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50 anos do
homem
na lua

Fracasso? Não. Foi a corrida para a Lua
que deu impulso à tecnologia de hoje.
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opinião

NESTA EDIÇÃO:

O HOMEM NA LUA
Faz 50 anos que o homem pisou na Lua. E que
resultado podemos tirar desse fato, além de terem sido gastos fortunas imensas para que esse
solho se tornasse realidade. Alguns dizem que
muito pouco além da Guerra Fria. Programa da
NASA acabou sendo encerrado. Depois já em
parceria com a Rússia iniciou-se outro programa:
o da estação espacial. Mas vai em câmara-lenta.
Hoje se fala na ação de diversos outros países
em busca de novos objetivos espaciais. O próprio
Estados Unidos vem lançando uma campanha
rumo ao planeta Marte. Alguns até opinam que
todo esse esforço resultou num enorme fracasso.
Foram à Lua, e daí...
No entanto, muitos cientistas envolvidos nesses programas afirmam que não foi um fracasso.
Ao contrário, muito da tecnologia que hoje invade
nossas vidas surgiu no desenvolvimento das naves e de sistemas de comunicação e sobrevivência dos astronautas. A viabilização da internet é
uma delas
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Naquela
mesa tá
faltando
ele...
Ao vê-lo no velório, onde as horas
não passam, passou-se um filme na
minha cabeça. Momentos todos de
uma vida, junto àquele que me deu
essa vida.
Eloy Lázaro Fabbri, pai de Edmilson

Edmilson Fabbri (*)

N

a madrugada de sábado 29 de junho, meu
pai despediu-se deste
plano, aos 80 anos.
Graças a Deus, passagem tranqüila,
em casa, sem traumas, cânulas e cateteres, próprios de hospitais e UTIs.
Claro que nessas circunstâncias a
aceitação do fato fica um pouco
mais fácil, fácil mesmo nunca é.
Ao vê-lo no velório, onde as horas não passam, passou-se um filme
na minha cabeça. Momentos todos
de uma vida, junto àquele que me
deu essa vida.
Por personalidade e dedicação
ao trabalho, foi um pouco distante
no dia a dia na educação dos filhos,
além de mim, mais 2 irmãos. Tarefa
essa que minha mãe desempenhou
muito bem. Claro que algumas vezes ele era usado como fator regula-

dor de comportamento, - Vocês vão
ver quando seu pai chegar...-, e víamos e sentíamos. Porém tudo adequado à época, sem muito mimimi,
colaborou para nos tornarmos o que
somos hoje.
Sempre trabalhou com transporte
de cargas. Inicialmente gerenciando
uma transportadora de seu tio, época de ouro do café, anos 60. E na
década de 70 teve sua própria empresa. Foi presidente do Sindicato
das Empresas de Transporte por 2
gestões. Foi homenageado em vida
pelo Sindicato, seu maior orgulho.
Altos e baixos nas finanças na
vida. Provei pouco dos altos, vivi
muito dos baixos.
Me ensinou a trabalhar desde
cedo. Aos 14 anos já fui ser office-boy
de sua empresa. Queria que eu prestasse concurso para o Banco do Brasil
(Sonho de todo pai na época), porém,
eu já sonhava com a medicina.

Um pouco ranzinza, acabava de
almoçar aos domingos na casa dos
filhos e já queria ir embora, assistir
futebol pela TV. Palmeirense de carteirinha vivia os momentos atuais
em glória com seu time.
Nos últimos 2 anos uma máquina
substituía seus rins. Fazia hemodiálise 3 vezes por semana. Perdeu muito
do seu vigor físico e já começava a
dar sinais de cansaço pela situação.
Foi em paz e fiquei em paz, ciente de que tudo fiz para proporcionar-lhe o melhor, mais que isso, dei
minha presença física o máximo
que pude.
Agora, tempo ao tempo, pois
neste momento, naquela mesa esta
faltando ele, e a saudade dele está
doendo em mim...
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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filosofia

O espetáculo
cósmico
São tantas as
condições precárias de
transformação, que muitos
cientistas são levados a
reconhecer que, não fosse
um propósito inteligente,
não estaríamos aqui.
Antonio Celso Mendes

O

cosmólogo PAUL DAVIES em entrevista, declarou: “Por que passamos
a existir há 13,7 bilhões
de anos num big bang? Por que as leis
do eletromagnetismo ou da gravidade
são como são? Por que essas leis? O que
estamos fazendo aqui? E, em particular,
como conseguimos entender o mundo?
Por que estamos equipados com um intelecto capaz de destrinçar e entender toda
essa maravilhosa ordem cósmica? É realmente espantoso”.
Ora, através de potentes telescópios,
os astrônomos têm podido testemunhar
o nascimento de novas estrelas e o sur-

gimento de outros mundos, que através
de processos cósmicos de esfriamento,
se transformam em planetas, o que acontece sem parar nos confins do universo
emergente, um começar e terminar que
consiste num movimento cíclico, aparentemente sem fim(?). Dessa forma, na
perspectiva da ciência, as coisas parecem estar bem explicadas, restando a
todos nós apenas a perplexidade inerente ao tamanho e a duração temporal de
tudo que ocorre.
Não obstante, uma ciência sem preconceitos, não desconhece as condições
peculiares que orientaram a criação, a
existência de uma sintonia fina a orientar
os acontecimentos que tornaram possível a transformação dos gases primitivos
em planetas sólidos, impedindo assim a
sua regressão ao nada. São tantas as condições precárias de transformação, que
muitos cientistas são levados a reconhecer que, não fosse um propósito inteligente, não estaríamos aqui para testemunhar tamanho espetáculo.
Em acréscimo, a descoberta da física
quântica inaugurou uma nova dimensão
no mundo da eletrônica, com tais possibilidades que têm deixado os cientistas desnorteados, pela relação que ela estabelece

entre a pesquisa e o observador, indicando
não haver distinção entre conhecimento e
efeitos materiais. Tudo isso só se torna possível pela presença em nós de um Espírito,
a capacidade consciente que nos habilita,
pelas condições de seu apriorismo, a indagar pelas origens de tudo, criando um
mundo virtual de ideias e abstrações.
O mesmo ocorre com as pesquisas atinentes à ocorrência da vida na Terra, cujas
condições para o seu surgimento nos parecem quase milagrosas, pelos detalhes
cosmológicos necessários e implicados em
sua sustentação, em termos de distâncias
e harmonização de condições, que pela
alteração de seus mínimos detalhes teriam
frustrado seu aparecimento sobre o planeta. A estruturação das proteínas do DNA é
outro detalhe que tem deixado maravilhados os cientistas, pela engenhosidade de
sua estrutura, não produto do acaso.
Como o cosmólogo, seria conveniente
perguntar como processos ocasionais de
energia puderam dar origem ao surgimento de uma vida consciente, dotada de um

Espírito que em nós é fogo primordial de
criatividade, racionalidade, sentimento e
liberdade, tudo isso imerso num corpo físico de extrema debilidade. Por ser transcendente, sua origem só pode ser divina,
devendo ser tratado como presença virtual a orientar o futuro do Universo, que
não haverá de ser frustrante.
Dessa forma, começamos a imaginar
como o ser humano tem uma abertura
natural à fé, passando a considerar transcendentes os fenômenos que o afetam,
uma índole mística de seu ser espiritualizado, que passa a conceber tudo dentro
de uma coerência estranha aos fenômenos naturais, incapazes que são de dar
conta de seus próprios motivos . Portanto, como consequência, o ser humano,
em seu próprio ser, não pode ignorar esta
condição de algo que o ultrapassa.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, é professor do curso de Direito da PUCPR
e membro da Academia Paranaense de Letras. Autor de
“Introdução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br

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

Visão teológica
radical de
Francisco
inclui o
diálogo e a
humildade
Nessa terça-feira, 9, eu chamei a atenção para um artigo
de Robert Mickens sobre o recente discurso do Papa
Francisco em um simpósio teológico em Nápoles. Onze
dias atrás, meu colega Joshua McElwee relatou a homilia
do papa na missa que celebrou a festa de São Pedro e
São Paulo. Na segunda-feira, o papa marcou o sexto
aniversário de sua viagem a Lampedusa com uma missa
pelos migrantes, na qual ele fez o sermão. Esses três
textos destacam a penetrante visão teológica desse papa,
porque ela é tão adequada aos nossos tempos e porque
ela perturba um certo tipo de católico norte-americano.
A reportagem é de Michael Sean Winters, publicada por
National Catholic Reporter, 10-07-2019. A tradução é de
Moisés Sbardelotto.
Michael Sean Winters (*)

O

discurso em Nápoles, como
Mickens observou, foi notável por causa do foco do
papa na teologia no Mediterrâneo como
ele é hoje, não apenas como a fonte histórica de ideias filosóficas greco-romanas
que tanto moldaram a Igreja primitiva.
A conferência levou em consideração a
teologia no rastro da constituição apos4

tólica Veritatis gaudium, de Francisco,
que trata da renovação das faculdades e
universidades eclesiásticas. Em Nápoles,
ele disse:
“Quando no Prefácio da Veritatis gaudium se menciona o aprofundamento do
querigma e o diálogo como critérios para
renovar os estudos, pretende-se dizer
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O papa recebem migrandes na missa

que eles estão a serviço do caminho de
uma Igreja que se coloca cada vez mais
no centro a evangelização. Não a apologética, não os manuais, como ouvimos:
evangelizar. No centro está a evangelização, que não quer dizer proselitismo.
No diálogo com as culturas e as religiões, a Igreja anuncia a Boa Notícia de
Jesus e a prática do amor evangélico
que Ele pregava como uma síntese de
todo o ensinamento da Lei, das visões
dos Profetas e da vontade do Pai. O diálogo é, acima de tudo, um método de
discernimento e de anúncio da Palavra
de amor que é dirigida a cada pessoa
e que quer habitar no coração de cada
um. Só na escuta dessa Palavra e na
experiência do amor que ela comunica
é que se pode discernir a atualidade do
querigma. O diálogo, assim entendido,
é uma forma de acolhida.”
O diálogo, reconheceu ele, não é uma
fórmula mágica, mas sim uma metodologia de respeito pelas pessoas, assim
como pelas ideias, e é o único caminho
para relações sociais pacíficas e justas.
Francisco também apontou para o diálogo como uma espécie de autocorreção acadêmica.
“Precisamos de teólogos – homens e
mulheres, presbíteros, leigos e religiosos – que, em um enraizamento his-

tórico e eclesial e, ao mesmo tempo,
abertos às inesgotáveis novidades do
Espírito, saibam fugir das lógicas autorreferenciais, competitivas e, de fato,
ofuscantes que muitas vezes existem
até mesmo nas nossas instituições acadêmicas e escondidas, muitas vezes,
entre as escolas teológicas.”
Essa expressão “lógica ofuscante” certamente é uma descrição incisiva de certas normas ideologicamente orientadas
da academia e pode ser encontrada tanto
na esquerda quanto na direita.
O sermão do papa na grande missa
festiva foi uma das minhas favoritas em
todo o pontificado, por causa do seu ousado desafio antipelagiano:
“Há um grande ensinamento nisso: o
ponto de partida da vida cristã não é ser
digno; com aqueles que se julgavam
bons, o Senhor pôde fazer bem pouco.
Quando nos consideramos melhores do
que os outros, é o início do fim. O Senhor não faz prodígios com quem se crê
justo, mas com quem sabe que é necessitado. Ele não é atraído pela nossa bravura, não é por isso que Ele nos
ama. Ele nos ama assim como somos e
procura pessoas que não se bastam a
si mesmas, mas estão dispostas a lhe
abrir o coração. Pedro e Paulo foram
assim, transparentes diante de Deus.”

solidariedade
chefe da sinagoga e a mulher doente
no Evangelho (cf. Mt 9, 18-26). São episódios de libertação. Ambos se aproximam de Jesus para obter d’Ele o que
mais ninguém lhes pode dar: libertação
da doença e da morte. De um lado, temos a filha de uma das autoridades da
cidade; de outro, uma mulher afligida
por uma doença que faz dela uma rejeitada, uma marginalizada, uma pessoa
impura. Mas Jesus não faz distinções:
a libertação é concedida generosamente em ambos os casos. A necessidade
coloca a ambas – a mulher e a menina
– entre os ‘últimos’ a serem amados e
levantados.”
Depois, referindo-se à leitura das Escrituras Hebraicas e ao ato de confiança
de Jacóem Deus, o papa levou sua teologia para o campo da ação, especificamente um tipo de ação na contemplação,
ou contemplação na ação, eu não tenho
certeza de qual, mas, de qualquer modo,
é uma marca de fervor pastoral:

Papa Francisco celebra missa para migrantes no Vaticano (Foto: Vatican News / Ansa – Brasil)

A fusão da moralidade com o sagrado
é uma grande tentação para o cristão. Em
outras religiões, isso pode ser diferente,
mas, na nossa, a santidade consiste em
confiar na graça de Deus em todas as circunstâncias e em todas as decisões.
Existe um ângulo eclesiológico para
esse antipelagianismo também. Outro
dia, eu me deparei com um artigo no
Patheos sobre Hans Urs von Balthasar e
porque ele permaneceu católico. Falando contra os puritanos da sua época, ele
escreveu:
“Se eles [os puritanos emotivistas]
se recusam, eu não consigo entender
como eles podem afirmar que estão na
Igreja e não do lado de fora, lutando
contra ela. No entanto, entreguemolos ao seu destino ou, melhor ainda, a

uma Providência gentil que possa abrir
os seus olhos para esta verdade: uma
Igreja sem pecado e onisciente que vendesse o velho e empoeirado não seria
Igreja alguma, mas somente uma seita
montanista-donatista-pelagiana na qual
não vale a pena permanecer e que não
tem nada em comum com a Igreja de
Jesus Cristo. Deixemos que eles tirem
essa conclusão simples e procedam à
argumentação positiva.”
“Eu permaneço na Igreja porque a
velha catholica ainda se assemelha à
Igreja que salta aos olhos das páginas
das Epístolas de São Paulo e dos Atos.
De fato, a semelhança é tão impressionante a ponto de ser ofensiva. Aos
próprios coríntios a quem Paulo elogia
‘pela graça de Deus, que vos foi dada
em Cristo Jesus, porque em tudo fos-

tes enriquecidos nele’ (1Cor 1 ss), ele
prossegue denunciando capítulo após
capítulo por formarem grupelhos, pela
sua arrogância e pela sua incontinência, por um comportamento sem amor
na festa eucarística (a expressão vem
de um boletim paroquial suíço), finalmente, por negarem a ressurreição ao
tentarem racionalizá-la.”
Quod erat demonstrandum.
Finalmente, chegamos à missa pelos
migrantes. Lá, o papa pregou sobre a opção preferencial de Jesus pelos excluídos
e sobre a sua missão de libertação e salvação.
“Só Deus escancara o Céu a quem
vive na terra. Só Deus salva. E essa
entrega total e extrema é o que une o

“É espontâneo retomar a imagem
da escada de Jacó. Em Jesus Cristo,
a conexão entre a terra e o Céu está
assegurada e é acessível a todos. Mas
subir os degraus dessa escada requer
empenho, esforço e graça. Os mais
fracos e vulneráveis devem ser ajudados. Por isso, eu gosto de pensar que
poderíamos ser nós aqueles anjos que
sobem e descem, pegando no colo os
pequenos, os coxos, os doentes, os excluídos: os últimos, que, caso contrário,
ficariam para trás e só veriam as misérias da terra, sem vislumbrar já desde
agora algum resplendor do Céu.”
Ele terminou agradecendo àqueles
migrantes que, tendo chegado apenas
alguns meses antes, já estão ajudando
os recém-chegados. Ele lhes agradeceu por esse “belíssimo sinal de humanidade, gratidão e solidariedade”.
Humanidade, gratidão e solidariedade. Estas, junto com o diálogo, a humildade e a misericórdia, são as pedras de
toque da visão teológica desse papa. Ela
é profundamente pastoral, mas dificilmente sugere qualquer tipo de lassidão.
Pelo contrário. A pregação de Francisco,
se recebida, é um estímulo à ação, uma
ação que produz testemunhas do Evangelho. É assim que ele entende a evangelização, e ela é mais fiel aos Evangelhos
e ao espírito dos tempos do que qualquer
programa de mídia social envolvendo
Jordan Peterson.
(*) MICHAEL SEAN WINTERS é um jornalista e escritor
americano que cobre política e eventos na Igreja Católica
Romana para o National Catholic Reporter, onde seu
blog "Distintamente Católico" pode ser encontrado.
Reproduzido pelo Instituto Humanitas Unisinos - IHU
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religião e populismo

Luz sobre
a presença
religiosa na
eleição e no
governo de
Bolsonaro
ROBERTO PEREIRA MIGUEL (*)

A

Religion and Global Society
da London School of Economics and Political Science
publicou recentemente uma
série de artigos sobre a relação entre populismo e religião. Sem desconsiderar os
aspectos políticos, sociais e econômicos
dos movimentos populistas no Ocidente,
os pesquisadores focaram em algo menos
tangível, mas não de menor importância,
a influenciar a onda populista: a religião.
Tais artigos jogam luz sobre a presença
marcante da religião tanto na eleição
quanto no governo de Jair Bolsonaro.
Em sua análise sobre a série Populismo e Religião, Daniel Coyne demonstra
como o próprio conceito de populismo
é controverso, podendo ser entendido
como algo neutro ou até positivo. Diferentemente de conceitos que apontam
para um conjunto de ideias políticas bem
definidas, como socialista ou conservador, o termo populismo não é dotado de
coerência imediata e parece significar
algo vago como a “vontade popular”.
O líder populista seria, portanto, aquele
que apoia a “vontade do povo”, a qual
está baseada num senso de identidade
nacional que transcende preferências
políticas específicas.
Para Julian Göpffarth, autor do artigo
6

sobre a dimensão espiritual esquecida da
política, o sistema político ocidental está
baseado tanto nessa noção transcendental de nação quanto no caráter redentor
da democracia. Mas ao vincular a vontade do povo à questão da identidade nacional, o populismo não faz amadurecer
um programa político que trace um novo
futuro para o País. Diferentemente, ele se
dirige para além do mundo factual e do
pragmático aqui e agora da política cotidiana para lançar um olhar nostálgico
a um passado perdido que ele pretende
restaurar num futuro utópico. Como demonstra Sophia Gaston em seu artigo sobre a “restauração da Grã-Bretanha perdida”, 63% dos britânicos acreditam que
o país esteja em estado de declínio. Tal
fenômeno, que se repete em muitos outros países, faz a nostalgia se tornar uma
força política importante a impulsionar
os movimentos populistas.

NOSTALGIA

Por aqui, a nostalgia de Bolsonaro
quanto à época do governo militar, tido
como defensor da ordem, dos valores e da
identidade nacional, foi demonstrada pelo
Estadão (30/3), revelando que, como deputado, Bolsonaro mencionou a ditadura
em um quarto de seus discursos no plená-
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rio da Câmara. Enquanto fazia saudações
à ditadura e relativizava a gravidade das
torturas, ele já dava indícios de seu viés
populista ao repetir o mantra que viraria
slogan de sua campanha: “Brasil acima de
tudo, Deus acima de todos”.
Se a militarização do seu governo pretende ser a ponte a unir passado e futuro, a apropriação do discurso religioso
confere ao seu empreendimento o que
Daniel DeHanas classificou como sendo
o caráter sagrado, sobrenatural e apocalíptico do populismo. Tal caráter é afirmado tanto pelo próprio Bolsonaro, que
vê o seu governo como uma “missão de
Deus”, quanto por seus apoiadores, que
o tratam como mito e chegam a compará-lo ao rei Ciro, personagem bíblico
apocalíptico responsável pelo resgate
do povo judeu do cativeiro babilônico.
Como demonstra DeHanas, o fato de o
líder populista não ser um religioso no
sentido estrito não é visto como problema por seus apoiadores, que relativizam
seus desvios de conduta e até mesmo o
emprego da violência em face do papel
escatológico maior a ele atribuído.
A negação dessa dimensão espiritual da
política apontada por Göpffarth é um dos
fatores que contribuiriam para a formação
de um vácuo espiritual que tende a ser
preenchido por movimentos populistas
e nacionalistas. A ocupação de tal vácuo
é bem demonstrada por Oliver Roy, que
analisa o paralelismo entre o declínio da
religiosidade tradicional no Ocidente e o
crescente apoio conquistado pelos líderes
populistas que se apropriam dos símbolos
religiosos com finalidades políticas.

VÁCUO ESPIRITUAL

Nadia Marzouki e Duncan McDonnell
demonstram como os líderes populistas
tendem a preencher esse vácuo espiritual, baseando seu discurso em dois pilares
antagônicos representados pela luta entre o bem e o mal, ou pelo conflito “nós

x eles”. Naturalmente, o líder populista e
seus seguidores são os representantes do
bem, enquanto o mal aparece vinculado
às “elites corruptas” e aos “outros”. A partir
dessa polarização, o líder populista oferece a seus seguidores uma espécie de expiação moral, indicando que não é deles a
responsabilidade pelos males do país.
Ao repetir frequentemente os dizeres
do evangelista João “e conhecereis a
verdade, e a verdade vos libertará”, Bolsonaro exemplifica bem esse processo
expiatório. Ele retira o texto bíblico de
seu contexto original, no qual a liberdade anunciada por Jesus se dá no plano
individual e em relação ao pecado que,
segundo o cristianismo, está dentro de
cada um de nós, para utilizá-lo como
pretexto contra os movimentos de esquerda e a elite política corrupta, para
onde o presidente desloca a realidade do
mal a ser combatido.
Para Coyne, a resposta adequada a
tais movimentos não pode ser insípida e
desprovida de sentimentos. De um lado,
os políticos devem ouvir o público, conhecer suas preocupações e combinar
políticas mais inteligentes com uma visão igualmente atraente, liberal e inclusiva. De outro, como afirma Nick Baines,
a resposta do cristianismo ao populismo
deve começar com uma antropologia teológica que afirme que os seres humanos são criados à imagem e semelhança
de Deus, não devendo ser categorizados
e relativizados por linguagem que leve
a rejeição, polarização e violência. Por
fim, é preciso identificar e ter coragem
para desafiar as mentiras, a manipulação
e o subterfúgio de representações falsas
da religião, sempre tendo em mente que
os cristãos não são chamados apenas a
tolerar os outros, mas a amá-los, mesmo
que os outros sejam os seus inimigos.
(*) ROBERTO PEREIRA MIGUEL, teólogo, é mestre em
ciências da religião pela PUC-SP

saúde

Workaholic? Resolva este problema
Ter uma vida voltada somente para o trabalho não é sinônimo de sucesso. Ser um workaholic pode afetar seriamente
a sua vida, veja como.

Thaís Garcez (*)

V

ocê pensa em trabalho
constantemente? Até mesmo quando está em suas
horas livres? Escreve longos
e-mails e dá telefonemas profissionais a
qualquer hora do dia ou da noite? Jamais
deixa de verificar o grupo da empresa
no WhatsApp em busca de novas mensagens? Prioriza o serviço em detrimento da família, dos amigos e dos prazeres
pessoais? Pois então saiba que você é um
workaholic!
Os workaholics são pessoas viciadas
em trabalho, que não estão em equilíbrio com sua vida pessoal e profissional. Esse desequilíbrio, porém, não
é nada saudável. Pessoas com essas
características correm o risco de desenvolver diversas doenças, entre elas
pressão alta, doenças cardíacas, sobrepeso e diabetes.

OS MALEFÍCIOS DO VÍCIO
EM TRABALHO

O estresse e a negligência consigo mesmo são as maiores ameaças à saúde de
um workaholic. Em um estudo britânico
com pequenos empreendedores, aqueles
que trabalhavam mais horas tinham mais
probabilidade de cancelar consultas médicas. E, graças à fadiga e a uma agenda
apertada, um em cinco nunca se exercitava. Realizar exercícios físicos, em academias ou ao ar livre, trazem inúmeros
benefícios à saúde. Alguns minutos de
caminhada, por exemplo, podem te afastar de problemas cardíacos sérios. Não
é preciso muito planejamento ou gastar
dinheiro, é uma atividade fácil, prática e
eficaz para a saúde.
Se você se sente acorrentado à sua
mesa de trabalho, é provável que também
não esteja se alimentando corretamente.
Mas não precisa entrar em pânico, é possível criar refeições simples para o dia a
dia mesmo com a agenda lotada. Veja no
link a seguir as dicas de alimentação saudável no trabalho e não negligencie mais
a sua saúde: (https://www.selecoes.com.
br/saude/7-dicas-alimentacao-saudavelno-trabalho/)

QUANDO O TRABALHO
AFETA A VIDA PESSOAL

Quem é workaholic sabe que pode estar
colocando em risco relacionamentos amorosos e de amizade. Além disso, perdendo
momentos bons da vida. Em um estudo
com mil mulheres, os pesquisadores descobriram que aquelas que eram casadas com
workaholics tinham mais probabilidade de
se divorciar e tinham menos sentimentos
felizes sobre seu relacionamento. O estresse pode ser o grande vilão da convivência
entre o casal, e evitar certos comportamentos pode ajudar muito (https://www.selecoes.com.br/inspiracao/14-coisas-paranao-dizer-relacionamento/). Portanto, não
subestime suas relações pessoais.
É evidente que o trabalho é uma parte importante da vida e fonte de nosso sustento.
Mas a dedicação excessiva pode sinalizar
uma tentativa de fuga de algo desagradável
na vida pessoal, por exemplo. É importante
se perguntar se realmente há
necessidade de passar tanto
tempo preocupado com seu
trabalho e o que você está
ganhando e perdendo com
isso. Caso identifique o problema, como qualquer hábito ou vício, mudar é um processo simples, mas que deve
ser feito passo a passo, com
calma. Comece se desconectando por algumas horas
e depois por um dia inteiro,
estabeleça metas e procure
novas atividades para ocupar
seu tempo.
Readquirir o equilíbrio
é possível. Experimente se
reorganizar para ter mais
tempo com a família, se
exercitar e cuidar da saúde.
Quando se sentir um pouco
mais equilibrada, tente alguma técnica de meditação.
(https://www.selecoes.com.
br/inspiracao/4-tecnicas-demeditacao/)
Garantimos que sua vida
mudará por completo!
(*) Thaís Garcez, redatora, Editorial
Seleções

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | JULHO 2019 | 7

ciência

Como os
técnicos
vivenciaram o
pouso na Lua

“Este é um pequeno passo para [um] homem, mas um grande salto para a humanidade.”

Estações de rastreamento acompanharam a missão
Apollo 11, que há 50 anos levou o primeiro homem
ao satélite. Para quem participou, na Espanha ou na
Austrália, o programa espacial foi bem mais do que um
ato político. Envolveu a humanidade.

Por Zulfikar Abbany (av)/ Deutsche Welle
Radiotelescópio Parkes, na Austrália

C

inquenta anos após o primeiro pouso na Lua, ainda há
quem fique profundamente
emocionado, ao relembrar o
dia 20 de julho de 1969.
"Estava voltando de carro para casa,
quando parei numa estrada de pista dupla. Estava escuro como breu, e saí do
carro. Eu olhei para a Lua, e o pensamento me veio: 'Meu Deus, temos duas
pessoas lá em cima, agora. As emoções
eram muito, muito fortes", conta Larry
Haug.
Ele acabava de terminar seu turno
como supervisor de sistemas informáticos numa das estações de rastreamento da Nasa em Fresnedillas de la Oliva,
a oeste de Madri. "Era orgulho", define
ele ao telefone, em sua casa nos Estados
Unidos.
A Espanha era um dos três locais onde
a agência espacial americana construíra
radiotelescópios para acompanhar o progresso de suas missões espaciais tripuladas.
A partir do momento, em 1961, quando o presidente John Kennedy anunciou
que os EUA estavam indo para a Lua, a
Nasa se movera depressa. "Nós não tínhamos nada, não tínhamos nem colocado nosso primeiro homem no espaço",
8

diz Haug. "E num prazo de oito anos
pousamos duas pessoas na Lua. Foi incrível, o que nós fizemos."
HISTÓRIA DA GUERRA FRIA
O programa espacial Apollo é uma
história americana, com certeza. É uma
história da Guerra Fria, também, de um
Mundo Livre contra um mundo comunista fechado – e, nesse sentido, uma história global. Seja como for, os americanos
não teriam conseguido sem o resto do
mundo, nem mesmo sem os russos, os
primeiros a mandar um ser humano para
o espaço.
A espora que impulsionava os americanos era a política. Do ponto de vista
tecnológico, eles aproveitaram knowhow de todo o mundo: técnicos e engenheiros da Europa e da Austrália, companhias do Reino Unido, além das estações
de rastreamento, onde técnicos locais
trabalhavam lado a lado com americanos.
Ao lado da espanhola Fresnedillas, os
dois outros lugares eram Goldstone, no
deserto de Mojave, EUA, e Honeysuckle Creek, próximo à capital australiana,
Canberra. Eles formavam a cúpula de
uma rede global que, ao longo dos anos,
incluíra estações em Kano, na Nigéria,
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Guam, no Pacífico, e Bermuda, Antígua
e Ilha de Ascensão, além de navios, todos conectados com o controle central
em Houston, Texas.
RASTREAMENTO
Juntos, eles forneciam cobertura 24
horas a respeito da face do satélite voltada para o planeta. "A Lua orbita com
a Terra de leste para oeste, e leva de 12
a 14 horas para completar esse trânsito",
explica Haug. "Quando se olha para o
céu, nem sempre se vê a Lua. O pessoal
em Houston não conseguia vê-la quando
nós a víamos."
Fresnedillas era a estação primária
quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin
pousaram na Lua, enquanto Michael
Collins observava de cima, do módulo
de comando. Como nas demais unidades de rastreamento, lá se monitoravam
os dados telemétricos dos astronautas.
"O ritmo cardíaco de Armstrong chegou a 120, 130, quando ele estava se
preparando", recorda Haug. De fato, as
câmeras de TV captaram esse detalhe e
o transmitiram ao vivo. "Levamos uma
repreensão por isso, pois eram dados
médicos, e não deveriam ter sido divulgados."
"E quando deixei o trabalho, naquela

noite, entregamos tudo a Honeysuckle
Creek, para o primeiro passo na Lua", relata Haug.
Para quem estava na Austrália em
1969, tudo o que se sabia é que aquelas lendárias imagens televisivas estavam
sendo transmitidas para o mundo a partir
da savana australiana.
HONEYSUCKLE CREEK
Havia Honeysuckle Creek e o radiotelescópio Parkes. Este fora integrado à
missão cerca de um mês antes do pouso,
tão logo o plano de voo deixou claro que
a Austrália estaria na linha de visão do
satélite terrestre para o "salto gigante para
a humanidade" dado pelos astronautas.
Gillian Schoenborn trabalhava na seção de comunicações em Honeysuckle
Creek. Ela e seus colegas do sexo masculino passavam montes de mensagens
escritas, com instruções para a missão,
telemetria e atualizações médicas, através de John Saxon, Ken Lee e Mike Dinn,
na sala de operações.
Vinda da Marinha e de um emprego
um tanto "chato", ela estava entusiasmada com seu novo trabalho, que tinha a
ver com gente, gente de todo o mundo.
"Foi monumental, não há outra coisa a
dizer. Na época, talvez a gente não visse

ciência
como era significativo, porque quando
se está vivendo a história, você não se dá
conta, não é?"
Schoenborn está sendo modesta.
Pois o mundo sabia exatamente o significado da aterrissagem na lua em 1969.
"Todos no planeta estavam excitados",
diz Colin Mackellar, que expõe tesouros da história da Apollo no site HoneysuckleCreek.net. Por seus serviços
à comunidade historiográfica, em 2019
ele recebeu a Medalha da Ordem da
Austrália (OAM).
ACOMPANHANDO MISSÕES
Aos 12 anos de idade ele havia acompanhado as missões Mercury e Gemini,
da Nasa, que lançaram os alicerces para
a Apollo. Isso o inspirou a estudar ciência. "No fim dos anos 70, eu torcia para
as missões humanas nos planetas começassem logo, e que houvesse demanda
de geólogos para a análise das amostras
trazidas. Mas isso não aconteceu." Em
vez disso, Mackellar tornou-se pastor da
Igreja Anglicana Australiana.
"Nós pensávamos que a Apollo 11 era
só o começo, achávamos que eles iam
realizar essas missões para sempre", diz
Gillian Schoenborn. Ela deixou Honeysuckle Creek dois meses após a alunissagem de 1969, para viajar pelo mundo,
acabando no Reino Unido e depois na
Alemanha.
O programa não durou muito mais,
sendo encerrado em 1972. "Foi o maior

erro acabar com o Apollo", comenta
Haug. "Olhando para trás, nós tínhamos
o Vietnã, era imensamente caro, e alguma coisa tinha que ser cortada."
Ele critica o histórico do governo
americano com esse tipo de pragmatismo. "Eles fizeram isso com o programa
Apollo, o Programa de Ônibus Espaciais,
e agora estão fazendo com a Estação Espacial Internacional. Eles não têm a amplitude de visão de que ciência precisa."
Antigos funcionários das estações de
rastreamento espanhola e australiana se
encontram regularmente para os aniversários do primeiro pouso na Lua, inclusive este 50º. Para eles, é como família.
Gillian Schoenborn e colegas na seção de comunicações de Honeysuckle Creek, em 1969

Estação de rastreamento da missão Apollo 11 em Fresnedillas de la Oliva, Espanha
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"Todas as estações estavam interligadas por áudio em tempo real", explica
Mackellar. "Era como uma comunidade
virtual, muito antes da internet. E ainda
há um sentimento de ter atuado juntos
num grande empreendimento."
Para Colin Mackellar, o senso de inspiração permanece. "Podemos ser cínicos e dizer que foi política. Mas não era
tanto uma questão de bater os russos. E
não era só por terem sido os americanos
a fazê-lo: as pessoas – a humanidade –
é que fez. O pouso na Lua deu a muita
gente uma grande causa pacífica."
(*) A Deutsche Welle é a emissora internacional da
Alemanha e produz jornalismo independente em 30
idiomas. Link permanente https://p.dw.com/p/3MM6p
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vozes do paraná 11

Livro apresenta
ferfis de 15
personalidades
paranaenses
Mais 12 receberão o diploma “Grandes Porta-Vozes do
Paraná 2019”. Serão homeageados pelo Instituto Ciência
e Fé de Curitiba e pela coleção “Vozes do Paraná” no
evento de lançamento da 11ª edição da coleção de perfis
biográficos, de autoria de Aroldo Murá
André Nunes (*)

Aroldo Murá G.Haygert e os volumes da obra ‘Vozes do Paraná’ (foto: André Nunes)

A

o longo de 11 anos, o livro
“Vozes do Paraná – Retratos
de Paranaenses” vem oferecendo à comunidade abrangente perfis biográficos de 255 paranaenses, homens e mulheres aqui nascidos
ou que escolheram o Paraná para viver
e dele fazer parte, gente com marcas
especiais em várias áreas do conhecimento. Em 2018, ao celebrar o primeiro
decênio de publicação deste livro que
registra parte da história paranaense em

tempo real, o autor, o jornalista Aroldo
Murá Gomes Haygert, resolveu celebrar
a efeméride com a criação e entrega do
diploma “Grandes Porta-Vozes do Paraná”, que chega agora à segunda edição,
em evento a ser realizado no dia 12 de
agosto, na Sociedade Garibaldi (confira
quem serão os diplomados no box).
"Os agraciados deste 2019 têm em comum o fato de terem ocupado as páginas
da coleção de livros 'Vozes do Paraná' ao
longo dos anos. São nomes que se impõem
no Paraná por suas vidas e obras singulares. Escolhê-los foi difícil, entre tantos outros notáveis que ficaram para futuras diplomações", detalha o autor, de 79 anos e
mais de 50 de atividade jornalística.

"VOZES 11"

Abdo Abage

Flávio Arns

Ney Leprevost

Eduardo Pimentel Slaviero

Adalberto J. Xisto Pereira

Fernando Xavier Ferreira

Cecilia Maria Vieira Helm

Adonai Ayres de Arruda

Alexandre Sarraff Berger

Samuel Ferrari Lago

Pedro de Paula Filho

Fernando Scheller

Walter Schmidt

Essas são as 15 personalidades focalizadas no volume 11 do Vozes do Paraná

10
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Iso Fischer

Leonardo Fabbri, o Chameleo

A 11ª edição da coleção “Vozes do
Paraná” traz 15 perfis biográficos que
abordam a trajetória profissional de paranaenses que se destacam em suas áreas de atuação. O livro será lançado em
evento que reúne "novas e antigas Vozes", que já se tornou parte do calendário
anual da cidade. Parte da renda da noite
será revertida às obras sociais e culturais
do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.
Com início em 2008, coleção "Vozes
do Paraná" cursa uma trajetória singular
e pioneira no mercado editorial paranaense. Nesse período, ao todo, 255 personalidades foram retratadas, formando um
mosaico único da história moderna do
Paraná. Os perfis apresentam uma breve
passagem genealógica retrospectiva aliada a um trabalho jornalístico de prospecção - que são a marca do autor.
HOMENAGEADO E POLÍTICOS
Além do papel de captadora da história
em tempo real, a coleção reconhece também a contribuição dada ao Paraná por
notáveis falecidos. É o caso do ex-cônsul
honorário da Síria no Paraná e Santa Catarina, Abdo Abage, morto em 2018. "Nada

vozes do paraná 11
o tirava do foco de suas atenções prioritárias: Ironita (esposa), os filhos, netos e
irmãos, a comunidade de sírios e seus
descendentes aos quais representou como
cônsul por 30 anos. Nisso, como cônsul
honorário, foi dono de reconhecimento
unânime", descreve Haygert.
Da seara política e jurídica, "Vozes
11" apresenta os perfis do senador Flávio Arns, do secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost,
e do presidente do Tribunal de Justiça
do Paraná, desembargador Xisto Pereira.
"Empossado em fevereiro de 2019, Xisto
é a encarnação do juiz que assume plena empatia pelas dificuldades do próximo, as dores de boa parte daqueles que
o procuram. Assume como missão impostergável – de forma muito clara, por
exemplo – os reclamos de populações
desvalidas. Essa é verdade repetida por
quem com ele convive no dia a dia. Trata-se de puro espírito de justiça cristã".
Também será abordada a trajetória de
Fernando Xavier Ferreira, ex-diretor geral da Itaipu Binacional, ex-presidente da
Telefônica do Brasil e ministro interino
das Comunicações no governo FHC.

PROTAGONISTAS DO
PARANÁ DE HOJE

O volume 11 de "Vozes do Paraná"
contém boa amostra dos que fazem o Paraná de hoje, como a professora aposentada da UFPR, Cecilia Maria Vieira Helm.
"Pós doutora em Antropologia, Cecilia
ajudou a salvar substantiva parte de, pelo
menos, duas etnias cruelmente tratadas
pela sociedade e pelos governos ao longo de dezenas de anos, os guarani e os
caingangue. Ela é raridade de ser humano, vive meio esquecida num país fundamentalmente ingrato com seus cidadãos
notáveis. Afinal, nada surpreendente, pois
ela não é influenciadora das redes sociais,
nem celebridade da mídia e/ou do mundo
político", enfatiza o autor.
A edição traz ainda os empresários
Adonai Arruda, Alexandre Berger, Samuel
Ferrari Lago e Pedro de Paula Filho, presidente da Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas (HC). Também os jornalistas Fernando Scheller e Walter Schmidt
foram perfilados, além do médico homeopata, compositor e pianista Iso Fischer, e
do cantor e compositor Leonardo Fabbri,
o Chameleo, na seção Nova Geração.

SERVIÇO:

Lançamento: “Vozes do Paraná 11 –
Retratos de Paranaenses”
Data: Segunda-feira 12 de agosto, a
partir das 19h
Local: Palácio Garibaldi (Praça Garibaldi, 12, Alto São Francisco – Curitiba)
(*) ANDRÉ NUNES, jornalista
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Os grandes Porta-Vozes do Paraná 2019

Antonio Carlos Carneiro Neto – Jornalista
A larga visão de Carneiro Neto sobre
o futebol paranaense, de forma particular, consolidou-o como excepcional
expert na área. Seu trabalho, muito de
jornalista, de etnógrafo e antropólogo,
está definitivamente na história do Paraná.

Claudio Loureiro – Publicitário
Refinado culturalmente, Claudio
Loureiro é um respeitável colecionador
de artes plásticas e tem como interlocutores, mundo afora, gente do nível de
Paulo Coelho, Jaime Lerner e Fernando
Henrique Cardoso. Sua agência de propaganda, a Heads, é a maior do Brasil
de capital absolutamente nacional, e
sua presença faz dela um paradigma
publicitário.

Darci Piana – Empresário e vice-governador do Paraná
Liderança empresarial absolutamente
consolidada em nível local e nacional,
o presidente da Fecomércio-PR impõese no universo da administração pública como vice-governador do Estado. É
feliz consórcio público privado.
12

Gláucio De Mio Geara – Empresário
e presidente da ACP
O mundo dos negócios paranaenses é
indissociável da biografia de Gláucio De
Mio Geara, presidente da Associação Comercial do Paraná. A defesa das grandes
causas paranistas e sua acuidade para as
grandes questões nacionais fazem dele
um raro e inquieto Porta-Voz.

José Machado de Oliveira – Advogado tributarista
Numa sociedade em constantes mutações, José Machado de Oliveira é a
alma e o comando final do notável Prolik Advogados. Tributarista referencial,
empresas e empresários se socorrem de
seu know how jurídico.

Helio Gomes Coelho Jr – Presidente
do Colégio dos Presidentes dos Institutos de Advogados do Brasil
Professor de Direito na PUCPR, Helio
Gomes Coelho Jr está no comando de
uma das mais acatadas bancas advocatícias de Curitiba. Seu nome hoje tem
acústica nacional, pela coerência com
que defende o homem e seus direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa. Preside o Colégio dos Presidentes dos
Institutos de Advogados do Brasil.

José Dionísio Rodrigues – Publicitário
De Portugal, José Dionísio Rodrigues
trouxe, ainda criança, alma e corpo
sedentos de prestar serviços e desvendar caminhos. Fundou e lidera a Opus
Múltipla, um dos fortes complexos de
comunicação e serviços no Paraná. Seu
tipo de simpatia irradiante faz dele o
grande vendedor publicitário para empresas de todos os portes.

José Lúcio Glomb – Advogado e expresidente da OAB-PR
Liderança suave com enorme capacidade de aglutinação, presidiu a OAB do
Paraná e, por diversas vezes, o Instituto
dos Advogados do Paraná. Comandante
de respeitável banca em Curitiba e São
Paulo, é a voz consolidada na defesa de
grandes causas do Paraná. Espírito cristão
domina suas ações, com apoio notável a
obras sociais.
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Mário Petrelli – Empresário e fundador do Grupo RIC
Mário Gonzaga Petrelli é a memória viva de fundamentais momentos da
vida política brasileira no século 20.
Empresário desde sempre, ao fundar o
Grupo RIC de Comunicação, apenas
confirmou o antigo compromisso que
tinha como segurador com as grandes
causas do Paraná, de Santa Catarina e
do Brasil.

Paulo César Nauiack – Vice-presidente da Fecomércio PR
Segundo vice-presidente da Fecomércio-PR, liderança inconteste dos representantes comerciais do Estado, Paulo
César Nauiack fez da atividade comercial sua profissão de fé e vida. Está presente também no apoio a grandes iniciativas da vida pública curitibana.

Raul Anselmi Jr – Cirurgião oncologista
Doutor em Medicina é um título importante. Mas Raul é mais conhecido
pela “especialidade” com que enfrenta
os tumores de alta complexidade. Sua
importância nesse terreno atrai ao Hospital Nossa Senhora das Graças e à Oncoclínica de Curitiba clientela de todo o
Brasil. É conhecido pela dose de espiritualidade com que atua com os bisturis.

Waldemiro Gremski – Professor e
reitor da PUCPR
De Serrinha, pequeno distrito de Contenda (PR), Waldemiro Gremski lançouse ao mundo para um grande projeto
de formação de doutorado e pós-doutorado em Biologia (especialidade em
Câncer) em instituições como o Institut
Karolinska, da Suécia. Hoje, comanda o
enorme processo de renovação e expansão da PUCPR, que rankings internacionais, como o THE de Londres, colocam
entre as melhores do país.

não tropece na língua

Curriculum, real, vista,
bastantes, relâmpago
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
--- Gostaria de saber qual é o plural de curriculum vitae. A.K., São Paulo/SP
Quando se quer falar em mais de um currículo, pode-se usar o latim curricula vitae ou simplesmente escrever em bom português:
Os currículos apresentados não satisfizeram a diretoria.
--- É correto dizer Dez Real? Félix, Joinville/SC
Não é. Real se refere a uma unidade: um real. Acima disso, usa-se o substantivo no plural: dois reais, dez reais, mil reais, um milhão de reais, assim como se diz “dez dólares, cem
pesos, mil liras” etc.
--- Gostaria de saber qual é a forma correta: vistas ou vista aos autos. M. E. S., Joinville/SC
O correto é solicitar ou pedir vista (singular), isto é, pedir para ver, para passar a vista nos autos antes de se pronunciar sobre eles.
--- Na frase Muitos carros estão velhos, posso substituir muitos por bastante. Mas como fica a palavra: bastante ou bastantes carros? Gerson Risso, São Paulo/SP
--- Gostaria de saber se o termo bastante aceita a forma no plural bastantes em alguma situação. Márcio Fróis, Belo Horizonte/MG
Bastante pode ser adjetivo (variável em número) ou advérbio. Há forte tendência no Brasil para deixar o adjetivo
invariável: Li bastante livros, tenho bastante amigos. Isso
por influência do bastante advérbio, que naturalmente é invariável:

Lemos bastante.
Boas redações são bastante raras.
Mas na língua culta formal – sobretudo escrita – pluralizar
o adjetivo é de rigor:

Bastantes carros estão velhos.
Temos procurações bastantes para assegurar o quórum.

-----------------

FAX, FÉRIAS, HOJE É 13
--- Fax tem plural? Márcia Franco Tunholi, Curitiba/PR
O termo fax vem do inglês, numa redução do latim fac simile, aportuguesado para fac-símile, plural fac-símiles. Como
se trata de um meio de transmissão, o certo mesmo seria
dizer: “Mandei duas mensagens/cartas/ofícios por fax”.
O termo simplificado, por terminar em X, deveria seguir

a mesma regra de ônix e dúplex, ou seja, sem variação no
plural: um fax, dois fax. Mas o plural com ES também vem
sendo usado por dar mais ideia de clareza e correção, observe:
O prefeito referia-se a fax sem assinatura deixados na sua

mesa.
O prefeito referia-se a faxes sem assinatura deixados na
sua mesa.
Em tempo: o Dicionário Houaiss registra as duas formas
de plural: fax e faxes.

--- Eu desejo: feliz férias ou felizes férias? V.F., São Felix/BA
Sempre desejamos FELIZES FÉRIAS. Férias é um substantivo feminino plural. Sendo assim, os adjuntos adnomi-

nais (artigos, adjetivos, pronomes) devem flexionar em número e gênero:

As minhas férias foram ótimas.
Espero que você tenha boas férias na Bahia.

--- Ouço muito as pessoas dizerem que “hoje são 13 de maio”. E eu sempre crio confusão e discussão afirmando que está errado, pois entendo que hoje é 13 de maio, porque a frase
correta seria hoje é dia 13 de maio. Com isso, entendo que as pessoas quando falam a data se referem ao dia e não ao número do dia. Ernande Segismundo, Tubarão/SC
Ambas as formas são corretas: a mais comum é hoje é
13 de maio, exatamente porque pressupõe o dia: hoje é
[o dia] 13 de maio. Contudo, também se encontra a construção preconizada pelos conservadores: “hoje são 13 de

maio”, em que se faz a concordância com o número no plural. Naturalmente o primeiro dia do mês será sempre singular: hoje é 1º de maio.

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides
da Cunha e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Palavras Compostas’ e ‘Língua
Brasil – Crase, pronomes & curiosidades’
(www.linguabrasil.com.br)

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO);
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti;
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba;
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II;
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.
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O HOMEM QUE VENDEU O MUNDO
David Bowie e os anos 70
Peter Doggett

MAIS QUE UM LEÃO POR DIA
Alexandre Costa Nascimento

Livro traça a trajetória da carreira artística de David
Bowie através da sua discografia. Peter Doggett
analisa as criações, influências, experimentos e
particularidades que Bowie envolvia em suas músicas e nos traços da sua personalidade. Mesclando
crítica musical brilhante, perspectivas biográficas e
aguçada análise cultural, um estudo extraordinário
de um grande artista e seu tempo.
Páginas: 572
Preço referência: R$35,50

Conheça a saga do primeiro brasileiro a cruzar o
continente africano de bicicleta! Relatos incríveis,
histórias engraçadas, paisagens exuberantes e as
mais belas fotos dos 11 países por onde passou
a expedição Tour d'Afrique. Alexandre Costa Nascimento é jornalista, ciclista e vice-versa. Faz da
bicicleta seu meio de transporte, pauta política, de
trabalho e de lazer.
Páginas: 448
Preço referência: R$27,50

DIETRICH BONHOEFFER
Mártir do nazismo
Giorgio Cavalleri

ELOGIO DA VIDA IMPERFEITA
O caminho da fragilidade
Paolo Scquizzato

Esta obra mostra como, na Alemanha da Segunda
Guerra Mundial, nem todos os alemães participaram da ideologia nazista que provocou milhões de
mortes. Encontramos um dos teólogos mártires
desse triste período histórico: Dietrich Bonhoeffer.
Pastor e teólogo luterano, Bonhoeffer foi a resposta
cristã na história.
Páginas: 176
Preço referência: R$33,00

Em breves palavras, o autor coloca uma questão
fundamental para a nossa vida: a aceitação dos
próprios limites. Propõe recuperar a realidade do
limite e reconciliar-nos com ela. O estilo simples e
provocativo torna a leitura agradável e, de alguma
forma, indispensável em nosso tempo marcado
pela pressa e pelo desejo de perfeição.
Páginas: 86
Preço referência: R$16,50

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

Rua Grã Nicco, 113, bloco 3, 5º andar,
Curitiba/PR - Telefone: (41) 3019 0108
Loja Virtual: contato@nossacultura.com.br

DISCURSO SOBRE O FIM DA METAFÍSICA
Urbano Zilles
O conhecimento humano não começou com o
conhecimento científico moderno, nem se limita a
ele. Nesta obra, o autor expõe e analisa as principais críticas recentes à metafísica, mostrando que
elas nada mais são do que um tipo de metafísica.
A ciência moderna define seu objeto de maneira
precisa, sem negar a realidade metafísica.
Páginas: 144
Preço referência: R$ 27,00

VIDA DE SANTO AGOSTINHO
Possídio
Traz o relato da vida de Santo Agostinho na versão
de Possídio, que foi seu aluno, estando-lhe próximo na reflexão durante toda a vida do mestre. Valoriza a universalidade da obra de Santo Agostinho.
Páginas: 96
Preço referência: R$ 21,00

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/
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AFIRMAR-SE COM NIETZSCHE
Balthasar Thomass

SER LIVRE COM SARTRE
Frederic Allouche

A filosofia sempre teve por ambição melhorar nossa vida, fazendo-nos compreender quem somos.
Nesta obra, os autores se interessam pelo que
podemos tirar de uma grande filosofia para mudar
nossa vida: a minúcia do quotidiano, como o olhar
que lançamos sobre a nossa existência e o sentido
que lhe damos.
Páginas: 208
Preço referência: R$ 29,90

O existencialismo de Sartre é parte de um projeto
de vida: descobrir-se livre e transformar a própria
vida; superar as condições sociais, religiosas ou
pessoais que nos entravam; identificar o funcionamento conflitante de nossos relacionamentos com
os outros para nos superar; lembrar-se que pensar
é ter a liberdade de escolher.
Páginas: 144
Preço referência: R$ 24,90

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br

A VIDA É UMA ARTE
Belisário Marques
O livro "A vida é uma arte", escrito pelo psicólogo Belisário
Marques, proporciona recursos para o leitor descobrir seu valor
pessoal, livrar-se da ansiedade, enfrentar a violência, cultivar
a confiança, superar a traição, preparar-se para viver a última
fase da vida com sabedoria e, acima de tudo, amar e viver feliz,
apesar das dificuldades.
Páginas: 256
Preço Referência: R$ 39,20
Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
Curitiba - (41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

Vozes do Paraná 11
Retratos de Paranaenses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 personagens QUE
FIZERAM E FAZEM A DIFERENÇA NO PARANÁ:
Abdo Abage (in memoriam), Leonardo Fabbri (Chameleo), Adonai Ayres de Arruda,
Alexandre Sarraff Berger, Cecilia Maria Vieira Helm, Des. Adalberto J. Xisto Pereira,
Eduardo Pimentel Slaviero, Fernando Scheller, Fernando Xavier Ferreira, Flávio Arns,
Iso Fischer, Ney Leprevost, Pedro de Paula Filho, Samuel Ferrari Lago e Walter Schmidt.
Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins (41) 99526-1304 e
Aroldo Murá G. Haygert (41) 3243-2530 ou 99838-8348, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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