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A ciência está cada vez mais convencida de que a fé tem fator decisivo na cura. Essa 
é a convicção do cirurgião oncologista Raul Alberto Anselmi Junior, com base em 
sua experiência de 21 anos lidando com pacientes, às vezes terminais.
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processos miméticos
A cultura grega nos legou os conceitos de 

mímesis e poiesis, o primeiro referente 
aos processos de imitação e o segundo 

como formas de criação relativamente incondi-
cionadas, como ocorre na poesia e nas intuições 
conceituais, aparentemente inovadoras. Digo apa-
rentemente porque, no final, ambas se nos apre-
sentam dependentes das influências que as ante-
cedem (sic).

Na continuidade, verifica-se que os processos 
miméticos estão, preliminarmente, no mundo da 
Natureza, tendo sido posteriormente verificados 
no mundo da cultura. No tocante aos mimetismos 
naturais, observa-se que animais e plantas, mesmo 
sendo de diferentes espécies, manifestam seme-
lhanças diferenciadas em suas formas de expres-
são, relacionadas seja a detalhes de contornos, 
cores e destaques, comuns em borboletas, cobras 
e invertebrados, visando sua defesa contra preda-
dores, como ocorre comumente entre aranhas, do-
ninhas e outros insetos, como o bicho-folha.

Já no mundo da cultura, o mimetismo está pre-
sente em todas as suas formas de expressão, pois 
as manifestações culturais dependem seja da lin-
guagem, da história ou de nossa antropologia 
evolutiva, condicionando os fenômenos sociais, a 
filosofia, religião ou a política em suas transforma-
ções, como bem expressou RENÉ GISCARD (1923-
2015). Daí os limites que necessitam ser impostos 
a todas nossas afirmações culturais, um condicio-
namento inelutável em sua desenvoltura.

Seja no campo da moda, nas redes sociais ou nas 
teorias, a evolução e os processos de sua afirma-
ção são todos regulados por influências miméticas, 
bastando verificar suas consequências, influindo 
comportamentos favoráveis ou danosos ao conví-
vio social. O incremento da violência tem sido um 
fator grave a perturbar o relacionamento entre as 
pessoas, provocando uma degeneração acelerada 

em sua integração, tornando a vida moderna um 
risco permanente entre gangs organizadas.

No campo da política, a corrupção tem sido um 
fenômeno mimético altamente prejudicial às con-
quistas sociais, mantendo um quadro permanen-
te de subdesenvolvimento e exclusão social, em 
benefício de poucos, aqueles que têm acesso aos 
negócios públicos. Dessa forma, importa que te-
nhamos sempre uma atitude crítica em relação a 
todas essas manifestações culturais, que refletem 
por isso sempre uma condição relativa, tornando-
se desdobramentos de antecedentes prévios, seja 
por influências miméticas desfavoráveis, seja em 
virtude de paradigmas nefastos criados pela evo-
lução da cultura.

Assim, uma epistemologia mimética nos suge-
rirá sempre atitudes de moderação e comedimen-
to em nossas afirmações, crenças ou teorias, nos 
incentivando a examinar tudo de forma a sempre 
termos de avaliar suas consequências favoráveis 
ou danosas ao equilíbrio geral da sociedade, uma 
atitude nem sempre presente entre nós, humanos.

Dessa forma, será sempre possível extrair as melho-
res ou as piores consequências dos processos miméti-
cos, que devem ser motivos de transformação inova-
dora, superando assim, sua recorrência quase sempre 
negativa, pela hegemonia do mal sobre o bem? Eis, 
pois, em que consiste a luta humana para superar seus 
atavismos miméticos, como aconteceu com o sacrifí-
cio de Cristo, o poder do não poder, um paradoxo que 
sintetiza bem a aventura da redenção humana.

Reflexões sobreFÉ É IMPORTANTE NA MEDICINA?
O cirurgião oncologista Raul Alberto Anselmi Junior, 

em palestra proferida na última reunião da Confraria do 
Instituto Ciência e Fé de Curitiba, que a fé é um fator im-
portante na recuperação de um doente grave. Foi além, 
mesmo desenganado, o enfermo encara a situação de 
modo mais positivo, com esperança. Mas a fé (pratica 
religiosa) do médico também é decisivo nas relações 
com o doente e familiares. Ele vai além da cura. “O pa-
pel do médico não é só curar, mas, sobretudo, cuidar. 
Quando, clinicamente, não é possível fazer muita coisa, 
outras coisas podem ser feitas, nem que seja estar ao 
lado e segurar a mão do paciente”.

Aos 44 anos, com doutorado em Medicina pela Pon-
tifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e 21 
anos de exercício profissional médico, alia sem nenhu-
ma dificuldade ciência e fé. Para ele, a fé do ser hu-
mano que enfrenta alguma doença é primeiramente na 
sua melhora. “A fé religiosa sempre ajuda a aguentar e 
suportar por vezes tratamentos pesados para doenças 
sérias como o câncer, que é a minha área. A fé sempre 
ajuda tanto aos pacientes, como familiares, quanto para 
o médico. O médico com fé suporta e reage melhor pe-
rante situações difíceis, como o limite entre a vida e a 
morte”, afirma Anselmi. Essa é o assunto principal deste 
número.

Já para o médico Edmilson Fabbri, também diretor do 
Instituto Ciência e Fé de Curitiba, traz informações da 
ciência sobre a longevidade cerebral. “Sabemos que o 
grande desenvolvedor cerebral é o seu uso, pois nes-
te caso amplia as conexões. Esse é o grande diferen-
cial, número de conexões entre neurônios. Quanto mais 
atividade cerebral tipo: leitura, estudo, aprender coisas 
novas, atividade musicais, etc... Mais conexões se for-
mam entre os neurônios trazendo compensações a lon-
go prazo, no tocante à perda parcial de algumas células 
neuronais.” Cada passo que se dá em torno do segredo 
dos idosos sadios há mais evidências de que a atividade 
cerebral é a chave. Também divaga sobre a crise política 
que vivemos.

Em 11 de agosto, o nosso presidente Aroldo Murá G. 
Haygert vai lançar o 9º volume da Série “Vozes do Para-
ná”. Mais personagens que foram decisivos na formação 
da identidade paranaense. Aproveitamos para publicar, 
com antecedência, um artigo sobre um dos persona-
gens: João Ferraz de Campos, pai do ex-governador 
João Elísio Ferraz de Campos.

Esses e outros assuntos estão à disposição.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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rebros dessas pessoas seriam maio-
res? Parece que sim. Teriam mais 
neurônios? Também parece que sim. 
Porém, independentemente do tama-
nho do cérebro ou da quantidade de 
neurônios existentes nele, sabemos 
que o grande desenvolvedor cerebral 
é o seu uso, pois neste caso amplia as 
conexões. Esse é o grande diferencial, 
número de conexões entre neurô-
nios. Quanto mais atividade cerebral 
tipo: leitura, estudo, aprender coisas 
novas, atividade musicais, etc... Mais 
conexões se formam entre os neurô-
nios trazendo compensações a longo 
prazo, no tocante à perda parcial de 
algumas células neuronais.

Há um declínio natural nas ativi-
dades cognitivas após os 50 anos. 
Avançando na idade ainda mais, te-
remos alterações na memória recen-
te. Essa é a razão das pessoas idosas 
muitas vezes relatarem com precisão 
fatos de sua infância, e terem dificul-
dades para lembrarem-se do que se 
passou a alguns dias atrás.

Dentre as variáveis para essa longe-
vidade cerebral não conseguimos fa-
zer nada quanto a genética e a sorte. 
Deveríamos então, preocuparmo-nos 

em melhorar os fatores que compro-
vadamente estão ao nosso alcance: 
atividade física regular que gera todo 
o bem-estar físico e ainda melhora a 
oxigenação cerebral, melhorando em 
muito nossas funções cognitivas. Se-
ria a principal delas. O tabaco já foi 
comprovado também como um vilão 
no comprometimento do déficit cog-
nitivo, inclusive dobrando as chances 
de Alzheimer se comparado aos não 
fumantes. Esta é uma questão que por 
sorte está em declínio, pois houve uma 
grande conscientização nesse tocante.

Cabe-nos, então, não só rezarmos 
para nosso DNA ser bom e termos 
sorte, mas também darmos uma ajuda 
e lembrarmo-nos sempre da máxima 
“quanto mais eu faço por mim, mais 
sorte eu tenho”. A partir daí aguardar 
os anos e vivê-los da melhor maneira 
possível, colhendo o que plantamos.

* EDMILSON MARIO FABBRI é 
clínico e cirurgião geral, dirige a 
Stressclin - Cílcina de Preven-
ção e Tratamento dp Stress, é 
um dos diretores do Instituto 
Ciência e Fé.

Edmilson Fabbri (*)

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

Assunto intrigante que a ciên-
cia busca incessantemente 
entender é a longevidade 

cerebral de algumas pessoas quando 
associada à permanência no trabalho 
produtivo. São pessoas octogenárias 
que se mantém na ativa, claro, com 
muito respeito a algumas limitações 
físicas que o tempo impõe, mas com 
alto desempenho intelectual.

Genética? Sorte? Cuidados corretos 
com a saúde? Atividade física regu-

lar? São muitas variáveis e todas elas 
merecem crédito, mas o que está em 
jogo é o estudo dos cérebros dessas 
pessoas, na esperança de se observar 
algo nesses cérebros que possa estar 
associado à essa questão.

Com o avanço no campo das ima-
gens, ganhou-se um recurso mara-
vilhoso para melhor observação e 
mapeamento das regiões cerebrais 
e suas funções, que poderia trazer 
alguma luz à essa discussão. Os cé-

Longevidade 
cerebral
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Stefania Falasca (*)

Encontramos Zygmunt Bau-
man (*) em Assis, antes do 
seu discurso. É o mais im-

portante estudioso da sociedade pós-
moderna, que contou em páginas 
memoráveis a angústia do homem 
contemporâneo. E ele nos fala sobre 
o desafio do diálogo.

A reportagem é de Stefania Falas-
ca, publicada no jornal Avvenire, 20-
09-2016. A tradução, publicada no 
site do Instituto Humanitas Unisinos 
(IHU) em 21 de setembro, é de Moi-
sés Sbardelotto.

Eis a entrevista:

Professor, a sua intuição sobre a 
pós-modernidade líquida continua 
oferecendo um olhar lúcido sobre o 
tempo presente. Mas, nessa liquidez, 
registra-se uma explosão de nacio-
nalismos, identitarismos religiosos. 
Como podem ser explicados?

Comecemos pelo problema da 
guerra. O nosso mundo contempo-
râneo não vive uma guerra orgânica, 
mas fragmentada. Guerras de interes-
se, por dinheiro, por recursos, para 
governar as nações. Eu não a chamo 

de guerra religiosa. Existem outros 
que querem que seja uma guerra re-
ligiosa. Eu não pertenço àqueles que 
querem levar a acreditar que seja uma 
guerra entre religiões. É preciso estar 
atento para não seguir a mentalidade 
corrente. Especialmente a mentalida-
de introduzida pelo cientista político 
de plantão, pela mídia, por aqueles 
que querem obter consenso, dizendo 
aquilo que eles queriam ouvir. Você 
sabe muito bem que, em um mundo 
permeado pelo medo, este penetra a 
sociedade. O medo tem as suas raízes 
na ansiedade das pessoas, e, embora 
tenhamos situações de grande bem-
estar, vivemos em um grande medo, o 
medo de perder posições. As pessoas 
têm medo de ter medo, mesmo sem 
se darem uma explicação do motivo. 
E esse medo tão móvel, inexpressivo, 
que não explica a sua origem, é um 
ótimo capital para todos aqueles que 
querem utilizá-lo por motivos políticos 
ou comerciais. Assim, falar de guerras 
e de guerras religiosas é apenas uma 
das ofertas do mercado.

Ao pânico das guerras religiosas, 

“As guerras religiosas?
Apenas uma das ofertas do mercado”

soma-se o das migrações. Ainda há 
alguns anos, Umberto Eco dizia que, 
para aqueles que queriam capitali-
zar sobre o medo das pessoas, o pro-
blema da emigração tinha chegado 
como um presente do céu...

Sim, é verdade. Guerras religiosas e 
imigração são nomes diferentes dados 
hoje para explorar esse medo vago e 
incerto, mal expressado e mal compre-
endido. No entanto, estamos aqui co-
metendo um erro existencial, confun-
dindo dois fenômenos diferentes: um é 
o fenômeno das migrações, e o outro 
é o fenômeno da imigração, como ob-
servou Umberto Eco. Não são um fe-
nômeno, são dois fenômenos diferen-
tes. A imigração é a companheira da 
história moderna. O Estado moderno, 
a formação do Estado é também uma 
história de imigração. O capital precisa 
do trabalho, o trabalho precisa do ca-
pital. As migrações, ao contrário, são 
algo diferente, são um processo natural 
que não pode ser controlado, que se-
gue o seu próprio caminho.

Como o senhor acha que podemos 
encontrar um equilíbrio para esses 
fenômenos?

A solução oferecida pelos gover-
nos é a de estreitar cada vez mais 
a corda das possibilidades de imi-
gração. Mas a nossa sociedade já é 
irreversivelmente cosmopolita, mul-
ticultural e multirreligiosa. O soci-
ólogo Ulrich Beck diz que vivemos 
em uma condição cosmopolita de 
interdependência e de troca em nível 
planetário, mas sequer começamos 
a desenvolver a consciência disso. E 
gerimos esse momento com os ins-
trumentos dos nossos antepassados... 
É uma armadilha, um desafio a ser 
enfrentado. Nós não podemos voltar 
atrás e escapar de viver juntos.

Como nos integrarmos sem aumentar 
a hostilidade, sem separar os povos?

É a pergunta fundamental da nossa 
época. Também não podemos negar 
que estamos em um estado de guerra, 
e, provavelmente, essa guerra também 
será longa. Mas o nosso futuro não é 
construído por aqueles que se apresen-
tam como "homens fortes", que ofe-
recem e sugerem aparentes soluções 
instantâneas, como construir muros, 
por exemplo, desembainhando a arma 
milagrosa que resolve todos os proble-
mas, enquanto o problema permanece. 

A única personalidade contemporânea 
que leva adiante essas questões com 
realismo e que as faz chegar a cada 
pessoa é o Papa Francisco. No seu dis-
curso à Europa, ele fala de diálogo para 
reconstruir a tessitura da sociedade, da 
justa distribuição dos frutos da terra e 
do trabalho que não representam mera 
caridade, mas uma obrigação moral. 
Passar da economia líquida para uma 
posição que permita o acesso à terra 
com o trabalho. De uma cultura que 
privilegie o diálogo como parte da 
educação. Mas, atenção, ele repete: 
diálogo-educação.

Por que, na sua opinião, o papa 
está convencido de que essa é a pa-
lavra que não devemos nos cansar de 
repetir? Afinal, o que é o diálogo?

Ensinar a aprender. O oposto das 
conversas comuns que dividem as 
pessoas: umas certas, outras erradas. 
Entrar em diálogo significa superar o 
limiar do espelho, ensinar a aprender 
a se enriquecer com a diversidade do 
outro. Ao contrário dos seminários 
acadêmicos, dos debates públicos ou 
das discussões partidárias, no diálogo 
não há perdedores, mas apenas ven-
cedores. Trata-se de uma revolução 
cultural em relação ao mundo em 
que se envelhece e se morre antes de 
crescer. É a verdadeira revolução cul-
tural em relação àquilo que estamos 
acostumados a fazer e é o que permite 
repensar a nossa época. A aquisição 
dessa cultura não permite receitas ou 
escapatórias fáceis, ela exige e passa 
pela educação que requer investi-
mentos de longo prazo. Nós devemos 
nos concentrar nos objetivos de longo 
prazo. E esse é o pensamento do Papa 
Francisco. O diálogo não é um café 
instantâneo, não dá efeitos imediatos, 
porque é a paciência, a perseverança, 
a profundidade. Ao caminho que ele 
indica, eu acrescentaria uma única 
palavra: assim seja, amém.

(*) ZYGMUNT BAUMAN é um sociólogo polonês. Serviu 
na Segunda Guerra Mundial pelo exército da União 
Soviética e conheceu sua esposa, Janine Bauman, nos 
acampamentos de refugiados polacos

(*) STEFANIA FALASCA é jornalis-
ta do jornal Avvenire, ligado à Cúria 
Romana, PhD em Estudos italianos 
da Universidade de Roma “Tor 
Vergata”, amiga do papa Bergoglio. 
http://www.ihu.unisinos.br/560269-
bauman-as-guerras-religiosas-ape-
nas-uma-das-ofertas-do-mercado

Zygmunt Bauman: As guerras são de interesse... e não religiosas

As pessoas têm medo de ter medo, mesmo sem se 
darem uma explicação do motivo. E esse medo tão 
móvel, inexpressivo, que não explica a sua origem, é um 
ótimo capital para todos aqueles que querem utilizá-lo 
por motivos políticos ou comerciais. 
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dades, destaca que diante do cenário 
desafiador que a indústria enfrenta 
com a crise dos últimos anos, a Se-
mana da Indústria reforça a união do 
setor industrial paranaense. "Apesar 
do cenário preocupante, o momento 
exige união de esforços em busca de 
soluções para os desafios que o país 
precisa enfrentar. Precisamos mostrar 
que o Brasil é muito maior do que in-
teresses de grupos políticos ou parti-
dários que vêm se servindo do país, 
ao invés de servir a seu povo", afirma 
Campagnolo.

Referindo-se às personalidades, 
indústrias e instituições homenagea-
das, o presidente da Fiep diz que são 
exemplos de empreendedorismo e 
persistência que servem de inspira-
ção para que todos os industriais si-
gam firmes no propósito de contribuir 
para o desenvolvimento econômico 
e social do Paraná e do Brasil.

Edson Campagnolo

(*) ELVIRA FANTIN, jornalista 
ligada ao Marketing Institucional 
do Sistema Fiep. elvira.fantin@
fiepr.org.br

A Federação das Indústrias do Pa-
raná (Fiep) homenageou, no dia 29 
de maio, o ex-governador do Paraná, 
Jayme Canet Junior; o ex-prefeito de 
Capanema (região Sudoeste), Marce-
lino Ampessan; e as instituições que 
compõem a força-tarefa da Operação 
Lava Jato (Ministério Público Federal, 
Polícia Federal, Receita Federal e Jus-
tiça Federal) com o troféu Pinheiro 
de Ouro. O troféu é um reconheci-
mento a personalidades e instituições 
que têm atuação em prol do desen-
volvimento da sociedade paranaense 
e brasileira.

Além do troféu Pinheiro de Ouro, 
a Fiep homenageou com a Medalha 
Mérito Industrial a Padaria América 
e o industrial Sebastião Anastácio 
dos Santos, proprietário da indús-
tria de alimentos Pipoteca. Receberá 

também homenagem póstuma com 
o título Benemérito da Indústria, o 
empresário Antonio Zanchett, funda-
dor do Grupo Technocoat, do setor 
de papel e celulose, que faleceu em 
2015.

A solenidade, que aconteceu no 
Campus da Indústria, marcando o 
encerramento das festividades em 
comemoração à Semana da Indústria. 
Ao longo da semana 22 a 26 de maio 
o evento foi levado a todas as regiões 
do Paraná, com atividades realizadas 
em Guarapuava (região dos Campos 
Gerais), Dois Vizinhos 
(Sudoeste), Toledo (Oes-
te), Maringá (Noroeste) e 
Arapongas (Norte).

O presidente da Fiep, 
Edson Campagnolo, pre-
sente em todas as soleni-

CONHEÇA OS HOMENAGEADOS DA 
SEMANA DA INDÚSTRIA:
Mérito industrial

Entregue a empresários ou em-
presas que prestam serviços rele-
vantes para o desenvolvimento do 
parque industrial paranaense:

CAMPOS GERAIS – Empresas 
Braslumber e Calpar

SUDOESTE – Empresa Alcast e 
industrial Rafael Liston

OESTE – Industriais Arno Sag-
meister e Luiz Donaduzzi

NOROESTE – Industriais Edson 
Marcelo Recco e Wilson Tomio Ya-
biku

NORTE – Industriais Antonio 
Takao Amano e José Maria Fernan-
des

CURITIBA E REGIÃO – Empresa 
Padaria América e industrial Sebas-
tião Anastácio dos Santos

BeneMérito da indústria
Concedido a personalidades já 

falecidas que se dedicaram ao cres-
cimento do setor industrial do Para-
ná:

SUDOESTE – Industrial Pedro 
Flessak Filho

OESTE – Industrial Hylo Bresolin
CURITIBA E REGIÃO – Industrial 

Antonio Zanchett

troféu Pinheiro de ouro
Concedido a personalidades e 

instituições que têm atuação em 
prol do desenvolvimento da socie-
dade paranaense e brasileira:

Força-Tarefa da Operação Lava 
Jato

Jayme Canet Junior
Marcelino Ampessan

Elvira Fantin (*)

Jaime Canet Junior

Fiep homenageia
personalidades e instituições 
com Pinheiro de Ouro
Homenagens marcam o encerramento das comemorações 
da Semana da Indústria
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Arrogância, precipitação e super-
ficialidade têm sido, na opinião de 
James Fallows, autor do afiadíssimo 
Detonando a Notícia, a marca regis-
trada de certos setores da mídia nor-
te-americana. A crítica, contundente 
e despida de corporativismo, produ-
ziu reações iradas, alguns aplausos 
entusiásticos e, sem dúvida, uma 
saudável autocrítica.

A síndrome não reflete uma idios-
sincrasia da imprensa estadunidense. 
Trata-se de uma patologia univer-
sal. Também nossa. Reconhecê-la 
é importante. Superá-la, um dever. 
Fallows questiona, por exemplo, a 
aspiração de exercer um permanen-
te contrapoder que está no cerne 
de algumas matérias. O jornalismo 
doutrinário do passado, vestígio dos 
baronatos da imprensa brasileira, res-
surge, frequentemente, sob o manto 
protetor do dogma do ceticismo. A 

investigação jornalística não brota da 
dúvida necessária, da interrogação 
inteligente. Nasce, muitas vezes, de 
uma cascata de preconceitos.

Há um ceticismo ético, base da boa 
reportagem investigativa. É a saudá-
vel desconfiança que se alimenta de 
uma paixão: o desejo dominante de 
descobrir e contar a verdade. Outra 
coisa, bem diferente, é o jornalismo 
de suspeita. O profissional suspicaz 
não tem “olhos de ver”. Não admite 
que possa haver decência, retidão, 
bondade. Tudo passa por um crivo 
negativo que se traduz numa inca-
pacidade crescente de elogiar o que 
deu certo. O jornalista não deve ser 
ingênuo. Mas não precisa ser cínico. 
Basta ser honrado e independente.

A fórmula de um bom jornal re-
clama uma balanceada combinação 
de convicção e dúvida. A candura, 
num país marcado pela tradição da 
impunidade, acaba sendo um desser-
viço à sociedade. É indispensável o 
exercício da denúncia fundamenta-
da. Precisamos, independentemente 
do escárnio e do fôlego das máfias 
da corrupção imparável e infinita, 
perseverar num verdadeiro jornalis-
mo de buldogues. Um dia a coisa vai 

Carlos Aberto Di Franco (*)

Valor da 
informação

Há uma nostalgia de 
conteúdos editados com 
rigor, qualidade técnica e 
ética

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

mudar. E vai mudar graças também 
ao esforço investigativo dos bons 
jornalistas. Essa atitude, contudo, 
não se confunde com o cinismo de 
quem sabe “o preço de cada coisa e 
o valor de coisa alguma”. O repórter, 
observador diário da corrupção e da 
miséria moral, não pode deixar que 
a alma envelheça. Convém renovar 
a rebeldia sonhadora do começo da 
carreira. O coração do foca deve pul-
sar em cada matéria.

A precipitação é outro vírus que 
ameaça a qualidade informativa. Re-
pórteres carentes de informação es-
pecializada e de documentação apro-
priada ficam reféns da fonte. Sobra 
declaração, mas falta apuração rigoro-
sa. A incompetência foge dos bancos 
de dados. Troca milhão por bilhão. E, 
surpreendentemente, nada acontece. 
O jornalismo é o único negócio em 
que a satisfação do cliente (o leitor) 
parece interessar muito pouco. O jor-
nalismo não fundamentado em docu-
mentação é o resultado acabado de 
uma perversa patologia: o despreparo 
de repórteres e a obsessão de editores 
com o fechamento. A chave de uma 
boa edição é o planejamento. Quan-
do editores não formam os seus repór-
teres, quando a qualidade é expulsa 
pela ditadura do deadline, quando as 
entrevistas são feitas pelo telefone e já 
não se olha nos olhos do entrevistado, 
está na hora de repensar todo o pro-
cesso de edição.

O culto à frivolidade e a submissão 
à ditadura dos modismos estão na ou-
tra ponta do problema. Vivemos sob 
o domínio do politicamente correto. 
E o dogma do politicamente correto 
não deixa saída: de um lado, só há 
vilões; de outro, só se captam perfis 
de mocinhos. E sabemos que não é 
assim. O verdadeiro jornalismo não 
busca apenas argumentos que re-
forcem a bola da vez, mas também, 
com a mesma vontade, os argumen-
tos opostos.

Estamos carentes de informação 
e faltos da boa dialética. Sente-se o 
leitor conduzido pela força de nossas 
opções políticas e ideológicas.

Por outro lado, ao tentar sintonizar 
com a ditadura da audiência, a cha-
mada imprensa séria está entrando 
num perigoso processo de autofagia. 
A frivolidade não é a melhor compa-
nheira para a viagem da qualidade. 
Pode até atrair num primeiro mo-

mento, mas depois, não duvidemos, 
termina sofrendo arranhões irrepará-
veis no seu prestígio.

Registremos, ademais, os perigos 
do jornalismo de vazamento. Os 
riscos de instrumentalização da im-
prensa são evidentes. Por isso é pre-
ciso revalorizar, e muito, as clássi-
cas perguntas que devem ser feitas a 
qualquer repórter que cumpre pauta 
investigativa: checou? Tem provas? A 
quem interessa essa informação? Tra-
ta-se de eficiente terapia no combate 
ao vírus da leviandade.

O esforço de isenção, no entanto, 
não se confunde com a omissão. O 
leitor espera uma imprensa combati-
va, disposta a exercer o seu intransferí-
vel dever de denúncia. Menos registro 
e mais apuração. Menos fofoca e mais 
seriedade. Menos espetáculo de ma-
rketing político e mais consistência.

Finalmente, precisamos ter transpa-
rência no reconhecimento de nossos 
eventuais equívocos. Uma imprensa 
ética sabe reconhecer os seus erros. 
As palavras podem informar correta-
mente, denunciar situações injustas, 
cobrar soluções. Mas podem tam-
bém esquartejar reputações, destruir 
patrimônios, desinformar. Confessar 
um erro de português ou uma troca 
de legendas é fácil. Mas admitir a 
prática de atitudes de prejulgamen-
to, de manipulação informativa ou 
de leviandade noticiosa exige cora-
gem moral. Reconhecer o erro, limpa 
e abertamente, é o pré-requisito da 
qualidade e, por isso, um dos alicer-
ces da credibilidade.

A força de uma publicação não é 
fruto do acaso. É uma conquista di-
ária. A credibilidade não combina 
com a leviandade. Só há uma receita 
duradoura: ética, profissionalismo e 
talento. Navega-se freneticamente no 
espaço virtual. Penso, no entanto, que 
há uma crescente nostalgia de con-
teúdos editados com rigor, critério e 
qualidade técnica e ética. Nunca foi 
tão valiosa e necessária a informação 
substantiva. O leitor, cada vez mais 
crítico e exigente, quer notícia.
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Às vezes derivo para um viés polí-
tico nesta coluna que originalmente 
tem uma preocupação com qualida-
de de vida e saúde. Quando isto se 
dá, é muito mais por indignação do 
que por vontade própria, ainda que, 
é inegável, a política interfira na nos-
sa qualidade de vida. Mas não deixa 
de ser uma ousadia de minha parte.

Há muito tempo trago uma inquieta-
ção no tocante aos financiamentos de 
campanha política. Acho que essa in-
quietação é a mesma de todas as outras 
pessoas, e pode ser traduzida por uma 
única questão: Por que, raios, existem as 
doações para as campanhas políticas?

Você que lê este artigo no mo-
mento, pare e pense: Quanto e para 
quem você já doou em campanhas 
políticas? Com raríssimas exceções, 
um ou outro ajudou um parente pró-
ximo, talvez quando esse incauto se 

aventurou em alguma eleição. Para 
depender da sua ajuda, provavelmen-
te seu parente tentou uma vaga como 
vereador. Porquê afirmo isso sem 
medo de errar? Porque de deputado 
estadual em diante, entra em campo 
um lobby de empresas que mantém 
“negócios” com governos e a partir 
daí os interesses ficam mega, e nestes 
casos, meu querido cara pálida, você 
é carta fora do baralho e suas merre-
cas suadas não representam nada.

Acompanhando as prestações de 
contas dos políticos e seus partidos, 
já perceberam as cifras? Fazem senti-
do? Através dos salários jamais recu-
perariam o investido. E olha que os 
horários de tv e rádio são gratuitos. 
E o que cobram os Joãos Santanas 
da vida pela indústria marqueteira? 
Aonde vamos parar?

Vamos ampliar essa discussão? Já vi 

* EDMILSON MARIO FABBRI é 
clínico e cirurgião geral, dirige a 
Stressclin - Cílcina de Preven-
ção e Tratamento dp Stress, é 
um dos diretores do Instituto 
Ciência e Fé.

Edmilson Fabbri (*)

Política, uma arte 
desacreditada

em alguns carros um adesivo que diz 
“Política não deveria ser profissão”. 
Sou totalmente contra essa proposta, 
inclusive propondo o inverso, ou seja, 
a profissionalização dos políticos, 
bem formados e informados. Como? 
Da maneira lógica, graduando-se. Por 
exemplo: Sou médico. Não foi através 
de campanha que tive certo número 
de votos e que me elegeram médico. 
Como também não é assim que as 
pessoas se tornam advogados, jorna-
listas, engenheiros, professores, etc.

Deveríamos pensar na criação 
da profissão de político, com curso 
dentro das Universidades. Cursinho, 
vestibular e banco universitário! Te-
ria que ser uma formação em nível 
superior. Isso é de uma necessidade 
tão premente que me espanto com a 
paternidade da ideia. Se é que já não 
tenha havido alguma proposição nes-
te sentido, e neste caso, me desculpo 
pela ignorância e pretensão. Fato é 
que nunca ouvi nada a respeito.

Somos representados pelo Zé do 
suco, pelo João do posto ou pelo An-
tonio da farmácia.  Absolutamente 
nada contra qualquer um deles ou 
quem quer que seja, mas que forma-
ção eles tem para o exercício da re-
presentatividade de pessoas. Temos 
casos de semiletrados, que se van-
gloriam disso, inclusive. Que desca-

so é esse com a formação de quem 
pretende representar as pessoas em 
todos os níveis??

Chegamos a um ponto da política 
que o sistema ruiu. É o fim da linha. 
Com o advento da Lava Jato não so-
brará quase ninguém. Raríssimas e 
honrosas serão as exceções.

O “modus operandi” da classe 
política é o que vemos estabelecido 
de há muito, ou seja, é o toma lá da 
cá. A obra só sai se for superfaturada 
para que haja dinheiro para todos os 
envolvidos, e assim, vão setorizando 
e montando as quadrilhas. Moder-
nas capitanias hereditárias, que estão 
tendo o mesmo destino que aquelas.

Tem de haver um corte profundo 
na própria carne neste momento. Nin-
guém mais suporta o ponto em que 
tudo isso chegou. O barulho foi feito, 
as ruas foram tomadas e os protestos já 
aconteceram, dos últimos quatro presi-
dentes, dois saíram pelo impeachment. 
Alguém quer prova mais cabal da fa-
lência do sistema político vigente?

Preocupa-me muito a sequência 
dos fatos, pois se não houver puni-
ções exemplares e a mudança radical 
desse sistema, as ruas se esvaziarão, 
as vozes se calarão, pois ficarão per-
plexas, indignadas em seu grau extre-
mo e se recolherão no mais profundo 
silêncio da dor, da desilusão e da in-
credulidade. A partir daí , meus ami-
gos, só mesmo a providência Divina 
para  organizar o caos.

As ações devem ser realizadas ago-
ra, pois temos todas as possibilidades 
judiciais superiores fortalecidas, estas 
se mostrando céleres em suas ações, 
manterão a chama acesa e o grito do 
povo continuará ecoando. Ao con-
trário disso, o grito ficará na garganta 
e as lágrimas no rosto. Nesse ponto 
vale lembrar Martin Luther King, “O 
que me preocupa não é o grito dos 
maus, é o silêncio dos bons”.

Ou profissionalizamos nossos polí-
ticos exigindo deles toda a formação 
que é exigida de todas as outras profis-
sões, ou eles perpetuam o caos e man-
tém seu “status quo”.
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A fronteira entre a cura, o trata-
mento, o cuidado e a fé raramen-
te é nítida. Desde os primórdios, o 
homem mantém uma aproximação 
entre a ciência e a religião. Histori-
camente, como escreve a professora 
e pesquisadora Célia Maria Madruga, 
o ser humano sempre teve convivên-
cia com a crença nos deuses, nas 
orações, nas ervas, nos curandeiros, 
"evidenciando que a interação entre 
a fé em uma religiosidade e a medi-
cina sempre foi vista entre as mais 
diversas culturas". Há um século, o 
canadense William Osler, ícone da 
medicina moderna, já defendia pen-

samento parecido. Em 1910, ele es-
creveu um artigo cheio de floreios 
elogiosos às crenças das pessoas: "a 
fé despeja uma inesgotável torrente 
de energia".

Na era contemporânea esse limite 
entre crença e medicina ainda per-
manece como um tema não só atual, 
mas capaz de gerar os mais diversos 
pontos de vista. Para Raul Alberto 
Anselmi Junior, reputado cirurgião 
oncológico, referencial em sua es-
pecialidade – alta complexidade em 
câncer, a fé não deve ser trabalhada 
de forma isolada nos tratamentos mé-
dicos.

Diego Antonelli (*)

Doença, 
ciência e 
espiritualidade

forMador de CirurGiÕes
Aos 44 anos, com doutorado em 

Medicina pela Pontifícia Universida-
de Católica do Paraná (PUC-PR) e 21 
anos de exercício profissional médi-
co, ele foi recentemente o expositor 
da Confraria Espiritual realizada pelo 
Instituto Ciência e Fé de Curitiba (do 
qual, inclusive, é um dos diretores). O 
tema de sua exposição e testemunho 
foi "Espiritualidade e Doença". Vale 
enfatizar que Anselmi também possui 
papel importante na formação de no-
vos cirurgiões atuando na Residência 
de Cirurgia do Aparelho Digestivo do 
Hospital Nossa Senhora das Graças 
de Curitiba. Ele alia sem nenhuma 
dificuldade ciência e fé. Para ele, a 
fé do ser humano que enfrenta algu-
ma doença é primeiramente na sua 
melhora. "A fé religiosa sempre ajuda 
a aguentar e suportar por vezes trata-
mentos pesados para doenças sérias 
como o câncer, que é a minha área. 
A fé sempre ajuda tanto aos pacien-
tes, como familiares, quanto para o 
médico. O médico com fé suporta e 
reage melhor perante situações difí-
ceis, como o limite entre a vida e a 
morte", afirma Anselmi.

direito À Verdade
Segundo ele, o paciente deve saber 

a verdade sobre o tratamento médi-
co a que se submete. Desde que não 
seja um doente "muito fragilizado", 
a pessoa tem o direito de conhecer 

tudo sobre o tratamento que recebe 
– informação que, por primeiro, deve 
chegar a seus familiares. E é nesse 
momento que, nas palavras do mé-
dico, "ter fé ajuda o paciente até na 
maneira como absorverá o conheci-
mento da verdade de sua doença". 
Anselmi acredita que a fé religiosa "é 
um grande remédio ao qual qualquer 
um de nós pode acionar, especial-
mente em momentos de dores agu-
das". A fé, portanto, faz o doente se 
sentir seguro.

aléM da Cura
Da mesma forma que é explanada 

pela professora Célia Maria Madru-
ga, o médico Anselmi aponta que fé 
e a ciência podem se relacionar e se 
completar. Mesmo nos casos mais 
graves, em que a doença mostra-se 
avassaladora e praticamente incu-
rável. "O papel do médico não é só 
curar, mas, sobretudo, cuidar. Quan-
do, clinicamente, não é possível fa-
zer muita coisa, outras coisas podem 
ser feitas, nem que seja estar ao lado 
e segurar a mão do paciente", ressalta 
Anselmi.

Uma pesquisa, divulgada em 2009, 
revisou 42 estudos sobre o papel da 
espiritualidade na saúde, que envol-
veram mais de 126 mil pessoas. O re-
sultado mostrou que quem frequenta 
cultos religiosos pelo menos uma vez 
por semana tem 29% mais chances 
de aumentar seus anos de vida em re-

“O papel do médico não é só curar, mas, sobretudo, 
cuidar. Quando, clinicamente, não é possível fazer muita 
coisa, outras coisas podem ser feitas, nem que seja estar 
ao lado e segurar a mão do paciente”

Alselmi expõe a necessidade de relação entre o médico, sua missão, fé e espiritualidade a um 
público seleto na confraria espiritual do Instituto Ciência e Fé de Curitiba
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* DIEGO ANTONELLI é jornalis-
ta, graduado pela UFPR, espe-
cializado em História do Paraná; 
pós graduando em Sociologia; 
autor do livro “Voz do Paraná - 
uma história de resistência” (no 
prelo), e “Paraná, uma história”.

lação àqueles que não frequentam.
Segundo outra pesquisa, do Institu-

to Dante Pazzanese, com quase 250 
artigos de todo o mundo, a prática 
regular de atividades religiosas pode 
reduzir o risco de morte em 30%. A 
conclusão é de que a partir da reli-
gião e da fé, o paciente ganha bem-
estar psicológico, tem menos pensa-
mentos e comportamentos suicidas, 
menos consumo de álcool e drogas 
e um maior incentivo a hábitos sau-
dáveis.

fases da dor
O médico Anselmi, a partir das 

descrições realizadas por Elisabeth 

Kubler-Ross na obra "Sobre a Morte 
e o Morrer", afirma que geralmente o 
paciente que descobre uma doença 
grave enfrenta algumas fases para en-
carar a realidade. "São fases de uma 
doença extremamente grave vivida 
pelos familiares e pacientes", afirma 
Anselmi. A primeira fase é a negação 
da doença, que é seguida pela fase 
da raiva.

"A terceira fase é a barganha. 
Fazer promessa, se agarrar no que 
for possível", sintetiza o médico. A 
quarta fase é a depressão, que surge 
quando o paciente e família veem 
que não têm saída. "Mesmo assim, a 
esperança permanece em todas es-

sas fases", salienta.
Por fim, a quinta fase é a da acei-

tação da doença. É nesse momento 
que a fé não deve faltar – tanto por 
parte do médico quanto do paciente 
e dos familiares. "Nessa fase, a família 
precisa de mais atenção do médico. 
Falar com a família é fundamental. 
É preciso ser um médico que tenha 
o compromisso com a verdade e ser 
alguém que quando o tocar telefone, 
o médico atenda, dê um retorno. A 
medicina está perdendo isso", ressal-
ta Anselmi.

Porta da esPeranÇa
Anselmi condena colegas – raros, 

mas existem – que chegam a dizer ao 
paciente que "para seu caso não há 
esperança, não há chance de trata-
mento".

Para ele, sempre haverá alguma 
chance para o paciente: "Se não se 
tenta nada, o paciente terá chance 
zero. Se tentamos alguma alternati-
va, haverá sempre alguma chance de 
tratamento", opina.

Ainda segundo ele, profissionais 
mais novos, e, portanto, inexperien-
tes, anseiam por técnicas novas, vi-
sando a tão sonhada "cura". "Às ve-
zes afirmam que não têm o que fazer. 
Mas sempre há o que fazer. Temos 
que, em primeiro lugar, cuidar das 
pessoas", volta a ressaltar.

BioGrafia do doente
Além disso, cabe ao médico res-

peitar não só o aspecto puramente 
biológico da doença, mas fundamen-
talmente valorizar a vida e o ser hu-
mano. "Temos que dá valor à vida e à 
biografia da pessoa. Sempre respeitar 
ela e conversar com a família do pa-
ciente", afirma.

O mantra desse médico católico, 
que toma como modelo a escola de 
atendimento do Hospital do Padre 
Pio de Pietralcina, sul da Itália -, o 
profissional da medicina sendo ho-
mem de fé passa segurança ao do-
ente. "O importante é – em meio aos 
momentos difíceis da doença – lem-
brar que a morte não é o fim de tudo, 
mas apenas uma passagem", reforça 
Anselmi.

a dor eMoCional
Importante ressaltar que a dor não é 

só física. Ela ataca o lado emocional, 
fazendo com que alguns pacientes se 
isolem e não saíam mais de casa.

"Friso novamente que o mais im-
portante da medicina é cuidar e 
não curar. A cura em medicina nem 
sempre é possível. Do diabetes, por 
exemplo, ninguém fala 'curei do dia-
betes'. O câncer também passar por 
isso, o fato de conviver com a doen-
ça de maneira crônica, assim como 
convive com pressão alta, artrite. Isso 
é uma mudança de paradigma nos 
últimos 10 anos", explica Anselmi.

Cuidados PaliatiVos
O "segurar a mão" do paciente, ci-

tado pelo médico Anselmi, está dire-
tamente ligado à medicina paliativa. 
Desde 2006, há uma resolução no 
Brasil, que tem força de lei, que per-
mite ao médico suspender medica-
mentos e procedimentos médicos em 
pacientes no fim da vida, desde que 
provado que não trazem benefício.

A suspensão precisa ser protocola-
da e estar de acordo com o desejo do 
paciente e da família. Além disso, os 
cuidados paliativos foram incluídos 
em 2002 no Sistema Único de Saú-
de. Em resumo, o médico deve atuar, 
em casos incuráveis, de modo que 
alivie a dor e amplie a qualidade de 
vida dos pacientes. A origem da pa-
lavra 'paliativo' vem de palium que 
é cobertor ou manto que protege das 
intempéries.

"eVanGeliuM Vitae"
A encíclica Evangelium Vitae, do 

Papa João Paulo II, de 1995, afirma 
que a vida está nas mãos de Deus. 
"Mas Deus não exerce esse poder 
como arbítrio ameaçador, mas, sim, 
como cuidado e solicitude amorosa 
pelas suas criaturas. Se é verdade que 
a vida do homem está nas mãos de 
Deus, não o é menos que estas são 
mãos amorosas como as de uma mãe 
que acolhe, nutre e toma conta do 
seu filho", escreveu o papa.

"Por isso, temos que ter fé em Deus 
e, como médico, preciso ser um aju-
dador, um cuidador dos pacientes, 
aliviando a dor e trazendo dignida-
de para as pessoas", afirma o médico 
Anselmi.

Professores, médicos, jornalistas, advogados e outros acompanharam a palestra do 
oncologista Raul Alberto Anselmi Junior
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Aroldo Murá G. Haygert (*)

Osmar Dias, dom José Antônio Peruzzo, Luiz Lacerda Filho, Paulo Nauiack, Pedro Latro e 
Ricardo Hanel

Está marcada a data de lançamen-
to do nono volume do meu livro "Vo-
zes do Paraná": será em 11 de agosto, 
das 19 às 22 horas, na Sociedade Ga-
ribaldi, Praça Garibaldi, Curitiba.

Um dos personagens marcantes 
desde volume é o advogado João 
Ferraz de Campos, pai do ex-gover-
nador João Elísio Ferraz de Campos. 
Foi a vida toda um homem discreto, 
embora os papéis importantes que te-
nha assumido na vida do Estado. Em 
Paranaguá, por exemplo, presidiu o 
Centro do Comércio do Café, nos 
tempos áureos da economia cafeei-
ra, quando o chamado "ouro verde" 
produzido no estado era a commo-
dity vital do Brasil e na sua balança 
comercial.

O volume apresenta dezenas de 
personagens de paranaenses respei-
táveis como Osmar Dias, dom José 
Antônio Peruzzo, Luiz Lacerda Filho, 
Paulo Nauiack, Pedro Latro e Ricar-
do Hanel, entre outros.

No artigo a seguir, que acompanha 

os traços biográficos deste persona-
gem, exponho impressões de caráter 
que merece ser imitada:

Não tenho nenhuma dificuldade 
em qualificar João Ferraz de Campos 
entre os nomes muito significativos 
da vida paranaense do século 20. 
Isso embora ele não tenha nascido 
no Paraná: paulista, jovem ainda se 
mudou em definitivo para o Estado, 
fixando-se primeiro em Curitiba, de-
pois em Paranaguá.

Fez-se paranaense por direito de 
escolha, passo de que muito se or-
gulhava. Proclamava com frequên-
cia, não escondendo, com discreta 
eloquência, seus grandes trunfos pa-
ranaenses – Edy, a esposa de sólida 
linhagem parnanguara, e os filhos.

Na cidade portuária de Paranaguá, 
onde transcorreriam os mais significa-
tivos lances de sua vida, João Ferraz 
de Campos seria não apenas teste-
munha das grandes mudanças socio-
econômicas que a chamada "Terra 

dos Pinheirais" iria apresentar na sua 
nova configuração demográfica (por 
exemplo, amplas migrações) e nas 
suas bases econômicas. Muitas vezes 
ali seria ator privilegiado em cenários 
únicos, em momentos da metamorfo-
se que se operava no Estado.

Esse olhar retro cognitivo refere-se 
aos anos 1930/40, quando se iden-
tificam as mudanças avassaladoras 
da economia paranaense. Elas ocor-
reram com os ciclos econômicos da 
erva mate e da madeira começando a 
dar lugar às riquezas que a cafeicul-
tura geraria, com sinais bem claros 
nas exportações por Paranaguá. O ci-
clo de café mudaria toda a realidade 
paranaense. O Norte do Paraná pro-

duzia, Paranaguá era a artéria prefe-
rencial para essa "benção" circular 
mundo afora.

ouro Verde
O chamado “ouro verde” muda-

ria o Brasil. O país passaria a ter no 
café seu mais expressivo produto de 
exportação, commodity que deu no-
vas configurações a muitas cidades 
brasileiras. Paranaguá, assim como 
Santos, seria um dos termômetros 
mais visíveis dessa nova riqueza. 
João Ferraz de Campos – conforme 
testemunhas fidedignas, como seu 
filho João Elísio Ferraz de Campos, 
ex-governador do Paraná, empresá-
rio – sempre foi econômico no falar, 

Personagem a ser destacado no Vozes do Paraná 9, a 
ser lançado no dia 11 de agosto, na Sociadade Garibaldi, 
Curitiba, João Ferraz de Campos, marcou por suas 
realizações e integridade na sociedade de Paranaguá

todos os tempos
Exemplar

para
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um tipo humano no íntimo caloroso, 
mas de expansões afetivas contidas. 
Pouco expansivo, era, no entanto, 
um notório bom ouvinte, com rara 
capacidade de computar fatos e 
apontar soluções a problemas que 
lhe eram trazidos. Por vezes, muito 
poucas, poderia mostrar uma outra 
face, como aquela, com pinceladas 
e tons calorosos e ao mesmo tempo 
clássico, como o fez em seu discur-
so de posse no Centro de Comércio 
do Café.

Advogado formado em Curitiba, 
chegou a exercer a promotoria públi-
ca em Paranaguá, cidade onde tam-
bém ocuparia interinamente a prefei-
tura algumas vezes.

CidadÃo essenCial
Lá não teve dificuldade em firmar-

se como um "cidadão essencial". Essa 
é categoria em que coloco s homens 
e mulheres líderes naturais de uma 
dada comunidade, dotados de espí-
rito de renúncia em favor de sua co-
muna.

Essa essencialidade, ampliada pela 
confiança que o tipo humano de João 
Ferraz de Campos transmitia desde 
o primeiro contato, mostrou-se em 
múltiplas expressões em Paranaguá 
e, depois, em Curitiba. Até por isso, 
me pergunto: poderia existir posição 
comunitária mais significativa no 
Brasil daqueles dias do que o cida-
dão ser eleito provedor da Santa Casa 
de Misericórdia? Pois isso aconteceu 
com João, dando, por um lado, a di-
mensão de seu acatamento na cida-
de, o nível de confiança que inspira-
va em seus concidadãos; e de outro, 
sendo demonstrativo claro de que o 
paulista estava plenamente integrado 
na cidade histórica, marco de partida 
da chamada civilização paranaense. 
Que mais paranaense do que Para-
naguá?

A Provedoria da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Paranaguá “ungia” de-
finitivamente o homem admitido no 
rol do patriciado local.

hoMenaGeM
Meus contatos com João Ferraz de 

Campos foram poucos. Certa vez o 
entrevistei para uma revista come-
morativa que, nos anos 1990, seria 
editada em Paranaguá e queria mos-
trar a importância de João na vida da 
cidade.

Falou pouco, achou que nada ti-

securitária brasileira, tendo também 
sido um dos diretores da Associação 
Comercial de Curitiba.

Quando revejo a vida e os cami-
nhos seguidos por João Ferraz de 
Campos fico a me indagar de que 
matéria especial era composto esse 
homem cujas marcas – fortes, dura-
douras, mas jamais buscando holo-
fotes ou mesuras –, permanecem n a 
história da economia do Paraná sé-
culo XX.

MultiPresenÇa
Não tenho dúvidas em identifi-

car o DNA desse empreendedor: 
teve um berço privilegiado, a partir 
de família paulista da velha estirpe. 
A lhaneza de João Ferraz não o le-
varia, no entanto, a omitir-se diante 
de grandes temas de sua Paranaguá 
ou do Estado. E mesmo aqueles que 
poderiam interessar basicamente ao 
chamado patriciado local, deles João 
Ferraz não fugia. Cito como exem-
plo: sua palavra teria enorme peso, 
como quando apoiou a dissidência 
do tradicional Clube Literário, rumo 
à criação do Clube Olímpico.

Para que melhor se entenda o ho-
mem, digo que boa parte da estrutu-
ra psicológica desse João Ferraz de 
Campos foi sendo solidificada no 
casamento com Edy (Pereira Alves, 
de solteira), de raízes históricas da 
cidade. Decidida, boa de prosa, pie-
dosíssima, católica de missa diária, a 
esposa foi passando, numa silencio-
sa catequese, valores com que ela 
se alimentava e alimentava os filhos. 
Uma boa expressão disso foi a devo-
ção que Edy cultivou a N.S. do Ro-
cio, padroeira do Paraná. Nada mais 
parnanguara do que o Santuário do 
Rocio, lembrou na entrevista o em-
presário João Ferraz de Campos que, 
na prática encarnou o melhor resu-
mo do cristianismo: amor ao próxi-
mo, à terra que o acolheu, ao traba-
lho e absoluta dedicação ao núcleo 
familiar. Foi desses valores que ele 
tirou energias inesgotáveis projetadas 
numa vida fértil e na descendência 
que deixou.

Ex-governador e empresário João Elísio Ferraz de Campos, filho de João Ferraz de Campos. 
Um exemplo a ser seguido.

nha a dizer. O que não era verdade, 
embora fosse sabidamente prudentís-
simo em falar de si mesmo, avesso a 
louvações. Poucos, quanto ele, regis-
travam com tanto espírito crítico os 
fatos sociais e econômicos que teste-
munhava.

Ele confirmou ser quem eu imagi-
nara encontrar: um cavalheiro, da-
queles muito respeitosos, à antiga, 
circunspecto, discreto, olhar profun-
damente perscrutador, econômico 
na fala. Encarnava – fui concluindo 
– padrão de personagem quase extin-
to, definido pela expressão – "ele tem 
palavra de honra". Ou "com ele vale 
a palavra empenhada, basta o fio do 
bigode".

arMaZéns Gerais
Foi com tais características espe-

ciais que João Ferraz de Campos con-
quistou espaço singular na vida em-
presarial do Paraná. Em poucos anos 
seu nome estava associado a grandes 
empreendedores do comércio para-
naense, como os Bley e os Canet (de 
quem era parente, tendo sido aco-
lhido em Curitiba por Jayme Canet, 
pai do ex-governador). Comandou 
empresas de armazéns gerais (gran-
des armazenadoras de grãos de café), 
presidiu o então importantíssimo 
Centro do Comércio de Café de Pa-
ranaguá e, depois, foi parte do grupo 
que criou a Companhia Comercial 
de Seguros, um marco na atividade 



|  MAIO 2017  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ12

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

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

* Maria Tereza de Queiroz Piacentini, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha 
e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

NÃO TROPECE NA LÍNgUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

COMO ESCREVER SIGLAS
--- Há uma confusão generalizada quando se trata de grafar siglas. Alguns autores indicam que com até três letras, as siglas devem ser grafadas em maiús-

culas e com mais de três letras, somente a inicial maiúscula. Qual o correto? R.M.C., Joinville/SC

Embora tenhamos de obedecer a normas nacio-
nais no tocante à ortografia do léxico português, 
as siglas escapam a qualquer camisa de força, pois 
oficialmente sempre se viu o mínimo a respeito 
de como escrevê-las. Os manuais de ortografia 
se limitavam ao uso de maiúsculas e pontos [ex. 
D.A.S.P.]; estes, porém, estão praticamente fora de 
uso. Mais recentemente é que se começou a falar 
nos siglemas, ou seja, nomes abreviativos forma-
dos não apenas das letras iniciais das palavras que 
os compõem mas também de sílabas, adquirindo 
assim um caráter de palavra [ex. Celesc, Eletronor-
te, Sudene].

Desse modo, ao constituir ou escrever uma si-
gla, pode-se adotar a seguinte convenção (mais 
tradicional):

1 – Usar só MAIÚSCULAS se cada letra corres-
ponder a uma palavra, independentemente de ser 
a sigla pronunciável ou não:

ABI – Associação Brasileira de Imprensa
ABL – Academia Brasileira de Letras
BIRD – Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento
CBF – Confederação Brasileira de Futebol
EMFA – Estado Maior das Forças Armadas
ICESP – Instituto do Café do Estado de São 

Paulo 
SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência
UBES – União Brasileira de Estudantes Secun-

daristas
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul
UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina

2 – SÓ A 1ª LETRA MAIÚSCULA se cada letra 
não corresponder necessariamente a uma palavra:

Celesc – Centrais Elétricas de Santa Catarina
Funai – Fundação Nacional do Índio
Sudene – Superintendência do Desenvolvimen-

to do Nordeste
Usiminas – Usinas Siderúrgicas de Minas Ge-

rais S/A

Muitos jornais procedem de maneira um pouco 
diferente, orientando a grafia das siglas pelo seu 
tamanho e pelo fator pronúncia, ou seja:

I – até três letras, em maiúsculas: BC, PIS, ONU, 
CPF

II – com quatro letras ou mais:
a) se pronunciável, só a inicial maiúscula: Ab-

besc, Fiesc, Icesp, Masp, Ubes
b) com todas as maiúsculas quando se lê letra 

por letra: SBPC, PSDB.

Existe também a sigla mista, como CNPq e UFS-
Car (Universidade Federal de São Carlos), em que 
minúsculas são usadas para diferenciá-la de outra 
sigla que tenha as mesmas iniciais (no último caso, 
a UFSC).

--- Quando se apresenta uma sigla logo após o nome de uma entidade – por exemplo, Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB -, deve-se 
utilizar um ou dois travessões? Sempre usei dois, mas me surpreendi ao encontrar apenas um na frase abaixo: ”O 1° Congresso Internacional de Educação 
Holística - CIEH foi lançado com festa”. Ida Godstein Chazan, Porto Alegre/RS

A orientação atual é colocar, depois do nome, 
a sigla entre parênteses ou usar apenas um traves-
são, isto é, não precisa fechá-lo como se faz com o 
parêntese. Exemplos:

Especialista do Centro Brasileiro de Infraestru-
tura (CBI) falará sobre a política de preços do pe-
tróleo.

Especialista do Centro Brasileiro de Infraestru-
tura – CBI falará sobre a política de preços do pe-
tróleo.

O plural das siglas é formado com o acréscimo 
de um s minúsculo (sem apóstrofo): os CTGs, as 
APAEs, as ONGs etc
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Sua Biblioteca

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

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

Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

SINTA-SE BEM
Guia médico natural para a mulher
Lídia La Marca

Escrito pela ginecologista, obstetra e oncologista 
italiana Lídia La Marca. Dirige uma associação 
especializada na reabilitação psicofísica de mu-
lheres que sofreram de câncer de mama. Tem por 
princípio encarar a saúde feminina de forma global, 
dando atenção não somente ao ginecológico ou 
biológico, mas também ao cotidiano ligado a cada 
etapa da vida da mulher. A obra está dividida em 
nove partes, com 43 capítulos que tratam de temas 
específicos da saúde feminina.
Páginas: 168
Valor Loja Virtual: R$ 35,50

SOLDADO DESARMADO
O herói que resgatou até o último homem
Frances M. Doss

"Senhor, ajuda-me a salvar mais um." A artilharia 
pesada em Okinawa multiplicava as vítimas, mas 
não intimidou Desmond Doss, soldado e homem 
de fé. Com a coragem e a força da oração acima, 
ele se recusou a procurar abrigo e carregou, um 
por um, seus companheiros caídos até um local 
seguro. A devoção a seu país, a suas convicções 
e, acima de tudo, a seu Deus, formaram “o mais 
improvável dos heróis”.
Páginas: 176
Valor Loja Virtual: R$ 19,40

BÍBLIA, PALAVRA QUE TRANSFORMA A VIDA 
DOS CATEQUISTAS
Humberto Robson de Carvalho

O catequista é um amante da Palavra de Deus. 
Sabe que a Bíblia é a Palavra que alimenta e 
transforma sua vida. Tem plena consciência de que 
a Palavra de Deus é a fonte da Catequese e de 
sua espiritualidade. A Palavra de Deus transforma 
a vida do catequista, porque é caminho seguro 
para fazer experiência do Amor.
Páginas: 88
Loja Virtual: R$ 10,00

VIVER A ORAÇÃO
Ensinamentos de São Padre Pio
David Brendo (org.)

A Coleção Ensinamentos reúne instruções dos 
santos e santas da Igreja sobre os mais variados 
temas. O livro, além de frases, traz bonitas imagens 
que ajudam na reflexão do leitor. Neste volume, 
foram selecionados alguns ensinamentos de São 
Padre Pio de Pietrelcina sobre a oração.
Páginas: 48
Valor Loja Virtual: R$ 6,90

O BANQUETE
Platão

O texto é um testemunho de como Platão 
dominava o método de filosofia que concebeu: 
investigações discursivas sobre temas de interesse 
geral (Amor, Justiça, Conhecimento) por meio de 
diálogos fictícios com personagens históricos, 
muitos dos quais defensores, de fato, das ideias 
vinculadas a seus nomes.
Páginas: 120
Valor Loja Virtual: R$ 14,90

VIVER EM ORAÇÃO
Momentos diários com Deus
São Francisco de Sales

A espiritualidade, de fato, é acima de tudo um 
caminho de busca de Deus e de conhecimento 
da verdade e do amor. Mas essa busca não deve 
ser uma concentração em si mesmo, como um 
relacionamento entre você e Deus fechado dentro 
de um casulo. É o convite a um encontro cheio de 
significado que acontece nas situações rotineiras 
da vida diária.
Páginas: 120
Valor Loja Virtual: R$ 19,90

NIILISMO E GRANDE POLÍTICA EM NIETZSCHE
A aurora da superação humana a partir da 
morte de Deus
João Paulo Simões Vilas Bôas

A ameaça do niilismo avança sobre a humanidade 
como catástrofe inexorável, prestes a arrebentar 
os pilares das construções morais, lógicas e me-
tafísicas até então considerados os fundamentos 
inabaláveis da civilização ocidental. Ao perceber as 
rachaduras cada vez mais evidentes, Nietzsche fez 
de suas reflexões um verdadeiro alerta.
Páginas: 158
Valor Loja Virtual: R$ 30,00

AMÉRICA LATINA HISTÓRIA E LITERATURA
Ana Amélia M. C de Melo, María Soledad 
Falabella Luco e Adelaide Gonçalves Pereira 
(Orgs.)

A produção historiográfica recente sobre a América 
Latina tem-se voltado com maior atenção e cui-
dado para o exame da literatura e a atuação dos 
escritores e intelectuais. Esta preocupação exigiu 
uma postura interdisciplinar que permitiu dialogar 
de modo profícuo com pesquisadores e estudiosos 
da literatura.
Páginas: 288
Valor Loja Virtual: R$ 50,00
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O SENHOR DO MUNDO
Robert Hugh Benson

O Mundo Imaginado por Benson - uma hipérbole a partir dos 
erros que ele então já enxergava - trilha rumo ao autoritarismo 
de um governo mundial, onde as liberdades individuais são su-
primidas a partir de regras de conduta impostas junto com uma 
nova moralidade criada através de uma religião global. Seria 
uma previsão da realidade do Século XXI.
Páginas: 386
Valor Loja Virtual: de R$ 69,90 por R$ 59,42
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ESCOLHEU CASAR.

ESCOLHEU TER FILHOS.

ESCOLHEU FURAR O SEMÁFORO.

MAIO AMARELO. A SUA ESCOLHA FAZ A DIFERENÇA.


