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Em busca do uso
do Meio Ambiente
sem degradá-lo
A Campanha da Fraternidade de 2017, com o lema é “Cultivar e
guardar a criação”, convida os cristãos a defenderem os biomas
brasileiros bem como os povos que neles residem.
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NESTA EDIÇÃO:

“CULTIVAR E GUARDAR A CRIAÇÃO”
A degradação ambiental é um fato inquestionável no Brasil. Mais, está incontrolável. Ao que parece, quanto mais
se cria leis em defesa do meio ambiente, mais se encontra caminhos legais e ilegais para burlar a lei e continuar a
destruição acelerada das principais reservas florestais do
país (e do planeta). A poluição também continua crescente,
apesar do país ter apoiado e assinado reiterados acordos
para conter o efeito estufa, contaminação dos lençóis freáticos, etc..
Às vezes, alega-se que o que vale para o sul do Brasil,
não vale para a Amazônia. São biomas diferentes, não podem ser colocados no mesmo “pacote”.
Uma boa maneira é identificar as características de cada
região. Não adianta falar em coibir o desmatamento no Sul,
onde já está tudo devastado. Junte-se a isso que no Sul, a
natureza tem resistido mais a agressão do homem (mesmo assim está se esgotando). Na Amazônia, no entanto,
com biodiversidade bem mais frágil, o desmatamento tem
provocado até alterações climáticas que influenciam todo
o planeta.
Se a lei não protege a diversidade e a vida, que recurso
teríamos para conter a destruição de nossos ambientes já
nessa geração, quando mais nas futuras?
A Campanha da Fraternidade 2017 vem em resposta a
essas questões. Se de fora para dentro (através da lei e
repressão) não produz efeito desejado, que tal se organizar
um movimento de dentro para fora, dando conhecimento do
perigo de sobrevivência que passamos e todas as pessoas,
independente de condição social, crença, classe profissional ou intelectual. Esse conhecimento (do alerta às necessidades ambientais) pode levar a populações em geral a uma
atitude decisiva.
Para diferenciar as necessidades de cada região, tomouse como base os biomas brasileiros. São seis. Para nós do
Paraná, o bioma é o da Mata Atlântica. O material colocado
neste jornal está longe de ser conclusivo. É só uma abertura
para debates.
Leitor, sinta-se livre para opinar, jornal Universidade está
aberto a novas opiniões e sugestões.
Temos ainda opiniões de escritores e jornalistas sobro a
possibilidade de descriminalização das drogas. A decisão
deve ser dada em breve pelo STF. Continua também a indignação de “indecoro” de políticos.
Por outro lado, temos o exemplo do médico José Medina
em sua cruzada pela doação de órgãos e do cardeal Dom
Paulo Evaristo Arns, recém falecido, como aquele que defendeu vítimas da ditadura militar e saiu vencedor.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
editor

CONFORMAÇÃO
triádica do tempo

Antonio Celso Mendes (*)

E

m geral, o tempo parece ser um fenômeno uniforme, envolvendo a transformação contínua das
coisas. Não obstante, nosso espírito consegue distinguir as características peculiares de seus três grandes
aspectos, próprias da natureza específica dos universos a
que estão submetidos.
A partir da distinção entre o mundo cósmico, o mundo
quântico e o mundo virtual, podemos então distinguir entre
o tempo comum (sucessão), o tempo quântico (instante) e o
tempo virtual (duração). São as três formas distintas de reconhecer a transformação das coisas, segundo a natureza própria de cada um deles, que convivem de forma integrada,
mas dialética, por serem simultâneos, mas diferenciados.
O tempo cósmico é o mais sensível, aquele que registra o surgimento e/ou desaparecimento dos seres (passado,
presente e futuro), segundo as leis universais da entropia.
Como nos assegura ARISTÓTELES, na ordem das causas,
não pode haver a regressão ao infinito, pelo que somos
conduzidos à intuição da presença de um Criador, Fonte
Primeira da vida e da morte, que não se cansa de fazer surgir cada ser, em processo contínuo de Providência, conforme o entendimento de SANTO TOMÁS DE AQUINO.
Nossa atitude para com Ele é de veneração e respeito para
com tudo que Sua misericórdia nos destina, mantendo
nossa fé em Sua benevolência (amor). Ora, isto torna para
nós ser o tempo cósmico aquele cheio de expectativas, de
acordo com tudo que presenciamos acontecer, de bem ou
de mal, que aparentemente são apenas circunstanciais.
Próprio do microcosmo, não se regula pelas leis da física clássica, sendo probabilístico e incerto em seus processos. Podemos compará-lo a efeitos imprevistos, nos quais
as possibilidades rompem continuamente com as condições determinísticas, tornando tudo possível, a certeza
inconsútil da transformação de todas as impossibilidades.
Assim, o tempo quântico é diferente, por ser o reflexo do
inusitado de seus efeitos, momentos repentinos de concreção. Criando aleatoriamente novas situações, ele é puro
milagre, dando origem a tudo em que vai se transformar.
Por fim, em tudo que se refere ao tempo virtual, basta dizer que ele é similar à eternidade, momento sutil do
instante, pura duração, fazendo surgir as criações fantásti-

A persistencia da memoria, Salvador Dali

cas de nosso espírito. Aproximando o real do simbólico, o
tempo virtual é imaginário, transcendente em sua oclusão
e perene no simbolismo de seus efeitos. O tempo virtual ultrapassa os limites do tempo sucessão e do espaço
fracionado, refletindo uma experiência concreta de nossa
espiritualidade.
Podemos relacionar o tempo cósmico ao periódico,
o tempo quântico ao imprevisto dos milagres e o tempo
virtual às intuições contínuas de nossa imaginação. Dessa
forma, o tempo virtual é o novo, a criatividade inerente
que enriquece nossas abstrações, o milagre do aparecer
que cria a arte, a concreção das utopias, a certificação
contínua de nossas certezas e o imaginário da eletrônica,
aumentando nossa confiança de que tudo existe na afirmação do novo, manifestação perene de uma criatividade
potencial que não se extingue.

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

O

organismo humano é uma máquina perfeita! Esta afirmação
não poderia ser diferente, visto
ser quem é o autor desse projeto: O magnífico arquiteto deste universo e de seus
personagens.
Todos os detalhes minunciosamente projetados para dar a estes bípedes, pensantes
e falantes, toda a condição de adaptação à
evolução dos tempos e suas dificuldades.
Preparou nosso organismo para enfrentar
situações de estresse, com detalhes inimagináveis. Senão, vejamos:
Diante de uma situação interpretada
como sendo de perigo nosso organismo
entra em estado de alerta, preparando-nos
para enfrentar ou fugir. Qualquer que seja
nossa decisão alterações internas ocorrerão visando nossa proteção. As pupilas
se dilatarão ampliando nosso campo de
visão. A respiração ficará acelerada para
maior oxigenação. O coração baterá mais
rápido, elevando a pressão arterial bombeando mais rápido o sangue. As extremidades ficarão pálidas e frias, pois o sangue
se direcionará para órgãos nobres. Nossa
musculatura ficará mais tensa para melhor
resposta ao esforço físico. Haverá um aumento na produção de glicose fornecendo
mais energia aos músculos. Além de outras
alterações que não vem ao caso para não
tornar o texto enfadonho.
Tudo isso foi programado para enfrentamento dos perigos reais vivenciados por
nossos ancestrais.
Mas será que algo não foi previsto? Sim.

Não previa, esse maravilhoso arquiteto,
que um dia, tendo dominado tecnologias
espantosas em todas as áreas, pudesse o
homem, ficar refém de suas próprias preocupações.
E o que é preocupação? É estar-se pré
ocupado, com situações que podem ou
não vir a acontecer. É tentar antecipar os
acontecimentos, normalmente com um
viés negativo, pessimista na conclusão.
Com isso, manter-se tenso, com uma luz
vermelha acesa à frente, como se estivesse diante de um tigre dente-de-sabre, dos
primórdios. Não importa se esse tigre modernamente é representado pelo leão do
imposto de renda. Seu organismo vai desenvolver as mesmas reações de lutar ou
fugir pois o estresse é interpretativo, e disso
advirão todas as consequências.
E quais são suas preocupações? Normalmente duas. Saúde e dinheiro. Até a saúde
já estamos relevando, mas com “la plata”
nem pensar. E aí sofremos.
Trabalhos científicos recentes, demonstraram que o estresse financeiro pode causar
dor física, conforme publicação no Psychological Science, um periódico americano.
A revista Mente e Cérebro, de publicação
nacional, também abordou a temática. Demonstrou-se através da pesquisadora Eillen
Chou, da Universidade de Virginia, que as
pessoas com maiores níveis de desemprego
eram mais propensas a comprar analgésicos. Mais ainda, o simples fato de pensar
sobre insegurança financeira bastava para
aumentar a sensação dolorosa.
“A hipótese de que o estresse financeiro
causa dor tem lógica, embora seja útil ver

outras evidências rigorosas”, diz a economista Heather Schofield, da Universidade
da Pensilvânia.
A boa noticia é que um estudo americano de 2014, mostrou que o apoio social
pode ajudar a proteger tanto contra a dor
psicológica quanto a dor física associada
ao estresse. O afeto funciona como um fator de proteção.
Massagens, toques sutis, terapias de relaxamento corporal, entre outras, colaboram em muito para melhorar a sensação de
bem-estar.
Cada dia mais, vemos a necessidade do
controle de nosso estresse em todos os sentidos. Mas o que chamou mais a atenção
nesses estudos, é o estresse que acarreta-

mos para nós mesmos através de nossas
preocupações e as consequências advindas
disto. Prevenção continua sendo o melhor
remédio, e neste caso, não pré ocupar-se
com algo que, muito provavelmente, não
venha acontecer ,será de grande valia para
sua saúde, principalmente se for ligada a
questões financeiras.

* EDMILSON MARIO FABBRI é
clínico e cirurgião geral, dirige a
Stressclin - Cílcina de Prevenção e Tratamento dp Stress, é
um dos diretores do Instituto
Ciência e Fé.
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O STF e as
drogas
Precisamos criar um
lobby legítimo de defesa
dos valores familiares e
sociais
Carlos Alberto Di Franco (*)

O

ministro Luís Roberto Barroso,
do Supremo Tribunal Federal
(STF), defendeu recentemente
a legalização da maconha como forma de
aliviar a crise do sistema penitenciário brasileiro. Segundo ele, a medida desmontaria
o tráfico de drogas e, com isso, o número de condenados diminuiria. O ministro
afirmou ainda que, se a experiência desse
certo com a maconha, seria o caso de legalizar também a cocaína.
Inacreditável a superficialidade da afirmação! Legalize-se o crime e está tudo resolvido.
O ministro Barroso, infelizmente, não se
dá conta do peso da toga e do alcance das
suas opiniões. Transmite o descompromisso
de um comentário de mesa de bar. Conseguiu a manchete. Mas em nada contribuiu
para uma discussão séria e construtiva.
Os últimos 20 anos caracterizam-se por
um intenso aumento do consumo de drogas no Brasil e, proporcionalmente, um
declínio em várias partes do mundo. A resposta dos governos tem sido amadorística,
fragmentada e absolutamente insuficiente
para enfrentar todos os desafios.
O governo federal, infelizmente, tem
sido tolerante com os nossos vizinhos produtores de drogas (Bolívia, Colômbia, Paraguai e Peru) e até mesmo com milícias
como as Farc. Com essa atitude leniente
deixamos desenvolver um grande mercado
de drogas, de norte a sul, de leste a oeste,
nas grandes e pequenas cidades.
Não existe região brasileira hoje que não
esteja duramente marcada pela tragédia das
drogas. É uma rede complexa, que envolve
desde uma dona de casa, a um motorista
de taxi, um usuário de drogas, resultando
num mercado cada vez mais intricado,
com vários tipos de trocas, e envolvendo
outras atividades legais, como transporte,
estocagem, aviação e até mesmo bancos.
A partir de 2006, com a Lei 11.343, nenhum usuário foi preso simplesmente pelo
fato de consumir drogas. Essa mudança legal na época foi considerada boa até mesmo pelos setores da sociedade que defendem a legalização das drogas. Ela poderia
ter sido um avanço se, com a despenaliza4

ção do usuário, fosse acrescentado como
alternativa o necessário encaminhamento
para tratamento e orientação, como uma
das medidas para não só ajudar o usuário,
mas também enfraquecer a rede do narcotráfico. Nada disso foi feito e o que aconteceu nestes últimos dez anos foi um contínuo aumento e a diversificação do tráfico
e do consumo.
Os países que conseguiram combinar
uma ação legal firme com uma estrutura de
tratamento efetivo poderiam ser considerados paradigmas para o Brasil. A Suécia,
por exemplo, mudou sua atitude depois de
reconhecer o impacto negativo das medidas mais “liberais”. Lá – onde o consumo
de drogas voltou a ser ilegal após cerca de
30 anos de liberação – os dependentes surpreendidos por qualquer agente da lei, da
segurança ou do serviço social devem ser
encaminhados para tratamento. Esse tipo
de política, que é consensual na Suécia,
leva os diferentes partidos a desejarem que
a próxima geração de suecos não faça uso
de nenhuma droga.
Essas histórias de sucesso não são levadas
em consideração pelos paladinos da legalização das drogas no Brasil. Esse lobby está
com uma ação no STF que pede a descriminalização do porte de drogas. Um pedido
de vista do ministro Teori Zavascki interrompeu o julgamento. Com a morte do ministro,
o sucessor dele vai herdar o processo. O argumento falacioso é de que o uso de drogas
é um comportamento que afeta somente o
indivíduo e, portanto, seria inconstitucional
uma lei cerceando esse direito.
Uma pesquisa com familiares de dependentes químicos, feita em parceria com a
Federação Brasileira do Amor Exigente (entidade que organiza mais de mil grupos por
todo o Brasil), mostra que o impacto está
longe de ser individual. Segundo o levantamento, para cada usuário, quatro pessoas
são afetadas pelo problema.
Não existe nenhuma história de sucesso
de países que tenham conseguido diminuir
o tráfico de drogas por flexibilizar as leis
e o consumo. Na Holanda, quando foram
instituídos os chamados coffee shops, locais que permitiam a venda de maconha,
tanto o consumo no país quanto o tráfico
local aumentaram muito.
O tráfico sempre funciona 24 horas por
dia, vendendo a um preço acessível (afinal,
não tem incidência de impostos em seu
produto) e até para menores de idade. Mesmo no Colorado, nos Estados Unidos, que
por plebiscito passou uma lei legalizando a
maconha, as evidências são de que o consumo só cresceu, assim como o tráfico. Em
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Portugal, que também descriminalizou as
drogas, fazendo o usuário enfrentar apenas
um processo administrativo, as evidências
científicas independentes, como do Centro Europeu de Monitoramento de Drogas,
mostram que aumentou o uso, sob vários
aspectos.
O STF deverá manifestar-se sobre a nossa Constituição, mas na essência deverá
manifestar-se sobre os nossos valores e,
especialmente, sobre o nosso futuro como
nação. Não podemos deixar que minorias ativas e politicamente corretas tomem
conta do nosso destino. Precisamos criar
um lobby legítimo de defesa dos valores
familiares e sociais. Equívocos têm consequências e apresentam uma dura fatura
humana.
Registro, amigo leitor, um sugestivo texto do papa Francisco: “São tantos os ‘mercadores de morte’ que seguem a lógica do

poder e do dinheiro a todo custo! A chaga
do tráfico de drogas, que favorece a violência e que semeia a dor e a morte, exige
da sociedade um ato de coragem. Não é
deixando livre o uso das drogas, como se
discute em várias partes da América Latina,
que se conseguirá reduzir a difusão e a influência da dependência química. É necessário enfrentar os problemas que estão na
raiz do uso das drogas, promovendo uma
maior justiça, educando os jovens para os
valores que constroem a vida”.

(*) CARLOS ALBERTO DI
FRANCO é jornalista,. colunista
de O Estado de São Paulo - Email: difranco@iics.org.br

Indecoro: Na realidade política
Se as mãos de muitos
políticos estão sujas, ao
menos limpem a língua.
Com muito sabão!
Roberto Romano (*)

Q

uando a realidade política e social se degrada e atinge o insuportável, o discurso apodrece,
evidencia sinais de morte. As formas administrativas do Brasil agonizam. Contra o
que dizem muitos colegas da universidade,
seguidos por inúmeros jornalistas, discordo
da tese segundo a qual as nossas instituições
“funcionam normalmente”. A menos, claro,
que o critério da normalidade seja o hábito
de formar quadrilhas para o roubo das riquezas físicas ou espirituais de um povo.
Mesmo em situações de crise a instituição e os indivíduos que a manejam devem manter o decoro. Esse é um cálculo
difícil. Um gramático inglês do século 16
exemplifica: se a duquesa vai à corte, ela
não pode usar roupas mais brilhantes do
que a rainha. Mas se a mesma pessoa usa
vestimentas inferiores às de suas iguais, é
indecorosa. No cálculo do aceitável em
sociedade, consideram-se o corpo próprio
e os demais. E cada um merece tratamento
relativo à sua dignidade.
O decoro surgiu na Grécia e recebeu
um nome: Aidós. Trata-se da vergonha imposta a quem não se comporta em público.
Penas severas eram aplicadas aos que, por
educação falha ou vício de caráter, desrespeitavam os cidadãos de Atenas. Sem a
vergonha os valores democráticos empalidecem porque o corpo e a língua indecorosos mostram que a lei foi corroída pela
selvageria.
Na Idade Média o decoro foi retomado pelos monges. A roupa e os gestos não
poderiam depor contra um religioso que,
supostamente, tinha optado pela pobreza.
Frades vestidos como barões eram a prova
de que os votos sagrados haviam sido desobedecidos. Daí o uniforme das ordens, sem
enfeites de prata, ouro, pedras preciosas.
A “dama pobreza”, segundo Francisco de
Assis, exige que seus pretendentes vivam
como ela, vestida apenas pela graça divina.
A língua deveria seguir a mesma regra.
Da Renascença em diante, o decoro
passou a nortear as palavras, as roupas, os
gestos dos reis, dos nobres, dos burgueses.
Ele é um exercício de respeito aos outros
e meio de garantir o respeito a si mesmo.
Quem não tem prerrogativas, mas quer
exercê-las, é indecoroso. Um hóspede que
toma o papel da dona da casa, indicando
aos demais o lugar onde devem tomar as-

sento, é indecoroso. E se a anfitriã deixa o
indiscreto fazer o gesto inconveniente, ela
é indecorosa. Sua prerrogativa não deve ser
negada sequer pelo marido, pelos filhos,
pais, etc. Se um bispo comum, numa visita papal, ousa dar a bênção Urbi et Orbi...
ele não apenas enlouqueceu, mas seu ato
é indecoroso.
Uma regra que ajuda a decidir as inclinações à moda chinesa, quando pessoas
estão diante da porta: não é a mais jovem,
mais bonita, mais velha a ceder a passagem. Dá o lugar quem o possui. Se o mais
jovem é presidente da República, ele cede
a passagem, primeiro aos velhos, depois às
mulheres, depois aos demais. Não é falta
de respeito um inferior na escala governamental passar primeiro. É indecoro do que
detém o mais alto cargo não ceder a passagem, mostra que ele ignora a etiqueta e as
verdadeiras prerrogativas do seu posto.
Assim, na escrita, diz o citado gramático
inglês do século 16: se um autor não usa
imagens no texto, é indecoroso por desprezar a fantasia e o gosto do leitor. Se as usa
aos borbotões, é indecoroso, pois despreza
inteligências e culturas. O poeta decoroso
jamais dirá algo como “a face rosada e fina
do general”. É indecente um general ter faces que só cabem às crianças e às raparigas
em flor.
Se uma autoridade quer ser respeitada,
deve respeitar o povo (que fica chocado

com palavrões e outras marcas de indecoro). Certas falas devem ser evitadas. Não
por causa do hipócrita “politicamente correto”. Trata-se de algo sério. Os reitores
são “magníficos”, mesmo se não ostentam
magnificência. A comunidade acadêmica
é a proprietária do título, usado em seu
nome. Deputados, senadores, edis são
“excelentíssimos” não porque sejam dotados de excelência. O título pertence ao
soberano, o que possui a maiestas, termo
latino para designar o ente mais elevado
no coletivo. Na monarquia, a maiestas é
apanágio do rei, que usa o título em nome
do povo. Na democracia é o próprio povo
que a empresta, a cada eleição, aos representantes. É assim que o decorum exige
tratar o povo com respeito. Não por “boa
educação”, mas por subordinação da “autoridade” diante de quem a “autoriza”. E
a regra funciona para todos os Poderes,
incluindo o Judiciário e o militar. Sem tal
respeito, temos larápios da soberania, não
representantes.
A expressão “soberania popular” e o
termo “majestade” incomodam ouvidos indecentes. Mas eles permitem reconhecer a
força das normas democráticas. Somos herdeiros do mundo grego e latino em práticas
e valores. O Direito e a política não fogem
à regra. No Estado moderno as ideias de
soberania e majestade, contra o exercício
ditatorial ou aristocrático do mando, apli-

cam-se à totalidade dos cidadãos (Thomas,
Y., L’Institution de la Majesté, em Revue de
Synthèse, julho/dezembro de 1991).
Faltar com o decoro diante da maiestas
é destruir a fé pública. Um político não tem
o direito de ser leviano. Seu ofício exige
ponderação, a gravitas. Para os romanos, a
gravitas comanda uma atitude “que não se
curva em proveito do sucesso político passageiro" (Yavetz, Z., La Plèbe et le Prince).
O representante não pode tratar os cidadãos como crianças. Ele deve ser o portador de uma gravitas dicendi. “Suruba”, “canalha” e quejandos são termos levianos. A
boca suja pode ser aceita entre malandros,
na sua vida íntima. Mas na língua de quem
decide sobre os bens públicos, com repercussões vitais sobre o País, semelhantes vocábulos indicam apenas... levitas indigna
de qualquer democracia.
Se as mãos de muitos políticos brasileiros estão sujas, que eles pelo menos limpem a língua. De preferência com muito
sabão.

* ROBERTO ROMANO é professor da Unicamp e é autor de
‘Razão de Estado e Outros Estados da Razão’ e ‘Brasil: Igreja
Contra Estado’ (Kayrós Ed.)
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Cadastro Ambiental
Rural: hora dos fatos
“Dados revelam situação
da agropecuária face
a necessidade de
preservação ambiental
e apontam tendências”,
com base em registros
de imóveis, dados do
IBGE e monitoramento
por satélite.
Evaristo de Miranda (*)

A

agricultura brasileira conta com
um novo e poderoso instrumento
de planejamento e análise: o Cadastro Ambiental Rural (CAR). Seus dados
revelam o papel decisivo da agropecuária
na preservação ambiental e apontam tendências, até então desconhecidas, na ocupação das terras.
Criado pela Lei 12.651/2012, o CAR
é um registro eletrônico, obrigatório para
imóveis rurais. Até 31 de dezembro de
2016, mais de 3,92 milhões de imóveis,
ocupando um total de 399.233.861 hectares, estavam inseridos no Sistema Nacional
de Cadastro Ambiental Rural (Sicar).
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) integrou ao seu Sistema de Inteligência Territorial Estratégica os
dados geocodificados do CAR com o perímetro dos imóveis e os mapas das áreas
exploradas, consolidadas, de preservação
permanente, de reserva legal, de interesse
social, de utilidade pública, etc. São 18 categorias de uso e ocupação das terras, geocodificadas em cada imóvel. E para cada
categoria há, em geral, mais de um polígono ou mancha demarcada. São centenas
de milhões de polígonos, com bancos de
dados associados, trabalhados pela equipe
do Grupo de Inteligência Territorial Estratégica da Embrapa.
O Censo do IBGE de 2006 registrou
5.175.636 estabelecimentos agrícolas no
Brasil. O conceito de imóvel rural do CAR
e o de estabelecimento agrícola do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
são bastante próximos. Até o final de 2016,
um total de 2.923.689 imóveis rurais estava
cadastrado no Sicar, 75,8% do esperado,
tendo 2006 como base. As unidades ainda
não cadastradas – 1.251.947 – estavam localizadas essencialmente no Nordeste.
No Censo de 2006 havia 3.454.060
estabelecimentos agrícolas no Nordeste,
6

mais da metade dos agricultores do Brasil.
Destes, apenas 836.169 estavam cadastrados no Sicar em 2016, algo como 34% do
esperado. Como disse o ex-ministro Aldo
Rebelo, no semiárido a maioria dos produtores nunca ouviu falar nem de CAR nem
de internet.
No restante do Brasil, os imóveis rurais
pulularam. No Norte, o número de imóveis
cadastrados no CAR é 23,3% maior do que
os detectados no Censo de 2006. O aumento também se verificou no Sul (14%),
no Centro-Oeste (12,5%) e no Sudeste
(8,1%).
O CAR não é um censo, mas é muito
preciso para certas variáveis ao trabalhar
com declarações expressas em mapas sobre imagens de satélite. A área dos imóveis no CAR, cerca de três quartos do total
dos estabelecimentos agrícolas de 2006,
já totalizou 399.233.862 hectares. A área
apropriada pela agricultura teria crescido 65.553.825 hectares (19,6%) em dez
anos.
O dado é paradoxal. De acordo com
o IBGE, a área total da agricultura brasileira vinha declinando. Em 1985, era
de 374.934.797 hectares; em 1995,
353.611.191 hectares; e em 2006,
333.680.037 hectares. Uma redução constante da área total da ordem de 12% ou a
perda de 45 milhões de hectares entre 1985
e 2006. Os dados iniciais do CAR parecem
negar essa tendência.
O maior aumento da área declarada com

em 2016? Não é o que parece. Ou, ao menos, as primeiras análises da Embrapa indicam outras realidades.
No Norte, a expansão seria em parte o
reflexo de políticas de regularização fundiária e da tentativa de muitos de materializar uma posse precária de terras. Isso
causa uma grande sobreposição de áreas.
Em todo o País, outros fenômenos se conjugam: imprecisões na delimitação dos
imóveis, sobreposições, diversos erros de

Esses dados servem como base para a Campanha da
Fraternidade, pois fornecem detalhes da ocupação
da terra e a quebra da biodiversidade nos biomas
brasileiros
relação ao Censo de 2006 ocorreu no Norte: 133,6%! No Centro-Oeste, o crescimento foi de 13,8% e no Sudeste, de 5,9%. Até
o Nordeste, tão pouco cadastrado no CAR
(34%), já totaliza uma área de 55.788.137
hectares, ou 73% dos 76.074.411 hectares
do Censo 2006! Única exceção: a redução
de 7,3% na área declarada no Sul, apesar
de um número de imóveis cadastrados
14% superior ao do Censo de 2006.
A área apropriada pela agricultura em
dez anos passou de 38,7% para 47% do
território nacional? Seria uma inversão na
tendência declinante da área da agricultura? O tamanho médio dos imóveis teria
passado de 64 hectares em 2006 para 102
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registro e inconsistências na base de dados.
Ainda assim, merecem aplausos os organizadores do CAR e os gestores do Sicar, por
obterem o resultado de um extraordinário
trabalho coordenado e coletivo junto a
quase 4 milhões de produtores rurais.
Área apropriada não significa área explorada. O início do tratamento dos dados
do CAR pela Embrapa apresenta fatos incontornáveis sobre o papel da agricultura
na preservação de ecossistemas e biodiversidade. Boa parte dessas áreas agrícolas é
ocupada por florestas, água e vegetação
nativa.
Em São Paulo, de longa história agrícola, áreas de preservação permanente, reser-

va legal, vegetação excedente, ambientes
lacustres e palustres, em 302.337 imóveis
rurais já cadastrados, totalizam 3.808.519
hectares, 15,3% do Estado ou 22% da área
rural.
Os produtores preservam 21,3% do bioma Cerrado no Estado e 12,4% da Mata
Atlântica. A área total preservada pelos
agricultores é maior do que todas as unidades de conservação e terras indígenas
existentes em São Paulo.
Em Mato Grosso, de agricultura mais recente, as áreas agrícolas preservam quase
o dobro do existente em unidades de conservação e terras indígenas! E novas áreas
serão ainda agregadas, pois restam imóveis
por cadastrar.
A Embrapa divulgará novos resultados
agregados do CAR para Estados, municípios e cadeias produtivas. E com análises
e mapas detalhados das áreas preservadas
e do custo decorrente para o produtor, sem
contrapartida da sociedade. Eles revelarão,
conforme dados iniciais indicam e ao contrário do que alguns des-in-formados afirmam, que no Brasil a salvação da biodiversidade, do meio ambiente e da economia
está na lavoura.

* EVARISTO DE MIRANDA é
agrônnomo, doutor em ecologia,
Chefe Geral da Embrapa Monitoramento por Satélite, diretor do
Instituto Ciência e Fé de Curitiba
e consultor da ONU.

Alerta aos biomas é convocação a todos os
credos, raças e classes em defesa da vida
Campanha da
Fraternidade 2017
aborda o meio ambiente
e suas diversidades,
pretende-se despertar
a população, não só aos
católicos, para controle
e recuperação do
ambiente onde vivemos

principais desafios da situação
atual.
– Apresentar os valores do
Reino de Deus e da doutrina Social e Espiritual como elementos
autenticamente humanizantes.
– Identificar as questões desafiadoras na evangelização
da sociedade e estabelecer parâmetros e indicadores para a
ação pastoral.
– Aprofundar a compreensão
da dignidade da pessoa, da integridade da criação, da cultura
da paz, do espírito e do diálogo
inter-religioso e intercultural,
para superar as relações desumanas e violentas.
– Buscar novos métodos, atitudes e linguagens na missão
da Igreja de levar a Boa Nova
a cada pessoa, família e sociedade.
– Atuar profeticamente à luz
da evangélica opção preferencial pelos pobres, para o desenvolvimento integral da pessoa e
na construção de uma sociedade justa e solidária.

D

ia 1º de março, quarta-feira de
cinzas, é um dia para ficar na
história no controle do meio ambiente, abraçando definitivamente, inclusive aqui no Paraná, o objetivo da defesa do
ambiente em todas as suas complexidades.
É um convite a todos, independentemente de condição social, religião, ou outra
qualquer diversidade humana, para que
se tome uma atitude firme em relação à
biodiversidade, respeitá-la e recuperá-la.
A Campanha da Fraternidade 2017, que
neste ano tem o tema “Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da vida”. O lema:
“Cultivar e guardar a vida” é um chamado
à reflexão, uma tomada de consciência sobre os efeitos nocivos e o que pode ser feito
para corrigir o que está errado. No Paraná,
destaque é para a Mata Atlântica.
Durante a Quaresma as paróquias, grupos
e comunidades ligadas à Igreja são chamados a intensificar as atividades relacionadas
à defesa do meio ambiente, sustentabilidade
e em favor da preservação do bioma em que
vivemos. Ações que deverão ter participação de todos os segmentos da população e
ser prioridade durante o ano todo.

TEXTO BASE

O documento da CNBB, com as informações e recomendações para a Campa-

EM CURITIBA

nha da Fraternidade foi divulgada em outubro passado. A proposta é dar ênfase a
diversidade de cada bioma e criar relações
respeitosas com a vida e a cultura dos povos que neles habitam, especialmente à luz
do Evangelho.
A depredação dos biomas é a manifestação da crise ecológica que pede uma profunda conversão interior: “Ao meditarmos e
rezarmos os biomas e as pessoas que neles
vivem sejamos conduzidos à vida nova”.
O texto-base está dividido em quatro
capítulos, a partir do método ver, julgar e
agir, faz uma abordagem dos biomas exis-

As Campanhas da Fraternidade na história
Temas referentes à CF 2017
1979 - Por um mundo mais humano - "Preserve o que é de todos"
1986 - Fraternidade e a terra – “Terra de Deus, terra de irmãos”
2004 - Fraternidade e a água – “Agua, fonte de vida"
2007 - Fraternidade e Amazônia - "Vida e missão neste chão"
2011 - Fraternidade e Vida no Planeta – “A criação geme em dores de parto" (Rm 8,22)
2016 - Casa Comum, nossa responsabilidade - "Quero ver o direito brotar como fonte
e correr a justiça qual riacho que não seca" (Am 5,24)

tentes, suas características e contribuições
eclesiais. Também traz reflexões do tema
sob a perspectiva de São João Paulo II,
Bento XVI e o Papa Francisco. Ao final, são
apresentados os objetivos permanentes da
Campanha, os temas anteriores e os gestos
concretos previstos durante a Campanha
2017.
A partir do texto-base todas as comunidades, paróquias e dioceses do Brasil organizam formações e ações para todo o ano,
mas o ponto alto é na quaresma.
O CD da Campanha da Fraternidade
2017, que já está à disposição do público,
contém as músicas vencedoras em concurso
realizado no segundo semestre do ano passado. Também estão incluídas mais três músicas que foram incluídas no concurso, que são
de autoria do Padre Cireneu Kuhn, verbita de
Santo Amaro (São Paulo), Casimiro Vidal Nogueira, de Curitiba (PR) e da parceria entre J.
Thomaz Filho e Wallison Rodrigues.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

– Fazer memória do caminho percorrido pelas Campanhas da Fraternidade com
a sociedade, identificar e compreender os

O bioma onde a Arquidiocese de Curitiba está inserida é o
da Mata Atlântica que abrange
uma área de 471.204 km e é
um dos ecossistemas mais ameaçados do
mundo. No Brasil, resta menos de 5% de
sua cobertura original e a maior parte dos
fragmentos que restam são muito diminutos e são compostos por floresta secundária
regeneradas após desmatamentos.
“O grande problema que enfrentamos
hoje é o desequilíbrio causado, pela falta de
respeito ao meio ambiente”, disse o mestre,
poeta, escritor, professor e teólogo João Santiago, da Arquidiocese de Curitiba, durante
treinamentos de paroquianos, ao recordar
os temas de Campanhas anteriores que versaram sobre a vida e o meio ambiente, e
ilustrou com uma historinha lúdica.

INVERSÃO DE VALORES

“Um cidadão me perguntou se eu sabia
quem morava na beira do rio. Respondi
que era o sapo. Ele complementou: “O
sapo se alimentava dos mosquitos. Eliminamos os sapos… Hoje quem mora na
beira dos rios sãos os seres humanos. Estes,
devorados pelos mosquitos, que além de
picarem infectam os seres humanos com
vírus da chikungunya, dengue, malária e
outras doenças”.
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“Cultivar e guardar a criação”
A Campanha da
Fraternidade de 2017
convida os cristãos a
defenderem os biomas
brasileiros e a vida dos
povos que neles residem

C

Karla Maria (*)

uidar dos biomas, cuidar da vida.
Esse é o convite que a Campanha
da Fraternidade (CF) de 2017 faz
aos cristãos e a todas as pessoas de boa
vontade. Com o tema Fraternidade: Biomas
brasileiros e defesa da vida e o lema: "Cultivar e guardar a criação" (Gn 2,15), a CF
quer criar a consciência do guardar e preservar os biomas para promover relações
fraternas com a vida e a cultura dos povos
originários de cada um dos biomas. A CF
é uma proposta da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), no período da
Quaresma.
O convite é urgente, tendo em vista os
impactos já causados pela ação do homem
em detrimento do desenvolvimento econômico, nos biomas brasileiros. O grau de
alteração no território nacional sofreu de
2012 a 2014 cerca de 4,6% de alteração
em sua cobertura.
Os dados são do relatório Mudanças na
Cobertura e Uso da Terra no Brasil 2014,
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em dezembro
de 2016, e revelam que houve redução de
cerca de 10% das áreas com florestas, no
período de 2000 para 2014, o que significou perda de florestas com área superior a
33,8 milhões de hectares.
Nesse quadro, não está incluso o aumento de 29% no desmatamento da Amazônia
entre agosto de 2015 e julho de 2016. Segundo levantamento do Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o mais alto
índice em oito anos.
"A redução de florestas causa a perda da
biodiversidade da fauna e flora por redução
do habitat", revela o biólogo Felipe Pessoa
de Melo Hermida, explicando ainda que
ocorre a interrupção do fluxo de populações e a extinção em massa das espécies
de seres vivos.
Na Amazônia, por exemplo, onde está localizado o maior bioma do Brasil, com um
território de 4.196.943 de quilômetros quadrados, 2.500 espécies de árvores e 30 mil
8

Amazônia

Cerrado

Caatinga

Mata Atlântica

Pampa

Pantanal

de plantas, especialmente ao longo da divisa
entre Tocantins e Pará, continuam o avanço
das pastagens com manejo, contornando terras indígenas e áreas de proteção ambiental,
bem como a Floresta Nacional de Carajás.

ECONOMIA E ECOLOGIA

Ao norte de Mato Grosso, no contato
entre os biomas Amazônia e Cerrado, prossegue, em menor proporção, o avanço das

“O crescimento do PIB e consequentemente o da
economia são indispensáveis para a geração de
empregos e assim para o bem-estar do cidadão
brasileiro”
Essa substituição de florestas e áreas de
pastagens naturais é evidenciada em outros
dados revelados pelo relatório do IBGE. Enquanto no ano de 2012 havia 1.765.632
quilômetros quadrados ocupados por pastagens naturais no Brasil, em 2014 esse número diminui para 1.600.238 quilômetros
quadrados.
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pastagens com manejo ligadas a pecuária
bovina. No Pará, próximo à divisa com
Maranhão, antigas pastagens têm dado lugar ao cultivo de soja e a extensas plantações de dendezeiros, das quais é extraído
o óleo utilizado na produção de biodiesel,
alimentos e cosméticos.
As áreas agrícolas foram ampliadas em

16 milhões de hectares no período considerado, o equivalente a um incremento
de 40%. As áreas com pastagens plantadas
foram ampliadas 38 milhões de hectares
(61,2%) e as com silvicultura cresceram 3
milhões de hectares (55,9%).
Em Mato Grosso do Sul, tal expansão
está associada a instalação, nos últimos
anos de um complexo industrial brasileiro
de celulose, que visa a atender as demandas internas e principalmente externas. Enquanto no sul do Rio Grande do Sul, mais
especificamente na região fronteiriça entre
Santana do Livramento e Pelotas, cresce o
cultivo de soja e milho, sobre as antigas

(*) KARLA MARIA é jornalista,
repórter da revista Família Cristã
(Paulinas)

pastagens naturais do bioma Pampa.
O cultivo de soja, milho e principalmente cana-de-açúcar tem se destacado também no Cerrado, em Mato Grosso do Sul,
entre a divisa com o Paraná e a região de
Dourados, terrenos propícios a agricultura,
anteriormente destinados a pastagens.
"A expansão da agricultura, das pastagens com manejo, da silvicultura e das
áreas artificiais causa também mudanças
climáticas, impactos nos ciclos biogeoquímicos de maneira geral, processos erosivos,
empobrecimento do solo e perda da camada fértil do mesmo", revela a engenheiraagrônoma Mariana Castanheira Grimaldi.
E é este o cenário que os biomas brasileiros
enfrentam com a expansão do agronegócio
que atualmente representa 22% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional e deve crescer
2% em 2017, segundo a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA). Só o Produto Interno Bruto agropecuário, que tem peso menor na economia, de
5%, deve crescer 4,2% este depois de cair
6% em 2016 segundo projeções.
O crescimento do PIB e consequentemente o da economia são indispensáveis
para a geração de empregos e assim para o
bem-estar do cidadão brasileiro, o que a CF
2017 quer trazer à tona é o modo como os
biomas, a criação, foram e são explorados
de forma não sustentável.
A engenheira-agrônoma e o biólogo
destacam ainda que, com a expansão das

áreas agrícolas, há a perda das matas ciliares e das Áreas de Preservação Permanente
(APPs), que são aquelas regiões que ficam
no entorno de nascentes, cursos d'água, lagos e lagoas, restingas, manguezais e topos
de morro.
"Pode acontecer a poluição e a contaminação de corpos d'água e lençóis freáticos,
contaminação do ar, impermeabilização
do solo, diminuição da recarga dos aquíferos, perda de mananciais e proliferação
de espécies exóticas invasoras que costumam levar a disseminação incontrolável de

NA PELE

Os que vivem nos centros urbanos já
sentem o impacto da alteração da cobertura do território nacional na própria pele. "A
crise hídrica que assolou o Sudeste do Brasil em 2014 e 2015, região de domínio da
Mata Atlântica, foi um verdadeiro choque
cultural para pessoas acostumadas com a
falsa sensação de abundância de recursos
naturais. Um alerta, sobretudo, de como as
ações humanas têm interferido rapidamente nos impactos climáticos", destaca Malu
Ribeiro, a coordenadora da Rede das Águas

“A redução de florestas causa a perda da
biodiversidade da fauna e flora por redução do
habitat”, Felipe Hermida, biólogo
pragas e doenças, além da perda do patrimônio natural e cultural brasileiro", explicaram os pesquisadores.
Para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), tal fato implica que
a tensão entre a economia e a ecologia se
colocou como o maior desafio para a humanidade.
"É de sua equação harmônica que depende o futuro da humanidade e de todos
os seres vivos que habitam a Terra", destaca o Texto-base da CF.

da Fundação SOS Mata Atlântica, em seu
artigo "Mata Atlântica – A casa comum de
145 milhões de brasileiros".
Um estudo feito pela SOS constatou que
a cobertura florestal nativa na bacia hidrográfica e nos mananciais que compõem o
Sistema Cantareira foi uma das principais
causas da falta de água. "Restam apenas
488 quilômetros quadrados (21,5%) de vegetação nativa na bacia hidrográfica e nos
2.270 quilômetros quadrados do conjunto
de seis represas que formam o Cantareira",

diz Malu.
Os povos originários, ribeirinhos, pescadores, quilombolas, indígenas, vaqueiros, seringueiros, essas pessoas que vivem
e defendem o bioma que lhes dá o fruto
e a vida, sentem de modo mais intenso os
impactos da ação do homem em busca do
desenvolvimento que agora se apresenta
insustentável.
A Igreja Católica, junto ao seu povo,
quer, além de denunciar os impactos e
omissões do Estado na vida das pessoas
e na obra criada por Deus, apontar e estimular iniciativas das Igrejas locais, instituições, pastorais, comunidades e movimentos que, articulados, conseguem apresentar
alternativas para um desenvolvimento sustentável.
Exemplos não faltam. Aqui destacamos
alguns, como o fortalecimento da Rede
Eclesial Pan-Amazônica (Repam), o reforço do projeto de Articulação no Semiárido
Brasileiro (ASA), Programa Um Milhão de
Cisternas (P1MC), Programa Uma Terra e
Duas Águas (P1+2) e a promoção de debates e seminários sobre o Projeto de Desenvolvimento de Mato Grosso, Piauí e Bahia
(Matopiba).
A CF também convida os cristãos a denunciar os projetos econômicos imobiliários em Áreas de Preservação Permanente
(APPs) e incentiva ações que promovam o
direito a vida e a cultura dos povos tradicionais que habitam o Pampa.

Conheça a obra que traz ampla abordagem da técnica
da Imaginação Ativa, diferentes abordagens e pesquisas
A técnica, criada por Carl Gustav Jung e
sistematizada por Robert Johnson, vem sendo
desenvolvida e ampliada no Brasil pela analista junguiana Sonia Lyra, PhD e por um grupo
GHSUR¿VVLRQDLVTXHID]HPGHODVHXSULQFLSDO
PpWRGR GH WUDEDOKR QD FOtQLFD FXMR IRFR p D
WUDQVIRUPDomRGRVVLQWRPDV
1HVVDSHUVSHFWLYDpTXHVXUJLXDSULPHLUD
SHVTXLVD HP ,PDJLQDomR $WLYD H %UX[LVPR
EHP FRPR RXWUDV VXEVHTXHQWHV SURPRYLGDV
SHOR,FKWK\V,QVWLWXWRGH3VLFRORJLD$QDOtWLFD
Sonia Regina Lyra, PhD, é analista junguiDQD PHPEUR GD ,$$3 ,QWHUQDWLRQDO$VVRFLDWLRQ
IRU $QDO\WLFDO 3V\FKRORJ\ , da AJB $VVRFLDomR
-XQJXLDQDGR%UDVLO HGR,-35 ,QVWLWXWR-XQJXLDQR
GR3DUDQi pGLUHWRUDGR,&+7+<6 ,QVWLWXWRGH
3VLFRORJLD$QDOtWLFD HFRRUGHQDGRUDGDREUD

3DUWLFLSDUDPGDFULDomRGHVVHSURMHWRSLR
neiro: Adelaide de Faria Pimenta; Albertina
/DXIHU$OH[DQGUHGRV6DQWRV=\VNRZVNL$QD
/XL]D 7HVWD $QD 6LOYLD GH $QGUDGH %UXQD
%DVVR%RDUHWWR6DOD&DPLOD0RUGDVNL&yUGR
YD&DPLODGRV6DQWRV=\VNRZVNL&DUORV$Q
WRQLR&DUGRVR+DUPDWK'DQLHOD&)%ROHWD
&HUDQWR*UDVLHOH5RVYDGRVNLGD6LOYD-XEDO
Sérgio Dohms, Karine Fernanda Perondi; LuFLDQH.HOOHQ3XHUDUL3DXOL0DUFLD7HFK\,DV
WUHQVNL0iUFLDGRV6DQWRV=\VNRZVNL0DULD
&ULVWLQD 5HFFR 0DULD /XL]D =DQHODWWR 0R
QLTXH 2OVHQ 3DXOD (PLNR +D\DVKL 3ULVFLOD
)RURQH5HJLQD0DULD*ULJyULR5HQDWDGH)
$%RUJHV5LFDUGR0DUFRV6WUHQVNH5LWDGH
Cássia Moraes Pinotti; Sandra Regina AlmeiGDH7DQLD0DULD%UHPP=DXUD

Adquira também os cadernos de Imaginação Ativa – Coleção Arquétipos – autoria da fotógrafa Sonia Lyra.
$VFDSDVUHWUDWDPLPDJLQDWLYDVYLV}HVGHLQWULJDQWHV¿JXUDVDUTXHWtSLFDVTXHKDELWDPRLQFRQVFLHQWHFROHWLYo

LIVRO: R$ 90,00 + frete
CADERNOS:
Unidade: R$ 50,00 + frete
Kit com os 4 modelos:
R$ 180,00 + frete

ICHTHYS
Instituto
de Psicologia Analítica

ichthysinstituto.com.br/vendas-online.asp
UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | FEVEREIRO 2017 | 9

Doação de órgãos como
obra de misericórdia
‘Um ato de amor e uma
testemunha genuína de
caridade que se estende
além da morte’

José Medina Pestana (*)

L

íderes de religiosos estão em posições decisivas para expressar suporte teológico categórico e dissipar a
resistência a incorporar conceitos recentes
na interpretação das suas escrituras, quando
envolvem questões advindas da atividade
contemporânea da sociedade. O transplante
de órgãos é uma dessas questões e representa um dos maiores avanços da medicina nas
últimas décadas: órgãos ou tecidos de uma
pessoa distinta são incorporados e adquirem
função normal em novo receptor.
Assim, milhares de pessoas recuperaram
a visão com um transplante de córnea, readquiriram qualidade de vida sem diálise
após transplante de um único rim, ou tiveram sua vida salva por um transplante de
coração, fígado ou pulmão – órgãos que,
doentes, não lhes dariam vida por período superior a um ou dois anos. A grande
maioria desses procedimentos é realizada
10

com órgãos doados após a morte, fruto da
intenção manifesta em vida ou após autorização formalizada pelos familiares.
Atos em benefício dos semelhantes estão na base e no credo das religiões. Embora a maioria dos conselhos ou líderes
das crenças predominantes se posicione de
maneira favorável aos transplantes e considere a doação post mortem um ato nobre,
persistem conflitos quanto ao conceito de
morte encefálica, bem como acerca da necessidade de integridade do corpo para as
cerimônias fúnebres ou para alcançar benefícios espirituais.
Entre os mais de 2,3 bilhões de seguidores do cristianismo, tanto católicos romanos como ortodoxos e protestantes,
predomina a decisão favorável à doação,
o que contribui para que a grande maioria
dos transplantes seja realizada em países
onde predomina a fé cristã. Testemunhas
de Jeová, que não aceitam a transfusão de
sangue, não se opõem ao transplante de
órgãos. Para a maioria dos pastores evangélicos, a doação de órgãos é um ato de
amor e de generosidade. Para o judaísmo
a doação de órgãos é um ato de justiça e
misericórdia, embora existam seguidores
contrários, por não aceitarem a violação do
corpo ou o diagnóstico de morte encefálica
como o fim da vida.
A maioria do 1,3 bilhão muçulmanos
considera a integridade do corpo como
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condição para o acesso à vida eterna, assim
o número de transplantes é pequeno nessa
comunidade. Entretanto, o Conselho Muçulmano Britânico apoia a doação, dando
prioridade ao mérito do ato de salvar vidas.
Os mais de 1 bilhão de seguidores do hinduísmo atribuem mérito espiritual à doação
de órgãos, mas ainda contam com pequeno
número de transplantes, dado o incipiente
desenvolvimento dessa atividade nas suas
regiões. O xintoísmo, predominante no
Japão, e o confucionismo, na China e na
Coreia, são crenças que preconizam o sepultamento do corpo inviolado e, embora
apresentem legislações que normatizam a
doação, número reduzido de transplantes é
realizado nesses países. Os mesmos conflitos existem para os seguidores do budismo.
Entre todas as religiões e crenças, foi a
Igreja Católica que mais categoricamente
acatou o diagnóstico de morte encefálica
como fim da vida e reconheceu o mérito
do ato de doar órgãos. O papa São João
Paulo II, na encíclica Evangelium Vitae,
de 1995, estabeleceu que entre os atos
de heroísmo cotidiano “merece particular
apreço a doação de órgãos feita, segundo
formas eticamente aceitável, para oferecer
uma possibilidade de saúde e até de vida a
doente por vezes sem esperança”. Em pronunciamento ulterior, durante o Congresso
Internacional de Transplantes, em 2000,
em Roma, afirmou que “a morte da pessoa

é um evento único, que consiste na total
desintegração do complexo unitário que a
pessoa é em si mesma, como consequência da separarão do princípio vital, ou da
alma, da realidade corporal da pessoa”. E
reconheceu “a constatação, segundo parâmetros bem determinados e em geral compartilhados pela comunidade científica internacional, da cessação total e irreversível
de qualquer atividade encefálica (cérebro,
cerebelo e tronco encefálico) como sinal
da perda da capacidade de integração do
organismo individual como tal”.
É legítimo entender que, sendo a doação de órgãos post mortem fruto de forte
espiritualidade, num momento de perda
e sofrimento familiar, muitas vezes inesperado, a dimensão do desprendimento e
solidariedade justifica sua inclusão entre
as “obras de misericórdia”. Definida nos
primórdios do cristianismo como a virtude
de ter compaixão e aliviar o desconforto do
semelhante, a misericórdia é reconhecida
pela Igreja Católica como ações que fortalecem a espiritualidade, expressa em sete
obras corporais:
1) dar de comer,
2) dar de beber,
3) vestir os nus,
4) visitar os doentes,
5) visitar os presos,
6) acolher os peregrinos e
7) enterrar os mortos.
Estas são listadas em paralelo com sete
obras de misericórdia espirituais:
1) dar bom conselho,
2) corrigir os que erram,
3) ensinar os ignorantes,
4) suportar com paciência as fraquezas
do próximo,
5) consolar os aflitos;
6) perdoar os que nos ofenderam e
7) rezar pelos vivos e pelos mortos.
Para enfatizar a importância espiritual
da prática sistemática desses atos nos nossos dias o papa Francisco proclamou 2016
o ano do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, incluído entre as ações que celebraram os 50 anos do Concílio Ecumênico
Vaticano II.
A inclusão da doação de órgãos entre
as “obras de misericórdia” atenderia a uma
necessidade contemporânea em harmonia
com as escrituras desse concílio, cuja essência foi abrir a Igreja para a modernidade. O papa Bento XVI em 2008 pode ter antecipado essa proposta ao definir a doação
como “um ato de amor e uma testemunha
genuína de caridade que se estende além
da morte”. Assim a misericórdia e o mérito
de salvar vidas poderiam ser prioridades na
controversa interpretação de parte das escrituras religiosas.

(*) JOSÉ MEDINA PESTANA,
professor titular da UNIFESP/
Escola Paulista de Medicina, é
membro da Academia Nacional de
Medicina.
E-mail: medina@hrim.com.br

Dom Paulo Evaristo Arns e o Brasil
Sob seu impulso, a
Igreja de São Paulo
distribuía esperança,
fé, caridade para todos

Roberto Romano (*)

A

crise de nossa terra apresenta
múltiplas faces, todas elas apavorantes para quem reflete com
prudência. O Brasil de hoje é amálgama
de violência, irresponsabilidade pública,
desprezo pela vida na política, economia,
religião. O País, no momento, não pode ser
visto como território banhado pelo verdadeiro, belo ou bom. Ele seria mais bem descrito como admirável horror. Desemprego,
insegurança jurídica acentuada, sobretudo
para os “negativamente privilegiados” (expressão de Max Weber), tudo falta aqui, sobretudo e principalmente vergonha ética.
Ouvimos e vemos o que outrora era inaudível e afastado da visão. Vigora o labirinto
do anti-Estado, definido por Norberto Bobbio ao denunciar os perigos trazidos à Itália
pela corrupção política unida à Máfia.
O Estado perde rapidamente o seu atributo essencial, a soberania sobre corpos e
mentes. Boa parte do território obedece a
normas de facínoras oriundos do Brasil ou
do estrangeiro. Chegamos finalmente à pergunta proferida por Santo Agostinho: “Sem
a justiça… os Estados não seriam apenas
grandes quadrilhas? E uma quadrilha não
é um pequeno Estado?”. Sim, caro santo,
o Brasil confirma o diagnóstico. O roubo
do erário e dos cofres privados une políticos de todos os naipes aos bandoleiros do
narcotráfico. O cidadão é submetido aos
oligarcas sem ter, como retorno, sequer a
garantia da vida.
No caso das penitenciárias, podemos
e devemos recordar erros não apenas do
poder (?) civil, mas das próprias igrejas. A
católica tem muito a confessar sobre a situação atual. No século 20 a maior diocese
do País, talvez do mundo, era dirigida por
um homem de fé e coragem chamado Paulo Evaristo Arns. Além das qualidades cristãs, ele possuía uma cultura acadêmica invejável. A prova está em seu doutoramento
na Sorbonne: La technique du livre d’après
Saint Jérôme. Antes e depois seguiu cursos
em universidades prestigiosas: Instituto de
Pedagogia e Instituto de Altos Estudos em
Paris e também estágios na Alemanha, na
Inglaterra, na Holanda, na Bélgica, nos Estados Unidos e no Canadá. Ainda defendeu teses como Les Confessions de Saint
Augustin dans l’oeuvre de Saint Bonaven-

Dom Paulo Evaristo Arns

ture. Toda a cultura haurida na Europa deu
ao cardeal Arns uma força analítica e de
planejamento invulgar no Brasil. Ele previu
malefícios futuros para a nossa terra e tentou atenuá-los em tempo certo.
Na Unicamp, onde recebeu o título de
doutor honoris causa, fui escolhido para a
saudação oficial. Recordei traços de sua
carreira acadêmica que justificavam a
honraria. Mas insisti sobre o perfil humano do agraciado, a sua lucidez e coragem
em defesa da livre imprensa, as denúncias
contra torturas e injustiças. No mesmo
instante em que enumerava aos colegas
as virtudes de Evaristo Arns eu revia, no
íntimo, aspectos da prisão sofrida por mim
e companheiros e o constante socorro do

arcebispo paulistano. E citei sua luta pela
humanização dos presídios nacionais,
com a Pastoral Carcerária. A Igreja Católica de São Paulo, sob o seu impulso, operou como imenso coração que distribuía
esperança, fé, caridade para todo o organismo nacional, eclesiástico ou civil.
Mas toda aquela misericórdia foi perseguida sine ira et studio por João Paulo II,
hoje proclamado santo pelo Vaticano na
sua costumeira Realpolitik. A diocese paulista foi esquartejada e perdeu a força de resistência ao arbítrio. O pontífice (conferir a
biografia escrita por Politi e Bernstein, Sua
Santidade) arrancou as sementes evangélicas trazidas por Evaristo Arns. As pastorais
se retraíram à tepidez dos insensíveis (Apo-

calipse 3, 16). Auxiliares de Arns foram
afastados, caso de frei Gilberto Gorgulho,
inteligência aguda da Ordem dos Pregadores. A gangrena burocrática dominou a
formação de presbíteros e possíveis bispos.
A nova ordem eclesiástica afasta corações
e mentes da verdadeira cura d’almas (certa
feita, dom Paulo me confidenciou que sua
preocupação maior era com o pastoreio),
instalando novamente o regime das sacristias mofadas e distantes dos males que
infestam a sociedade. O descompromisso
com os pobres e os encarcerados passou a
ser a norma da hierarquia. Estava “fora de
moda” lutar em favor de mudanças nas prisões. No sepultamento de Paulo Evaristo,
espremido contra as colunas da catedral,
vi e ouvi jovens padres parolando e rindo
perto do féretro. O povo chorava, silente.
Após defender generosamente o povo
paulista e brasileiro, Arns e seus auxiliares foram exilados pelos êmulos de João
Paulo II. Tal sorte sofreu o referido frei
Gorgulho, decisivo na defesa da PUC e
de seus docentes, na ditadura. “Poucos
sabem, mas a demissão da PUC-SP, numa
vala comum típica do capitalismo que justamente as instituições católicas gostam
de criticar, juntamente com centenas de
outros professores, causou-lhe profundo
desgosto, sobretudo quando soube que o
motivo alegado, mas que o burocrata de
plantão não teve coragem de lhe dizer,
foi que “o seu tempo tinha passado” (Domingos Zamagna, www.ihu.unisinos.br/
noticias?id=516761).
Enfraquecida a pastoral, sobretudo a
carcerária, São Paulo assistiu ao adensamento das organizações criminosas nos
presídios, sem que vozes éticas respeitadas
relativizassem seus feitos. O tempo de dom
Paulo, Gilberto Gorgulho e demais profetas
do Evangelho tinha passado. No seu vácuo
surgiu o pandemônio do qual a Igreja não
pode alegar plena inocência. Francisco, no
trono de Pedro, terá tempo para corrigir o
desvio de rota praticado sob João Paulo II?
Georges Bernanos, que esteve no Brasil em
dias sombrios, escreveu obras-primas sobre
a tibieza católica. Recomendo o terrível
Sob o Sol de Satã, seguido de A Impostura
e, sobretudo, de O Grande Medo dos BemPensantes. Os crentes são ali retratados por
um artista que descreve perfeitamente a
Igreja e seus fiéis infiéis.

* ROBERTO ROMANO é professor da Unicamp e é autor de
‘Razão de Estado e Outros Estados da Razão’ e ‘Brasil: Igreja
Contra Estado’ (Kayrós Ed.)
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Não tropece na língua

SOBRE O VERBO HAVER
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
--- Como fica o verbo haver quando tem o sentido de conseguir, obter, alcançar, adquirir? Estão corretas as frases: “Hei de comprar aquele carro. Hei de fazer a prova amanhã. E
Soares houve-se como pôde na singular situação em que se achava. Eu hei-me bem diante dos convidados.”? (No sentido de comportar-me). P. K. Rio de Janeiro/RJ
Para melhor responder à questão, vejamos toda a sintaxe
do verbo haver, tanto no seu uso pessoal quanto impessoal.
I - Como verbo PESSOAL, pode empregar-se em todas
as pessoas, fazendo a devida concordância com seu sujeito. Ocorre nos seguintes casos:
1. Como auxiliar de outro verbo, o qual vai dar o sentido à frase e por isso é chamado de principal:
Vamos nos mudar deste bairro caso ele haja encontrado casa em outro.
O convite havia sido feito para que se discutisse
a ética nas relações profissionais.
Falou como se eu não houvesse admitido que não
conseguimos deixar de ser seres morais!
O verbo haver neste caso comuta com o auxiliar ter,
que é mais popular:
Vamos nos mudar caso ele tenha encontrado
casa em outro bairro.
O convite tinha sido feito...
Falou como se eu não tivesse admitido...
2. Na forma pronominal – HAVER-SE – como o sentido
de portar-se, conduzir-se, proceder, acompanhado obrigatoriamente de um sintagma adverbial de modo:
O jogador se houve dignamente quando foi eliminado da Seleção.
Houveram-se com acerto ao expulsar os invasores, uma vez que as terras eram produtivas.
Eu me haverei bem diante dos convidados.
Aqui, não cai bem o tempo presente (“eu hei-me bem”)
que o consulente apresenta.
3. Na forma pronominal, com o significado de ajustar
contas:
Ela vai se haver comigo quando chegar em casa.
Obrigou-o a aderir à greve. Depois, ele que se
houvesse com o patrão.
4. Num uso mais raro e incomum atualmente, quando
significa
a) ter, possuir:
Pediam que o inimigo houvesse piedade deles.
Haveis consciência do que estais a fazer?
b) obter, conseguir ou herdar:
Queriam saber onde ele houvera o dinheiro.
Houvemos as terras de nossos pais.

c) considerar, julgar, pensar, achar:
Se houveres que é tempo perdido, desiste da
empreitada.
Os generais houveram todos os soldados por
competentes.
5. Semelhante a esta última é a expressão haver por
bem ( = julgar por bem), que tem o sentido de dignar-se a
ou decidir-se a (alguma coisa) por achar melhor, por entender mais conveniente:
Houve por bem libertar seus escravos antes que
fosse obrigado por lei a fazê-lo.
Tenham paciência que ele haverá por bem
conceder-lhes o abono.
Reportando-me ainda a duas frases mencionadas pelo
consulente, lembro que os auxiliares ter e haver quando
seguidos da preposição de formam locuções verbais com
sentidos diferentes entre si:
a) HAVER DE expressa intenção, promessa:
Hei de comprar um carro 0 km. Hei de fazer a prova
amanhã.
Por que haveríamos de nos preocupar em agir bem
se não tivéssemos algum apoio para dizer que amanhã
será melhor do que hoje?
O direito à diversidade haverá de tirar nossa possibilidade de exigir do outro que é diverso o mesmo que
exigimos de nós próprios.
b) TER DE (ou ter que, modernamente) dá ideia de obrigatoriedade, necessidade:
Lamentavelmente tenho de lhes dizer que seu crédito foi cortado.
Temos que assumir o peso de decidir o que vai valer e o que não vai valer em nossa inevitável convivência
humana.

ção de renda, mas o fato de que se considere isso normal,
banal, inevitável.
2. acontecer, realizar-se:
Houve mais dois simpósios para discutir o tema.
3. decorrer, ter passado (tempo):
No campo filosófico o debate está aceso há vários
anos.
Faz tempo que não a vejo, pois há dias não vem
trabalhar.
Vale observar que, neste caso 3, haver comuta com fazer, sendo opcional o uso da partícula que quando a expressão de tempo vem no início da oração:
No campo filosófico o debate está aceso faz vários
anos.
Há tempos [que] não a vejo, pois faz dias [que] não
vem trabalhar.
Ainda com relação aos itens 1 e 2, vale comentar a vacilação que ocorre, principalmente na oralidade, no uso
das formas impessoais (sem concordância) nos tempos
pretéritos e futuros. Há uma tendência dos falantes a pessoalizar o verbo haver como se faz com seus sinônimos.
Assim, por exemplo, é possível ouvir, mesmo de pessoas
cultas, “haviam gigantes, haverão dois simpósios”, dada a
analogia com “existiam gigantes, acontecerão dois simpósios”. Todavia, a norma-padrão exige a não flexão: “havia
gigantes, haverá dois simpósios”. Escrever do outro modo
é incorrer em críticas, certamente.
Em termos de análise sintática, o que se dá com existir e
acontecer é que a coisa existente ou acontecida é o sujeito
da oração (gigantes existiam, simpósios acontecerão), ao
passo que com haver a coisa existente é o objeto direto.
Sendo o verbo haver impessoal neste caso, não existe sujeito, e não havendo sujeito não há por que flexionar o
verbo.

II - O verbo haver também pode ser usado como IMPESSOAL, sem flexão de número-pessoa, isto é, ele permanece na 3ª pessoa do singular seja qual for o tempo e modo
verbal. Neste caso, tem as significações de:
1. existir
A ética é o reconhecimento de que somos indivíduos
porque há outros indivíduos.
O pior, talvez, seja não o fato de haver concentra-

* 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

DIÁLOGO (JANEIRO A MARÇO 2017) – Religião
e Cultura - n. 85
Edição especial com o tema da Campanha da
Fraternidade 2017
A revista chega com o tema da Campanha da
Fraternidade, que neste ano de 2017 reflete os biomas brasileiros. O primeiro artigo desta edição traz
um panorama geral e detalhado sobre os "Biomas
brasileiros: Belezas e fragilidades da biodiversidade", resgatando o contexto histórico-geográficopopulacional de cada um dos seis biomas que
compõem o cenário do nosso Brasil. E muito mais,
vale a pena conferir!
Páginas: 68
Valor Loja Virtual: R$ 15,00

FAMÍLIA CRISTÃ 2017 – FEVEREIRO, N. 974
Faz um convite para conhecer e vivenciar a Campanha da Fraternidade 2017. Na seção Entrevista,
Roberto Malvezzi fala da importância de se colocar
os biomas brasileiros em pauta e o que esse assunto tem a ver com a nossa fé católica. Na seção
Reportagem apresenta um panorama dos biomas
brasileiros e traz um olhar sobre a necessidade de
cultivar e guardar a criação diante dos impactos
causados pela ação do homem. Tudo isso e muito
mais.
Páginas: 76
Valor Loja Virtual: R$ 11,00

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

O avanço da visão de mundo da burguesia, em
processo de construção de sua hegemonia, encontrou a Igreja na oposição. A partir das revoluções
inglesas do século XVII e, principalmente, da
Revolução Francesa, em 1789, estabelece-se um
outro Estado e uma forma de ocupá-lo, a partir do
processo democrático. E a Igreja vai se insurgir
contra isso, criticando e até anatematizando os
intelectuais católicos, ordenados e leigos, que se
colocam a favor desse novo paradigma.
Páginas: 120
Valor Loja Virtual: R$ 15,20

RETORNAR A JESUS DE NAZARÉ
Conhecer Deus e o ser humano através da vida
de Jesus
Rafael Luciani

CATOLICISMO: UMA ANÁLISE CRÍTICA E
TEOLÓGICA
Adelson Damasceno Santos

A psicanalista junguiana Helen Bachmann descreve com clareza, nesta obra, diversos animais entre eles o cão, o gato, o cavalo, a abelha, o urso,
a vaca, o porco - e o seu significado para o ser
humano. Com base nos mitos, contos de fadas e
sonhos ela demonstra que os símbolos de animais
não apenas marcaram a história da humanidade,
mas também podem determinar os processos de
desenvolvimento psíquicos do indivíduo.
Páginas: 264
Valor Loja Virtual: R$ 47,00

"Retornar a Jesus" exige comprometer-se, como
ele, com a causa do Reino de Deus, o Pai Bom e
compassivo. Este é um compromisso que se concretiza numa atuação firme contra as condições
históricas que obstaculizam seu reinado de paz
e justiça, e no desenvolvimento de uma prática
fraterna a serviço de todas as vítimas. Deste
modo, o Reino de Deus continua acontecendo em
nossos dias.
Páginas: 368
Valor Loja Virtual: R$ 69,00

Uma contribuição a todos os que estudam a
fé Católica e desejam conhecer mais sobre o
assunto. É uma relevante ferramenta para estudo
e compreensão do tema em foco, pois além de
pesquisa, o autor orienta e esclarece proporcionando conhecimento. -A hierarquia do Romanismo;
A virgem Maria; Questões administrativas e doutrinárias; O papado e seus dogmas; Fatos relevantes
na história da Igreja Católica,etc..
Páginas: 120
Preço Loja Virtual: R$ 19,90
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FAMÍLIA, O NOSSO GRANDE TESOURO
Roteiros para oração, reflexão e ação
Cristovam Iubel
As famílias permanecem no coração da missão de
evangelização da Igreja, porque é no lar que nossa
vida de fé é expressa e se nutre primeiramente.
Pais, vocês são as primeiras testemunhas para
seus filhos das verdades e valores de nossa fé:
rezem com e pelos seus filhos, ensinem-nos pelo
seu exemplo de fidelidade e alegria.
Páginas: 48
Valor Loja Virtual: R$ 5,60

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

O ANIMAL COMO SÍMBOLO NOS SONHOS,
MITOS E CONTOS DE FADAS
Helen I. Bachmann

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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O
VATICANO
II E A
POLÍTICA
Carlos Signorelli

DERRUBANDO MITOS - COMPREENDENDO A
BÍBLIA (LIVRO DE GÊNESIS)
Cristina Beloni Alencar
Os ingredientes desta surpreendente obra são:
história, ciência, geografia, arqueologia, geologia,
jornalismo, biologia, engenharia, entre outras
especialidades. O método usado é o Jornalismo Investigativo. Você terá a oportunidade de
conhecer alguns mitos criados à respeito da Bíblia e
desvendá-los. (Livro de Gênesis).
Páginas: 248
Valor Loja Virtual: R$ 35,00

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

SABEDORIA E
INOCÊNCIA VIDA DE G. K.
CHESTERTON
Joseph Pearce

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

Esta biografia, além de extremamente bem escrita, é uma
pesquisa séria e largamente documentada a respeito não
só das obras de G. K. Chesterton – um dos mais prolíficos e
aclamados escritores do século passado –, como também de
sua vida privada. O livro contempla os anseios tanto dos que
gostariam de compreender mais profundamente os escritos de
Chesterton, quanto dos que desejam conhecer melhor o homem
por trás delas.
Páginas: 656
Valor Loja Virtual: R$ 64,90
Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

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

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | FEVEREIRO 2017 | 15

16

| FEVEREIRO 2017 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

