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O FUTURO PARA
UNIVERSIDADES
Num mundo globalizado, não há mais campo para universidades fechadas em si, “voltada apenas às suas próprias
convicções, em boa parte das vezes ancoradas em posturas ideológicas e corporativas”. Não existe mais fronteiras
e o conhecimento se alastrou pelo mundo. A universidade
que não quer ficar para traz precisa interagir, trocar experiências, fazer intercâmbio de professores, pesquisadores e
alunos com congêneres de outros países.
Essa e a convicção do reitor da PUCPR, professor Waldemiro Gremski.
Ele vai mais adiante: isso vale tanto para as universidades públicas como privadas. “Nos dias atuais um único pesquisador ou um único laboratório não consegue responder
todos os desafios que o processo de produção do saber
exige. Qualquer pesquisa que esteja na fronteira do conhecimento, dificilmente consegue prosseguir ou alcançar resultados consistentes, sem estabelecer contato com grupos
ou universidades onde haja laboratórios atuando no mesmo
assunto ou área”.
Numa entrevista exclusiva ao jornal Universidade Ciência e Fé, feita pelo jornalista Diego Antonelli, ele expõe seu
ponto de vista e acrescenta o que está fazendo para que a
PUCPR atinja seus objetivos.
Uma das pesquisas que a PUCPR está fazendo, tendo
como coordenador o professor Marcelo Távora Mira, do
Núcleo de Investigação Molecular Avançada da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), é a procura de
diagnósticos simples e precisos para a hanseníase (lepra).
Um dos princípios em busca desses diagnósticos é o da
identificação genética. Afinal, mesmo sendo uma doença
contagiosa, por que alguns contraem a doença e outros
não? Esse é assunto da reportagem publicada em nosso
jornal.
Antonio Celso Mendes, nosso colaborador assíduo, traz
também dois artigos da sua série a respeito da espiritualidade. Num ele escreve sobre “manifestações estáticas”, noutro perscruta a vida do espírito. São temas transcendentais
que levam a considerações profundas.
As agitações da crise política que o país vem atravessando nos últimos anos, levaram pessoas considerarem a
liberdade de imprensa. Os movimentos políticos vêm recebendo grande cobertura da mídia. Mas será que a mídia
ultrapassou o limite de uma liberdade sadia? Carlos Alberto
Di Franco afirma que a liberdade de imprensa está intimamente ligada com a democracia. Uma não vive sem a outra.
Vale a pena ler seus argumentos.
Já o presidente da CNA, João Martins da Silva Jr. tenta
diagnosticar o “que falta para o Brasil”.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

Fotos: André Nunes

Câncer, Genética e Espiritualidade:
Uma nova visão

NESTA EDIÇÃO:

Cenas da mesa redonda,
tendo em evidência os
palestrantes

A íntegra da mesa redonda realizada pelo Instituto
Ciência e Fé de Curitiba no dia 3 de setembro, na Escola de Enfermagem
Catarina Labouré, pode ser conferida no Youtube: www.youtube.com/watch?v=406OyiYrFT4. A gravação
feita pelo memorialista Wasyl Stuparyk traz as falas dos médicos especializados em câncer José Claudio Casali da Rocha
e Raul Anselmi Junior, e da doutoranda em Farmacologia, Eliana Adami sobre “Câncer, Genética e Espiritualidade”, com
mediação do mastologista Cícero Urban.
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Ricardo Pussoli (in
memoriam)

Beatriz Pellizzetti
Lolla

Adilson Arantes

VOZES DO PARANÁ 8:
Noite de Lançamento
Apoie iniciativa de sentido cultural e social, a noite de lançamento do livro Vozes
do Paraná, volume 8, dia 6 de outubro, no Palacete dos Leões - Av. João Gualberto,
530 (sede do BRDE). Parte da renda será revertida para obras sociais do Instituto
Ciência e Fé. O livro de Aroldo Murá G. Haygert registra perfis biográficos de paranaenses que estão fazendo o Paraná de hoje.
Os personagens destacados são: Ricardo Pussoli (in memoriam); Beatriz Pellizzetti Lolla; Adilson Arantes; Anita Zippin; Ari Faria Bittencourt; Cleverson Teixeira; Eloi Zanetti; Gerson Zafalon Martins; Helio Cadore; José Machado de Oliveira;
Leonor Demeterco; Luiz Carlos da Rocha; Luiz Julio Zaruch; Lincoln Fedato; Maria
Auxiliadora Schmidt; Olympio de Sá Sotto Maior; Ricardo Nogare; Rubens Recalcatti; Silvio Barros II; Sylvio Sebastiani; Zilda Fraletti.

Luiz Carlos da
Rocha

Luiz Julio Zaruch

Lincoln Fedato

Anita Zippin
Maria Auxiliadora
Schmidt
Ari Faria
Bittencourt
Olympio de Sá
Sotto Maior

Cleverson Teixeira

Ricardo Nogare
Eloi Zanetti

Rubens Recalcatti

Gerson Zafalon
Martins

Silvio Barros II
Helio Cadore

José Machado de
Oliveira

Sylvio Sebastiani

SERVIÇO
Leonor Demeterco

DIA: 6 de outubro, quinta-feira
HORÁRIO: das 18h30 min às 22 horas
Local: Palacete dos Leões - Av. João Gualberto, 530 (sede do BRDE)

Zilda Fraletti.
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A internacionalização e o futuro das
universidades brasileiras
“Como se percebe, num mundo
sem fronteiras, não se admite
uma universidade fechada entre
quarto paredes, voltada apenas
às suas próprias convicções, em
boa parte das vezes ancoradas
em posturas ideológicas e
corporativas”.
Diego Antonelli *
A Revolução Tecnológica e a crescente globalização mudaram os caminhos das
universidades brasileiras. Não há como
uma instituição manter-se isolada do restante do mundo e alheia às alterações que a
tecnologia provoca. Apostar na internacionalização e em convênios com diferentes
empresas e instituições é a principal chave
para lidar com essas mudanças e aperfeiçoar o ensino e os projetos desenvolvidos
dentro do ambiente universitário.
É essa a tese defendida pelo reitor da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUC-PR), Waldemiro Gremski. Graduado
em História Natural na própria instituição,
possui doutorado em Histologia pela Universidade de São Paulo (USP). Tem ainda
pós-doutorado pela Universidade de Estocolmo, na Suécia, pela Universidade de
Connecticut, nos Estados Unidos, e pelo
Ludwig Institute for Cancer Research, em
São Paulo.
“Nos dias atuais um único pesquisador
ou um único laboratório não consegue
responder todos os desafios que o processo de produção do saber exige. Qualquer
pesquisa que esteja na fronteira do conhecimento, dificilmente consegue prosseguir
ou alcançar resultados consistentes, sem
estabelecer contato com grupos ou universidades onde haja laboratórios atuando no
mesmo assunto ou área”, ressalta.
Confira a entrevista concedida pelo reitor Gremski sobre o futuro das universidades:
Com a globalização, cada vez mais intensa, torna-se essencial as universidades
manterem acordos de cooperação?
A característica da universidade, desde
a sua fundação há quase mil anos, é trabalhar em cooperação. Não é por outro
motivo que os estudantes daquela época
dispunham de uma espécie de passe livre
entre os países para poderem frequentar
outras universidades além da sua. São relatados casos de estudantes estrangeiros já
4

Waldemiro Gremski, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

no século XVII na universidade de Oxford,
na Inglaterra. O mesmo ocorria com os
professores.
Com a Terceira Revolução Industrial,
que inaugura a era do conhecimento, desaparecem as fronteiras entre os países;
sobrevindo a globalização. Como resultado, o mercado de trabalho sofre mudanças
profundas em relação à demanda de mão
de obra, cujas habilidades têm a ver com
inovação, autonomia, capacidade de enfrentar o novo e o imprevisto, e não apenas
uma formação técnica, profissionalizante,
cursocêntrica, focada no conteúdo.
Toda essa realidade tem a ver com a
universidade. Mesmo porque se trata de
uma revolução capitaneada, na sua maior
parte, pelo ente universitário, pois é ali que
é gerado o conhecimento, o qual, num
trabalho conjunto com o setor produtivo,
traz as mudanças tecnológicas e inovações
que caracterizam os nossos dias em todas
as áreas do conhecimento, e que respondem pela geração da riqueza e bem estar
social.
Esses avanços tecnológicos, que acompanham as pessoas no dia a dia onde quer
elas estejam, pela sua imensa complexidade, exigem o trabalho em rede, tanto entre
as universidades como destas com o setor
empresarial e governamental. Ou seja; nos
dias atuais um único pesquisador ou um
único laboratório não consegue responder
todos os desafios que o processo de produção do saber exige. Qualquer pesquisa
que esteja na fronteira do conhecimento,
dificilmente consegue prosseguir ou alcançar resultados consistentes, sem estabelecer contato com grupos ou universidades
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onde haja laboratórios atuando no mesmo
assunto ou área.
Vivemos, portanto, a era da interdisciplinaridade e transversalidade em tudo o que
tem a ver, direta ou indiretamente, com a
ciência, tecnologia e a inovação.
Isso significa que essa realidade também
está presente na formação das pessoas?
Essa realidade interdisciplinar se estende
também ao processo de formação de recursos humanos. Pertence ao passado querer
formar alguém em qualquer área colocando-o exclusivamente numa sala de aula, de
uma maneira passiva, com um professor
reproduzindo conhecimentos já há muito
superados, à maneira de um “colegião”.
No máximo podem-se formar bons técnicos, que irão ao mercado cumprir rotinas. Formar, nesta nova realidade, porém,
significa tornar o estudante protagonista do
seu processo de formação, exercitando em
profundidade a sua autonomia, utilizando
no seu processo formativo toda a tecnologia que está ao alcance de seus dedos, com
a universidade e o professor desempenhando o papel de um ente que o orienta e sistematiza o conhecimento disponível.
Acabou há décadas o tempo em que o
conhecimento se encontrava disponível
apenas num livro ou na cabeça (ou na ficha) do professor. A universidade precisa
estar ciente de que está formando pessoas
que precisam estar preparadas para uma
realidade que ninguém sabe qual será. Há
estudos que mostram que 68% dos jovens
que hoje cursam ensino médio nos Estados
Unidos irão ocupar empregos, após a conclusão do seu curso superior, que hoje não

existem.
Outros dados indicam que mais de 60%
das tecnologias hoje desenvolvidas são produtos virtuais. É imprescindível que o nosso aluno tenha clara consciência de que vivemos uma era em que o homem percebeu
que o limite da sua capacidade está na sua
criatividade. E não necessariamente numa
montanha de conteúdos que ele deve decorar hoje para esquecer amanhã. Não foi
outra a alavanca que moveu pessoas que
construíram a Apple, o Google, o Facebook. É o que move hoje os grandes centros de excelência tecnológicos mundiais
como Cingapura, Tel-Aviv, Vale do Silício,
China, fontes de propostas disruptivas que
irão quebrar barreiras e mudar hábitos em
todos os níveis.
Realidade que traz embutida enormes
desafios para boa parte do status industrial
em vigência, em especial em países menos
desenvolvidos. Certamente há que preparar pessoas para esse mundo que já está entre nós, caminhando a passos largos para a
quarta revolução industrial. No mínimo teremos de nos preparar, a curto prazo, para
uma condição onde centenas de empregos
irão desaparecer.
É para essa realidade que as universidades devem olhar?
É para essa realidade que precisamos
formar pessoas, onde habilidades como
inovação, empreendedorismo, criatividade, trabalho em grupo, ética em todas as
ações, tornam-se imprescindíveis e não
apenas um diploma que passa a valer mais
como um documento formal do que garantia de sucesso profissional.
Pois bem; neste caso também é fundamental uma formação inter e multicultural,
que abra os horizontes do estudante para
um mundo sem fronteiras, com tudo o que
isso significa. Isso pode ocorrer por meio de
um intercâmbio, hoje adotado pela maioria das grandes universidades e fortemente
estimulado por boa parte dos países, seja
atraindo alunos estrangeiros, seja enviando
os seus estudantes para fora. Na Austrália,
por exemplo, em torno de 25% dos seus
estudantes universitários, são estrangeiros.
Isto cria ambientes multiculturais nas universidades que se refletem na formação dos
alunos, em especial daqueles que não podem sair do país. Outro aspecto fundamen-

* DIEGO ANTONELLI é
jornalista, formado pela UEPG
(2007), com especialização
em Sociologia Política pela
UFPr (2015) e mestrando em
Comunicação na UFPr. Autor do
livros-reportagens.

tal desse processo está na figura do professor estrangeiro ou de professor que fez ao
menos parte da sua formação no exterior.
Como se percebe, num mundo sem
fronteiras, não se admite uma universidade fechada entre quatro paredes, voltada
apenas às suas próprias convicções, em
boa parte das vezes ancoradas em posturas ideológicas e corporativas, há décadas
escoradas num comodismo suicida, onde
o maior prejudicado é o seu aluno e o país
que dela espera a sua contribuição para
um desenvolvimento que coloque a nação
ao menos no contexto da terceira revolução industrial.
Como a PUC vem atuando para atender
essa realidade?
A PUC, neste momento, trabalha em várias frentes nessa área. De um lado busca-se
internacionalizar a instituição ao máximo
tanto internamente como externamente.
Internamente, fazendo com que a internacionalização perpasse todas as ações da
universidade. Desde a reitoria até a portaria da universidade, todos devem estar
cientes de que fazem parte de um ambiente
plural e multicultural. Em cada escola ou
campus existe o agente de internacionalização, o qual, conectado com a Diretoria
de Relações Internacionais, responde pelo
planejamento, em conjunto com o decanato, daquele ambiente em termos de internacionalização.
Ali são ofertados cursos e disciplinas em
inglês, os english semester – hoje há mais
de 70 ofertas - acessíveis a todos os estudantes e abertos a estudantes estrangeiros,
cujo número aumenta a cada ano, além do
planejamento de ações com alunos estrangeiros que ali estudam ou são intercambistas para que sejam integrados com os demais estudantes.
A PUC, além disso, mantem relação
com mais de 200 universidades ao redor
do mundo, das quais se pode salientar universidades da Austrália, Estados Unidos,
Canadá, e Europa, com as quais há diferentes acordos, que envolvem desde dupla diplomação na graduação e pós-graduação,
intercâmbio docente e discente, relação
entre pesquisadores de diferentes áreas,
até o desenvolvimento de programas conjuntos, como é o caso da Universidade de
Stanford, com quem há o HI-PUC - projeto
para desenvolver tecnologias na área de
saúde - e a Universidade de Harvard, sob
cuja orientação está sendo implantada uma
nova metodologia para o ensino da graduação, cujo teor mencionei acima, além de
várias universidades da América Latina, em
especial do Chile e Colômbia.
Quais acordos bilaterais que o senhor
destaca?
Entre outros cabe citar um acordo firmado com a Apple, a qual implantou um dos
seus mais modernos laboratórios do mundo no campus da PUC; a Microsoft, com
o seu Centro de Pesquisa; com a NOKIA,
que mantêm na PUC seu centro de pesquisa para a América Latina, além de outras 25

Biblioteca da PUCPR, no campus Prado Velho, Curitiba

empresas nacionais e multinacionais (Siemens, Petrobrás), instaladas no Tecnoparque da PUCPR ou mantendo direta relação
com pesquisadores.
A decisão destas empresas para se instalarem no campus da PUC está diretamente relacionada com a massa crítica de
pesquisadores que a instituição disponibiliza, aos quais cabe planejar e direcionar
as pesquisas no âmbito das empresas aqui
instaladas. Condição que se torna importante tanto na formação dos alunos da PUC
nas áreas relacionadas às empresas, como
também para a instituição poder avaliar
o direcionamento que deve ser dado aos
cursos. A PUCPR considera seu campus
um dos espaços mais internacionalizados
entre as universidades do país, tanto pelo
número de alunos e professores estrangeiros ali presentes, como também pela rede
estabelecida com um grande
número de universidades estrangeiras (além das nacionais), bem como com empresas estrangeiras e nacionais
que buscam na universidade
sua atualização permanente.
Condição essa confirmada
pelos mais recentes rankings
internacionais que avaliam
esse item.

demais nacionais e estrangeiras. Se há essa
condição de funcionamento harmonioso
entre suas unidades, não haverá qualquer
risco de que relações de cooperação representem algum risco. Pelo contrário; este é
o caminho para que a instituição efetivamente encontre a sua identidade no seu
ambiente de ação.
Sem cooperação transversal a universidade corre o risco de se tornar um ente
mais voltado para os interesses imediatos
de corporações que ali se formam para proteger seus interesses. Por isso pode-se dizer
que cooperação nacional ou internacional
é o ar fresco que perpassa os seus corredores, evitando que se forme ali o mofo da
acomodação, antítese da inovação, criatividade e empreendedorismo tanto na sua
pesquisa como na formação de recursos
humanos.

É esse espírito que deve perpassar uma
universidade, se esta deseja atingir patamares de excelência e qualidade naquilo que
ali se faz. Daí a necessidade de se adotar
na universidade como sua máxima maior,
um planejamento onde a meritocracia seja
o balizador maior.
Há ainda uma resistência nesse sentido
nas universidades brasileiras?
A própria globalização que perpassa as
instituições se encarrega de mostrar a todos
os seus membros que a cooperação, tanto
interna como externa, é um caminho sem
volta. Certamente em universidades onde
há grupos que temem o fim de privilégios
ou corporações com fins político-ideológicos, uma interação com outras instituições,
em especial, estrangeiras provoca forte resistência.

Esses acordos ficam restritos ao campo de pesquisa ou
se estendem a outras áreas?
Como trabalhar tais cooperações sem que as universidades percam suas autonomias?
Atualmente não se pode
considerar a universidade
um aglomerado de núcleos,
departamentos, cursos – sem
qualquer integração entre
os mesmos. Só a integração
confere à universidade a autonomia que lhe permite trabalhar em bloco. Hoje não
se forma uma pessoa ou se
constrói uma tecnologia sem
a integração de áreas tanto
no âmbito da própria instituição como desta com as
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Hanseníase e a busca
pelo diagnóstico
perfeito
Diego Antonelli
Uma doença que atravessa milênios e ainda permanece resistente
em pleno século 21. Estigmatizada
por longo tempo, a hanseníase perturba ainda hoje especialistas e pesquisadores. Afinal, mesmo sendo
contagiosa, apenas cerca de 5% das
pessoas que entram em contato com
a bactéria desenvolvem a doença.
O que leva a alguns indivíduos ficarem doentes e outros não? A resposta
pode estar no nosso genoma.
Alterações em determinados genes podem indicar quais pessoas são
mais suscetíveis a desenvolverem a
hanseníase. É o que vem sendo estudado pelo Núcleo de Investigação
Molecular Avançada da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná
(PUCPR). Segundo o coordenador da
pesquisa, o professor Marcelo Távora
Mira, já foi identificado e confirmado em pelo menos duas populações
de todo o planeta cerca de 20 genes
envolvidos no controle da doença.
A estimativa é de que este número
possa chegar a 100 genes de um total
de 25 mil que o ser humano carrega
consigo.
Desses 20 genes já descobertos,

pelo menos quatro foram resultados
das pesquisas do grupo coordenado
por Mira. O primeiro foi descoberto
em 2004. “Foi identificada uma variação no gene PARK2 na população
brasileira e do Vietnã que predispunha à hanseníase. Importante salientar que o gene todo mundo tem. São
variações no gene que pode gerar
predisposição para a doença”, explica o pesquisador.
A missão é desvendar quais são os
demais genes que contribuem para
tornar o indivíduo suscetível a desenvolver hanseníase. “São vários genes
que atuam em conjunto, muitos ainda desconhecidos. É uma doença poligênica”, ressalta Mira.
Futuramente esses estudos podem
contribuir para que seja viável um
mapeamento genético dos seres humanos a fim de identificar quais são
as pessoas mais propícias a desenvolver a doença, o que poderia ajudar
a evitar o surgimento da hanseníase.
“Hoje, isso ainda não é possível. Mas
no futuro deve ser”, aposta o pesquisador. Além disso, os estudos podem
contribuir para o aperfeiçoamento
dos tratamentos existentes.

Cura

Enquanto o futuro não chega, as
pessoas que adquirem o a doença
atualmente podem ser perfeitamente curadas. O tempo de tratamento
pode ser de até um ano. No entanto,
se não tratada, a doença pode levar a
deformidades graves, levando o doente a sérias incapacidades físicas.
“A doença afeta os nervos, que não
regeram mais”, afirma Mira.
Em todo o mundo, cerca de 250
mil novos casos surgem anualmente.
No Brasil, em 2015, segundo o Ministério da Saúde, foram confirmados 28,7 mil novos diagnósticos de
hanseníase – no Paraná foram 761
casos.
O tratamento pode ser buscado
no sistema público de saúde. O tratamento específico da hanseníase, recomendado pela Organização Mundial
de Saúde - OMS e preconizado pelo
Ministério da Saúde é administrar
uma associação de medicamentos,
procedimento chamado de poliquimioterapia. “É um tempo longo para
tratar e pode gerar efeitos colaterais.
Mas as pessoas não devem desistir”,
ressalta o pesquisador.

Entenda mais sobre a doença
A hanseníase é uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é a bactéria Mycobacterium leprae.
A doença atinge pele e nervos periféricos
podendo levar a sérias incapacidades físicas.
O ser humano é reconhecido oficialmente
como a única fonte de infecção, embora tenham sido identificados animais naturalmen-

te infectados – o tatu, o macaco mangabei
e o chimpanzé. Embora acometa ambos os
sexos, observa-se predominância do sexo
masculino.
A hanseníase é transmitida principalmente
pelas vias respiratórias de pacientes não tratados. “A forma de impedir que se contraia a
doença é evitar o contato com o doente”, diz
o professor Marcelo Mira.

OMS quer acabar com a hanseníase
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
lançou neste ano uma estratégia global para
acabar com a hanseníase. A agência quer
que os países assumam compromissos mais
fortes e acelerem os esforços para pôr um fim
à transmissão, assim como à discriminação e
ao estigma da doença.
O objetivo é reduzir até 2020 a zero o número de crianças diagnosticadas com a doença e, com isso, diminuir o ritmo de novos
diagnósticos para menos de um para cada
um milhão de pessoas.
Segundo a OMS, foram registrados mais de
213 mil casos de hanseníase em 2014. Aproximadamente 94% desse total foram detectados
em apenas 13 países e o Brasil é um deles.
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Os dados da Organização mostram ainda
que Brasil, Índia e Indonésia juntos, são responsáveis por 81% dos casos da doença em
todo o mundo.

Desafios

A OMS cita que a hanseníase chegou a ser
considerada – de forma equivocada – eliminada globalmente no ano 2000 com a prevalência caindo, na época, para menos de um
caso para cada 10 mil habitantes.
As autoridades disseram que os maiores
desafios contra o controle da doença continuam sendo a demora na detecção de novos
casos e a persistente discriminação contra as
pessoas que contraíram hanseníase.
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Professor Marcelo Távora Mira e Paula Trivelato, do Núcleo de
Investigação Molecular Avançada da Pontifícia Universidade
Católica do Paraná (PUCPR)

UTILIDADE PÚBLICA

Confira informações importantes sobre hanseníase
A hanseníase não transmite por:
Meio de copos, pratos, talheres, portanto
não há necessidade de separar utensílios domésticos da pessoa com hanseníase.
Assentos, como cadeiras, bancos;
Apertos de mão, abraço, beijo e contatos rápi-

dos em transporte coletivos ou serviços de saúde;
•
Picada de inseto;
•
Relação sexual;
•
Aleitamento materno;
•
Doação de sangue.

Fique atento aos sintomas:
Manchas esbranquiçadas, avermelhadas
ou amarronzadas em qualquer parte do corpo com perda ou alteração de sensibilidade;
Área de pele seca e com falta de suor;
Área da pele com queda de pelos, especialmente nas sobrancelhas;
Área da pele com perda ou ausência de
sensibilidade;
Sensação de formigamento ou diminuição
da sensibilidade ao calor, à dor e ao tato. A
pessoa se queima ou machuca sem perceber.
Dor e sensação de choque, fisgadas e
agulhadas ao longo dos nervos dos braços
e das pernas, inchaço de mãos e pés.
Diminuição da força dos músculos das

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde

mãos, pés e face devido à inflamação de nervos, que nesses casos podem estar engrossados e doloridos.
Úlceras de pernas e pés.
Nódulo (caroços) no corpo, em alguns casos avermelhados e dolorosos.
Febre, edemas e dor nas juntas.
Entupimento, sangramento, ferida e ressecamento do nariz;
Ressecamento nos olhos;
Mal estar geral, emagrecimento;
Locais com maior predisposição para o
surgimento das manchas: mãos, pés, face,
costas, nádegas e pernas
Importante: Em alguns casos, a hanseníase pode ocorrer sem manchas.

Em 20 de outubro de 1926, oito irmãs
da Congregação Irmãs Franciscanas de São
José chegaram ao Paraná para atuar no
Hospital Colônia São Roque, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.
Recepcionadas com entusiasmo pelo então arcebispo da Cúria Metropolitana Dom
João Francisco Braga e pelo ex-governador
Caetano Munhoz da Rocha, elas assumiram a grande missão de atender aos portadores de hanseníase.
Noventa anos depois do início dos trabalhos da Congregação, o hospital, que
hoje recebe o nome de Hospital de Dermatologia Sanitária do Paraná, é considerado
referência em todo o Paraná para tratar doenças dermatológicas.
Construído na década de 1920, para
substituir o “Lazareto São Roque”, que funcionava, desde 1855, em Curitiba, o hospital foi projetado e construído para abrigar
250 internos que vinham dos mais diversos
lugares do país e passou por diversas ampliações chegando a abrigar mais de 1,2
mil pacientes na década de 1970.
Na época as irmãs assumiram praticamente toda a atividade de atendimento
aos pacientes. Várias irmãs passaram por
ali para se dedicar ao tratamento da então
temida “lepra”. Hoje cerca de sete freiras
moram em casas em torno das edificações
hospitalares – uma delas ainda atua como
técnica de enfermagem na instituição.
Por muitos anos, foi considerado como
instituição modelo para o país por dispor
de toda infraestrutura básica de uma pequena cidade: hospital, moradias, capela,
cinema, campo de futebol, cadeia, prefeitura, cemitério, etc. Nessa época não havia
tratamento para a doença e as vítimas da
hanseníase eram obrigatoriamente isoladas
da sociedade, vivendo em comunidades,
chamadas muitas vezes de hospital-colônia, fora do eixo urbano, como era o caso
da instituição de Piraquara.
Os portadores da doença moravam em
casas edificadas ao redor do complexo
hospitalar. “As pessoas se sentiam bem
aqui. Elas estavam com seus iguais e ajudavam em algumas tarefas diárias”, relata
a diretora administrativa do hospital, Mara

Serviço Público

Pensão aos portadores
de hanseníase
Uma lei estadual assinada pelo então governador José Richa autoriza que o governo
do Paraná conceda um benefício mensal no
valor de um salário mínimo ao trabalhador
que, por conta das lesões físicas ou defeitos causados pela hanseníase, está incapacitado de trabalhar. Em caso de morte,
o benefício é transferido para as viúvas ou
para os filhos menores ou incapazes dos
portadores.
Para comprovar a incapacidade permanente o pensionista deve comprovar a sua
condição através de laudos médicos e parecer social que serão julgados pela Assessoria Jurídica da Secretaria da Saúde.

90 anos cuidando
dos portadores de
hanseníase
Diego Antonelli

Placa que registra a criação do leprosário

Hospital e Leprosário Colônia São Roque, Piraquara, PR

Gomes Dissenha.
“Era uma vila isolada. Na época, como
profilaxia o isolamento era necessário. O
local aqui era quase uma cidade”, completa a atual diretora, que atua há cerca de 30

anos na instituição e assistiu de perto ao
fim do isolamento obrigatório para quem
tinha hanseníase. O último isolamento
compulsório ocorreu em 1986.
Mara ressalta que sempre existiu estig-

A cura narrada na Bíblia
A hanseníase está presente no mundo
desde os tempos de Jesus Cristo. As sagradas escrituras atestavam que um portador da
doença foi curado pelas mãos de Cristo.
O capítulo 8 do livro Mateus relata que um
leproso aproximou-se de Cristo e prostrou-se
diante dele, dizendo: “Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o
e disse: Eu quero, sê curado. No mesmo ins-

tante, a lepra desapareceu”.
No capítulo 16 do livro de Lucas, há o relato de como estava o mendigo Lázaro. “Ele
avidamente desejava matar a fome com as
migalhas que caíam da mesa do rico... Até os
cães iam lamber-lhe as chagas”. A tradição
da Igreja Católica o venera como santo protetor dos males da lepra e dos mendigos. Sua
festa litúrgica é celebrada em 21 de Junho.

Um pouco mais sobre a Congregação
Irmãs Franciscanas de São José
A Congregação Irmãs Franciscanas de São
José nasceu na Alemanha em 1867. O início
se deu a partir do desejo de cinco senhoras.
Gradativamente a então nova Congregação
das Irmãs da Misericórdia da Terceira Ordem
de São Francisco de Assis recebia candidatas. Madre Alphonsa era a formadora.
O primeiro Estatuto da Congregação
foi aprovado pelo Bispo de Trier, Mathias
Eberhard, aos 03/11/1869.
A mudança do nome para Irmãs Francisca-

nas de São José se deu no governo geral da
madre Stanislaus Sturm (1939-1944). Uma
das razões da alteração do nome se deu para
distinguir de outras congregações, pois muitas na época portavam o nome de “misericordiosas” e também para poder homenagear
a São José que, desde os tempos de Madre
Alphonsa, foi tido como especial provedor da
congregação.
Mais informações no site: http://www.franciscanasdesaojose.org.br.

ma acerca da doença. “Na época a falta de
conhecimento e de tratamento fazia com
que as chamadas colônias fossem a única
forma de tratamento”, afirma. Atualmente,
apenas um asilado daquela época permanece em tratamento no hospital.
Contato familiar
Mara comenta que muitos internos perderam os contatos com os familiares, já que
se mantinham no isolamento e havia riscos
de contágio. Poucos eram os que recebiam
visitas da família. A maioria foi, realmente,
abandonada.
Tanto que, principalmente após a década de 80 uma vila de moradores começou
a crescer perto do hospital. Isso porque
com o fim do isolamento obrigatório muitos dos doentes acharam melhor se instalar
nas proximidades do hospital. O preconceito da sociedade somou-se ao fato dos
pacientes já não terem contato com seus
locais de origem e nem com a família.
Assim, muitos construíram residências na
localidade. “Muitos perderam o vínculo
social”, ressalta Mara.
De acordo com ela, a atuação do hospital contribuiu e ainda contribui imensamente para que se chegasse a avanços
de tratamento e pesquisas da doença. “Na
história do Paraná, o hospital sempre esteve à frente contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes”,
afirma.
O médico cirurgião Edmilson Fabri, que
está a 28 anos atuando no hospital, salienta
que é impossível não relacionar a evolução médica do tratamento de hanseníase
com a instituição. “O hospital sempre teve
grandes nomes médicos que atuaram para
ajudar a controlar cada vez mais a doença”, ressalta.

* DIEGO ANTONELLI é
jornalista, formado pela UEPG
(2007), com especialização
em Sociologia Política pela
UFPr (2015) e mestrando em
Comunicação na UFPr. Autor do
livros-reportagens.
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Manifestações extáticas
da espiritualidade
“Os estudiosos têm considerado como manifestações extáticas
os seguintes sinais: a presença de estigmas, elevação do
corpo no ar, resplandescência luminosa, abstinência de
alimentos, efeitos odoríferos, visões resplandecentes, contatos
mediúnicos, a ocorrência de milagres. Em todos eles, ocorre uma
excepcionalidade marcante, o que torna o fenômeno como de
fonte divina, pela transcendência de suas condições, contrariando
as leis naturais”.
Antonio Celso Mendes
CRISTO, o maior iluminado, é o exemplo
mais notável de como o Espírito Paráclito
pode atuar em uma vida, conduzindo-a à
santidade. Entre vivências extraordinárias,
as manifestações extáticas refletem práticas
iluminadas de visões e milagres, de origem
interna ou externa em mútua dependência.
Contudo, na análise histórica do fenômeno, tornam-se preponderantes a presença
de causas exteriores, motivando as perspectivas de uma revelação, como aconteceu com Buda e nas experiências dos grandes santos Joana D’Arc, São Francisco de

Assis ou nas aparições de Lourdes, Fátima
e Guadalupe.
Não obstante, experiências extáticas
podem ser acessíveis a qualquer pessoa,
desde que atentas às motivações do Espírito que as inspiram, tendo como origem
as práticas de recolhimento interior, meditação, enlevo espiritual, piedade, jejuns e
orações.
Os estudiosos têm considerado como
manifestações extáticas os seguintes sinais:
a presença de estigmas, elevação do corpo
no ar, resplandescência luminosa, absti-

nência de alimentos, efeitos odoríferos, visões resplandecentes, contatos mediúnicos,
a ocorrência de milagres. Em todos eles,
ocorre uma excepcionalidade marcante, o
que torna o fenômeno como de fonte divina, pela transcendência de suas condições,
contrariando as leis naturais.
Isto é o que ocorre com o aparecimento
de estigmas ou sinais corporais imitando as
chagas de Cristo, como ocorreu com São
Francisco de Assis, Padre Pio e tantos outros santos. A levitação é igualmente uma
ocorrência excepcional, por contrariar as
leis da gravidade espacial, como ocorreu
com Santo Antonio de Pádua, que podia
estar em dois lugares ao mesmo tempo. A
resplandescência luminosa teve lugar com
Cristo no monte Tabor, presenciado pelos
apóstolos. Igualmente, Bernard-Marie Soubirous presenciou a luminosidade de Maria
na caverna de Lourdes, tornando o lugar
fonte de milagres, comprovados pelo médico francês Alexis Carrel.
Como outros fenômenos extáticos, podemos citar o caso de diversas santas e santos
que conseguiram viver sem se alimentar,
como também tem ocorrido com beatos e
gurus indianos, frequentemente citados na
literatura. Santa Tereza do Menino Jesus ficou famosa pelo perfume de rosas que exalou no momento de sua morte. Igualmente,
são excepcionais as visões que muitos iniciados e santos conseguem obter, como no
caso de São João Evangelista, ao conceber

o seu Apocalipse.
Médiuns conseguem incorporar espíritos iluminados, que os capacitam a curar
doenças e escrever livros, como há inúmeros casos reais. E o que não dizer no caso
da ocorrência de milagres, que são obtidos
pela interseção de santos, bastando a confiança na oração e na fé, através dos quais
se consegue a cura de muitas doenças e a
modificação de situações trágicas.
Finalmente, depois de tantos exemplos
extáticos obtidos pela interseção da espiritualidade, cabe-nos reconhecer que existe
entre nós um mundo mágico de transformações antinaturais, só tornadas possíveis
através de uma aura de forças desconhecidas, que todos reconhecemos e devemos
cultivar. A cada um de nós cabe moldar o
perfil de sua crença, incentivando nossos
contatos com as forças extraordinárias da
espiritualidade. O Espírito é o aval de nossa
consciência, pelo poder que nos concede
em reconhecê-Lo fiador de todos os milagres, pois convivemos com um mundo mágico de excepcionalidades.

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

A FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE
NA PSICOLOGIA ANALÍTICA DE CARL GUSTAV JUNG
Roberto Romano*
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Perscrutando
a vida do espírito
“Sem dúvida, a presença da consciência é a afirmação
mais cabal de que, sem ela, não encontraríamos nenhum
sentido para a ocorrência dos fenômenos e seríamos
como animais inferiores a vagar dentro de um abismo.
Como reza o princípio ‘Tudo que está em baixo é similar
ao que se encontra em cima’, constatamos também que
essa consciência é semelhante a uma Consciência Global,
manifestação do divino entre nós, como fonte de sua
originalidade”.
Antonio Celso Mendes
O Espírito está em nós ao percebermos
o surgimento do amor, da justiça, da verdade, do bem, da beleza, da vida e da liberdade, coisas que não se encontram no
mundo da matéria, mas que são como luzes a guiar nossas inspirações. O encontro
de qualquer um de nós com o Espírito se
dá de forma virtual, ao observarmos que
muitas coisas são etéreas, simbólicas, mas
muito concretas em seus efeitos.

Isto só pode surgir se admitirmos que há
uma Fonte Transcendente para condicionar
tais fenômenos, uma Consciência Divina,
semelhante à nossa consciência individual,
mas que habita nosso interior, concretizando assim a prática de todos os valores: pois
a presença do mal é ainda a expressão de
um bem que se frustra, um desvirtuamento
de ação pelo exercício errado da liberdade.
Não existe nada que seja mau em si, mas

apenas efeitos aparentemente danosos causados pelos determinismos naturais (sic).
Tais valores são reais na observação da
beleza, multifacetada na harmonia de um
rosto, de uma flor ou de uma paisagem; na
ideia de poder, ou as circunstâncias que
envolvem a importância de um personagem, de uma situação, de uma fonte de
energia; no amor, a afeição que arrebata as
pessoas, unindo-as em carinho e cuidado;
na verdade, ou o reconhecimento da consistência lógica das coisas, apesar de tudo
que é precário e mutável. A vida é também
produto do Espírito, que nos faz valorizá-la
e vê-la como um momento de afirmação
existencial. A fé é também fonte no Espírito, que nos induz a crer que há entre nós
uma Providência que sustenta e guia a aparição milagrosa das coisas.
Ora, a percepção desses fatos não se dá
por vias discursivas, mas resultam de uma
percepção intuitiva que não ocorre apenas
por meios lógicos, pois os raciocínios e as
palavras, ao caracterizar a identificação
das coisas, apenas limitam as suas abrangências. Pois quem quer identificar-se com
o Espírito deve abandonar todo limite ou
restrição, devendo passar a ver tudo sob
uma perspectiva de totalidade e inclusão,
pois o Espírito está presente e participa de
todas as coisas e de tudo que acontece.
As inúmeras transformações que ocorrem em todos os níveis da realidade não
devem nos assustar, pois elas representam

as constantes oportunidades que a criação
proporciona, ao surgimento do novo no
plano existencial. Em acréscimo, a permanente instabilidade de tudo é motivo ainda mais essencial para que percebamos a
necessidade da existência de Algo Transcendente que sustenta os acontecimentos
aleatórios.
Sem dúvida, a presença da consciência é a afirmação mais cabal de que, sem
ela, não encontraríamos nenhum sentido
para a ocorrência dos fenômenos e seríamos como animais inferiores a vagar dentro de um abismo. Como reza o princípio
‘Tudo que está em baixo é similar ao que
se encontra em cima’, constatamos também que essa consciência é semelhante a
uma Consciência Global, manifestação do
divino entre nós, como fonte de sua originalidade.
Não reconhecer isso é renunciar a uma
explicação redentora de tudo que é criado, seja na forma decaída da materialidade, seja na forma imprecisa dos átomos. A
solução é encontrarmos, no mundo virtual, o Espírito presente em todas as coisas,
dando sentido à nossa vida, como resumiu
ALBERT EINSTEIN: ‘Todo aquele que está
seriamente envolvido na busca da ciência
se convence de que um espírito se manifesta nas leis da natureza. Um espírito demasiadamente superior ao do homem. Em sua
presença, nós, com nossos modestos poderes, devemos nos sentir humildes.’
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Democracia
demanda jornais
A Polícia Federal, o Ministério Público
e o Judiciário estão escrevendo um
belo capítulo da nossa História. E os
jornais cumpriram seu papel. Rasgaram
a embalagem marqueteira e mostraram
o produto real. Lula e Dilma, despidos
das lantejoulas do publicitário e réu João
Santana, deixam uma imagem lamentável.
Sem os jornais não teríamos chegado ao
divisor de águas.
Carlos Alberto Di Franco *
A democracia reclama um jornalismo
vigoroso e independente. A agenda pública
é determinada pela imprensa tradicional.
Não há um único assunto relevante que
não tenha nascido numa pauta do jornalismo de qualidade. Alguns formadores de
opinião utilizam as redes sociais para reverberar, multiplicar, e cumprem assim relevante papel mobilizador. Mas o pontapé
inicial é sempre das empresas de conteúdo
independentes. Sem elas a democracia não
funciona. Por isso são tão fustigadas pelos
que costuram projetos autoritários de poder.
A sociedade em geral e a chamada elite
empresarial, a exemplo da fina e responsável percepção que tiveram homens como
Olavo Setubal, Antônio Ermírio de Moraes e José Mindlin, entre outros, precisam
acordar para a importância dos diários.
Vivemos um momento duríssimo. Mas sairemos do túnel sombrio da corrupção e do
autoritarismo graças à firmeza e ao espírito
público dos nossos jornais. Sem eles, não
duvido, teríamos desembocado no colapso
institucional que algemou a Venezuela.
O mensalão, que Lula pateticamente insistiu em dizer que não existiu, explodiu no
novo e gigantesco assalto planejado pela
máfia que tomou conta do País: o petrolão.
Alguém imagina que o saldo extraordinário
da Operação Lava Jato teria sido possível
sem uma imprensa independente? Os envolvidos no maior escândalo de corrupção
da nossa História podem fazer cínicas declarações de inocência, desmentidas por
um conjunto sólido de provas. Podem até
mesmo manifestar desprezo pelas instituições da República. Basta pensar na oportuna divulgação dos grampos que captaram
conversas telefônicas de Lula durante 27
dias.
Os diálogos mostraram exatamente o
10

que o chefão do PT, a
presidente Dilma e seus
interlocutores
pensam
das instituições e do cenário político brasileiro.
O que se ouve nas conversas de Lula mostra a recorrente intenção
de cometer ilegalidades e de usar o Estado
em seu proveito e proteção. Os brasileiros
puderam constatar, de maneira indesmentível, que com essa gente não há conversa
republicana.
A Polícia Federal, o Ministério Público e
o Judiciário estão escrevendo um belo capítulo da nossa História. E os jornais cumpriram seu papel. Rasgaram a embalagem
marqueteira e mostraram o produto real.
Lula e Dilma, despidos das lantejoulas do
publicitário e réu João Santana, deixam
uma imagem lamentável. Sem os jornais
não teríamos chegado ao divisor de águas.
E sem jornais a democracia não funciona.
O jornalismo não é antinada. Mas também
não é neutro. É um espaço de contraponto.
Seu compromisso não está vinculado aos
ventos passageiros da política e dos partidarismos. Sua agenda é, ou deveria ser, determinada por valores perenes: liberdade,
dignidade humana, respeito às minorias,
promoção da livre-iniciativa, abertura ao
contraditório. O jornalismo sustenta a democracia não com engajamentos espúrios,
mas com a força informativa da reportagem
e com o farol de uma opinião firme, mas
equilibrada e magnânima. A reportagem é,
sem dúvida, o coração da mídia.
As redes sociais e o jornalismo cidadão
têm contribuído de forma singular para o
processo comunicativo e propiciado novas
formas de participação, de construção da
esfera pública, de mobilização do cidadão.
Suscitam debates, geram polêmicas (algumas com forte radicalização) e exercem
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pressão. Mas as notícias que realmente importam, isto é, as que são capazes de alterar os rumos de um país são fruto não de
boatos ou meias-verdades disseminadas de
forma irresponsável ou ingênua, mas resultam de um trabalho investigativo feito dentro de rígidos padrões de qualidade, algo
que está na essência dos bons jornais.
A confiança da população na qualidade
ética dos seus jornais tem sido um inestimável apoio ao desenvolvimento de um
verdadeiro jornalismo de buldogues. O
combate à corrupção e o enquadramento
de históricos caciques da política nacional,
alguns sofrendo o ostracismo do poder e
outros no ocaso do seu exercício, só são
possíveis graças à força do binômio que
sustenta a democracia: imprensa livre e
opinião pública informada.
Poucas coisas podem ter o impacto que
tem o jornal sobre os funcionários públicos
corruptos, sobre os políticos que se ligam
ao crime, abusam do seu poder, traem os
valores e os princípios democráticos. Os
jornais, de fato, determinam a agenda pública e fortalecem a democracia. Políticos
e governantes com desvios de conduta
odeiam os jornais. Mas estes são, de longe,
os grandes parceiros da sociedade, a âncora da democracia.
Navega-se freneticamente no espaço virtual. Uma enxurrada de estímulos dispersa
a inteligência. Fica-se refém da superficialidade e do vazio. Perdem-se contexto e
sensibilidade crítica. A fragmentação dos
conteúdos pode transmitir certa sensação
de liberdade. Não dependemos, aparente-

mente, de ninguém. Somos os editores do
nosso diário personalizado. Será?
Não creio, sinceramente. Penso que
existe uma crescente demanda de jornalismo puro, de conteúdos editados com rigor,
critério e qualidade técnica e ética. Há uma
nostalgia de reportagem. É preciso recuperar, num contexto muito mais transparente
e interativo, as competências e o fascínio
do jornalismo de sempre. A fortaleza do
jornal não é só dar notícia, é se adiantar e
investir em análise, interpretação, e se valer de sua credibilidade.
Qualidade informativa, rigor, coerência
editorial e espírito público edificam a credibilidade e a força da marca. Os jornais
sérios fazem algo em que se pode confiar.
A informação tem assinatura, conta com o
aval de uma história de profissionalismo
e comprometimento com a verdade dos
fatos. Crescer no mundo digital significa
apenas contar com novas ferramentas para
fazer exatamente o mesmo. A experiência
diária do jornalismo não muda, é essencialmente única. Dela depende, e muito, o
futuro da democracia.
O saldo extraordinário da Lava Jato seria
possível sem imprensa independente?

* CARLOS ALBERTO DI
FRANCO é jornalista. - E-mail:
difranco@iics.org.br

O que está faltando ao Brasil
João Martins da Silva Júnior *
A crise econômica e moral que se abateu sobre o País despertou nos brasileiros
reservas de ativismo cívico por muito tempo ausentes da nossa vida política. Desde
março de 2015 até maio deste ano, multidões saíram às ruas, repetidas vezes, de
modo pacífico e espontâneo, em protesto
contra a ruína da economia, a predação
de nossas melhores empresas públicas e o
abandono do interesse público por grande
parte do sistema político.
As instituições do Estado de Direito funcionaram apropriadamente e os Poderes
Judiciário e Legislativo promoveram uma
saída constitucional para a crise, fiéis aos
rigores formais da lei, mas sensíveis, também, à vontade majoritária da Nação.
Felizmente, a população brasileira reagiu
de modo maduro e sereno ao desfecho da
crise política. Provou que a Nação não está
dividida e que os inconformados constituem
parcela minoritária da sociedade. Só chegamos ao ponto de apoiar e exigir o impedimento da presidente da República porque o
estado da economia atingiu um limite insustentável. Ficou claro para todos que o principal responsável por tudo foi o governo, em
alguns casos a falta de um governo efetivo.
Os setores produtivos tiveram papel ativo
no processo. Coadjuvaram, no tempo próprio, com as iniciativas e manifestações nas
cidades, não porque reivindicassem qualquer protagonismo de natureza puramente
política – o que não lhes cabia –, mas porque perceberam que a desintegração progressiva do ambiente econômico acabaria
por destruir a capacidade de produção do

País. Uma vez concluído o processo, industriais, comerciantes e agricultores voltam, agora, ao trabalho, para cumprir o seu
papel natural na vida da Nação.
Restam diante de nós os imensos problemas que nos foram legados. O caminho de
volta ao equilíbrio fiscal, ao crescimento
econômico e à regeneração da vida pública, tudo o que foi perdido, vai demandar
remédios amargos, para os quais não sabemos, ainda, se a sociedade está totalmente
preparada. Pode haver reações que cheguem ao limiar de conflitos sociais.
A maior parte das medidas necessárias
precisará da ação do sistema político e das
Casas do Parlamento. O esgotamento da
capacidade fiscal do Estado, que é o responsável pela recessão econômica e a alta
inflação, só pode ser corrigido por medidas
legislativas e emendas constitucionais, que
atingem interesses constituídos. A maior ou
menor resistência da sociedade a essas mudanças dependerá de como o processo for
conduzido pela classe política.
Se deputados e senadores forem capazes de, por um momento, deixar de lado
a lógica dos seus interesses particulares,
especialmente os de ordem eleitoral, e se
dispuserem a discutir e construir um caminho para o futuro, nosso país poderá ter a
esperança de reencontrar um destino de
progresso e justiça.
O governo em exercício tem mostrado
que reconhece e compreende os problemas que tem pela frente. A proposta de estabelecer um teto nominal para as despesas
dos exercícios fiscais, limitado apenas à in-

flação do ano anterior, sem nenhum crescimento real, é um remédio duro, para o qual
não há alternativas. O grande teste será a
sua apreciação pelo Congresso Nacional.
Em breve, os interesses organizados saltarão sobre as bancadas parlamentares, para
que sua parte no bolo fiscal seja excluída
dos tetos e das restrições.
O orçamento fiscal é, hoje, a grande arena em que se exprimem os conflitos distributivos. Todos têm seus bons motivos, mas
nenhum tem razão neste momento. Se não
for restaurado um equilíbrio duradouro nas
contas públicas, caminharemos para um
desastre geral, que arruinará todos.
Não é fácil ser otimista. O sistema político está em muito mau estado. Conseguimos a proeza de ter mais de 30 partidos,
quase totalmente indiferenciados e com os
quais o Poder Executivo tem de se articular em termos pragmáticos, já que não há
questões de princípios em jogo. Construir
uma pauta unificadora e negociar em questões exclusivamente de mérito é cada vez
mais raro e difícil.
Nossa democracia, apesar de vibrante e
autêntica, em virtude dos defeitos do sistema eleitoral, não tem produzido líderes capazes de agregar e formular agendas transformadoras, com amplo apoio popular. O
sistema político acaba funcionando por
impulsos, respondendo apenas a emergências, sem condições de resistir a pressões
corporativistas e de interesses mais bem
organizados.
Reconheço, com tristeza, que uma geração inteira já foi sacrificada. Passada mais

uma emergência institucional, todos temos
razão em temer que a política brasileira
volte, mais uma vez, ao seu lugar de sempre e não dê aos brasileiros a oportunidade
de sonhar com realizações mais altas, que
a nossa riqueza natural e o nosso povo nos
permitem desejar.
A sociedade não se recolheu, para sempre, às suas casas e a seus locais de trabalho. Tendo chegado até aqui, ela não vai
permitir que tanto esforço e esperança se
dissipem no nada. A Nação espera que os
seus representantes, malgrado as imperfeições e os vícios dessa representação, aprovem as medidas exigidas para reconduzir o
País à normalidade.
Se os interesses políticos esvaziarem o
conteúdo das reformas legislativas e patrocinarem falsas reformas, que não resolvem
nada, a Nação, os trabalhadores e os empresários, jovens e adultos, brasileiros de hoje e
do amanhã, terão o direito de reagir.
Passadas as emergências da crise econômica e social, os políticos devem à Nação
uma reforma política que mude a natureza
caótica da representação parlamentar e torne
os agentes públicos – presidente, governadores, prefeitos e legisladores – mais responsáveis pelos seus erros e pelas suas ações.
Um sistema político mais justo e consequente não teria permitido que tantos agentes públicos tivessem errado tanto, durante
tanto tempo. Se tudo isso acontecer, terão
valido a pena os riscos e perigos que corremos.

*JOÃO MARTINS DA SILVA JÚNIOR é presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária
do Brasil (CNA)

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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Não tropece na língua

FORMAS VERBAIS OXÍTONAS DEVEM SER ACENTUADAS
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

--- Alguns verbos, ao receberem o pronome em ênclise, com o hífen, recebem acento na última sílaba, sendo que não eram acentuados quando desacompanhados do pronome
(ex. chamá-lo, vê-lo). Gostaria de saber quando colocar acento no verbo que recebe ênclise. Celso Luiz Bini Fernandes, São Paulo/SP
Começamos com os dois verbos mencionados pelo consulente: sabemos que “chamá-lo” e “vê-lo” se formam de
chamar + o e ver + o. Ao receber em ênclise os pronomes
átonos O, OS, A, AS (os únicos que começam por vogal), o
infinitivo perde o R, que se transforma em L, unindo-se ao
pronome. Vale isso para todas as conjugações: amar + o =
amá-lo; vender + a = vendê-la; distribuir + os = distribuílos; ferir + as = feri-las; pôr + a = pô-la.
Deve-se notar que, no caso dos verbos da 1ª e 2ª conjugação – terminados em ar e er mais PÔR e seus derivados –,
a forma verbal sem o R continua sendo oxítona, só que agora se tornou um vocábulo oxítono (ou monossílabo tônico)
terminado em a, e, o, motivo pelo qual deve ser acentuado,
assim como se acentua “babá, nenê, está, você, dá, dê, pó”.
A regra é simples e clara: acentuam-se as palavras oxítonas e os monossílabos tônicos terminados em a, e e o. Em
relação ao acento gráfico, deve-se levar em conta somente
o verbo na hora de aplicar a regra, ignorando o pronome
átono que vem depois do hífen:

É preciso reformar as instituições e prepará-las para as
novas gerações.
E este livro? – Queira pô-lo na estante, por obséquio.
A ideia é deselitizar a praça e devolvê-la ao povo.
O hino? Vou compô-lo para as próximas efemérides.
Dê um jeito de fazê-la melhor, torná-la mais útil.
Não gostaríamos de lê-lo uma segunda vez – há outros
livros à espera.
Vou apanhá-los em um minuto.
Se não se acentuasse o verbo em prepará-las, por exemplo,
ele seria lido como paroxítono: prePAra-las, que equivale a
preparas+as. Essa composição poderia ser usada numa situação assim: “Tu mesma fizeste as codornas? Estão deliciosas.
Prepara-las muito bem.” Não importa que nenhum brasileiro
se expresse desse modo. O fato é que as normas ortográficas
não podem ser aplicadas somente quando nos convêm.
O mesmo tipo de acentuação vamos encontrar em formas verbais com dois hifens. Também neste caso cada

segmento da palavra deve ser considerado isoladamente,
razão pela qual é possível encontrar dois acentos gráficos
no mesmo vocábulo, como vemos a seguir:
Dê-se-lhe o purgante imediatamente.
Amá-la-ei para sempre.
Fá-lo-ás por mim?
Vê-los-á em breve – a senhora pode confiar.
Repô-lo-ei na estante.
Magoá-la-íamos caso não a convidássemos.
Devolvê-los-emos assim que tivermos as notas fiscais.
Pô-lo-íamos na tua mão agora, se tivéssemos todo esse
dinheiro.
No tocante à 3ª conjugação, cabe lembrar que só recebem acento agudo as formas verbais oxítonas em que o
i forma sílaba sozinho: distribuí-lo, construí-la, incluí-las,
reconstituí-los. Compare com: puni-lo, extingui-lo, dissuadi-la, segui-las, defini-los.

FUI EU QUE FIZ O JANTAR

--- Como é correto dizer: Fui eu que fiz o jantar ou Fui eu quem fez o jantar? Fernanda Buzzini, São Paulo/SP
--- Gostaria de esclarecer uma dúvida quanto ao emprego do "que" e do "quem" em concordância com os verbos ser e fazer. Exemplo: Foi ela que fez ou Foi ela quem fez. Fui eu
quem fiz ou Fui eu quem fez. Foi eu que fiz ou Foi eu quem fiz. Fernando Augusto L. Dutra, Palmas/TO
Há duas boas maneiras de construir esse tipo de frase:
1. Usa-se QUE e o verbo concorda com o sujeito antecedente:
Fui eu que fiz e paguei a aposta.
Foi ela que me acusou.
Foi José que se matriculou, e não seu irmão.
Foi você que prometeu e não cumpriu. Ou foi o
governo federal?
Fomos nós que aguentamos a onda.
Foram eles que atrasaram a obra.
Foram apenas as meninas que se machucaram.
2. Usa-se QUEM e o verbo fica na terceira pessoa do
singular:
Fui eu quem fez e pagou a aposta.
Foi ela quem me acusou.
Foi José quem se matriculou, e não seu irmão.
Foi você quem prometeu e não cumpriu. Ou foi o
governo federal?
Fomos nós quem aguentou a onda.
Foram eles quem atrasou a obra.
Foram apenas as meninas quem se machucou.
Considero as primeiras frases melhores, mais agradáveis

ao ouvido. Talvez por isso sejam mais comuns do que as
segundas, principalmente quando o sujeito está no plural.
Isto é, “foram elas que se machucaram” soa melhor do que
“foram elas quem se machucou”.
Existem alguns livros dedicados a ensinar português que
afirmam ser correta também uma terceira forma, qual seja,
a frase com “quem” e o verbo concordando com o sujeito
antecedente, por exemplo: “Fui eu quem fiz, fomos nós
quem fizemos”. Discordo. E acredito que deva ter havido algum lapso por aí, pois nunca ouvi brasileiros falarem
assim.
Nesse ponto, prefiro ficar com Napoleão Mendes de
Almeida, que diz textualmente: “Quando tem por antecedente um pronome pessoal reto, o ‘que’ pode vir substituído por ‘quem’, o que nos obriga [grifo meu] a levar o
verbo para a terceira pessoa do singular: Somos nós quem
paga – Sou eu quem vai – Fui eu quem abriu esta polêmica
– Eu e V. Exa. somos quem vende – És tu quem favorece
a minha resolução” (Dicionário de Questões Vernáculas,
1981, p. 256).
Por fim, é bom observar que em qualquer dos casos o
verbo ser que inicia a oração faz a concordância com o
sujeito a quem ele se refere. É por isso que às vezes se usa
FUI [concorda com eu] e às vezes FOI [concorda com ele/
ela/você], assim como se usa FOMOS e FORAM respecti-

vamente para a primeira e a terceira pessoa do plural.
Naturalmente, o mesmo tipo de frase pode ser empregado no tempo presente ou no futuro, como vemos abaixo:
Hoje sou eu que pago.
Hoje sou eu quem paga.
É ela que sempre me aborrece.
É José quem se diz bem-sucedido, e não o irmão.
Somos nós quem aguenta a onda.
Somos nós dois que temos de resolver o impasse.
São eles que costumam atrasar as obras.
Em geral são as meninas que se ferem.
É você quem receberá o prêmio, pode ter certeza.
Sou eu que darei a festa

* 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).
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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

100 ideias para ensinar filosofia e ética
Para professores de ensino médio
John L. Taylor

Introdução ao profetismo bíblico
José Luis Sicre Díaz

Como ensinar uma disciplina que não tem respostas "certas"? Os conceitos filosóficos e éticos
podem ser difíceis de compreender para alunos
que nunca lidaram com eles. O novo livro de John
L. Taylor lhe ajudará a atrair a sua turma e fazer
com que os alunos leiam, escrevam, conversem e
pensem filosoficamente.
Páginas: 136
Loja Virtual: R$ 25,00

É uma abordagem em três partes: A primeira parte
é uma abordagem à figura do profeta, em que
devemos levar em conta aspectos muito distintos
(antropológico, teológico, social). A segunda traça
a história do movimento profético em Israel. A terceira ressalta uma série de temas da mensagem
dos profetas.
Páginas: 536
Loja Virtual: R$ 99,00

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

O Meu nome é Meriam
Condenada à morte por ser cristã
Antonella Napoli

As Edições da Bíblia no Brasil
Cláudio Vianney Malzoni

O livro narra o caso de Meriam Ibrahim Ishag,
uma jovem cristã, condenada a cem chibatadas
por adultério, por ser casada com um cristão, e à
morte por enforcamento por recusar-se a renegar
a sua religião. Denunciada por um suposto meioirmão, a quem nunca antes vira, seu julgamento
mobilizou ativistas ligados aos direitos humanos.
Páginas: 160
Loja Virtual: R$ 18,50

Este livro conta a história das traduções da Bíblia
no Brasil; uma história feita de coragem, ousadia
e muito amor à Palavra de Deus. A obra é dividida
em duas partes. A primeira faz uma apresentação
das principais edições da Bíblia presentes no
Brasil. A segunda parte trata das questões que
envolvem o ofício de tradução da Bíblia, seus
desafios e sua beleza.
Páginas: 176
Loja Virtual: R$ 33,90

Rua Voluntários da Pátria 225,
Curitiba PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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O Primo Basílio
Eça de Queirós

Pelados x Peludos
O massacre dos Xucros

Mestre do estilo e da narrativa, Eça de Queirós
traça um retrato pormenorizado da tradicional
família da média burguesia de Lisboa. O livro narra
a história de Luísa, jovem sonhadora e leitora
de romances, que se envolve com seu primo e
primeiro amor, Basílio, enquanto o marido, Jorge,
viaja a negócios.
Páginas: 538
Preço Loja: R$ 8,80

A guerra sertaneja na região do Contestado (19121916) foi uma insurreição gerada pelas injustiças
sociais reinantes na época. Os sertanejos perderam
e foram massacrados. Relatos posteriores referemse a eles como “fanáticos” ou “bandidos”, mas será
que isso corresponde à “verdade dos fatos”? O livro
tenta dar respostas.
Página: 264
Preço Loja: R$ 38,90

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

Via-Sacra com Nossa Senhora
A virgem Maria acompanha o sofrimento do
seu filho
João Paulo Bedor / Danilo Alves Lima (org.)

Nos passos de Santa Teresa de Calcutá
Luiz Alexandre Solano Rossi

Com a Virgem Maria, acompanhemos o caminho
doloroso de Jesus ao calvário. O Filho de Maria é
humilhado, maltratado e morto. A Mãe Santíssima
permanece junto dele em todos os momentos. Que
o exemplo de Nossa Senhora nos ajude a bem
rezar esta Via-Sacra e a vivenciar os mistérios da
paixão, morte e ressurreição do Senhor.
Páginas: 32
Loja Virtual: R$ 2,00

"Na fragilidade encontramos a força" poderia
parecer, aos nossos olhos, uma expressão
paradoxal. Santa Teresa de Calcutá quebra essa
lógica. Naquela frágil, pequena e encurvada mulher,
manifestava-se a força do aço temperado com
amor e solidariedade. Jamais alguém tão pequeno
alcançou tão grande altitude celestial.
Páginas: 80
Loja Virtual: R$ 13,00

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

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
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

Uma Aventura Supersaudável
Élida Pondeli
O livro narra a história do menino Kauan e de sua descoberta
sobre os benefícios de uma alimentação saudável. O livro
possui belas ilustrações e é uma maneira divertida de educar
crianças sobre uma dieta nutritiva e balanceada.
Páginas: 39
Preço Loja: R$ 13,90
Rua General Carneiro, 441, Curitiba, PR
(41) 3264-3484
Loja Virtual: http://www.livrariadochain.com.br/
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Em: Direção e celular.
A Ana não larga
o celular.

Essa eu preciso atender já!

Parar o carro? Ah, nem precisa.

Alô? Oi, amiga!

Mas quando
ela se conecta
no celular

Se desconecta
do trânsito.
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não seja assim.
só
e
v
e
l
,
ir
ig
ir
d
ao
o melhor de você.

