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COP21 traz esperança?
A Conferência do Clima em Paris terminou, no sábado, dia 12/12, com muito participantes eufóricos
com os resultados. Nada menos que 195 países
assinaram o documento, comprometendo-se a
lutar para diminuir as causas que estão causando
o aquecimento climático e suas consequências
desastrosas que estamos vendo no mundo. O cardeal Dom Cláudio Hummes, por sua vez, lembrou
que muito se deve à encíclica Laudato Si’, do papa
Francisco. “Um número inspirador de católicos se
mobilizou em todo o mundo”. Outra notícia, que
envolve a questão ambiental veio de surpresa. O
ex-prefeito de Curitiba, ex-governador do Paraná e
urbanista Jaime Lerner apareceu no New York Times
(o jornal mais respeitado do mundo) apresentando
sua pregação de uma “cidade sustentável” revolucionária, como uma grande saída para o combate
à degradação o meio ambiente. Ele confirma a
adoção do Bus Rapid Transit (BRT) como ideal
para o transporte urbano. É contra o “caro” metrô
e o uso indiscriminado do automóvel. Sugere o
aproveitamento de todas as áreas inaproveitadas
existentes nas cidades. Com ideias criativas, podese recuperar áreas degradadas, como ele fez com
a UniLivre.
Neste número também tem muito mais, como
uma entrevista de Aroldo Murá G.Haygert com o
curitibano Diogo Castor de Mattos, 29, procurador
da República, participante de peso na Operação
Lava Jato. A péssima notícia é que ele revela
que a corrupção é generalizada no Paraná. Mas,
junto com a equipe (juiz, ministério público, Polícia
Federal), uma nova geração disposta a fazer uma
limpeza geral) está disposto ir em frente, apesar
das barreiras que certamente está enfrentando.
Num plano mais leve, temos o registro da peregrinação que o advogado José Lucio Glomb, expresidente da OAB-PR, presidente do Instituto dos
Advogados do Paraná e personagem retratado no
"Vozes do Paraná 7", fez no Caminho de Santiago
de Compostela, no norte da Espanha. Sua experiência espiritual é digna de ser conhecida.
Outro advogado (e professor universitário), Antonio Celso Mendes, continua com sua s considerações sobre os “efeitos quânticos”. Agora ele afirma
que expressam latência espiritual.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

NÃO RESISTE MAIS

S

João Elísio Ferraz de Campos *

e alguém contratasse uma pessoa para
administrar a sua casa e, tempos depois,
constatasse que ela não estava cumprindo
o prometido quando se canditara à vaga, que as
finanças estavam um caos, com dívidas no mercado, pagamentos de água, luz e telefone atrasados, equipamentos sem funcionar por falta de
manutenção e, ainda por cima, lhe pedisse mais
recursos para cobrir os rombos e equilibrar o orçamento doméstico, como reagiria?
Esperaria o contrato de trabalho encerrar ou a
mandaria imediatamente - e com argumentos de
justa causa - engrossar as estatísticas do desemprego?
Pois é mais ou menos isso o que acontece com
o Brasil hoje. A presidente Dilma Roussef enganou
os eleitores, produziu o maior déficit da história
do País, os serviços públicos não funcionam ou
funcionam muito mal, o desemprego sobe a cada
dia, estamos em recessão, os investidores se retraíram por não confiarem nas políticas econômicas
do Governo e ela quer aumentar impostos para
tapar os buracos que ela mesma produziu nas
contas públicas. Sua popularidade despencou, sua
base no Congresso se fragilizou e mesmo os partidos que a apóiam já duvidam de sua capacidade
de governar.
E só há dois caminhos institucionais para sair
dessa situação: viver mais três anos de incertezas
até o mandato da presidente se encerrar ou instalar um processo de impeachment, que manterá o
País estacionado na crise atual e os debates políticos no centro das atenções por um bom tempo,
quando todos os esforços devem se dirigir sem
mais demora para a economia.
O Brasil não pode esperar e impor ainda mais
sacrifícios à sua população.
Por isso, a meu ver, a presidente Dilma Roussef,
num gesto de grandeza cívica, deveria renunciar (e

o presidente da Câmara dos Deputados também).
Abreviariam os ritos processuais sem ferir qualquer norma legal, todos nós deixaríamos um pouco de lado os políticos e a política e voltaríamos
nossa atenção para o trabalho com esperança e
confiança no futuro. A presidente sabe que perdeu
as condições mínimas de governar, quanto mais
de nos tirar da crise. O Brasil só sairá da situação atual com um governo de coalizão nacional,
com lideranças capazes de instituir uma espécie
de “economia de guerra”. Nós precisamos de um
governante que reúna prefeitos e governadores
não para pedir que apóiem a volta da CPMF em
troca de uma fatia do bolo de recursos: mas para
firmar um pacto de não gastar enquanto as contas
públicas não se equilibrarem. Nós precisamos de
um governante capaz não de distribuir favores e
privilégios a políticos em nome da governabilidade, mas de fazer com que os políticos o apóiem
porque as propostas e os projetos que defende
são bons para o Brasil e favorecem a sociedade
e não indivíduos. Enfim, nós precisamos de um
governante capaz de reduzir o tamanho do Estado,
deixando-o compatível com os serviços que presta e a custos aceitáveis.
Pode parecer utopia imaginar um País assim,
com lideranças assim. Talvez não se consiga chegar tão longe, mas não custa sonhar com a certeza
de que qualquer situação futura será melhor que
a atual.

* João Elisio Ferraz de Campos,
empresário, conselheiro do Instituto Ciência e Fé de Curitiba, e do
Instituto Democracia e Liberdade, foi
governador do Paraná.
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Os efeitos

QUÂNTICOS

expressam
latência Espiritual
Antonio Celso Mendes *

C

hamamos de efeitos quânticos àqueles proliferação de novidades fenomenais, surgindo
surgentes pela transformação miraculosa e desaparecendo numa recíproca instantaneidadas coisas, como a presença do perfume de. Igualmente, o fato de que tudo no Universo
nas flores, o som no barulho das águas, as noções só adquire sentido pelo conhecimento, a mente
éticas do bem e do mal, os milagres a partir da fé, humana descobrindo a consistência das coisas.
a luz que se dissemina no ar, o pensamento a par- Em complemento, tudo está prenhe de valor, um
tir de nosso cérebro, o fenômeno do amor, etc.
sentimento do bem e do mal que afeta tudo o
Os efeitos quânticos no macrocosmo são um que ocorre. E, finalmente, verificamos que tudo
forte indício de que há uma similitude básica en- poderia não ter ocorrido, o que pressupõe um fortre o mundo atômico e aquele de nossas percep- te sentido de aleatoriedade ou incerteza. Nosso
ções sensíveis, uma verossimilhança só possível sentimento de liberdade é efeito quântico dessa
por suas identidades comuns. Este fator básico de situação.
integração podemos chamá-lo de autoconsciência,
De acordo com o que exprimiu o cientista ameque molda a realidade total de forma semelhante ricano DAVID BOHM, “Em certo sentido, o hoàs nossas percepções, como podemos verificar:
mem é um microcosmo do Universo: aquilo que
- a realidade, produto de nosso conhecimento
é o homem, portanto, é uma pista para o Univer- a procura insistente pela racionalidade e coe- so. Estamos embrulhados no Universo” (apud 50
rência das coisas
Ideias de Física Quântica, de JOANNE BAKER. SP,
- a dinâmica dos processos transformativos, sub- Ed Planeta, 2015, p.162).
missos ao tempo
Esta autoconsciência pode ser entendida ora
- o caráter fugaz dos fenômenos no micro ou no como uma capacidade subjetiva, tipicamente humacrocosmo
mana, ora como uma manifestação inerente ao
- o critério relativista dos sentimentos, as noções Todo do Universo, como fez HEGEL em sua filode bem e de mal
sofia dialética. Possuindo características virtuais
- as incertezas provocadas pelo nosso arbítrio.
e de natureza simbólica, a autoconsciência tem
Chama-nos a atenção, no macrocosmo, a rica muito de semelhança com os efeitos quânticos

que atingem o macrocosmo, um reflexo natural de
correspondência recíproca. Dessa forma, as manifestações autoconscientes abrangem a totalidade
do Universo, caracterizado por probabilidades e
incertezas, mas nem por isso menos reais em seus
efeitos, aparentemente extraordinários (Cfr. AMIT
GOSWAMI, O Universo Autoconsciente. SP, Ed
Aleph, 2008).
Sem dúvida, o Universo não seria o que é sem
a presença de uma sintonia fina que pudesse organizar o caos e as probabilidades que vigoram no
mundo das pequenas partículas, conforme vêm
constatando os cientistas, desde o início da modernidade e que puderam sustentar a transformação das sucessivas etapas que implicaram em seu
surgimento. De fato, tudo só possui consistência
pela hipótese de uma força espiritual que pudesse
dar justificativa ao Universo como ele é, através
das quatro características principais que consubstanciam nosso espírito, a criatividade, a racionalidade, o sentimento e a liberdade.
Contudo, a presença dessa espiritualidade é
virtual, só sendo constatada através de um salto
quântico de aceitação, que supere a dicotomia
perversa entre os mundos micro e macrocósmico,
este completamente diferente do que constitui o
Universo em seu nascedouro.
* 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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JOSÉ LÚCIO GLOMB
detalha sua jornada pelo grande Caminho de
Santiago de Compostela
Personagem do "Vozes do Paraná 7" e presidente do Instituto dos Advogados do Paraná
percorreu 800 km em 33 dias, entre setembro e outubro deste ano. Ele fala sobre a experiência
Aroldo Murá G. Haygert *

J

osé Lucio Glomb, ex-presidente da OAB-PR,
presidente do Instituto dos Advogados do Paraná e personagem retratado no "Vozes do
Paraná 7", nunca escondeu ser um homem de fé
cristã, que pratica no catolicismo com a mulher, a
também advogada Suely, tendo o casal criados os
filhos nos mesmos princípios.
Por isso, não foi nenhuma surpresa para os amigos de Glomb o roteiro, a grande experiência, que
ele viveu entre setembro e outubro, durante dezenas de dias, no Caminho de Santiago da Compostela, na Espanha.
A entrevista a que ele respondeu e as fotos que
a ilustram dão uma ideia da ampla jornada que o
advogado – ao mesmo tempo em que milhares de
outros peregrinos de todo o mundo – fez naquele
roteiro que leva ao local em que (segundo a tradição) – está o túmulo de Santiago, o apóstolo de
Cristo.
Eis a entrevista:
Aroldo - Por que você resolveu fazer o Caminho de Santiago?
Glomb - Há bom tempo vinha pensando sobre o Caminho de Santiago, como uma forma de
agradecimento a Deus por tudo que aconteceu de
bom em minha vida, na vida da minha família. E
para fortalecimento espiritual, pois ele proporciona plena possibilidade de reflexões.
Um peregrino sabe se virar. Priorizei a estadia
em albergues, muitos públicos, outros religiosos e
também muitos privados. Em geral cobram 5 a 10
euros, mas alguns públicos não cobram nada. O
peregrino dá o que quiser.
A - É possível fazer um resumo histórico do
Caminho?
G - O Caminho é uma peregrinação para reverenciar Santiago, o apóstolo, cuja tumba foi descoberta, sobre a qual foi construída uma igreja e,
ao redor, desenvolvida a cidade. Há mais de mil
anos essa peregrinação ocorre, perdendo força na
época do Renascimento, mas reascendendo-se
quando no século 18 a Igreja Católica reconheceu
como verdadeiros os restos mortais de Santiago.
Com a modernidade, ficou a dúvida se prosseguiriam as peregrinações a pé, mas o que ocorreu foi justamente um aumento. Para se ter ideia,
Compostela recebeu em 1985 cerca de 1200 peregrinos, enquanto em 2010 o número passou de
200 mil. Para isto, contribuíram muito as visitas
4

que o Papa João Paulo II fez a Santiago.
A - Há custos junto a alguma instituição, fazendo o Caminho?
G - Não paguei nada a nenhuma instituição, exceto uma taxa de cinco euros à Oficina do Peregrino, em Saint Jean (França), para expedição de uma
credencial. Os custos são baixos, após chegar lá.
A - Explane sobre o roteiro, a quilometragem
andada, período das caminhadas, hospedagem,
os tipos humanos encontrados no caminho…
G - Andei 800 km em 33 dias, iniciando no
dia 13 de setembro de 2015. As caminhadas variavam de acordo com a distância das cidades e vilas
onde estavam os albergues. Poderia ser 18 km ou
até mesmo 32 ou 34 km por dia.
Não é fácil, pois a região passa por muitas montanhas e o sobe e desce é grande. Mas também
existem trechos mais suaves e a paisagem é maravilhosa.
É extraordinário ver pessoas das mais diversas
nacionalidades entendendo-se, ainda que não falem o mesmo idioma, nem o espanhol ou inglês.
Predominam os espanhóis, é claro. Mas temos
muitos alemães, italianos, franceses, americanos,
australianos e canadenses, entre tantos outros. A
humildade e a solidariedade foram as marcas dessa gente que fazia o Caminho.

dos com os quais cruzei, nas cidades e vilas, que
assim falavam tão logo viam um peregrino com a
sua mochila. Não só eram simpáticos, como muito prestativos quando lhes dirigi a palavra, quer
para alguma conversa. Fiquei com uma excelente
impressão do povo espanhol nessa caminhada.
A - Há assistência religiosa ao longo do caminho? Ele pode ser feito individualmente? Como
você fez o Caminho: só ou em grupo?
G - Em quase todos os dias, havia uma parada
com a missa e benção aos peregrinos, ao final do
dia. Onde isto ocorreu sempre existiu um padre,
disposto a uma conversa. No meu caso, parti sozinho para realizar o Caminho, porém ao longo dessa jornada naturalmente fui encontrando pessoas
com as quais seguimos juntos.
No meu caso, no segundo dia encontrei um
canadense e três australianos – um casal e a
cunhada. Dali rapidamente nasceu uma amizade
que nos fez caminhar juntos. Alguns por pouco
tempo, como os australianos, com os quais fiquei
apenas sete dias, mas com Otto, o canadense, fui
até Santiago.
Há poucos dias, recebi uma foto e mensagem
dos amigos australianos, em que dizem que tiveram a sorte de, nesses sete dias, nos fazer amigos
para sempre. Assim é quando há bondade e solidariedade no coração. Quando tudo acontece sem
interesses outros que não de atingir algo comum.

A - O Caminho está fortemente ligado à Igreja, e
ao espírito do Evangelho? Quem dele participa proA - Qual a estimativa do número de peregrinos
cura, essencialmente, um reencontro espiritual?
que passam anualmente por Santiago?
G - O Caminho tem forte ligação com a Igreja
G - Para ter uma ideia, só no último mês de oue o Evangelho. O reencontro ou a reafirmação es- tubro, 25.575 peregrinos percorreram o Caminho.
piritual fica claro nessa peregrinação. As pessoas Eles iniciaram em diversos lugares, principalmente
ficam mais leves, despojadas, ao viver um perí- em Sarria, para fazer os últimos 100 quilômetros.
odo longo, com sacrifícios e orações contínuas. Desde Saint Jean Pied de Port, foram 12% e os
Compartilhando sentimentos e sensações a todo demais espalhados desde diversas cidades. É immomento.
pressionante saber que, em 2014, mais de 237 mil
De minha parte, assim vi o Caminho de Santia- peregrinos conseguiram a Compostela, um certigo. Mesmo aos que o encaram como desafio físi- ficado que é concedido a quem percorre mais de
co, ao final, na missa do peregrino na Catedral de 100 quilômetros.
Santiago de Compostela, observa-se a revelação
Os meses mais movimentados são de julho e
de uma pessoa um pouco diferente daquela que agosto, e os de menos peregrinos entre dezembro e
começou a jornada.
fevereiro, em face do frio, com muita neve. No dia
anterior à minha passagem, muitos lugares estavam
A - Como a população das cidades pelas quais com zero grau. É difícil e perigoso, nesta época.
o peregrino passa se comporta em relação ao caEmbora tenha achado que existiam mais mulheminhante?
res que homes, as estatísticas oficiais são de 45% de
G - "Buen Camino". É o que mais ouvi de to- mulheres. E a maioria entre 30 e 60 anos de idade.
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Glomb em Villafranca del Bierzo, com amigos do Canadá, Austrália e Estados Unidos. Pouco antes de sair do Albergue, para os últimos 100 km do Caminho.
Dona Amélia (na janela) deu um vinho de presente. Glomb se encontra com a esposa Suely, às 10h do dia 16/10, em frente a Catedral. O botafumero, imenso,
que emociona a todos na missa do peregrino, às sextas-feiras, ao meio-dia.
A - Descreva as coisas prosaicas do dia a dia
do caminhante, como as resolvia: a comida, roupas lavadas, hospedagens, a comunicação com o
Brasil…
G - Um peregrino sabe se virar. Priorizei a esta-

dia em albergues, muitos públicos, outros religiosos e também muitos privados. Em geral cobram 5
a 10 euros, mas alguns públicos não cobram nada.
O peregrino dá o que quiser. Nestes casos, observei que todos sempre contribuem com um valor

A origem ao culto de Santiago
O nome ibérico de Santiago provém
do latim Sanctus Iacobus. As origens do
culto a Santiago na Hispânia romana são
desconhecidas. Especula-se que a peregrinação cristã deu continuidade a uma
peregrinação pagã anterior que terminava
no cabo Finisterra (em latim, "fim da terra"), durante muitos séculos considerado
o local mais ocidental do mundo, mas
não há quaisquer referências históricas
que apoiem tal tese. A principal rota de
peregrinação, o Caminho Francês, corresponde a uma antiga rota de comércio
romana, que segue até ao cabo Finisterra. Como no passado, muitos peregrinos
prosseguem até Finisterra depois de
passarem por Santiago e o trecho entre
Santiago e o cabo Finisterra também é
considerado parte do Caminho.
Segundo a tradição, foi em Iria Flávia,
a cidade mais importante da região
durante o período romano, situada a 20
km a sudoeste de Compostela, que o
apóstolo Santiago pregou pela primeira
vez durante a sua estadia de evangelização da Hispânia. O apóstolo chegou à região em 34 d.C. vindo
da Terra Santa. Depois da sua morte por decapitação
em Jafa, na Judeia, o corpo e a cabeça do apóstolo
foram transportados para a Galiza pelos seus discípulos Teodoro e Atanásio numa barca de pedra, que
aportou no local onde é hoje Padrón, então o porto de
Iria Flávia, e que foi amarrada à antiga ara de pedra
que deu o nome à atual vila.
Os discípulos depositaram os restos mortais de
Santiago num local do monte Libredón, onde hoje se
ergue a catedral. Depois de enterrarem o corpo do
apóstolo, os dois discípulos ficaram a pregar em Iria
Flávia. Num monte não muito longe do centro de Padrón, do outro lado do rio Sar, encontra-se um outro
lugar de culto a Santiago: a pedra em cima da qual,
de acordo com a lenda, Santiago celebrou missa.
Em finais do século 8, difunde-se no noroeste da
península Ibérica a lenda de que Santiago Maior tinha sido enterrado nessas terras. Em 812 ou 813, um
eremita chamado Pelágio avistou uma estrela pousa-

da no bosque Libredón, sobre uma urna
de mármore. Isso mesmo comunicou ao
bispo Teodomiro de Iria Flávia, que se
deslocou ao local e ali identificou o achado como sendo o sepulcro de Santiago
com o corpo decapitado do apóstolo,
nos restos de uma antiga capela e de um
antigo cemitério romano.
Os estudos histórico-arqueológicos
levados a cabo no século 20 na catedral de
Santiago revelaram que desde as épocas
galaico-romana e sueva Compostela ora
um lugar importante, onde eram sepultados altos dignitários civis ou religiosos,
muito antes de 813. Isto pode corroborar a
opinião de diversos estudiosos de que foi
Prisciliano, patriarca da igreja galega no século 4, e não Santiago, que foi enterrado no
local. Prisciliano foi decapitado em Tréveris,
Alemanha, em 385, mas o seu corpo teria
sido trazido para o norte da Península.
Segundo outra tradição, os restos
mortais de Santiago Maior estão, na
verdade, na Basílica Saint-Sernin (São
Saturnino), em Toulouse, para onde teriam sido
levadas por Carlos Magno, vindas da Galiza durante
uma campanha contra os Sarracenos.
A promoção de Compostela como centro de
peregrinação teve o beneplácito de Carlos Magno,
que nela via mais uma forma de defender as suas
fronteiras de invasões árabes. A notícia espalhou-se
por toda a Europa cristã e os peregrinos começaram
a acorrer ao lugar do sepulcro, o chamado Campus
Stellae ("Campo da Estrela"), que degenerou no
termo Compostela.
O culto a Santiago estendeu-se por toda a Galiza
e Astúrias no século 9. Afonso III peregrinou em 872
e voltou em 874 com a rainha Jimena, ordenando a
edificação de uma nova basílica, que foi consagrada
no ano 889. É durante o reinado de Afonso III que
a peregrinação a Compostela chega aos Pireneus.
No século 10 começou a desenvolver-se o Caminho
Francês, passando a haver peregrinos vindos de
Tours, Limoges e de Le Puy.
(Fonte: Wikipedia)

justo. A alimentação é muito boa, principalmente
com o menu do peregrino, que existe em todos
os lugares. E de baixo custo, com a oportunidade
para escolher entre três pratos de entrada e mais
outro prato principal. Além de sobremesa, pão e
vinho. Este da melhor qualidade em todos os lugares. Já conhecia o vinho espanhol, mas fiquei fã,
principalmente do tempranillo.
Aliás, como curiosidade, existe até uma fonte
de vinho gratuito aos peregrinos, mas ninguém
exagera! Há um ditado que diz: “Com vinho se
faz o Caminho”.
Pouca roupa, mochila leve, esse é um dos mandamentos. Para isso há necessidade de lavar a roupa, o que fiz sem nenhum problema, ainda mais
com esses tecidos modernos, que secam rapidamente. Alguns prendedores de roupa fazem parte
da bagagem.
Cuidar dos pés é tarefa árdua, difícil, pois não
há descanso. Ainda que sem qualquer dor muscular, sofri muito com bolhas, a ponto de caminhar
mais de 200 quilômetros atormentado por elas.
No fim, tudo deu certo.
Foi uma cota extra de sacrifício. E a maioria das
pessoas enfrenta isso.
A - Como se sentiu, enfim tocado pela mensagem espiritual do roteiro?
G - Sempre fui homem equilibrado, mas é impressionante como há uma influência do Caminho no balanço final. Fiz profundas e concentradas orações durante todo o Caminho, com reflexões que envolveram
não só minha vida pessoal e familiar, como também
a preocupação com nosso país, alvo de roubalheiras
perversas, que impedem a felicidade da população.
Confesso que pedi muito a Deus, pois só ele
pode resolver tudo. Que ele ilumine as pessoas
que podem fazer a diferença. Que contenha a
violência, a guerra em todo mundo. Utopia, dirão
alguns. Um sonhador fora da realidade, dirão outros. Mas prefiro acreditar que um dia desses algo
vai mudar, pois como diz a música, “se foi para
desfazer, por que é que fez?”
O Caminho provoca emoções, sensações e pensamentos que só aqueles que acreditam em Deus
podem avaliar. Tenho belas histórias para contar
e as contarei um dia. Dou meu testemunho que vi
a maioria dos peregrinos felizes e agradecendo a
Deus cada passo no Caminho.

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
presidente do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba; autor da coleção Vozes
do Paraná - Retratos de paranaenses (já no 7º Volume).
aroldo@cienciaefe.org.br
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‘Acordo histórico’ ou ‘marco de uma nova
era’ formam opiniões positivas sobre COP-21
Odailson Elmar Spada *

A

para a elevação da temperatura terrestre, resultanmídia, no mudo inteiro, estampou com
do em instabilidade meteorológica.
destaque que a Conferência do Clima
em Paris (COP-21) terminou no sábado
3- Quente e abafado - Diversas atividades hu(12/12) com um ‘acordo histórico’, quando 195
manas resultam na emissão de dióxido de carbono
países e ratificaram o documento que obriga os
(CO2) e outros gases-estufa, os quais agem como
signatários, a partir de 2020, a manter o aqueciuma manta de isolamento térmico sobre o globo
mento global “muito abaixo de 2oC”, segundo reterrestre.
lato da BBC Brasil.
A agência estatal alemã Deutsche Welle, por
4- Migração de espécies - Condições dos ecossua vez, completa afirmando que “o acordo foi
sistemas são alteradas. Vegetais e animais são afecelebrado como um "marco de uma nova era", um
tados.
pacto histórico para reverter a crise climática”.
A ministra do Meio Ambiente Izabella Teixei5- Vítimas humanas do clima – Ilhas habitadas esra ao falar com a presidente Dilma Rousseff no
tão sendo inundadas, enchentes, maremotos, etc..
telefone, disse estar "radiante" com o pacto. "O
Brasil está muito satisfeito com o acordo. Re6- Insegurança e guerra - Políticos e acadêmicos
flete todas as posições que o governo brasileiro
o
tendem, cada vez mais, a também encarar a mudefendeu", declarou a ministra. "Nós, brasileidança do clima como uma ameaça à segurança.
ros, estamos exaustos, mas satisfeitos. Não é um
acordo trivial."
7- Causas claras - Segundo o Banco Mundial,
São vários os pontos positivos do Acordo de PaA gradual alteração do clima no planeta é um
ris, mas o mais comemorado foi a determinação dos maiores desafios do mundo atual, e que terá mais de 80% do CO2 lançado na atmosfera prode chegar até 2100 com emissões líquidas zero, grande impacto sobre as gerações futuras. Enten- vém da queima de combustíveis fósseis, sendo
ou seja, os gases-estufa que forem liberados ao re- da melhor a problemática, suas causas humanas e quase a metade oriunda do setor energético.
dor do globo pelas atividades humanas
8- Solução global - Líderes de mais
serão compensados. Seria, então, o iníde 190 países se encontram de 30 de
cio de uma economia neutra em carbonovembro a 11 de dezembro de 2015,
no, a chamada "descarbonização".
em Paris, para a 21ª Conferência do CliMas nem todos ficaram contentes.
ma das Nações Unidas (COP21), com o
Alguns países, como a Nicarágua, maobjetivo de fechar um novo acordo glonifestaram preocupação com pontos
bal ser implementado a partir de 2020,
não atendidos no acordo. Segundo o
em substituição ao malfadado Protoconegociador brasileiro Luiz Alberto Filo do Kyoto.
gueiredo, isso é normal. "Nem todos
A finalidade da cúpula é que os pavoltam para casa com suas demandas
íses definam metas de emissões, a fim
atendidas. Mas o Acordo de Paris está
de assegurar que a temperatura média
oficialmente adotado."
terrestre não se eleve mais de 2ºC em
Já o ambientalista, Alexandre Prarelação à época pré-industrial.
do, do Instituto Arapyaú, explica: “O
documento ficou bastante prejudicial
9- Limitar a mudança - A meta dos
porque retirou um princípio que rege
2ºC é um limite internacionalmente
essa tensão entre os ricos e os pobres,
aceito.
que é o de responsabilidades comuns, Laurent Fabius, Ministro das Relações Exteriores da França, no anúncio
porém diferenciadas. Além disso, para do Acordo de Paris, na COP-21
10- De grão em grão... - Para um
os países mais pobres, como Banglasimples cidadão, é grande a sensação de impodesh, tem a questão dos recursos financeiros para como contribuir para combatê-la.
tência diante de um dos maiores desafios atuais
compensar os danos que já estão acontecendo devido às mudanças climáticas, o chamado loss and
1- Não ponha a culpa na meteorologia - “Mu- da humanidade. Contudo, todo esforço é válido.
damages, que foi muito negociado até agora e que, dança climática” refere-se às alterações nos pa- Deslocar-se de bicicleta, em vez de usar o carro,
no texto base, consta em apenas duas linhas”.
drões do planeta. Também se refere a tempesta- ajuda a cortar as emissões de CO2 – assim como
des mais frequentes e violentas, assim como secas desligar as luzes e o condicionador de ar ou a camais longas e inclementes, ou até mesmo extre- lefação, quando não se está em casa.
EUFORIA
De modo geral, no entanto, o clima foi de eu- mos de frio.
foria.
Por quê euforia? Alguns fatores têm angustiado
2- O fator humano - As condições climáticas escientistas e a polução em geral. Mas os políticos tão em transformação constante, também devido
e a economia reconheciam o aquecimento global, a fatores naturais, como a distância da Terra em
* Odailson Elmar Spada é jornalistaprovocando mudanças climáticas. Consequência relação ao Sol ou atividade vulcânica. Nas últieditor de especiais no jornal Diário
da poluição atmosférica, aquática, desmatamen- mas décadas, porém, a ciência passou a observar
Indústria & Comércio e responsável
tos e outras. Acreditavam que isso não afetaria eles. como o fator humano tem afetado o clima, com a
pela edição e editoração do jornal
O resultado da COP-21 mostra que finalmente se emissão de gases causadores do efeito estufa, desUniversidade Ciência e Fé.
acordaram para a situação crítica do planeta.
matamento e outras atividades têm contribuído
6

Nada menos que
195 países se
comprometeram a
diminuir as ações que
estão destruindo o clima
do planeta. A meta é
manter o aquecimento
global abaixo de 2 C
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Féis unidos pela ação climática
Dom Cláudio Hummes

"Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz."
Cardeal relembra a encíclica Laudato si', do papa Francisco, como
base para a COP-21

E

ssas palavras da oração popular, atribuída
a são Francisco de Assis, me vêm à mente
quando os negociadores internacionais e
as religiões do mundo reúnem-se em Paris, buscando enfrentar a mudança climática.
Como o papa Francisco recordou em sua encíclica Laudato Si', a paz e a proteção da criação
são objetivos unidos. Seus antecessores e muitos
outros líderes religiosos têm ensinado o mesmo.
Na preparação para as negociações da Conferência do Clima de Paris (COP-21), um número
inspirador de católicos se mobilizou em todo o
mundo. Muitos estão agora na capital francesa,
uma cidade que tem mostrado ao mundo o significado da esperança, para levar a voz da fé a estas
negociações.
Aqui e em todo o mundo, em eventos inter-religiosos e seculares, incluindo as Marchas Climáticas Globais, ativistas católicos do clima estão de
mãos dadas com seus irmãos de diversas comunidades de fé –incluindo outras denominações. De
São Paulo a Berlim, de Londres a Manila, todos
clamam pelo planeta, pelos pobres e indígenas e
pelas gerações futuras.
Neste sábado (28/11) me juntei aos represen-

tantes de outras religiões para entregar às autoridades das Nações Unidas e do governo francês
uma petição, com assinaturas de pessoas de todo
o mundo, que clama para que ajam de forma decisiva, antes que seja tarde demais.
Foi uma honra representar os católicos –crianças, homens e mulheres unidos em todos continentes e culturas– que se fizeram instrumentos da
paz de Deus assinando a petição do Movimento
Católico Global pelo Clima (MCGC).
Inspirada pelo papa Francisco e pela encíclica
Laudato Si', afirma a petição: "Apelamos a vocês
para reduzir drasticamente as emissões de carbono de modo a manter o aumento da temperatura
global abaixo do limite perigoso de 1,5oC, e para
ajudar o mundo mais pobre a lidar com impactos
das mudanças climáticas".
Nós que assinamos esta petição conhecemos os
impactos dos combustíveis fósseis. Nossa atmosfera retém mais e mais a energia do sol. Essa realidade se agrava com a devastação das florestas.
Hoje muitas comunidades, especialmente as
mais vulneráveis, sofrem com os resultados: o
aguilhão da seca; a devastação das inundações súbitas e maciças; a mudança de espécies nas águas

em que as famílias pescaram durante séculos.
A oração de são Francisco continua: "Onde
houver desespero, esperança; Onde houver trevas,
luz; E onde houver tristeza, alegria". Não são palavras vazias; a oração pede a coragem de viver
com amor sacrifical a todas as coisas e vidas que
Deus criou.
Em Laudato Si' o papa Francisco ensina que
se nós, como são Francisco, "sentirmo-nos intimamente unidos a tudo o que existe, então, a sobriedade e o cuidado surgirão espontaneamente.
A pobreza e a austeridade de são Francisco não
eram mera aparência de ascetismo, mas algo muito mais radical: a recusa em transformar a realidade em um objeto a ser simplesmente usado e
controlado".
Se esse objeto é uma pessoa ou nosso planeta,
você e eu somos chamados a cuidar de tudo o
que Deus criou e não a abusar dele. Não podemos
ficar parados enquanto outros o fazem.
Por isso, juntei-me aos meus irmãos católicos
na exortação aos negociadores da COP-21, clamando que desenvolvam as estruturas internacionais necessárias para a justiça climática e, também, para a temperança, a prudência e a firmeza
que, com a graça de Deus, protegerão a criação e
ajudarão a trazer a paz a todo o mundo.

* Cardeal Dom Cláudio Hummes,
81, foi arcebispo de São Paulo
(1998-2006) e prefeito da Congregação para o Clero no Vaticano
(2006-2010)
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Seu evento acontece aqui
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Como construir uma

Cidade sustentável

Jaime Lerner

A

s cidades têm um significativo impacto
nas mudanças climáticas: estima-se que
essas áreas urbanas são responsáveis
por 75% das emissões do efeito estufa… (-) Se a
maioria da população mundial vive em cidades, e
as atividades urbanas têm um largo impacto ambiental, é delas que virão as soluções para o meio
ambiente”.
Em síntese, este é o resumo da mensagem de Jaime Lerner, no artigo “Como construir uma cidade
sustentável”, que o ex-prefeito de Curitiba, ex-governador, urbanista e arquiteto publicou na edição
de segunda-feira (07/12), no New York Times.
Longo, o ensaio de Lerner equivale a uma aula
especial nestes dias em que o mundo parece se
comprometer em Paris para evitar o caos ambiental.
Assim, registra o jornal alguns fragmentos do
artigo que a pintora Bia Wouk me manda, recomendando que se acesse ao texto do NYT.
Diz Lerner: “Creio firmemente que as cidades
podem prover as soluções para os desafios com
que elas se defrontam e nós nos defrontamos; que
cada cidade, independente do seu tamanho e riqueza, pode significativamente implantar (as soluções) em dois ou 3 anos; e que são elas o último
refúgio de solidariedade da nossa sociedade”.
Lerner observa que, como as megacidades
vão crescendo mais, e mais populações deixam
as áreas rurais, cada cidade deveria priorizar três
pontos que têm grande impacto na qualidade da
vida urbana, começando por achar respostas que
sustentarão nossa sociedade em longo termo: mobilidade, sustentabilidade e sociodiversidade.
Para Lerner, as cidades “devem ter prioridades
sobre os carros; as pessoas devem ter prioridade
sobre os carros; carros têm sido produzidos por
pouco mais de cem anos, mas o espaço que eles
têm tomado e o total de infraestrutura que demandam são extremamente altos”.

CARRO USURPADOR

Uma frase de grande efeito – e que pode gerar

8

"Lerner reafirmou ser contra a implantação de metrô para
solucionar a questão de mobilidade urbana: sua construção é
muito cara, ao contrário do BRT."
muitas reflexões -, é aquela com a qual o urbanista se refere ao carro, numa cidade sustentável:
“- Os carros são os cigarros do futuro”, evitado
pelos que têm bom senso.
A preferência deve ser dada ao transporte público, uma velha pregação que o urbanista curitibano faz desde o começo de 1970.
E observa mais, nesta linha, Jaime Lerner:
“Carros ocupam mais espaço que qualquer ser
humano. E, em média, o espaço para estacionamento de um carro ocupa 25 m2. Ora, seu carro
ocupa 25 m2 nas proximidades de sua casa. Se

"... cada carro ocupa 50 metros
quadrados de área de estacionamento,
sendo 25m2 em casa e 25 m2 em no
trabalho. Essa área poderia ser usada
para livrarias, cafés, mercearias...
praças..."
você o dirige para o serviço, ocupa outros 25 m2
nas proximidades de seu trabalho, isso significa
que um total de 50 m2 são imobilizados para o
estacionamento do veículo.
E mais diz Lerner:
“Pense, por outro lado, nos incríveis benefícios
se, pelo menos, parte dessas áreas fossem usadas
para combinar casa e emprego; e fossem (esses
espaços) apropriados pelo pequeno edifício de
negócios comunitários, como padarias, cafés, livrarias, floriculturas e escritórios, ou por pequenos
parques verdes”.

O BRT É NOSSO

O ponto mais saliente, na minha opinião, do
artigo de Lerner é a insistência com que mostra
ser o Bus Rapid Transit (BRT) – ônibus transitando
em canaletas exclusiva, tal como implantou com
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a rede de expressos em Curitiba em 1974 – como
a melhor alternativa de mobilidade urbana. Para
qualquer cidade de porte.
A prioridade pela mobilidade urbana deveria
prover um confortável e seguro uso do transporte público. Cada modal (trem, metrô, ônibus, taxi,
bicicleta) deve operar otimamente e estar integrado numa “network do trânsito”, opina.
Lerner reafirmou ser contra a implantação de
metrô para solucionar a questão de mobilidade urbana: sua construção é muito cara, ao contrário do
BRT, sistema hoje replicado em cidades como Rio
de Janeiro, Beijem, Seul, Bogotá... “São mais ou
menos 220 cidades – disse – que adotam o BRT”.
É taxativo quando assegura:
“Minha crença é que o futuro do transporte público repousa em sistemas como o (BRT), identificado por alguns como ‘metrô de superfície’. (…)”
Em sua visão o ex-prefeito de Curitiba, com
quem nasceu o BRT, vê um novo modelo:
“Eu vejo o BRT, no futuro, tornando-se um sistema movido por veículos a eletricidade, com pneus,
correndo em faixas exclusivas, reabastecendo-se
em cada parada”.

EVITAR DESPERDÍCIOS

Recomenda Jaime Lerner, diante das questões
de sustentabilidade, que a chave para resolvê-las,
é evitar o desperdício de energia, tempo e recursos. E que cada um use seu carro comedidamente,
assim como promova a reciclagem do que pode
ser reciclado.
Uma cidade saudável, na opinião de Lerner, é
uma estrutura integrada de vida, trabalho e movimento. Isso requer um desenho urbano que respeita a terra e a área do ecossistema: a topografia,
fontes de água e a vegetação.
Esse desenho deve guiar investimentos públicos e privados, envolvendo o inteligente uso da
densidade, compactação e a mistura de usos.
CIDADE-ESPERANÇA
“A cidades devem oferecer esperança, não de-

sespero. O senso de identidade dividida, o sentimento de pertença a um lugar específico amplia a
qualidade de vida. A cidade deve prover pontos
de identidade aos quais as pessoas podem se referenciar e conectar – rios, parques, edifício públicos. Tais espaços contam histórias e protegem
as memórias, como um diário ou um álbum de
retratos de família. Ao mesmo tempo a identidade
da cidade é preservada…”
E opina Lerner:
“Uma cidade não pode ter guetos, com áreas
de ricos e pobres, ou para pessoas de grupos étnicos específicos, ou grupos de certas faixas etárias.
Muros e cercas são barreiras ilusórias de proteção:
segurança deve existir em função do respeito e da
civilidade, que derivam garantir a integração e coexistência”.
Para Lerner, o desenho da cidade deve ser a
construção coletiva, partilhando sonhos, de tal
forma o sentimento de corresponsabilidade informe nossos esforços.
Não acha o urbanista que o consenso deve ser
encontrado em cada passo do caminho. “A pro-

cura pelo consenso absoluto pode se dirigir
para um estado de paralisia”.
Para ele, “democracia não é o consenso,
mas permanente conflito que a sociedade
tem de arbitrar com grande sensibilidade.
Políticas de longo alcance devem ser ajustadas por meio de constantes feedback do
povo”.

UNILIVRE

Jaime Lerner dá muita ênfase à Universidade Livre do Meio Ambiente (UniLivre),
que criou em sua primeira administração na Universidade Livre do Meio-Ambiente (UniLivre)
Prefeitura de Curitiba. Deu novas definições
a uma área então degradada, fazendo nascer um publicado no mais importante jornal de todo
parque urbano devotado a discussão ambiental. mundo apenas reafirma a prédica que o exLocal onde também se ensinam práticas de sus- prefeito de Curitiba começou a enunciar no
tentabilidade.
começo dos 1970. E que, por “coincidência”, é
Citou o fato como exemplo de acupuntura ur- apropriada amplamente por todos os que estão
bana.
– quarenta anos depois – em busca de soluções
Para mim, que acompanho Lerner desde os para cidades sustentáveis. É a nova pregação do
primeiros dias da grande intervenção urbana momento. Uma prova de que Lerner não falou
que ele promoveu em Curitiba, o artigo agora no deserto.

NOTA:
Bia Wouk recomenda o acesso ao link com a íntegra do artigo de Lerner: “Bárbaro! Viva Jaime!” - http://
www.nytimes.com/2015/12/07/opinion/how-to-build-a-sustainable-city.html?emc=edit_ty_20151208&nl=opin
ion&nlid=32269818

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
presidente do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba; autor da coleção Vozes
do Paraná - Retratos de paranaenses (já no 7º Volume).
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Curso já realizado
em Curitiba, Londrina,
Terra Roxa, Guarapuava,
Cascavel e Cianorte (PR),
São Paulo (SP),
e Brusque (SC)
Consulte
para realização
em sua cidade.

Com a professora Sonia Lyra, PhD
(Curriculum: www.cnpq.br - CRP 08/0745)
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Imaginação Ativa - Teoria e Prática é um método de introspecção psíquica desenvolvido e experimentado por JUNG, muito semelhante aos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Semelhante também
ao trabalho com o corpo onírico desenvolvido por Arnold Mindel (Analista Junguiano da Suíça) onde postula-se o confronto do eu com as imagens do inconsciente. Curso de Extensão Universitária em dois módulos.
Aulas sábados e domingos das 8h às 18h - As datas anunciadas são do primeiro módulo.

12 e 13 de MARÇO em GUARAPUAVA - PR
Contatos | Coordenação: Luciane K. P. Pauli, 42-9973-8576, lucianepauli@gmail.com CRP 08/10807
Ministrante: Sonia Lyra, 41-9990-0575, sonia@ichthysinstituto.com.br CRP 08/0745

www.ichthysinstituto.com.br
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Diogo, da Lava Jato,
vê corrupção ilimitada
P

or muito tempo a repercussão da Operação Lava Jato restringiu-se basicamente ao
juiz federal Sérgio Moro e ao procurador
geral da República, Rodrigo Janot. Nos últimos
meses, outros membros dessa força tarefa foram
aparecendo para o grande público, como Deltan
Dallagnol, 35, que muitos denominam “chefe” da
Lava Jato, erroneamente. Pois no Ministério Público Federal não existe a figura do chefe. Cada
procurador tem enorme autonomia – é quase uma
entidade à parte, podendo suscitar as mais diversas iniciativas para realizar suas atribuições, independente de hierarquias.
Dallagnol é apenas uma espécie de coordenador
da Lava Jato no âmbito do Ministério Público Federal. Atua a partir de Curitiba, onde, de fato, a operação concentra suas exemplares e surpreendentes
atividades, no âmbito do MPF, Polícia Federal e Justiça Federal (com o juiz Sérgio Moro, a maior identidade dessa renovadora expressão de investigar e
fazer justiça). Ela mesmeriza o país, é certo.
Nos meses de outubro e novembro deste ano, o
mais jovem membro da Lava Jato atuando no MPF,
o curitibano Diogo Castor de Mattos, 29, procurador da República, começou a aparecer nos
horários nobres dos telejornais nacionais, dando
entrevistas sobre a Lava Jato, revelando situações
surpreendentes da operação.
Diogo usa barba cerrada, “não mostra os dentes” – como se dizia antigamente sobre pessoas de
ares de poucos amigos. É polido, focado no que
faz, embora um tanto angustiado com o tempo
que ele administra entre as pressões da operação
do MPF e aulas no Curso de Direito da PUCPR,
onde leciona Direito Penal.
A impressão que dá é que ele nunca desliga,
consulta o relógio com insistência, tem tempo curto
para a entrevista, caso desta concedida a IDEIAS.
Diogo é parte de uma nova geração de procuradores da República (MPF), juízes, delegados federais e auditores fiscais da Receita Federal que
conquistaram suas posições longe de influências
políticas, por concursos, pura meritocracia, nascido sob a democracia. Uma geração que “não tem
rabo preso”, assinala. É gente que tem um irrestrito
senso ético a preservar.
Eles falam sem temores, como é o caso de Diogo de Mattos, para quem o caso da corrupção na
Receita Estadual seria um exemplo de que o “Paraná é um estado extremamente corrupto”. Historicamente corrupto, vem desde os anos 1980, disse.
Diogo nasceu em 18 de junho de 1986, em
Curitiba. É filho de Delivar de Mattos (in memoriam), que foi procurador do MPE do PR, e de Cristina Jobim Castor de Mattos, e sobrinho de Belmiro Valverde Jobim Castor, que se notabilizou na
vida pública também por não compactuar com

corrupção em qualquer âmbito da vida.

PARA ENTENDÊ-LO

Diogo Castor de Mattos estudou no Colégio
Santa Maria, depois no Colégio Dom Bosco.
- Graduado em Direito em 2009 pela PUCPR;
- É Mestre em Função Política do Direito pela
UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná (2015);
- Foi aprovado em concurso para Defensor Público Federal, mas não assumiu a vaga – em 2010;
- Foi aprovado em concurso para Procurador Federal da Advocacia da União – em 2010. Assumiu
o cargo em junho de 2011;
- Fez concurso para Promotor de Justiça do Paraná, assumindo em julho de 2012;
- Em fevereiro de 2013, assumiu o cargo de Procurador da República, em que permanece até o
momento;
- Passou um ano em Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná. Em março de 2014, foi convocado para integrar a então recém-criada equipe da
força tarefa da Operação Lava-Jato. Convocado
por Deltan Dallagnol (idealizador do projeto);
- É professor de Direito Penal na PUCPR.

COMEÇO DA LAVA JATO

Aroldo - A partir do quê foi idealizado o projeto da Lava-Jato?
Diogo - Foi idealizado em 2014, após a prisão
de Alberto Youssef em 17 de março.
Dada a magnitude do que se apresentava na
época, o colega Deltan achou que era conveniente pedir ajuda para montar um grupo de procuradores, que depois ficou conhecido como "força
tarefa".
Eu fui estagiário do Deltan em 2009. Coincidentemente, o pai dele foi colega do meu pai (MP
Estadual do Paraná).

A - A Lava-Jato nasce com novas características no processo de investigação contra corrupção,
ou ela seguia uma continuidade de trabalho do
Ministério Público?
D - No começo era uma operação comum da
Polícia Federal. O trabalho é sempre em conjunto.
A Receita Federal também participa.
A - Quando você entrou, era novo no processo.
Sentiu uma grande diferença na Lava-Jato?
D - Com certeza. A complexidade das investigações, crimes financeiros e econômicos – que
era minha área de estudo e pesquisa. Minha tese
de dissertação era intitulada "A seletividade penal
da utilização abusiva de habeas corpus em crimes
de colarinho branco".
Basicamente fala sobre o casuísmo decisório

10 | DEZEMBRO 2015 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

dos tribunais quando versam sobre crimes de elite.
Por exemplo, o crime de um traficante é tratado
de forma muito mais rígida que o crime cometido
por um empresário.

O DEDO NA FERIDA

A - Na sua tese você colocava o dedo na ferida...
D - Eu criticava os tribunais federais que estavam sendo lenientes e casuístas.
A - A tese teve repercussão?
D - Foi aprovada. Teve de recomendação de
publicação. O orientador foi Gilberto Giacóia,
procurador geral de justiça do Paraná; da banca,
fizeram parte também Elieser Gomes e Walter
Santin. A revista Veja fez duas matérias sobre o
trabalho, recentemente [julho].
A - Você vê em seu trabalho um sintoma de
acumpliciamento do aparelho judiciário diante
do colarinho branco?
D - A criminologia fala justamente isso.
A - Na sua opinião, inicia-se com a Lava-Jato
um novo paradigma. Como você o define?
D - Acho que é uma intolerância a essa corrupção sistêmica e generalizada que vivenciamos nas
esferas privadas e públicas do país. Até a decisão
do Supremo de ontem [prisão de Delcídio] está aí
para mostrar.
Esse novo paradigma nasce com o juiz Sérgio
Moro.
A - Pode citar nomes da Polícia Federal que
foram vitais nesse processo?
D - Marcio Anselmo e Igor Romário, delegados.
A - Como nasceu em você essa visão que o caracteriza como alguém que "espicaça" a corrupção?
D - Acho que é uma questão de família. Sempre
tive esse inconformismo, essa indignação. Muito
politizado, desde criança, de querer saber sobre
política. Lia jornal.
Mas não pertenci a nenhum movimento estudantil. Até porque minha politização me permitiu
verificar que os partidos políticos no Brasil não são
sérios. Desde criança eu tinha essa percepção de
que eles não eram ideológicos, e sim econômicos.

ONZE PROCURADORES

A - Vamos qualificar a Lava-Jato
D - A operação é formada por onze procuradores, atualmente em Curitiba. Em torno de sete
delegados, também daqui. Dezenas de policiais –
quarenta, acredito. Pelo menos uma meia dúzia

de auditores fiscais (da Receita Federal).
Cito (com destaque) Roberto Leonel, auditor
fiscal da Receita Federal. Chefe do Setor de Inteligência.
A - Quais as principais características dele e
dos delegados que você citou?
D - Todos muito perseverantes, muito bem preparados. Para se atuar nisso você precisa ter uma
boa bagagem.
O grupo sabe trabalhar em equipe. É uma característica imprescindível, pois as decisões não
são tomadas individualmente.
A - Você pode fazer uma análise de como se
comporta a nova geração de juízes, delegados e
promotores?
D - Eu acho que é uma geração que já vivenciou um regime democrático, a Constituição de
1988, não tem "rabo preso" e que não deve favor
a ninguém... Idealista, formada por pessoas vocacionadas.

SEM PARTIDOS

A - E você nunca se ligou a nenhum partido
político?
D - Não. E nunca vou me ligar. É uma questão
pessoal. PT e PSDB, pra mim, é tudo "farinha do
mesmo saco".

A - O que vem, mais ou menos de imediato?
A Lava-Jato vai durar muito tempo ainda? Vai se
desdobrar? Com ela nasce uma nova escola de
Ministério Público, de Polícia? Como você vê a
operação? É simplesmente um episódio em torno
da roubalheira da Petrobras?
D - A gente espera que não. Temos um trabalho
firme com as medidas anticorrupção. Medidas legislativas para mudar o sistema. Por exemplo, tornar os processos mais rápidos, porque atualmente
o sistema é muito moroso.
A - Mas isso depende de uma mudança estrutural
D - Sim. Mas estamos trabalhando para fazer
projetos de lei de iniciativa popular. Coletando assinatura. No momento, temos 710 mil. É assim que

acreditamos que podemos transformar o Brasil.
A - Há alguma novidade se encaminhando nos
desdobramentos da Lava-Jato?
D - Para esse ano, não.
A questão do Delcídio foi uma novidade, um
marco histórico. A gravação foi didática.
Foi preparada pelo próprio Bernardo Cerveró.
Eu não participei [da investigação], porque foi
da alçada de Brasília.
A - Como vocês lidam quando pessoas falam
que "isso é perseguição política, porque só tem
gente do PT"? Essa ideia de que se você está denunciando um partido, é a favor do outro?
D - Inconformismo normal de quem está sendo
investigado. A gente encara com naturalidade. Investigamos fatos, não pessoas nem partidos.
Pessoalmente, acho que corrupção não tem bandeira nem partido. É uma questão de sistemas de po-

A percepção que eu tenho é de que a
justiça estadual é mais "conservadora".
Vemos algumas decisões de soltura
inexplicáveis, como, por exemplo, a de
Luiz Abi...”
der. Um sistema já corrupto, independentemente de
quem estiver lá. Por exemplo, o estado do Paraná.
Acho que é um estado extremamente corrupto.
A - Mas por quê? Quais os indicativos gerais?
D - É só ver esses escândalos da Receita Estadual, e você tem uma noção da corrupção já enraizada nesse estado há décadas.
Fala-se que desde a década de 80 paga-se propina pro auditor fiscal.
Sempre o mesmo esquema de direcionar campanhas, promover o enriquecimento pessoal de
agentes públicos...
A - E qual é a tendência de que aflora nesses

escândalos recentes?
D - A percepção que eu tenho é de que a justiça estadual é mais "conservadora". Vemos algumas decisões de soltura inexplicáveis, como por
exemplo a de Luiz Abi...
Corrupção não está vinculada a um partido.
Tanto que no Paraná é o PSDB, e esses escândalos
estão aflorando, gravíssimos...
A - Há pessoas que tentam plantar algo contra
vocês?
D - O que tentam é produzir dossiês, notícias
de internet...
Podem descobrir uma que se fez na 4ª série...
Teve uma época em que compraram dossiês
em relação aos delegados. Coisas pessoais, da
vida pessoal. Quando não se consegue rebater os
fatos, bate-se no interlocutor.
A - Você acredita que houve vazamento da delação do Cerveró? E quem teria vazado?
D - Não tenho conhecimento direto sobre esse
assunto, por isso é difícil de responder.
Quanto à polícia, temos dificuldade de falar,
pois eles ficam do outro lado da cidade. Ficamos
sabemos de coisas pela imprensa.
A - Vocês têm um processo de colaboração
com o Ministério Público Estadual?
D - Somos bastante amigos. O próprio [Gilberto] Jacoia foi meu orientador de mestrado. O pai
do Deltan é procurador aposentado. Meu pai foi
procurador.
Fui promotor durante nove meses, em Jaguariaíva e Guaratuba, as duas principais comarcas.
Carlos Fernando foi promotor. Januário, colega
aqui, foi promotor.

Aroldo Murá G.Haygert é jornalista;
presidente do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba; autor da coleção Vozes
do Paraná - Retratos de paranaenses (já no 7º Volume).
aroldo@cienciaefe.org.br
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Não tropece na língua

CANHOTO, DIUTURNO, ENUNCIAR,
EXPERTO, GOLS
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

> Canhestro, canhoto
Seu emprego na fábrica de artefatos manuais, na seção de miniaturas de
palha, não durou uma semana, porque ele era canhestro.
Ninguém perde o emprego só por ser canhoto, não é mesmo? Canhoto é
palavra usada para designar pessoa mais hábil com a mão esquerda; o contrário, para chamar quem utiliza mais a mão direita, é destro ou manidestro.
Canhestro significa inábil, desajeitado, desengonçado. A propósito: quem
utiliza as duas mãos com a mesma facilidade é ambidestro.

> Diuturno, diurno
Passou suas noites e dias à cabeceira dos doentes, mas esse trabalho diuturno jamais foi reconhecido pela direção do hospital.
Diuturno é o que tem longa duração; contínuo; que acontece ou se sustenta por muito tempo. Diurno é o que se faz ou acontece num dia (movimento diurno) ou que se faz ou acontece de dia, durante o dia (contrário de
noturno).

> Enunciar, enunciação, anunciar

> Gol, gols, golos, gois
Foram seus belíssimos gols que lhe justificaram a fama.

A aplicação da fórmula enunciada no decreto foi contestada de imediato.
Enunciar = exprimir, declarar, expor. Enunciação ou enunciado = expressão, declaração, proposição. Anunciar = dar a conhecer, noticiar, pôr anúncio de; indicar; predizer.

> Esperto, experto

Entre as possibilidades de plural, a mais utilizada é aquela à moda inglesa:
gols (o inglês mesmo é “goals”). Há pelo menos 20 anos as novas edições de
dicionários admitem o plural à inglesa e toda a imprensa escreve gols. No
Brasil praticamente não se usa nem golos (termo lusitano) nem gois (forma
artificiosa).

Que menino interessante e esperto!
Esperto quer dizer arguto, vivo. Também há experto, com x: aquele que
tem experiência ou conhecimento prático, o perito, o especialista, que muitas vezes é chamado entre nós pelo original inglês “expert”, por causa da
pronúncia idêntica de experto e esperto.

* 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.
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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; Museu Paranaense.
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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Sua Biblioteca

A INVENÇÃO DA BRASILIDADE
Identidade nacional, etnicidade e políticas de
imigração
Jeffrey Lesser

O PÓS-MODERNISMO
J. Guinsburg e Ana Mae Barbosa
Editora Perspectiva

A invenção da brasilidade propõe uma
abordagem inovadora na historiografia sobre
os estudos imigratórios no Brasil. Utilizando
as metodologias da pesquisa histórica e da
etnografia antropológica, Jeffrey Lesser recorre
ao passado para olhar e entender o presente
e a complexidade das questões de identidade
no Brasil atual.
PÁGINAS: 296
Preço Loja Virtual: R$58,00

Um amplo painel do movimento que marcou
a produção artística mundial desde os anos
de 1980 com o esgotamento do movimento
modernista, a fragmentação das ideias e a
perda da aura do objeto artístico. Os ensaios
reunidos neste livro são elucidativos e atuais,
ao mesmo tempo totalizador e detalhado
sobre o Pós-Modernismo.
Páginas: 712
Preço Loja Virtual: R$ 58,20

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

A VIDA
DOS
OUTROS
Ética e
teologia da libertação animal
Gilmar Zampieri, Luiz Carlos Susin
Esta obra apresenta, de forma simples e
criativa, uma nova visão da relação dos seres
humanos com os outros. Situa-se, portanto,
no horizonte profético da encíclica do Papa
Francisco, Laudato si’. É o projeto e a modesta
colaboração que este livro procura prestar para
uma mudança de paradigma na relação com
os animais não humanos.
Páginas: 320
Preço Loja Virtual: R$ 42,50

INTRODUÇÃO À MITOLOGIA
José Benedito de Almeida Junior
A mitologia é o estudo comparado das
narrativas míticas de diferentes povos no
mundo. Sempre despertou a atenção de quem
se interessa por esse assunto o fato de povos
que nunca tiveram nenhum contato possuírem
mitos muito semelhantes: cosmogonias,
antropogonias, heróis etc.
Páginas: 200
Preço Loja Virtual: R$ 22,32

NÃO DESPERDICE SUA VIDA!
Anselm Grün

O livro trata do processo de luto vivido por
uma jovem viúva, diante das responsabilidades, dos desafios, da dor e da necessidade
de superação. Revela a importância de viver
o luto, a fim de não apenas poder "enxergar
uma a luz no fim do túnel", mas encontrar a
luz dentro de si e conseguir "sair do túnel".
Páginas: 118
Preço Loja Virtual: R$ 15,00

Nos últimos tempos, cada vez mais pessoas
deixam a vida passar. Tentando garantir-se
para todos os lados, elas ficam paradas. Grün
escreveu este livro buscando auxiliar o leitor
a descobrir caminhos para assumir as rédeas
de sua vida. Uma vida que nos liberta da
necessidade de girar em torno de nós mesmos.
Páginas: 160
Preço Loja Virtual: R$ 25,00
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Cada dia é uma nova oportunidade de
vida. Este livro traz 365 dicas de vida, 365
reflexões que podem tornar a vida mais
significativa. ‘Só por hoje’ é um convite a
começar o dia com o pé direito e agradecê-lo
ao anoitecer.
Páginas: 304
Preço Loja Virtual: R$ 16,74

Pc Rui Barbosa, 599 - Centro, Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.br/loja/

FIQUEI VIÚVA, E AGORA?
Uma história de amor, perda e superação
Cristiane Donegá

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

SÓ POR HOJE
365 desafios, desejos, dicas
Canísio Mayer

O VALOR DE TER VALORES
Francesc Torralba
Ter o valor de ter valores é praticar a
autenticidade; enfrentar os irônicos, os
cínicos e os hipócritas. É esticar a corda, não
se contentar com o que todo mundo faz, com
o que todo mundo diz. É apostar no agora,
não esquecendo o passado nem imaginando
um futuro sempre melhor que o presente.
Páginas: 240
Preço Lojas Virtual: R$ 35,00

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

INTERPRETANDO
AS ESCRITURAS
Gerhard Pfandl
A obra exalta a Bíblia como intérprete de si mesma e
revela a ineficácia de pretensas chaves hermenêuticas,
como o relativismo e a cultura, na tarefa de “abrir” os
tesouros da Palavra de Deus. Livro responde a 107
perguntas desafiadoras sobre a Bíblia, usando o texto
sagrado como seu próprio intérprete.
Páginas: 400
Preço Loja Virtual: R$ 79,90
Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.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 Belmiro Valverde Jobim Castor
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
Antonio Luiz de Freitas
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
Ricardo Hoepers
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: Belmiro Valverde
e Tecnologia Evaristo Eduardo Miranda
Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: Ricardo Hoepers
Sociais Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: Ricardo Hoepers
Teológicos Antonio Carlos da Costa Coelho
Coordenador Reverendo Carlos Alberto Rodrigues
de Obras Sociais Alves
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