a todos os homens. 
Bento não advoga uma cultura religiosa 
homogênea. Ele parece acreditar que a fé 
comum, ou pelo menos o reconhecimento 
de ser uma nação “cuja base é a fé”, é o 
fundamento essencial para que possamos 
praticar a tolerância para com outras religi-
ões, ao invés de submetê-las a um secula-
rismo reducionista e violento:

“A não ser que abracemos nossa própria 
herança do sagrado, nós iremos não apenas 
negar a identidade da Europa. Nós iremos 
também fracassar em fornecer a outros o au-
xílio de que eles necessitam. Para as outras 
culturas do mundo, é extremamente estranho 
o secularismo absoluto que está se espalhan-
do pelo Ocidente. Eles estão convencidos 

* MARC BARNES é estudante 
da Universidade Franciscana de 
Steubenville, blogueiro do Bad-
Catholic (no portal Patheos.com), 
do Projeto Harmonium e 1flesh.
org. Polêmico, lidera movimentos 
populares contra a contracepção 
artificial e defende uso de métodos 
naturais de planejamento familiar. 
(Tradução: Marleth Silva)

Marc Barnes *

Como
Bento XVI 
previu o Brexit
O artigo foi publicado originalmente no boletim católico 
Patheos; a tradução da antevisão de Bento XVI, trabalho de 
fraterno apoio da jornalista Marleth Silva, apresenta um olhar 
profundo do pontífice emérito sobre a questão União Europeia.
O papa emérito Bento XVI previu o colapso da União Europeia. 
Não que ele tenha declarado isso com pompa e circunstância. 
O que ele fez foi, através de seus livros, artigos e vários 
sermões, apresentar um silogismo genérico. 
Leia o texto de Marc Barnes:

1. Qualquer unidade baseada unicamente no interesse 
econômico é precária.
2. A União Europeia é fundamentalmente uma união 
monetária (sem as raízes necessárias para sustentar as 
comunidades humanas genuínas).
3. A União Europeia é precária. ”

Papa emérito Bento XVI viu precariedade nos objetivos de formação da União Européia.
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que um mundo sem Deus não 
tem futuro. Sendo assim, o próprio 
multiculturalismo exige que nós 
retornemos mais uma vez para 
nossa própria realidade”. (“A Eu-
ropa e seus descontentes”, 2006)

HERANÇA CRISTÃ
E novamente:
“O banimento das raízes cristãs 

não é a expressão de uma tolerân-
cia maior, que respeita todas as 
culturas da mesma forma, não que-
rendo privilegiar nenhuma, mas 
sim o fortalecimento de um padrão 
de pensamento e de vida que são 
radicalmente opostos, entre outras 
coisas, à outras culturas históricas.

A oposição que caracteriza o 
mundo de hoje não é entre várias 
culturas religiosas, mas aquela 
entre a emancipação radical do 
homem em relação a Deus, das 
raízes da vida de um lado, e das 
grandes culturas religiosas do 
outro. Se haverá um choque de 
culturas, não é por causa de um 
choque entre as grandes religiões 
que sempre se enfrentaram, mas 
que, no fim, sempre souberam como convi-
ver umas com as outras. O choque é entre 
esta emancipação radical do homem que 
se separa das grandes culturas históricas.

Sendo assim, até a rejeição às referências 

a Deus, não são expressão de uma tolerân-
cia que deseja proteger as religiões não-te-
ístas e a dignidade dos teístas e agnósticos, 
mas sim a expressão de uma consciência 
que gostaria de ver Deus afastado defini-

tivamente da vida pública da humanidade 
e relegado ao plano subjetivo das culturas 
residuais do passado.

O relativismo, que é o ponto de partida 
de tudo isso, se tornou um dogmatismo que 

se vê como o dono da razão e do 
direito de enxergar todo o resto 
apenas como um estágio do de-
senvolvimento da humanidade 
que foi superado e que pode ser 
relativizado. Na realidade, isto 
mostra que nós precisamos de 
raízes para sobreviver, e que nós 
não devemos perder Deus de vis-
ta se não queremos que a nossa 
dignidade humana desapareça”. 
(Palestra, 2005)

FALSA CAMARADAGEM
Sem o reconhecimento (mes-

mo que um reconhecimento 
desprovido da crença) das raí-
zes cristãs da Europa, uma uni-
dade europeia genuína acabará 
com um Brexit após outro Brexit, 
mantendo-se apenas “quando a 
situação é favorável” – uma falsa 
camaradagem que mascara inte-
resses monetários de seus mem-
bros. A situação não é diferente 
nos Estados Unidos. Se não en-
contrarmos bases que precedem 
a política e a economia, perece-
remos como nação. O velho di-

tado ainda é verdadeiro: ou nós servimos a 
Deus ou ao dinheiro. Bento XVI acrescen-
taria que nós só podemos estar unidos em 
Deus ou unidos no dinheiro – e este último 
tipo de união não é nada confiável.
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Roberto Romano*

Quando se refere aos políticos, Santo 
Agostinho dirige um louvor a Deus: “Sois 
o único que sabes comandar sem orgulho 
(sine thypho) porque sois o verdadeiro Se-
nhor e porque não tendes um Senhor”. As 
pessoas desempenham papéis no Estado, 
como governantes ou lideradas. Elas so-
frem a tentação de lisonjas ou demagogias. 
Segundo Agostinho, quando os políticos 
agem, o diabo aplaude: “Ótimo, ótimo”. E 
assim os torna “semelhantes a ele, para fa-
zer de nós, nas trevas e no frio, escravos do 
perverso e tortuoso imitador da potência 
divina”. O padre usa o termo grego thypho, 
cujo significado é “inchaço”, para designar 
a soberba. O mesmo vocábulo se aplicava 
em seu tempo à febre da qual surge a es-
tupidez momentânea em que se encontra 
o doente. A palavra também designa a ce-
gueira trazida pela fumaça, o que metafo-
ricamente desvela o indivíduo desprovido 
de visão por causa de sua arrogância.

Agostinho diz que o diabo imita tortu-
osamente o divino e nos incentiva a fazer 
o mesmo. A busca de roubar as luminosas 
bases celestiais do poder reforça as trevas 
do mundo. A ordem celeste se degrada em 
perversões. No universo cristão calaram 
fundo as fórmulas agostinianas. Em qual-
quer política mundana “tudo se inverte, os 
efeitos precedem as causas, nada do que 
se espera ocorre. (…) Um sujeito recebe o 
golpe que planejava dar, outro morre quan-
do se imaginava seguro, outro sofre o que 
não sonhava; tudo se transforma em noite, 
no obscuro entre as brumas e trevas” (G. 
Naudé). O satanismo do poder inclui mis-
sas negras pavorosas, sob cruzes de cabeça 
para baixo. Agostinho aponta os hipócritas 
inchados de orgulho que fazem pose de 
combater a corrupção escondendo seus 
próprios usos corruptos. Eles fingem con-
denar a soberba, mas agem de modo sober-
bo. Temos, então, os “excelentes imitado-
res de Satã” (Confissões, Livro 10, capítulos 
36, 37, e 38). Eles quiseram corromper o 
Eterno e agora corrompem toda a terra.

Outro doutor da Igreja, ao discutir a tara 
política, afirma que nela o crime reside no 
alvo de roubar o poder divino, “o desejo 
de ser a regra dos outros (…), querer os pri-
meiros lugares e não se submeter de algum 
modo, é o pecado do orgulho. Assim, diz-se 
com justeza que o primeiro erro do demô-
nio foi o orgulho. Um erro no princípio é 
fonte de erros variados e múltiplos na von-
tade; ódio em relação a Deus que resiste ao 
orgulho e pune com justiça a falta, inveja 
em relação ao homem” (Summa contra os 
gentios). Em profundo comentário ao Livro 
de Jó, Aquino discute o arrogante Leviatã 
(emblema de Hobbes para o poder abso-
luto) e proclama: “O intento do demônio 
é agarrar tudo o que é sublime. (…) O dia-
bo não apenas em si mesmo é orgulhoso, 
mas ultrapassa todo o mundo em soberba 
e mostra-se como a fonte do orgulho (…). 
O que mais deveria ser temido por Jó é que 

ARROgâNCIA, 
CORRUPÇÃO, POLíTICA
Quando um partido ou governo se proclama puro, mas fica muito 
tempo nos palácios, lisonja e orgulho reforçam a sua arrogância, 
fazem-nos esquecer o quanto é frágil e transitório o mando, e 
como ele perverte os hábitos. O poder segue múltiplas trilhas. Os 
gabinetes onde se mimetiza a força divina cedo ou tarde perdem 
correligionários. Chega o instante em que o diabólico imitador da 
onipotência está só e deve assumir as culpas de tudo. 
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o diabo pedisse para o tentar, levando-o ao 
orgulho e ao seu reino”.

Mesmo autores que ajudaram a dividir o 
Estado e suas bases religiosas, como Francis 
Bacon, usam o símile angélico para expor 
mazelas políticas: “O desejo de poder em 
excesso causou a queda dos anjos; o dese-
jo de saber em excesso causou a queda do 
homem” (Of goodness & Goodness of Na-
ture). Hobbes, para defender a temporária 
atenuação da guerra de todos contra todos, 
põe o orgulho como algo a ser impedido 
na República. Segundo Norberto Bobbio, o 
poder absoluto, no sentido hobbesiano, só 
consegue alguma paz na alcateia humana 
se impede ações orgulhosas. Maquiavel, 
inclusive, que buscou abafar as virtudes 
cristãs da humildade em proveito de uma 
ética pagã, evidencia os males trazidos 
pelo orgulho dos príncipes imprudentes.

Caro leitor, o dito até agora neste artigo 
nada tem de sermão religioso, pois integra 
a prudente reflexão política. Quando um 
partido ou governo se proclama puro, mas 
fica muito tempo nos palácios, lisonja e 
orgulho reforçam a sua arrogância, fazem-
nos esquecer o quanto é frágil e transitório 
o mando, e como ele perverte os hábitos. 
O poder segue múltiplas trilhas. Os ga-
binetes onde se mimetiza a força divina 
cedo ou tarde perdem correligionários. 

Chega o instante em que o diabólico imi-
tador da onipotência está só e deve assu-
mir as culpas de tudo. Tal é a prática do 
bode expiatório. Dilma Rousseff, hoje cri-
ticada no Partido dos Trabalhadores (PT) e 

pelos que lhe beijavam as faces, ou mes-
mo os pés, cai no abismo da solidão. A 
tragédia do orgulho é reiterativa. Por tal 
motivo Agostinho não aceita santidade na 
política: “Afastada a justiça, que seriam 
os reinos senão grandes quadrilhas? E as 
quadrilhas que outra coisa constituem, se-
não pequenos reinos?” (Cidade de Deus, 
IV, iv). Tais frases alertam os Parlamentos, 
partidos e coletivos políticos arrogantes 
que usam a máscara da pureza.

Permitam uma lembrança pessoal. No 
jovem governo Lula fui convidado para se-

minário no Itamaraty. Conduzido por um 
funcionário da casa, ele me apresentou aos 
presentes. Ao chegar a uma roda de pro-
fessores – conhecidos por mim, e que per-
tenciam ao PT –, o cicerone me nomeia: 
“Este é o professor da Unicamp”. O gru-
po vira as costas. Um deles rosna: “Sabe-
mos”. Os sócios presuntivos do presidente 
se imaginaram acima dos bons modos. Na 
palestra, defendi a tese “ultrapassada” de 
que a democracia exige respeito à alteri-
dade. Citei um autor da esquerda: “Duas 
coisas a burguesia nos legou, e delas não 
podemos abrir mão: bom gosto e boas 
maneiras”(Lenine). Designei os colegas ar-
rogantes dizendo-lhes que sua atitude não 
trazia bons augúrios para o Brasil e para seu 
partido. Depois, recebi durante anos tor-
rentes de insultos dos militantes, autôma-
tos que espalham calúnias contra os “ini-
migos”, à direita ou à esquerda. Na antiga 
entronização do papa um frade queimava 
estopas dizendo: Sancte Pater, sicut transit 
gloria mundi. No caso do petismo e de seus 
intelectuais, muita estopa será queimada 
para que eles entendam a tragédia política. 
Se a grosseria do seu comportamento fosse 
menor, muitos desgostos seriam poupados 
à sua grei e aos líderes que a comandam, a 
começar com a presidente afastada.

* ROBERTO ROMANO é 
professor da Unicamp e é autor 
de ‘Razão de Estado e Outros 
Estados da Razão’

“Duas coisas a burguesia nos legou, 
e delas não podemos abrir mão: bom 
gosto e boas maneiras”(Lenine)
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As notícias sobre corrupção sempre tran-
sitaram na vida política brasileira. Mesmo 
na República Velha se reconhecia que, se 
individualmente os homens públicos eram 
honestos, o sistema era totalmente viciado 
para manutenção das elites no poder com 
o controle absoluto das juntas de votação e 
de apuração.

O propalado mar de lama do governo 
democrático de Getúlio Vargas girava em 
volta do financiamento do jornal Última 
Hora, do jornalista Samuel Wainer, pelo 
Banco do Brasil, ligado ao presidente, para 
desgosto dos concorrentes. Samuel Wainer 
finaliza sua importante autobiografia com 
o relato do início da construção de Brasília, 
destacando entrar, nessa oportunidade, na 
política brasileira um personagem que dela 
não mais sairia: o empreiteiro.

Com efeito, espalha-se o mal do conluio 
entre o prestador de serviços e o contratan-
te, o governante, que deixa de atuar pelo 
interesse público para agir em benefício 
próprio, ao contratar mediante recebimen-
to de vantagem adrede combinada, que 
será embutida no preço e, portanto, pago 
pelo poder público.

Essa prática se disseminou, sem partido, 
sem ideologia, para fins de campanha ou 
em proveito pessoal, no fornecimento de 
infraestrutura ou de bens culturais. Os vo-
lumes da corrupção passaram a ser imen-
sos. Chegou-se ao cúmulo de ex-ministro 
da Fazenda da ditadura, símbolo da re-
pressão, unir-se a ex-ministro da Fazenda 
do PT para arquitetarem recebimento de 
propina!

Fatores diferenciam, todavia, o que hoje 
ocorre do sucedido no passado quando de-
núncias de corrupção vieram à tona.

Primeiro, a corrupção sistêmica. Não 
apenas o aproveitamento de A ou B, mas 
um modo de ser do exercício da política 
no Brasil e em especial no governo federal. 
Com o PT, a corrupção passou a ser uma 
estratégia de manutenção do poder não 
apenas para irrigar o partido com meios 
para pagar marqueteiros e financiar elei-
ções, mas para comprar parlamentares, ci-
mentar alianças, garantir maiorias.

Até em municípios passou a haver a 
compra de vereadores pelo Executivo com 
a oferta de cargos em comissão a serem 

ocupados por apaniguados dos edis, com 
os quais os indicados dividiriam seus salá-
rios sem o dever de comparecer ao traba-
lho.

O processo do mensalão desnudou uma 
artimanha financeira sofisticada que levou 
os principais líderes do partido do governo, 
banqueiros e publicitários à prisão, mos-
trando uma combinação que extrapolava a 
jogada individual de levar vantagem para 
caracterizar uma organização criminosa.

O petrolão mostrou a reincidência, com 
a participação da maioria das grandes em-
preiteiras e industriais, comprometendo as 
grandes figuras da República. E ainda por 
cima se descobre a corrupção num Con-
selho de Contribuintes para amenizar ou 
perdoar dívidas tributárias de empresas de 
respeitabilidade. Até surgiu sobre preço na 
administração de crédito consignado desti-
nado a funcionários públicos aposentados, 
porcentual esse dividido entre ministro de 
Estado e o PT.

É um quadro desolador de amoralidade 
dominante no Brasil, a revelar a falência do 
interesse público. Brota a certeza de que se 
vai ao poder para dele usufruir em causa 
própria, e não para agir em prol do bem 
comum. Ocupa-se, com reconhecidas ex-
ceções, um cargo para tirar proveito eco-
nômico, nem mesmo por vaidade ou por 
ambição de inscrever o nome na História. 
Não: apenas o subalterno fim financeiro de 
enriquecer ilicitamente de forma oculta, 
com contas no exterior.

Mas, em contrapartida, há uma reação 
da sociedade jamais antes vista. Esta res-
posta da população nas ruas das principais 
cidades do Brasil, mobilizando milhões 
de pessoas a exigir combate à corrupção 
e moralização da política, é inusitada. Se 
os movimentos que conduziram multidões 
às ruas sabem não querer a corrupção, é 
preciso, todavia, que saibam como lutar 
contra ela. Por fim, cumpre decidir qual 
sistema eleitoral e qual regime de gover-
no tornam viável maior controle sobre os 
agentes políticos.

Há medidas preventivas e repressivas 
diante da corrupção. Nos processos contra 
os corruptos é de exigir, contudo, o respei-
to ao devido processo legal, ou seja, ao es-
tabelecido nas regras processuais, para não 

se transformar essa persecução em caça 
às bruxas. Nesse sentido, os processos da 
Lava Jato, com o cuidado tomado por seus 
condutores, têm respeitado os direitos de 
defesa, que não podem ser postergados em 
nome de uma justiça material moralista, 
com adoção de medidas com cor de vin-
gança.

No plano da prevenção, compliance e 
transparência nos órgãos públicos e nos 
partidos políticos, bem como a criminali-
zação do enriquecimento ilícito de agentes 
públicos, são medidas positivas.

Deve-se cuidar para não demonizar 
a política, culpando a democracia pelos 
males da corrupção. Na ditadura houve 
vários escândalos, como o Coroa-Brastel, 
que ficaram debaixo do tapete e não havia 
liberdade de ir às ruas. A luta contra a cor-
rupção não é de direita nem de esquerda. 
É pressuposto da democracia com justiça 
social.

O interesse público deve ser a única 
diretriz. Dessa forma é possível promover 
o bem da população com a aplicação da 
fortuna desviada, por exemplo, do aten-

dimento à saúde dos mais pobres. Assim, 
se combater a corrupção alivia a alma, 
por outro lado alimenta o espírito público 
poder empreender programa de destinar o 
bilhão surrupiado à instalação de unidades 
básicas de saúde.

Por fim, há que saber, como já sublinha-
do, o modo de aprimorar a democracia. Na 
pauta, o voto distrital, a cláusula de barrei-
ra para os partidos, o semipresidencialismo 
ou o parlamentarismo. Há muito a fazer.

Combater a corrupção é o primeiro de-
safio e o impeachment de Dilma, um passo 
importante para a moralização da política, 
por ter anuído conscientemente com os 
malfeitos nas estatais e o descontrole das 
contas públicas.

Corrupção e 
democracia

Miguel Reale Júnior *

* MIGUEL REALE JúNIOR 
é advogado, professor titular 
sênior da Faculdade de Direito 
da USP, membro da Academia 
Paulista de Letras e foi ministro 
da Justiça



11UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  JULHO 2016  |

Três repórteres e outros dois profis-
sionais da Gazeta do Povo foram pro-
cessados por magistrados e promotores 
do Paraná após terem publicado uma re-
portagem especial sobre os vencimentos 
recebidos por juízes e representantes do 
Ministério Público neste ano. O jornal 
mostrou os expedientes por eles utiliza-
dos para ganhar mais que o teto salarial 
fixado pela Constituição para o funciona-
lismo público. Os profissionais do jornal, 
de 97 anos de existência, foram alvo de 
pelo menos 48 processos judiciais movi-
dos de abril até agora em várias cidades 
do Paraná.

As petições foram praticamente idênti-
cas e seus signatários alegaram que foram 
“ridicularizados” e “ofendidos”. “Colegas 
de todo o estado passaram a experimen-
tar algum tipo de dissabor ou constrangi-
mento, como a indagação de populares 
sobre supersalários”, afirmaram os dire-
tores da Associação dos Magistrados do 
Paraná (Amapar).

Os processos reivindicam R$ 1,3 mi-
lhão em indenizações e foram abertos 
em juizados especiais, que aceitam cau-
sas no valor de até 40 salários mínimos e 

obrigaram os jornalistas a comparecer a 
todas as audiências de conciliação, sob 
pena de serem condenados à revelia. Isso 
já os levou a percorrer milhares de quilô-
metros e os obrigou a perder muitos dias 
de trabalho por semana.

A forma de intimidação de jornalistas 
e do trabalho da imprensa adotada pe-
los juízes paranaenses não é nova. Há 
oito anos, a Igreja Universal do Reino de 
Deus estimulou dezenas de fiéis a abrir 
processos, em suas respectivas cidades, 
contra uma repórter da Folha de S.Paulo 
que publicou uma reportagem revelando 
o patrimônio da organização e questões 
societárias de gráficas, agências de tu-
rismo, imobiliárias, emissoras de rádio e 
empresas de táxi aéreo ligadas a seus bis-
pos. As petições tinham os mesmos textos 
e os fiéis – como no caso dos magistra-
dos paranaenses – se diziam “ofendidos”. 
Trata-se de tentativa corporativa de cen-
sura. Antidemocrática e inconstitucional.

Mas nem todos vão por aí. Felizmen-
te. A ministra Cármen Lúcia, do Supremo 
Tribunal Federal, defendeu a liberdade 
de imprensa durante o 11.º Congresso da 
Associação Brasileira de Jornalismo In-
vestigativo (Abraji), em São Paulo. Ao co-
mentar a série de ações propostas pelos 
juízes paranaenses contra jornalistas da 

Gazeta do Povo, a futura presidente do 
STF declarou que o “dever da imprensa 
não pode ser cerceado de maneira nenhu-
ma”. Para Cármen Lúcia, quem assume 
cargo público tem uma esfera de priva-
cidade menor. Dizer quanto o juiz ganha 
não está no espaço da privacidade. É o 
cidadão quem paga. Ele tem o direito de 
saber. Sobre o episódio, sublinhou ain-
da que os juízes envolvidos, nesse caso, 
“são parte”, não mais magistrados.

O interesse público está acima do in-
teresse privado. O direito à informação, 
pré-requisito da democracia, reclama o 
dever de informar. E os meios de comu-
nicação demandam liberdade e indepen-
dência para cumprir o seu dever de infor-
mar. A privacidade dos homens públicos 
é relativa. O cargo público traz consigo 
a incontornável necessidade de transpa-
rência.

Informação jornalística relevante é, 
frequentemente, considerada um abuso 
ou um despropósito. Homens públicos 
invocam o direito à privacidade como 
forma de fugir da investigação da mídia. 
Entendo que o direito à privacidade não 
é intocável. Pode cessar quando a ação 
praticada tem transcendência pública.

Clareza e transparência. É o mínimo 
que se espera dos homens públicos. Salá-
rio de servidor público não é assunto pri-
vado. É informação de interesse público. 
Relevante para a sociedade. O leitor tem 
o direito de saber.

A imprensa deve fazer o contraponto. 
Sempre. A ministra Rosa Weber, do STF, 
deferiu, na quinta-feira, 30 de junho, a 
liminar do jornal para que as ações con-
tra o veículo sejam suspensas. Os juízes 
paranaenses estão equivocados. A Gaze-
ta do Povo fez o que devia. Cumpriu o 
seu papel.

* CARLOS ALBERTO DI 
FRANCO é jornalista.

Corporativismo 
e censura
A privacidade dos homens públicos é relativa. O cargo 
público traz consigo a incontornável necessidade de 
transparência

Carlos Alberto Di Franco *
“Clareza e 
transparência. É 
o mínimo que se 
espera dos homens 
públicos”
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Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha 
e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

NÃO TROPECE NA LíNgUA

O SENHOR E OUTROS MODOS 
 DE TRATAMENTO

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Quando devo usar Vossa Excelência e V. Exa.? Jeniffer, Goiânia/GO

O uso das fórmulas de tratamento abreviadas ou por exten-
so é mais uma questão de estética do que de formalidade ou 

de respeito. Só há mesmo exigência em relação a Presidente 
da República e Governador de Estado, casos em que se deve 

escrever Vossa Excelência por extenso. Nas demais situações, 
cabe a você escolher, ver a forma mais conveniente.

--- V. Sa. está convocada ou convocado? Alexandra Pontes, Salvador/BA
--- Gostaria de saber se ao utilizar o pronome de tratamento V. Sa. e o destinatário for do sexo masculino, deverei usar o verbo no masculino. Ex.: V. Sa. está autorizado... Valéria 

Marinho, Rio de Janeiro/RJ

O emprego de “V. Sa. ou V. Exa. está convocado, auto-
rizado” ou “convocada, autorizada” depende do sexo da 
pessoa a quem nos dirigimos: 

- se a um homem, usamos adjetivos e particípios no 
masculino:

    . Vossa Senhoria foi convocado para depor.
    . Não sei se V. Sa. será chamado à mesa, professor.
    . Senhor Promotor, V. Exa. parece insatisfeito com a 

questão. 
- se a uma mulher, usamos adjetivos e particípios no 

feminino:
    . Vossa Senhoria foi autorizada a depor.
    . Não sei se V. Sa. será chamada à mesa, professora.
    . Senhora Juíza, V. Exa. parece satisfeita com a de-

cisão.

--- O uso da seguinte expressão soa estranho, mas é muito comum: Doutor, qual o número do telefone "do senhor"? Não seria "seu"? Por quê? Adalberto A. de Matos, Barra das 
Garças/MT

Ambos os modos de se manifestar estão corretos, 
pois a "posse" pode ser expressa tanto pela preposi-
ção "de" quanto pelos pronomes possessivos. Como o 
pronome "seu/sua" pode gerar ambiguidade, uma vez 

que ele se refere igualmente a você(s), ele(s), ela(s), 
senhor e senhora, muitas vezes (principalmente na te-
levisão e ao telefone) as pessoas preferem usar “dele, 
dela, do senhor, da senhora” por questão de clareza. 

No caso em apreço, por não haver ambiguidade, sem 
dúvida seria mais enxuto perguntar: "Qual o número 
do seu telefone?” Mas o outro tipo de pergunta também 
é válido. 

--- Gostaria de saber se uma pessoa investida em um cargo de direção, como por exemplo presidente de uma comissão de licitação, quando digitar algum ofício ou memorando 
tem que se dirigir à outra pessoa na 1ª pessoa do plural, ex: enviamos, comunicamos, etc. Não seria mais elegante e moderno na 1ª pessoa (comunico, envio)? Patrícia Amorim San-
tiago, Belo Horizonte/MG

Não é realmente necessário o uso da primeira pessoa do plu-
ral nesses casos, a não ser que a pessoa fale por si e pela institui-
ção ao mesmo tempo, ou seja, quando se trate do conjunto.

O moderno (e não tão atual assim, pois há 30 anos eu 
já via autoridades escrevendo "cumprimento, envio, co-

munico") é realmente usar a 1ª pessoa do singular, sobre-
tudo no início e no fim de uma correspondência, situações 
em que está bem determinado quem é o falante, ou quem 
está assumindo a assertiva ou opinião. Não há problema 
se lá pelas tantas for usado o pronome nós ou o verbo 

respectivo, desde que isso indique uma referência plural, 
por exemplo à empresa ou à instituição como um todo. 
Essa mescla dos pronomes pessoais EU-NÓS é comum não 
só em correspondências mas em discursos de autoridades, 
conforme tenho documentado.

JÁ AS ABAIXO ASSINADAS... VÍRGULAS
--- Está correto usar vírgula neste caso: Nem a guerra, nem as drogas. Karina Lapido, Taubaté/SP

Está correto. Com a conjunção nem repetida, a vírgula é optativa. Exemplos de uso:
. Nem isso nem aquilo.
. Não vi nem um nem outro.
. Não queremos nem a guerra, nem as drogas, nem a desigualdade.
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Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

Sua Biblioteca

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

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo, 
Campinas, SP  - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

AD Santos Editora
Rua Cândido Lopes, 342-Curitiba PR
(41) 3223.6743
www.EvangelicaOnline.com.br

SE LIGA, GAROTA!
Amor, amizade e amassos?
Priscilla Laranjeira

Ser mulher é tudo de bom! Estudamos mais, 
aprendemos a cozinhar, cuidar da casa, ter filhos e 
sermos sucesso profissional, tudo isso sem sair do 
salto e sem perder a elegância... Ops! isso é para 
o futuro. O momento agora é nos conhecermos 
melhor.
Páginas: 144
Valor Loja Virtual: R$ 26,90

O FANTÁSTICO MUNDO DOS FANTOCHES
Reginaldo Morais

Histórias bíblicas adaptadas em linguagem divertida 
para serem contadas usando fantoches. Dicas e 

sugestões incríveis.
Páginas: 72

Valor Loja Virtual: 22,00

A CIÊNCIA DO BOM VIVER
Ellen G. White

Quais as informações básicas que garantem uma 
vida com saúde, em harmonia com a natureza e 
as outras pessoas? Há muita gente tentando des-
cobrir esse caminho e a cada dia surgem novas 
receitas, algumas estranhas ou curiosas. Ninguém 
melhor, entretanto, do que o Criador para dizer o 
que é bom, o que cura, o que traz a felicidade.
Páginas: 232
Preço Loja Virtual: R$ 24,20 (brochura)

ADVENTISMO
George Knight

Quarta-feira, 23 de outubro de 1844 era para ser 
o primeiro dia no Céu. Em vez disso, os crentes 
adventistas ainda estavam na Terra. Eles acre-

ditavam que, de acordo com as profecias, Jesus 
voltaria em 22 de outubro. Ele não voltou. "Será 

que a Bíblia está errada?"
Páginas: 384

Valor Loja Virtual: R$ 64,00

10 LIVROS QUE TODO CONSERVADOR DEVE 
LER
Mais Quatro Imperdíveis e um Impostor
Benjamin Wiker

Assim como em Dez livros que estragaram o 
mundo, foi extremamente difícil reduzir a lista. Mas 
o objetivo do meu livro não é simplesmente prover 
uma lista, longa ou curta, de livros para ler. Este 
é um livro sobre idéias conservadoras, conceitos 
chaves, princípios essenciais.
Páginas: 334
Preço Loja Virtual: R$ 49,90

O DEFENSOR
Tipos Variados

G. K. Chesterton

"Ora, pareceu-me injusto que a humanidade se 
ocupasse perpetuamente em chamar de más todas 

aquelas coisas que foram boas o suficiente para 
tornar outras coisas melhores, em eternamente 

chutar a escada pela qual subiu. Pareceu-me que 
o progresso deveria ser algo mais além de um 

contínuo parricídio...”
Páginas: 244

Preço Loja Virtual: R$ 55,00

O ESSENCIAL EM CERVEJAS E DESTILADOS
Jose Ivan Santos / Cesar Adames
Editora: SENAC

O livro traz tudo o que é indispensável para co-
nhecer no universo das cervejas e dos destilados 
- processos de fabricação, teores alcoólicos, solos, 
climas, água, regiões produtoras, controle de 
qualidade e o extenso elenco desses produtos que 
são obras-primas da invenção humana com base 
nos prodígios vegetais da natureza.
Páginas: 152
Valor Loja Virtual: R$ 44,00

SÉRGIO MORO
O homem, o juiz e o Brasil

Luiz Scarpi Junior

Conheça a vida de Sérgio Moro, desde a infância 
em Maringá até a trajetória acadêmica. Você 

perceberá que o juiz Sérgio Moro, durante sua 
carreira, conduziu outros grandes casos de com-
bate à corrupção no Brasil, como o Escândalo do 

Banestado, o Farol da Colina e o Mensalão.
Páginas: 208

Preço Loja Virtual: R$ 30,32
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ADRIANA 
SYDOR, TODA 
PROSA
Adriana Sydor

Uma das inestimáveis contribuições da internet é a revelação 
de talentos genuínos que afloram nas redes sociais. Sim, há 
um aluvião de sandices, há um deserto de ideias coberto pelas 
ervas daninhas dos preconceitos. Mas vale a pena o garimpo, 
pois é possível se encontrar Adriana Sydor e suas crônicas... 
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