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A ELISÃO

NESTA EDIÇÃO:

Bioética e religião
Clonagem, reprodução in vitro, eutanásia, aborto,
transgenia e muito mais a ciência tem-nos apresentado nas últimas décadas. Esse avanço tecnológico
e as mudanças sociais dos últimos tempos, inclusive o da preservação artificial da vida de doentes
graves ou terminais, vem sendo colocado à margem
do comportamento moral – a ciência se declara
laica e se exime de responsabilidades éticas. As
mudanças sociais, por sua vez, têm perdido o rumo
moral e ético.
Mas há uma implicação ética. Nada mais lógico
que a religião se volte para o assunto e tentam
definir o limite entre o progresso sócio científico e o
crime. Não basta discutirmos o que é e o que não é
moral ou ético. Temos que agir. O exemplo disso é a
crescente tendência na criação de cursos voltados
à Bioética, tanto os laicos quanto os inspirados em
preceitos cristãos. Um desses cursos, oferecido
pelo Claretiano Studium Theologicum de Curitiba,
está com matrículas abertas. Vale a pena ler sobre
o assunto na matéria do jornalista André Nunes.
Na esteira dessa discussão se inclui a entrevista
do arcebispo de Dublin, Diarmuid Martin, sobre a
recente aprovação por plebiscito do casamento gay
na Irlanda.
E a violência pode ser cristã? Veja o absurdo,
estão usando a Bíblia para defenderem o porte
de armas. Um desses fatos deixou o médico e
deputado estadual em São Paulo, Carlos Bezerra
Jr. "estarrecido".
Neste número você pode ler ainda sobre a “elisão do tempo” (Antonio Celso Mendes), o “saber
e a sabedoria” (Edmilson Fabbri). Já William Helal
Filho, dentro da perspectiva evolucionista, tenda
responder: quem somos e para onde vamos.
O ex-governador João Elísio Ferraz de Campos
fala da sua desilusão sobre o cenário sócio político
brasileiro, cujo poder deveria estar nas mãos do
povo. Também se encontra neste número dicas da
Língua Portuguesa, com a professora Maria Tereza
de Queiroz Piacentini.
Você vai encontrar neste número, ainda, vislumbres do novo volume, o 7º, do Vozes do Paraná,
tendo como autor o professor Aroldo Murá G.
Haygert. São retratos biográficos de paranaenses
a ser lançado em setembro.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

do tempo
Antonio Celso Mendes
Concretamente, todos vivemos imersos na temporalidade. Não obstante, nosso espírito nos capacita a experimentar momentos de superação de
suas mutações, pelo êxtase inerente causado pela
experiência única de nos sentirmos estáticos e superiores ao tempo físico, sensível e quantitativo.
HENRI BERGSON, pensador francês (1859/1941),
foi quem nos legou a diferença entre tempo duração e tempo sucessão, o primeiro uma experiência metafísica, um salto momentâneo e qualitativo,
supressivo da temporalidade escalonada.
Dessa forma, podemos citar como experiências
típicas de elisão do tempo:
1) O entusiasmo em atingir um objetivo, uma
tarefa ou uma obra, que atinge todos aqueles empenhados em concretizar um ideal.
2) Acontecimentos que se tornam permanentes
em nossa memória: dos quais sempre estamos nos
recordando, um sinal de que o ser humano tem
consigo um prenúncio de superação do tempo.
3) Sono profundo: a Natureza nos obriga a termos de dormir, interrompendo assim, periodicamente, o cansaço físico da vida ativa, como forma
de superação do desgaste natural do viver. O sono
profundo é semelhante à morte, como nos diz S.
Paulo, mas compensado pelo despertar fortalecido.
4) A meditação: de olhos fechados, a meditação é o encontro com a paz do silêncio e a imutabilidade do tempo, fazendo-nos sentir em contato
com tudo que é eterno. O budismo é o exemplo
clássico de milhões de seguidores, lá no Oriente,
que praticam constantemente as oito vias do caminho de BUDA para alcançar a felicidade.
5) A oração: CRISTO nos ensina como viver

constantemente na presença do Pai, fazendo Dele
nossa companhia permanente, de tal forma que
nada acontece que não seja Sua Vontade. A oração nos ensina a vencer a temporalidade, pela
prática incessante com que repetimos, na liturgia,
os momentos sagrados que se tornaram eternos,
pela sua importância em nossa história.
6) A fé: que representa nossa disposição em
contribuir para o que almejamos se torne realidade. A fé suprime a temporalidade, por se considerar acima do tempo sucessão, por se encontrar
além das vicissitudes temporais.
7) O acontecimento de nossa morte: o morrer
é a contrapartida do fato de termos nascido, a
aparente vitória do tempo sucessão, Não obstante, se vivermos na experiência de uma duração
transcendente, realizaremos a elisão aparente do
tempo, tornando-nos eternos, não pelo fato de
termos existido, mas principalmente pela convicção de que, com ela, entraremos numa dimensão
superior de imortalidade, a promessa consolidada
sobretudo através de nossa fé.
Em conclusão, a elisão do tempo é uma experiência concreta, desde que nos tornemos abertos a
uma perspectiva transcendente, que supere as vias
pobres de nossa vida natural.
* Antonio Celso Mendes é professor do curso de Direito da PUCPR e
membro da Academia Paranaense
de Letras. Autor de “Introdução ao
Universo dos Símbolos”.

(www.filosofiaparatodos.com.br)
antcmendes@gmail.com
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O saber e a sabedoria
Edmilson Mario Fabbri

Mesmo parecendo à primeira vista sinônimos
são distintos.
O saber é relativo à erudição, ao conhecimento, aos estudos. Já a sabedoria trata-se de um tipo
de conhecimento mais amplo, impalpável e mais
valioso. “É aquilo que ajuda o ser humano a viver melhor”, segundo Montaigne, filósofo francês
do século XVI que já levantava à época questões
sobre inadequações intelectuais, citando como
exemplo disso dois grandes pensadores da antiguidade, Marco Terencio Varro e Aristóteles, que
apesar de tratar-se de duas personalidades altamente eruditas e bem formadas foram muito infelizes em suas vidas.
Montaigne, crítico do modelo de ensino do
Collège de Guyenne, escola francesa de grande
apelo à época dizia: “O absurdo da educação é
que sua finalidade não é nos tornar melhores e
mais sábios e sim fazer de nós pessoas cultas. Não
somos ensinados a buscar a virtude e abraçar a
sabedoria, somos cobrados a decorar teorias e absorver teoremas”. A questão principal é, tornou-se

uma pessoa melhor e mais sábia? Devemos descobrir não quem sabe mais e sim quem sabe melhor.
Nosso esforço se concentra apenas em encher
memória, e não deixarmos espaço para o entendimento da vida e da noção de certo e errado.
Aproveitando essas questões, talvez fosse hora,
ainda que atrasadamente, de suscitar uma grande
discussão no sentido da revisão curricular de nossas
escolas. Menos informação e mais formação. Matérias como filosofia, artes e estudos sociais, bem
como o canto semanal do hino nacional, enriqueceriam nossas futuras gerações. Vestibulares mais
voltados para o pensamento e à criatividade trariam
de volta um estudo mais lógico e menos robótico.
Aproveitando esse mote poderíamos ter escolas com cursos de formação em política. Esta seria
uma questão “sine qua non” para os pretendentes a cargos públicos elegíveis. Metalúrgicos até
podem ser presidentes da república, como já o
foram, mas se houvesse uma escola preparatória
para carreira política teríamos homens muito mais
preparados a atender o senso comum antes de

seus próprios interesses.
Vivemos um momento ímpar em nossa história
vendo um modelo de homens públicos muito mais
envolvidos em páginas policiais do que em noticiários pertinentes ao bem-estar da sociedade. Um espírito de descrédito e desesperança está imperando,
e analisando suas causas vemos que passa pelo descaso à educação. Necessitamos um novo modelo de
educação, voltada para a sabedoria e não apenas ao
saber. Se não forem reformulados as bases educacionais e o conceito de ensino, continuaremos a ter cidadãos frágeis elegendo pessoas despreparadas, que
entram na política por oportunismo.
Continuaremos a ouvir discursos encomendados por essas pessoas à pretensos eruditos que
produzem obras ininteligíveis que oferecem proteção contra o fato de não terem nada a dizer.
Enfim, usando o saber para agir com sabedoria poderemos mudar esta nação através de uma
revolução educacional. A questão é: A quem interessa????

* Edmilson Mario Fabbri é clínico e
cirurgião geral, dirige a Strtessclin - Clínica
de Prevenção e Tratamento do Stress, é
um dos diretores do Instituto Ciência e Fé.
edmilsonfabbri@gmail.com
(www.stressclin.med.br)
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Bioética

e terminalidade da vida
inspiram cursos superiores
Ética da vida e implicações da fase terminal de pacientes
são tema de cursos de pós-graduação. Conheça um
desses cursos e entenda a proposta de ensino baseada
na Teologia Moral Cristã
André Nunes *
A Bioética, ou ética da vida, tem marcado as
relações entre médicos e pacientes – e entre a Medicina e a sociedade, em geral – de maneira indelével nas últimas décadas. Não apenas entre os
médicos, cientistas e profissionais da saúde, mas
também abrangendo os estudantes de Medicina
desde sua formação.
Prova disso são os cursos voltados à Bioética
que estão surgindo, tanto os laicos quanto os inspirados em preceitos cristãos. Um desses cursos,
oferecido pelo Claretiano Studium Theologicum
de Curitiba, está com matrículas abertas para novos alunos, com início em agosto deste ano (mais
detalhes no box).
“Entendemos que essa especialização que está
sendo oferecida responde a um dos grandes dilemas atuais: a humanização do processo de terminalidade da vida. Buscando o diálogo com as
diversas áreas a¬fins, o curso se caracteriza pela
transdisciplinariedade, mas busca os fundamentos
personalistas nas raízes da tradição com o olhar
crítico e criterioso da Teologia Moral”, explica
o professor e padre Ricardo Hoepers, doutor em
Teologia Moral, que integra o corpo docente da
pós-graduação do Studium e é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.
O objetivo do curso, segundo sua descrição
oficial, é oferecer critérios bioéticos para o discernimento dos dilemas atuais que advêm dessa
área. Temas de grande relevância, a Bioética e a
Terminalidade da Vida trazem consigo uma série
de conteúdos que poderão colaborar diretamente para uma maior qualifi¬cação dos alunos no
atendimento às pessoas que estão na fase final e
merecem ser tratadas com dignidade.
4
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O papel da Igreja

Quando o assunto é a ética da vida, muito se
questiona sobre o papel e o envolvimento da Igreja fletir sobre os valores que possam guiar os avanCatólica no assunto. Afinal, teoricamente, a orien- ços da técnica e sua utilização na área da saúde.
tação católica e cristã não se refere apenas ao lado Os avanços da ciência e da biotecnologia tem que
espiritual? O padre Ricardo Hoepers explica que somar para que todas as pessoas tenham acesso
não é tão simples como alguns podem supor.
aos seus benefícios e que eles sejam instrumentos
“É necessário lembrar a belíssima introdução da de melhoria da qualidade da vida sem peder o resConstituição Pastoral Gaudium et spes, do Con- peito à sacralidade da mesma”.
cílio Vaticano II: ‘As alegrias e as esperanças, as
tristezas e as angústias dos homens de hoje, so- As grandes polêmicas
bretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem,
Sendo a Bioética uma ponte entre as ciências
são também as (...) dos discípulos de Cristo; e não humanas e as ciências da vida, seu estudo e debahá realidade alguma verdadeiramente humana te podem ser vistos como instrumento de comunique não encontre eco no seu coração’. Portanto, cação e de reflexão necessários para auxiliar nas
sempre que algo estiver em desacordo com essa decisões que estão ligadas à vida no nosso planedignidade do ser humano, criado a imagem e se- ta. E isso inclui, naturalmente, questões que geram
melhança de Deus, a Igreja tem o dever de intervir grande polêmica, como o uso de células tronco, a
e se colocar em defesa diante das ameaças ao bem reprodução in vitro, o estudo do genoma humano
maior que é a vida”, esclarece.
e o aborto.
Também professor do curso de pós-graduação
“É difícil enumerar qual é o maior desafio que
do Studium Theologicum, o médico Cícero Urban, enfrentamos no Brasil. Todos são importantes divice-presidente do Instituto Ciência e Fé de Curiti- lemas éticos aqui e em outros países. Do ponto de
ba, comenta que o modelo de ensino da Bioética vista epidemiológico, eu diria que o mais imporlaica – ou não-religiosa – ainda é o predominante, tante desafio que enfrentamos no dia a dia ainda
apesar da forte inspiração cristã de sua história e é a grande desigualdade social e o problema do
fundamentos. “O modelo personalista, baseado ‘duplo-standard’ ou ‘duplo-padrão’ que ela acarrenão na liberdade absoluta, mas na liberdade que ta. Isto nada mais é do que darmos tratamentos direspeita a vida como valor fundante, sem o qual a ferentes a pacientes do sistema público e do privaliberdade perde o sentido de existir, é um impor- do. Todos os pacientes devem receber e ter acesso
tante contraponto ao relativismo moral que vive- aos mesmos medicamentos e procedimentos que
mos”, pondera Urban.
sejam os mais adequados para resolução de suas
Hoepers completa: “Ao relembrar aos ditames doenças”, critica Urban.
do progresso científico que a pessoa humana tem
O médico cirurgião, porém, não foge dos deuma dignidade inalienável, a Igreja quer fazer re- safios éticos que as polêmicas trazem à tona. “O
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as implicações sociais que o ato gera.
“Uma sociedade que escolha a morte de seus
inocentes como meio para defender a liberdade
da mulher sobre o seu corpo, ou para garantir
sua saúde, é uma sociedade permissiva e injusta
que tende a discriminar e eliminar os mais vulneráveis. Por isso o trabalho da Igreja é silencioso,
mas seguro e permanente. Não aceitamos falar em
legalização do aborto, mas acreditamos que todo
investimento social deve estar em defesa da família e de proteção à maternidade”, afirma Hoepers,
lembrando ainda um princípio da moral cristã:
“Non licet malum facere ut exinde bonum proveniat” (Não é permitido fazer o mal para que dele
resulte um bem), oriundo do Catecismo Católico
de 1756.

Eutanásia e variantes:
entendendo o fim da vida

mais complexo, e que considero ainda insolúvel, é
o problema das células tronco embrionárias. Apesar de para alguns parecer que a lei resolveu o dilema, se nos aprofundarmos mais nesta questão e
formos até o significado da vida humana em todas
as suas formas, veremos que ainda temos muito a
ser elucidado nos momentos iniciais das divisões
do zigoto e das repercussões sociais e filosóficas
desta decisão”, opina.
Em relação às células tronco embrionários, Padre Ricardo reafirma o posicionamento católico
que condena seu uso, apesar de não se opor ao
estudo com células tronco adultas. “A questão de
usar células tronco embrionárias é moralmente
ilícita, porque ao utilizá-las o embrião morre e

é descartado. Essa invasão e manipulação fere o
princípio de que a vida começa na fecundação e
que não podemos impedir o desenvolvimento da
vida de alguns para o bem de outros. Ninguém
pode negar que se trata do mesmo processo de desenvolvimento da pessoa que em fases diferentes
e esta merece ser respeitada com toda dignidade”,
defende o teólogo.

Aborto e saúde da mulher

Legalizado em muitos países, como a França,
o aborto sempre volta aos debates em períodos
eleitorais, mas poucas vezes é discutido com a
profundidade que o tema exige, seja em relação
às consequências para a saúde da mulher, ou para

Pós-graduação em Teologia – Bioética e Terminalidade da Vida
Oferecida pelo Claretiano Studium Theologicum, a
pós-graduação lato sensu em Teologia, “Bioética e
Terminalidade da Vida”, tem duração de 17 meses,
com início em agosto. As aulas são divididas em três
módulos, sempre aos sábados, das 8h às 17h30.
Mais informações pelo site www.claretiano.edu.br ou
pelo (41) 3307-7729.
“Como disciplina acadêmica, a Bioética tem sido
ministrada em diversas áreas do conhecimento,
tanto na graduação quanto na pós-graduação. Nos
hospitais ela tem uma atuação muito importante na
resolução de situações clínicas complexas, sobretudo
aquelas consideradas como situações-limite. E elas,
infelizmente, são frequentes na prática hospitalar.
Na pesquisa, atua dentro dos comitês de ética em
pesquisa e também na formação de pesquisadores”,

esclarece o médico e professor Cícero Urban.
O teólogo e professor Ricardo Hoepers destaca
ainda o papel das organizações cristãs no ensino e
preocupação com a Bioética, antes ainda do termo
ser popularizado. “Não podemos esquecer que as
Santas Casas de Misericórdia nasceram da proposta
do Evangelho da cura do corpo e da alma. Assim,
é possível dizer que desde o início o cristianismo
esteve ligado a essas questões da dignidade do ser
humano nos momentos de vulnerabilidade e de doença. A separação da reflexão teológica das ciências
da saúde é algo muito recente e vem demonstrando
cada vez mais que não foi uma opção favorável e,
hoje, hospitais e centros de saúde estão resgatando
novamente a necessidade de unir ciência e espiritualidade”, opina.

Cícero Urban relembra, e explica, as variantes
da eutanásia, outra polêmica reacendida com frequência, a exemplo do caso que parou na Corte Europeia de Direitos Humanos de Estrasburgo
(França), no começo de junho, e deu ganho de
causa ao desejo de um paciente francês (defendido por sua esposa) de ter os equipamentos desligados em caso de vida vegetativa. A mãe do paciente, católica, lutava pela manutenção de sua
vida, todavia.
“Eutanásia é intencionalmente abreviar a vida
humana com a finalidade de aliviar o sofrimento.
Ortotanásia é deixar a morte seguir o seu curso
natural, ou seja, é a morte no ‘tempo certo’, nem
abreviada ou prolongada artificialmente. Por fim,
distanásia é a morte com sofrimento, o que na
prática significa prolongar o processo de morrer.
A ortotanásia é a mais frequente, mas a distanásia ainda é, infelizmente, muito comum no nosso
meio”, lista o médico.
O ponto de vista cristão, mais uma vez, é
taxativo na defesa da vida, refletido na decisão
da mãe do citado paciente Vincent Lambert,
em coma desde 2008. Padre Ricardo cita um
pequeno documento sobre eutanásia – Iura et
Bona – lançado pela Congregação da Doutrina da Fé em 1980. “Por eutanásia, entendemos
uma ação ou omissão que, por sua natureza ou
nas intenções, provoca a morte a fim de eliminar toda a dor. A eutanásia situa-se, portanto,
ao nível das intenções e ao nível dos métodos
empregados”, define o documento. Em outras
palavras, o ato é visto como imoral e um pecado aos olhos de Deus.
* André de Freitas Nunes, Graduando
em Comunicação Social – Jornalismo
pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) da turma 2014/2015. Trabalho
de conclusão de curso apresentado em
01/12/2014 no formato de monografia,
sob orientação do jornalista e professor
Dr. José Carlos Fernandes.
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‘Nosso DNA ainda acha que estamos na savana africana’,
diz professor de história israelense
Livro de Yuval Noah Harari, que leciona em Jerusalém, usa narrativa eloquente
para refletir sobre quem somos e para onde vamos
William Helal Filho *
Evolucionistas têm explicação para tudo. As
nossas dores nas costas, por exemplo, são o preço
que pagamos por cérebros avantajados e por andar com “apenas” duas pernas, em posição ereta.
Nossos bebês nascem assim, tão subdesenvolvidos
e molengos, porque o caminhar ereto exige quadris estreitos e canais de parto apertados, o que
não combina com nenéns de cérebros grandes. As
mulheres que davam à luz antes do tempo tinham
mais chances de sobreviver, o que levou a seleção natural a favorecer, e perpetuar, nascimentos
“precoces”. Tudo aconteceu ao longo de milhões
de anos, até chegar o Homo sapiens. A espécie
surgida há 150 milênios passou a reinar no planeta há 70 mil anos, depois da “revolução cognitiva”, a primeira de uma série de revoluções que,
segundo o livro “Sapiens — Uma breve história da
humanidade” (Editora L&PM), recém-lançado no
Brasil, ditou e continua direcionando o caminhar
da civilização.
A obra é uma tentativa de resumir nossa presença e nosso impacto na Terra, assim como de
especular para onde a inteligência artificial e a
“revolução biológica” vão nos levar. Tudo isso em
418 páginas, o que soa bastante pretensioso. Mas
o autor Yuval Noah Harari, um israelense de 39
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anos com doutorado em História pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, usa amarrações
inteligentes e bem-humoradas, sempre do ponto
de vista da evolução, para sobrevoar informações
que, se estivessem lá, fariam do livro uma impossível enciclopédia.
— Muitas pessoas não conhecem bem a história da nossa espécie. A gente vê filmes, ouve falar
um pouco na escola, mas esses detalhes não se
conectam. É um problema porque o passado tem
influência direta em nossas escolhas — diz, em
entrevista por telefone, o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, cuja obra entrou para a
lista de mais vendidos do “New York Times”, sob
elogios da crítica internacional.
Antes da tal revolução cognitiva, o Homo sapiens não era muito diferente dos outros animais.
Mas, há 70 mil anos, começamos a pensar de forma diferente e a criar códigos de comunicação
complexos. Isto permitiu ao homem se organizar
em grandes grupos, o que foi um dos motivos para
ele prevalecer enquanto centenas de animais, inclusive outras espécies humanas, eram extintas:
— Mas as características impressas no nosso código genético por todos os milênios na selva continuam lá. Nossos hábitos alimentares, conflitos e
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sexualidade são resultado de como as mentes de
caçadores-coletores interagem com celulares, metrópoles e tudo mais. Nosso DNA ainda acha que
estamos na savana africana.
Nossas faculdades mentais fizeram de nós a
única espécie capaz de criar ficção. Foi isto, diz
Harari, que tornou possível a expansão da sociedade. Religiões, empresas e dinheiro seriam obras
de ficção. “Toda cooperação humana — seja um
Estado moderno, uma igreja medieval (...) — se
baseia em mitos partilhados que só existem na
imaginação coletiva”, afirma o livro. Mas são esses elementos que nos unem em torno das diferentes comunidades.
A revolução cognitiva nos levou à revolução
agrícola, há cerca de dez mil anos. Há 500 anos,
veio a revolução científica e 250 anos depois, a
revolução industrial. Chegou a revolução da informação, há cinco décadas, que nos trouxe à
revolução biotecnológica. Harari acha que o sapiens pode estar perto do fim. Seria substituído por
castas de humanos geneticamente modificados e
“amortais”.
— Estamos confiando cargos de trabalho e até
decisões pessoais a computadores. A Amazon faz
um ótimo trabalho usando meus dados para escolher o próximo livro que vou ler. Os humanos
estão correndo o risco de se tornar obsoletos —
alerta o autor, rejeitando o rótulo de pessimista.
— Sou apenas realista.

* William Helal Filho, editor de O
Globo para assuntos de “Sociedade”,
“Ciência”, “Saúde”, “Educação”,
“Digital e Mídia”, “Religião”, “Sexo” e
“História” – (Artigo Publicado em
O Globo - 15/03/2015)

Foto: Evandro Teixeira

O Poder
do Povo
João Elísio Ferraz de Campos

Quanto mais acompanho o cenário político unanimidade
atual, mais aumenta o meu ceticismo sobre a nos- em torno do
sa possibilidade de encontrar soluções para tantos Ajuste Fiscal
problemas com as lideranças que conduzem os e do corte de
nossos destinos nos dias de hoje. O Governo só despesas; taltem olhos para o governo, o Congresso e o Judi- vez nem mesciário para seus próprios interesses e ninguém se mo a Presidente às defenda com a convicção
preocupa com o Brasil. Se não, como explicar o necessária, ela que, na campanha eleitoral, tanto
ajuste fiscal - sem dúvida necessário para cobrir execrou as propostas neoliberais que agora preas “brincadeirinhas”, como diria o ministro Levy, tende adotar. No Congresso, o quadro parece aindo primeiro mandato da presidente Dilma, que da pior. Está difícil até identificar que é a situação
corta benefícios da sociedade, aumenta impostos ou oposição. Parte da base aliada vota contra as
e mantém o Estado do mesmo tamanho, com a orientações do Palácio do Planalto e parte da opomesma estrutura inchada e pesada (trinta e nove sição a favor. Uns aprovam agora o que desaproministérios só encontra paralelo na antiga União vavam ontem enquanto outros fazem exatamente
Soviética quando representava mais de trinta repú- o contrário, como no caso do fator previdenciário.
blicas). Como medida adicional, o governo propõe Todos, com raríssimas exceções, tentando manter
também um corte de despesas no orçamento deste suas posições ou conquistar novos espaços.
ano mas, em nenhum momento, fala em reduzir
Ninguém pensa no Brasil. Ninguém com procustos e tornar os serviços mais eficientes. E, todos postas não apenas para nos tirar do atoleiro atual
nós sabemos, uma coisa é cortar despesas e con- mas para restituir aos brasileiros a confiança no
tingenciar recursos e, outra, muito mais profunda trabalho e na produção como meios de atingir a
e abrangente, é reduzir custos. Na contramão do prosperidade e o bem estar.
Ajuste, que penaliza a sociedade, o Judiciário quer
Não podemos ficar, indefinidamente, à mercê
aumentar sua fatia no bolo dos impostos e o Con- dos humores de Brasília e das guerras travadas no
gresso, depois de mais benefícios pessoais e mais Congresso nem sempre com propósitos claros. A
repasses aos partidos políticos, pretende, ainda, meu ver, o Brasil não precisa de muitas reformas.
construir um novo anexo para, dizem, melhorar Precisa de uma só; de uma reforma que restabeleas condições de trabalho dos parlamentares. E no ça os princípios de uma verdadeira república decaminho ainda tem uma reforma política capenga mocrática antes que democracia e república pere a “Operação lava jato” pairando ameaçadora cam sentido como forma de organização social e
sobre a cabeça de tantos políticos e autoridades, representação diante dos absurdos que se comecom apoio quase unânime da população.
tem em seus nomes. E o ponto central da proposta
Nem mesmo no Governo e em seu partido há deve ser retirar o excessivo poder dos políticos e

governantes e devolvê-los ao Estado como instituição. Limitar as prerrogativas de criar estruturas
e contratar funcionários, o que, com toda certeza,
enfraquecerá o tal presidencialismo de coalizão,
que nada mais é do que o “toma lá, dá cá”, com
troca de cargos em comissão e diretorias de estatais por apoio político e maioria nas casas legislativas e, consequentemente, com ingerências que,
no caso da Petrobrás, deu no que deu.
Fundamentalmente, é preciso perguntar à sociedade qual o tamanho do Estado que ela está
disposta a bancar com os seus impostos. E isso
não me parece tarefa para políticos. Eles não
vão cortar na própria carne. Meu sentimento é
de que se a sociedade quiser mudanças efetivas,
terá que tomar o processo em suas mãos, se organizar para pressionar, se mobilizar colocando
os interesses do país acima de interesses setoriais,
assim, fazer valer, de fato, o poder que sempre
deve emanar do povo.

* João Elísio Ferraz de Campos,
empresário e membro do Conselho
Consultivo do Instituto Ciência e Fé de
Curitiba, foi governador do Paraná.
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VOZES DO PARANÁ 7

Coleção com
Retratos Biográficos de Paranaenses
de destaque chega à sétima edição em setembro
Kraw Penas/Seec

André Nunes *

Felipe Rosa

Chloris Justen: pelo protagonismo da mulher na sociedade/

Leila Pugnaloni: arte e criatividade como profissão

Seguindo com o espírito de contar a história de jovem do Paraná, Maria Victoria, filha da viceparanaenses notáveis em tempo real – de todos governadora Cida Borghetti e do deputado fedeos estratos sociais e áreas de atuação, sem discri- ral Ricardo Barros; e o jovem militar paranaense
minações – o jornalista e professor Aroldo Murá Rafael Museka, que serviu por mais de dois anos
G. Haygert dá sequência à sua coleção “Vozes do na Legião Estrangeira, em arriscadas missões na
Paraná”, que chega a sua sétima edição em se- África e Oriente Médio.
tembro.
Com trajetória singular e, de certa forma, pio- In memorian
neira e única no Estado, o “Vozes do Paraná” já é
Mas nem só de perfis de destaque e jovens
presença marcante no calendário editorial curiti- talentos se baseia esta sétima edição. Três persobano. Seus lançamentos, desde a primeira edição, nagens notáveis recebem as devidas homenagens
em 2008, atraem cerca de 500 pessoas, numa fes- póstumas, um deles bastante recente: Aristógiton
ta que reúne, além dos personagens retratados e França, aviador veterano da FAB, morto em abril
seus convidados, amigos e pessoas ligadas a Arol- deste ano aos 91 anos. “O Comandante França
do, ele mesmo uma testemunha preciosa das últi- foi uma personalidade incrível, um dos poucos
mas cinco décadas da vida paranaense – tempo de aviadores formados nos Estados Unidos durante
sua vida jornalística e de magistério.
a Segunda Guerra, com permissão para voar sob
O próximo “Vozes do Paraná” terá em torno qualquer condição, ficando a seu critério a decode 700 páginas e cerca de 30 personagens. Há lagem”, conta Murá.
uma novidade: “Os jovens também estão fazendo
O ex-prefeito de Curitiba Ângelo Lopes, que
história”, conta Aroldo Murá, anunciando a intro- governou a capital paranaense em duas ocasiões,
dução do espaço “Nova Geração”, que contempla em 1940 e 1947, e João de Oliveira Franco (1891paranaenses de destaque em suas atividades, en- 1973), advogado e cafeicultor, pai do ex-govertre 18 e 35 anos.
nador Adolpho de Oliveira Franco, são os outros
O espaço contemplará Marcela Ceci Dohms, dois perfis in memoriam do “Vozes do Paraná 7”.
médica e coordenadora de Programa de Residência em Medicina de Família e Comunidade da Política e negócios
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba, além
A política paranaense se faz presente no “Vode professora da UFPR; a deputada estadual mais zes do Paraná 7”, além do perfil da deputada
8
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Maria Victória, com mais dois homens públicos de notável participação na história recente
do nosso estado: o ex-governador Mário Pereira
(1994-1995) e o líder político e pmdbista histórico Renato Adur, atualmente empresário de vitivinicultura. “Enquanto Pereira foi uma espécie
de ‘avis rara’ da política paranaense, algo cada
vez mais raro de se ver, Adur marcou seu nome
quando foi secretário de Desenvolvimento Urbano no governo Requião, além das contribuições
indeléveis a sua região natal, de São Mateus do
Sul, e ao mercado editorial e educativo brasileiro”, define Aroldo.
Outro personagem marcante tanto no meio empresarial, quanto político – incursão mais recente, diga-se – é o de Joel Malucelli. “São muitos
os adjetivos para qualificá-lo, mas acredito que o
mais sintético seja o de construtor da sociedade,
em todas as áreas em que o Grupo J.Malucelli atua
dentro e fora do Paraná”, pontua o autor.
Ex-presidente da OAB-Paraná, José Lúcio
Glomb figura no “Vozes 7” ao lado do desembargador e escritor Joatan Carvalho e dos advogados Geroldo Hauer e Fernando Antonio Miranda.
Destaque ainda para o diretor da Copel, Marcos
Domakoski, o empresário Waldemir Kurten, o segurador João Gilberto Possiede e o economista Judas Tadeu Grassi Mendes, diretor da EBS Business
School – cujo espaço foi cedido para a noite de

Felipe Rosa

Nancy Marchioro
Arquivo pessoal

Pablo Berman: um rabino para os tempos modernos

Comandante França: memórias de um grande aviador

Nancy Marchioro

lançamento do livro.
mória do Paraná, e o historiador Renato Augus“Também fazem parte da sétima edição dois to Carneiro Junior, diretor do Museu Paranaense.
diplomatas: o australiano Peter ter Poorten, que “Temos ainda, nesse volume, o perfil do Rabino
foi cônsul honorário da Grã-Bretanha no Paraná Pablo Berman, argentino responsável pela Comupor 20 anos, e o empresário Ozeil Moura Santos, nidade Israelita de Curitiba. Bastante curioso notar
cônsul do Senegal. Duas figuras notáveis, com como as tradições judaicas se mesclam aos costumuitas histórias para contar e opiniões de valor”, mes modernos, na visão deste rabino portenho”,
antecipa.
conta Aroldo.
Na Medicina, dois dos melhores exemplares do
Do jornalismo à medicina
profissional médico: Jayme Benjamim Guelmann,
Muitas são as áreas de atuação dos paranaen- ginecologista e professor universitário com 60
ses – ou radicados em nosso estado – retratados
no “Vozes 7”. Do jornalismo à medicina, passando pela engenharia e arquitetura, temos figuras
como Eduardo Guimarães, arquiteto carioca que
escolheu Curitiba para viver desde os anos 1970;
o arquiteto Rodolfo Doubek Filho, descendente
de germânicos e tchecos, responsável pelo projeto do Parque Tanguá; o designer Jorge de Menezes,
e o mais velho engenheiro do Paraná, Venevérito
da Cunha, lúcido e ativo aos 98 anos, cujo cálculo
estrutural embasou o prédio da Biblioteca Pública
do Paraná.
Do jornalismo, quatro veteranos da imprensa
paranaense que há muito mereciam ser perfilados:
Ayrton Luiz Baptista, Antonio Claret de Rezende,
Luiz Alberto Manfredini e Martha Feldens. “Editora do jornal ‘Metro Curitiba’ desde 2011, Martha
tem seu perfil acompanhado de uma crônica retrospectiva sobre as grandes damas da imprensa
escrita do estado, desde as pioneiras, há mais de
50 anos”, destaca.
O jornalista e tradutor Roberto Muggiati também está presente na sétima edição, assim como o
comunicador Wasyl Stuparik, especialista em me- Rafael Museka: histórias de um jovem ex-legionário/

APARTAMENTO Á VENDA

Joel Malucelli: empreendedor e construtor da sociedade
anos de carreira, e Dagoberto Requião, psiquiatra
que dirigiu por 10 anos o Hospital Nossa Senhora
da Luz. “Formador de médicos, tem enorme senso
crítico sobre sua profissão, expondo aos alunos a
diferença entre ser sacerdote da Medicina ou ‘mafioso de branco’, segundo definição do próprio
Requião”, diz.

Artes e literatura

Além de políticos e empresários, o “Vozes do
Paraná 7” é composto ainda por artistas, escritores
e pensadores que fazem a história do Estado. Caso
da professora aposentada e presidente da Academia Paranaense de Letras, Chloris Casagrande Justen que, no alto de seus 92 anos, ainda preside
o Centro Feminino Paranaense de Cultura. “Sua
trajetória pela educação do Paraná e pela valorização do papel da mulher na sociedade é tão o
mais importante do que a valorosa carreira de seu
falecido esposo, o desembargador Marçal Justen”,
pondera Aroldo.
Professora e teatróloga, Marta Morais da Costa
também se faz presente na sétima edição da coleção, ao lado do professor universitário e escritor
Otto Leopoldo Winck. Nas artes, os destaques vão
para os artistas plásticos Álvaro Borges (in memorian) e Leila Pugnaloni, carioca radicada em
Curitiba desde os anos 1970, com trabalhos que
já renderam parceria com Alice Ruiz e integram
o acervo do Museu Oscar Niemeyer. “Também
perfilamos o pintor Fernando Pernetta Velloso, um
dos introdutores do Modernismo no Paraná, e o
escultor Elvo Benito Damo, ítalo-brasileiro considerado o Michelangelo do nosso Estado”, lista o
professor.
* André de Freitas Nunes, Graduando

NO BAIRRO DA BOA VISTA
Dois quartos, sala, um banheiro
Preço: R$ 150 mil
Contato com a Sirlei pelos telefones (41) 3264-3484 e (41) 3357-8322

em Comunicação Social – Jornalismo
pela Universidade Federal do Paraná
(UFPR) da turma 2014/2015. Trabalho
de conclusão de curso apresentado em
01/12/2014 no formato de monografia,
sob orientação do jornalista e professor
Dr. José Carlos Fernandes.
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“Não foi um
complô”
“Reflete a cultura dominante, mas
criará muitos problemas”, diz
arcebispo irlandês
Giacomo Galeazzi e Andrea Tornielli *
“O que aconteceu não é somente o resultado de Igreja deve interuma campanha pelo sim ou pelo não, mas atesta rogar-se quando
um fenômeno muito mais profundo, uma revolu- começou esta reção cultural”, diz Diarmuid Martin, arcebispo de volução cultural
Dublin, ao comentar o referendo que aprovou por e por que alguns
imensa maioria o casamento gay na Irlanda.
no seu interior se recusaram a enxergar esta mudanO arcebispo de Dublin, Diarmuid Martin, prela- ça. É necessário também rever a pastoral juvenil: o
do que provém das fileiras da diplomacia vaticana referendo foi vencido com o voto dos jovens e 90
e que conhece muito bem os mecanismos interna- por cento dos jovens que votaram ‘sim’ frequentou
cionais, depois de sua nomeação à chefia da dio- escolas católicas.
cese da capital irlandesa, precisou combater uma
não fácil batalha contra aqueles que queriam acoO que vocês farão agora?
bertar os abusos contra menores cometidos pelos
Não se pode atribuir esta maioria a qualquer
clérigos. Comentando calorosamente o resultado complô porque o voto reflete a situação atual da
do referendum e a esmagadora vitória do sim ao cultura irlandesa: o que aconteceu não é somente
casamento gay, Martin não se deixa cair no viti- o resultado de uma campanha pelo ‘sim’ ou pelo
mismo, mas reconhece a significativa disparidade ‘não’, mas atesta um fenômeno muito mais profunque existe entre a Igreja e a sociedade irlandesa.
do. Quando estive em visita “ad limina” do Papa
A entrevista é de Giacomo Galeazzi e Andrea Bento XVI, sua primeira pergunta foi: onde estão
Tornielli, publicada no jornal La Stampa,24-0- os pontos de contato entre a Igreja católica e os
2015. A tradução é de Benno Dischinger.
centros nos quais se forma a cultura irlandesa de
Eis a entrevista.
hoje? Esta pergunta do Papa Ratzinger é verdadeira e é preciso encontrar a resposta, porque estaEsperava uma avalanche de sim ao matrimônio gay?
mos diante de uma revolução cultural.
Entendi que havia vencido o “sim” quando vi
O que muda agora?
que a afluência era muito alta. Havia fila desde as
É uma mudança notável cujos efeitos concretos
primeiras horas de abertura das urnas. Realmente
muitos jovens que trabalham fora entraram na Ir- são imprevisíveis. O premiê católico assegura que
landa para votar. O ‘sim’ tinha o apoio oficial de para as igrejas não mudará nada, mas serão os tritodos os partidos, somente pouquíssimos políticos bunais que devem aplicar a lei. O matrimônio na
se expressaram, a título pessoal, a favor do ‘não’. Igreja é também um matrimônio civil e os casais
O primeiro ministro e todos os líderes fizeram gay que verão que este lhes será refutado pelo pároco poderão recorrer aos juízes acusando-os de
campanha pelo ‘sim’ nas ruas e nos bares gay.
discriminação, se o legislador não coloca limites.
A direita católica acusou-o de não ter feito o Nas escolas católicas os professores de educação
cívica serão obrigados a dizer que o matrimônio
suficiente para a frente do não. O que replica?
A maioria que emergiu em quase todos os recan- existe também entre pessoas do mesmo sexo. Tudo
tos do País surpreendeu também aqueles que propu- isto criará problemas.
nham o referendum. O ministro da Saúde disse que
A Igreja poderá fazer algo a mais?
Não. Não houve sequer uma discussão no Parlanão foi um referendo, mas uma revolução cultural. A
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mento. Na Irlanda têm sede multinacionais como Twitter e Google que se enfileiraram pelo ‘sim’ e o povo
temeu que a vitória do ‘não’ também tivesse isolado
e danificado economicamente o País. Agora o quadro
legislativo está em movimento, a começar pela fecundação assistida. Aqui os indivíduos já podem adotar
crianças e os casais gay já faziam assim: quem adotava
uma criança era um dos dois parceiros.
A que se deve esta virada histórica?
Prevalece uma ideia individualista da família.
Perdeu-se o conceito do matrimônio como elemento fundamental de coesão social. Respeito aos
direitos individuais, e uma argumentação sobre a
ética social não tem sucesso.

* Giacomo Galeazzi, jornalista e
escritor italiano, colunista do jornal La
Stampa

* Andrea Tornielli (jornalista e
escritor italiano), tradução de Benno
Dischinger
(tradução de Benno Dischinger. Publicado em português
na segunda, 25 de maio de 2015, IHU-Instituto Humanitas
Unisinos - http://www.ihu.unisinos.br/noticias/542919-nao-foium-complo-reflete-a-cultura-dominante-mas-criara-muitosproblemas-diz-arcebispo-irlandes)

Quando a fé

cheira a pólvora
Carlos Bezerra Jr.
Há alguns dias, recebi pelas redes sociais a
imagem de uma Bíblia aberta com um revólver em
cima. Fiquei estarrecido porque a postagem trazia
a logomarca de um deputado federal e usava um
versículo do livro de Êxodo para justificar projeto
que aumenta de seis para nove o número de armas
por cidadão e o número de munições de 50 por
ano para 50 por mês.
Segundo o relatório da CPI do Tráfico de Armas
da Câmara Federal, em 2006, “55% das armas rastreadas a partir das informações de venda das fábricas brasileiras foram legalmente vendidas antes
de caírem na ilegalidade”.
O Mapa da Violência 2013, de Julio Waiselfisz,
feito com dados do Ministério da Saúde, indica
que, de 1980 a 2010, morreram quase 800 mil
pessoas por arma de fogo no Brasil. Não há base
bíblica que sustente turbinar esses números.
Há outros casos preocupantes. No âmbito federal, parlamentares da chamada bancada evangélica têm se unido a ruralistas e à denominada
bancada da bala contra a Lista Suja do Trabalho
Escravo –um dos principais mecanismos de luta
contra esse tipo de crime– e estão a favor da transferência da demarcação de terras indígenas do
Executivo para o Legislativo.
Os deputados da “bancada evangélica” tam-

bém estão entre os principais defensores da redução da maioridade penal, contra o que disseram
as ONGs cristãs Visão Mundial e Rede Evangélica
Nacional de Ação Social, em audiência pública
que promovi na Assembleia Legislativa de São
Paulo.
Essas duas organizações cristãs concordam com
as exposições da OAB (Ordem dos Advogados do
Brasil), Associação Paulista do Ministério Público,
Defensoria Pública de São Paulo, Fundação Casa
e Fundação Abrinq Save the Children.
Faltaria espaço nesta página se fossem elencados os absurdos legislativos nascidos da leitura
obtusa do Velho Testamento. Associar trechos da
Bíblia fora de contexto a posturas policialescas,
moralismo e populismo é das receitas mais antigas
para causar tragédias.
Nós, cristãos protestantes, vítimas históricas
dessa prática, temos a responsabilidade de não
permitir que isso seja feito em nosso nome e de
forma tão insistente que começa a gerar estigmatização.
Cria-se um estereótipo tão pesado que já vi
questionarem, por exemplo, se evangélicos têm
capacidade de atuar na defesa dos direitos humanos e civis, como se fosse possível negar a história
de cristãos como William Wilberforce, Martin Lu-

ther King e Desmond Tutu.
São histórias humanas de luta, mas não de vingança, jamais de violência gratuita ou de ódio.
Pela ética do Sermão da Montanha, são infelizes
os justiceiros e os vingadores. Bem-aventurados
são os pacificadores, os que enxergam que a violência é a doença, não a cura.
Entristece, mas não espanta, a existência dos
que dizem seguir o Mestre que pregava a paz, o
perdão, a misericórdia, a compaixão e a vida, mas
se notabilizam por fomentar o ódio, a vingança, a
intolerância e o medo. É um comportamento milenar, descrito pelo próprio Jesus na Bíblia.
No Evangelho de Mateus, Ele fala dos que seguem detalhes milimétricos, como o dízimo dos
temperos, mas não obedecem aos mandamentos
mais importantes, como o amor ao próximo e a
justiça. Não os chama de seguidores, mas de hipócritas, oito vezes só no capítulo 23.
Segundo o teólogo anglicano John Stott, “a mente bíblica não é a que cita versículos, mas a que
raciocina dentro dos parâmetros das Escrituras”.
Recomendo fortemente a leitura a certos deputados da “bancada evangélica”.
O circo armado do retrocesso faz um sucesso
retumbante, mas não tem nada de bíblico muito
menos de evangélico, é simplesmente o “business”
do ódio.

* Carlos Bezerra Jr., médico, é
deputado estadual pelo PSDBSP e
presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembleia Legislativa
de São Paulo (publicado na Folha de
S.Paulo em 26/05/2015)

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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RÉCORDE OU RECORDE +
SOLICITAMOS-LHE, VAMO-NOS!
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
--- Qual a forma correta, desse e demais verbos semelhantes: contatemo-nos ou contatemos-nos? Essa
forma verbal possui o “s” ou não? Gustavo Oliveira, São Paulo/SP
--- Em nossas correspondências oficiais, é comum o uso do plural majestático. Nesse caso, eu devo
escrever solicitamos-lhe, encaminhamos-lhe, ou, como sugere o corretor ortográfico do computador:
solicitamo-lhe e encaminhamo-lhe? Maria Inêz, Belo Horizonte/MG
--- Gostaria de informações acerca do uso dos pronomes no, na, nos, nas, lo, las, etc. Qual seria a forma
correta: Manoel amou intensamente seus filhos, dava-lhes apoio irrestrito e pequenos gestos faziam-nos fortes
ou faziam-os fortes (no sentido de fazer eles fortes). Antônio Silveira Neto, Campina Grande/PB
A melhor orientação: escreva encaminhamoslhe o documento, solicitamos-lhes as fotos, fizemos-lhe um favor, com o S da desinência mos antes do pronome lhe. Elimine o S com os oblíquos
nos e lo(s) apenas: vamo-nos, encontramo-nos,
amamo-lo, temo-lo [temos + o].
O corretor ortográfico deve ter se baseado numa
regrinha que genericamente diz: “A desinência
pessoal mos perde o s antes de formas pronominais enclíticas”, sem especificar quais pronomes
repelem o s. Ao mesmo tempo, como assegura
Napoleão Mendes de Almeida, “gramaticalmente
não se pode dizer errada a forma ‘queixamos-nos’.

Se outro, no entanto, é o uso geral, explica-o a
facilidade, ou melhor, o hábito da pronúncia, o
qual regula a omissão ou não do ‘s’ final nos diferentes casos”.
Também confirmam a supressão do s somente
antes de nos, “por eufonia”, autores como Laudelino Freire, Celso Pedro Luft, Vasco Botelho e Eduardo Carlos Pereira.
Quanto aos pronomes enclíticos o, a, os,
as, sua forma depende da terminação do
verbo:
>> Altera-se para lo, las, los, las quando a forma verbal termina em R, S, Z, como deixar, contatemos, faz, caindo essa consoante na nova composição: vamos deixá-lo em casa / contatemo-los
agora / fá-los bem feitos.
>> Altera-se para no, na, nos, nas quando o
verbo termina em som nasal: dão-no / põe-na /
mostram-nas / fazem-nos.
Portanto, a frase do leitor Antonio fica assim:
“pequenos gestos faziam-nos fortes”. Mas há um
probleminha com o nos em tal situação verbal:
pode-se confundir o objeto direto (é a primeira ou
a terceira pessoa do plural?). O fato chamou minha atenção quando vi uma cena de perseguição
num filme antigo, em que um dos líderes clamava:
“Sigam-nos, sigam-nos!” Não dava para saber se
ele queria dizer sigam a nós ou sigam eles (aos
que estavam à frente).

--- Gostaria de saber como devo escrever e
pronunciar a palavra recorde: como paroxítona
ou proparoxítona? Maria Nair de Souza Resende,
Uberaba/MG
A sua dúvida faz sentido, pois se ouvem as duas
pronúncias no Brasil. Uma, à inglesa: récorde; outra, com base na grafia aportuguesada como paroxítona: recorde. O dicionário Houaiss 2009 registra, no verbete recorde, a variante recorde. Na
edição anterior havia a observação de que “pelo
menos no Brasil, ocorre também como palavra
proparoxítona: récorde”.
Em dicionários mais antigos encontrei somente
a grafia do inglês, por exemplo: “RECORD, s.m.
Do ingl. Ato desportivo, verificado e registrado
por personalidades ou associações desportivas
competentes e que excede tudo o que foi precedentemente feito no mesmo gênero” (Laudelino
Freire, 1957).
Por pressão social, repórteres de televisão e rádio assim como falantes em atos oficiais estão cada
vez mais usando a forma paroxítona, embora ainda
possa causar certa estranheza nos ouvintes, provavelmente pelo fato de a palavra “recorde” nos reportar ao verbo “recordar” (recorde = lembre). Se o
inglês ticket foi aportuguesado conforme absorvido
pelos falantes de português, isto é, tíquete, assim
com acento indicativo de proparoxítona, por que
não se oficializa, afinal, a grafia récorde?
* 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.

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.
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Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus, Vozes, e Chain.
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.
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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Um espaço de silêncio
e encontro para você
A 20 minutos de Curitiba por asfalto, doze mil metros de área verde e mata nativa é o melhor exemplo
de quanto pode oferecer um local para retiros, estudos universitários, reuniões empresariais ou treinamento profissional.

À sua disposição na CASA PE. REUS: bosque e paisagem de serra, lobby para eventos, moderno auditório para 100 pessoas,
área aberta e cobertura, campo poliesportivo; refeitório e cozinha.

Informações e reservas:
(41) 8809-4144 e (41) 3243-2530
instituto@cienciaefe.org.br
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Morro Anhangava, área de preservação permanente, paisagem inspiradora.
www.cienciaefe.org.br
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IRONIA
Frase soltas
que deveriam
ser presas
José Francisco
de Lara
Cócegas Editora
"Ironia" é um livro composto por frases de
humor refinado cuidadosamente compiladas
para serem usadas nas inúmeras situações
do cotidiano. De acordo com a definição
da própria palavra, a ironia nada mais é do
que uma forma elegante de ser mau. Sendo
assim, por que abdicarmos da elegância
nos momentos em que se fizer necessária?
Sejamos elegantes...
Páginas: 200
Preço Loja Virtual: R$39,90

MANUAL DE
TEOLOGIA
SISTEMÁTICA
Zacarias de
Aguiar Severa
Este completo manual apresenta a definição,
bem como a distinção do que é Teologia
e sua inegável importância. Traz também
conceitos e a necessidade da revelação, a
autoridade da Escritura Sagrada bem como
sua divina inspiração. Aborda de forma
detalhada a Doutrina de Deus, a Trindade
Divina, As Obras de Deus, Os Anjos, a
Doutrina do Homem, a Doutrina do Pecado,
a Doutrina de Cristo, Doutrina da Salvação
e a do Espírito Santo, a Doutrina da Igreja e
ainda a Doutrina das Últimas Coisas.
Páginas: 432
Valor: R$ 59,90

PASTOREANDO
O CORAÇÃO
DO LÍDER DE
CRIANÇAS
O Cuidado com
quem cuida e
ensina
Rawderson Rangel

MÉTODOS
PARA O
ENSINO
INFANTIL
A arte de
capacitar líderes
de crianças
Ester Maris
A mudança ocorrida na tecnologia e na
informação, que hoje chega às nossas mãos
com uma velocidade incrível, mudou nossa
maneira de expressar e de ensinar, nem por
isso, os métodos simples tradicionais devem ser
descartados, pois são altamente eficazes. Antes
de mais nada, cada igreja, escola e ministério
deve valorizar o professor.
Páginas: 128 Pgs
Preço na Loja Virtual: R$ 25,00

Muitas vezes o líder de crianças tem
dúvidas quanto a importância de seu
trabalho. É preciso que ele saiba que investir
em crianças não é apenas importante é
FUNDAMENTAL. É essencial que o líder
cuide de para poder cuidar do outro.
Sugestões práticas, linguagem dinâmica
e atual, cuidados com o corpo, mente e
espírito.
Páginas: 120
Preço Loja Virtual: R$ 25,00

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

Rua General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
Loja Virtual: http://www.livrariadochain.com.br/

DESCARTES E A
MORTE DE DEUS
Joceval Andrade
Bitencourt
Este livro trata das
possibilidades e
limites da metafísica
cartesiana, tendo
como alvo principal
investigar se é possível creditar à filosofia de
Descartes a inauguração, na cultura ocidental,
do postulado da “morte de Deus”. O resultado
desse postulado na ciência e na metafísica
cartesiana é a afirmação do homem como
centro em torno do qual deve gravitar todo
conhecimento, cuja causa originária é a
autonomia da razão. Como consequência, o
homem torna-se o único ser responsável pelo
aparecimento da verdade no mundo.
Páginas: 520
Preço Loja Virtual: R$ 41,85

MITO E
LÓGOS EM
PLATÃO
Um estudo
a partir de
excertos dos
diálogos República, Político e Fedro
Kris Jareski
Sabemos que Platão é um ardiloso filósofo
na composição de seus diálogos, ao misturar
argumentos, mitos, alegorias, metáforas para,
digamos assim, burilar seu discípulo (leitor) e
aprimorar sua capacidade de usar do lógos.
No diálogo Alcibíades, diz Sócrates ao jovem
Alcibíades, diante da pergunta “Quem é
Alcibíades?”: “Alcibíades é sua alma”. Essa
é a resposta que o estudioso de Platão não
pode esquecer.
Páginas: 276
Preço Loja Virtual: R$ 37,20

Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/
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CRIME E
COSTUME NA
SOCIEDADE
SELVAGEM
Bronislaw
Malinowski
Crime e Costume na sociedade selvagem é
um clássico da antropologia, este estudo de
Malinowski foi pioneiro na revelação de que
costumes primitivos considerados "desejos
animalescos de pagão", eram produto de
uma lei firme e de uma tradição rigorosa,
exigidas pelas necessidades biológicas,
mentais e sociais da natureza humana, mais
do que pela emoção desenfreada ou por
excessos irrestritos.
Páginas: 96
Preço Loja Virtual: R$ 27,00

MEU LIVRO
DE ORAÇÕES
Anselm Grün
Autor
reconhecido
mundialmente
por suas
obras sobre
espiritualidade
e autoconhecimento, Anselm Grün traz nesta
nova obra uma seleção de orações que são
oriundas da tradição beneditina e outras, que
estão próximas ao espírito beneditino. O autor
escreveu também orações inspiradas na
experiência das instituições monásticas. Para
os monges, oração significa: oferecer a Deus
sua vida inteira, sua verdade mais íntima, para
que o Espírito de Deus possa permear tudo em
nós, e nos transformar.
Páginas: 272
Valor Loja Virtual: R$ 29,00

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

blioteca
O volume 6 do Vozes
do Paraná, contém
biografias de 30 personalidades marcantes do
Estado. Com 800 fotos
e 640 páginas, cada
volume pesa dois quilos
e 300 gramas. Ele pode
ser adquirido na Livraria
do CHAIN, no site
RoseaNigra.com.br
ou com o autor:
(41) 3243-2530 e
(41) 8809-4144 (Hélio).

CONTRA O CRISTIANISMO
A ONU e a União Europeia como Nova Ideologia
Eugenia Roccella & Lucetta Scaraffia
Um olhar, ainda que seja parcial, sobre tudo o que está
acontecendo, faz descobrir um mundo que, inclusive
por medo do fundamentalismo islâmico, parece querer
substituir toda tradição religiosa por uma ética laica
fundada nos direitos humanos, concebidos como
negociáveis ou modificáveis. É uma ética que tende a
se configurar como religião, que compreende e supera
todas as demais, e que deveria garantir o progresso
universal e a convivência pacífica de qualquer forma de
diversidade. No entanto, a própria recusa em mencionar
as raízes cristãs do Velho Continente na Constituição
Europeia é um sintoma inquietante de uma situação
muito generalizada sobre a condição dos direitos
humanos, esses mesmos direitos aos quais todas as
organizações internacionais fazem referência, mas que,
ao longo dos anos, foram perdendo sua característica
originária de código ético e também o seu vínculo com a
Revelação judaico-cristã.
Número de Páginas: 252
Preço na Loja Virtual: R$42,00
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