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É no sistema Límbico que a mente e o corpo se 
encontram. Podemos chamar o sistema lím-
bico de “cérebro sentimental”. Ele controla 

as emoções e ajuda a “organizar” as memórias.
Na evolução, o sistema límbico foi à primeira 

parte do cérebro a desenvolver-se há aproxima-
damente 150 milhões de anos. Isto marcou o co-
meço de uma cooperação social; antes disso os 
animais não tinham qualquer sentimento um pelo 
outro. Isto explica porque os répteis, desprovidos 
de sistema límbico, frequentemente comem seus 
próprios filhotes.

É também onde o pensamento encontra a emo-
ção. É onde acontecem as respostas físicas do cor-
po às emoções, em coordenação com o cérebro 
racional, o neocórtex.

Antes de o sistema límbico “decidir” se fica ex-
citado ou deprimido sobre um evento, ele consulta 
o neocórtex para obter o máximo de informações 
possível. O sistema límbico e o neocórtex traba-
lham em conjunto, a fim de formar seus pensa-
mentos e emoções e determinar as respostas físicas 
do corpo àqueles pensamentos e emoções.

Por exemplo, vamos dizer que você se deparou 
com uma cobra. Seus sentidos obtiveram informa-
ções sobre a cobra e as mandou para o sistema lím-
bico. Este, então, organiza essas informações e as 
passa para o analítico neocórtex. Seu neocórtex, 
nesse caso, comunica ao sistema límbico: “Isso é 
uma cobra e pode ser perigosa”. Seu sistema límbi-
co fica assustado. Ele emite um choque de adrenali-

na, via sistema endócrino, e você pula. Porém, seus 
sentidos continuam a acompanhar a cobra. Vamos 
dizer que eles, seus sentidos, notam que a cobra é 
feita de plástico. Quando o neocórtex descobre que 
a cobra é de plástico, ele comunica ao seu sistema 
límbico: “Relaxe, não há perigo”. Assim, o sistema 
límbico participa ao seu organismo que ele pode se 
acalmar. Não há mais adrenalina. Fim da Crise.

Mas, se você fosse um passarinho, sem um ne-
ocórtex, permaneceria assustado com a cobra de 
plástico. Você teria de ter um “cérebro de passa-
rinho” para não perceber que a cobra de plástico 
não morde.

Contudo, se você se deparasse com uma cobra e 
ela “balançasse seu chocalho”, seu neocórtex avi-
saria ao seu sistema límbico que se tratava de uma 
cascavel. E o tipo de comunicação seria: “Fique 
com medo. Fique com muito medo”. Nesse ponto, 
o sistema límbico iria desencadear uma torrente de 
substâncias químicas estimulantes que lhe dariam 
forças para escapar da cobra. O principal estímulo 
químico seria a noradrenalina.

A noradrenalina fortalece a memória, assim 
como toda a musculatura. Assim a experiência de 
topar com uma cascavel ativaria sua memória. Seu 
cérebro seria tão carregado com noradrenalina 
que a cobra ficaria “gravada” na sua memória.

Essa foi a maneira maravilhosa que a natureza 
criou para que pudéssemos ter esse mecanismo de 
defesa. Essa máquina maravilhosa chamada corpo 
humano tem tudo programado para preservação 
da espécie.

NESTA EDIÇÃO:

EDIÇÃO 210 - ANO 18 - AGOSTO 2017 – Editado pela Editora Alma Mater Ltda., R. 8, s/nº, (Instituto Ciência e Fé de Curitiba), (41) 3243.2530 - CNPJ: 11.168.177/0001-18 // Revisão 
e Editoração: Odailson Elmar Spada - oda.spada@gmail.com // Jornalista responsável: Aroldo Murá G. Haygert - aroldo@cienciaefe.org.br // Colaboram nesta edição: Edmilson Fabbri, 
Antonio Celso Mendes, Carlos Alberto Di Franco, Marcus Vinícius Gomes, Rafael de Lala, Dom Odilo Scherer, Aroldo Murá G.Haygert e Maria Tereza de Queiroz Piacentini // Dis-
tribuição dirigida: comunidade universitária, profissionais liberais, religiosos e sócios do Instituto Ciência e Fé de Curitiba. // Impresso no parque gráfico do Diário I&C.

Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

http://www.cienciaefe.org.br
NA MÍDIA ELETRÔNICA

Edmilson Fabbri (*)

* 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.

Ligação Mente CorPo
“Antes de o sistema límbico “decidir” 
se fica excitado ou deprimido sobre 
um evento, ele consulta o neocórtex 
para obter o máximo de informações 
possível.”

SAÚDE

A QUESTÃO DA BAIXA 
PRODUTIVIDADE

Na maioria das vezes em que deparamos com a ques-
tão da baixa produtividade do trabalhador brasileiro, é difícil 
não se lembrar da figura do Jeca Tatu, personagem criada 
por Monteiro Lobato para identificar o agricultor e seus pro-
blemas nas três primeiras décadas do século 20. Rui Bar-
bosa, depois de conhecer o que Lobato havia escrito sobre 
o personagem afirmou num discurso no Teatro Lírico: Jeca 
Tatu é, "símbolo de preguiça e fatalismo, de sonolência e 
imprevisão, de esterilidade e tristeza, de subserviência e 
embotamento" (Ana Palma em http://www.invivo.fiocruz.br/
cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1035&sid=7).

Mas, para Monteiro Lobato, o Jeca não era esse sím-
bolo de preguiça e indolência. O Jeca “estava assim”, 
de acordo com trabalho de André Luiz Vieira de Cam-
pos, do Depto. de História da UFRJ (Revista Brasileira 
de História, S.Paulo, mar/ago 1986). Lobato voltava-se 
com o dedo acusador para a máquina estatal, que não 
amparava o caipira com infraestrutura sanitária, educa-
ção, saúde, etc.. Claro que o escritor foi alvo de duras 
críticas e o assunto acabou sendo tabu na sociedade e 
principalmente elite política brasileira.

Há três anos a revista inglesa "The Economist" publicou 
uma extensa reportagem sobre o mercado de trabalho 
no Brasil e sobre a produtividade do brasileiro. O tabu foi 
escancarado. A reportagem afirma que os brasileiros são 
“gloriosamente improdutivos”. Comparando-se estatísticas, 
o Brasil tem um baixo índice de produtividade, muito longe 
dos índices de países como China ou Coréia do Sul.

O economista José Pio Martins, em palestra promovida 
pelo Instituto Ciência e Fé de Curitiba, no dia 19 de agos-
to, confirma a declaração da revista e, novamente, aponta 
a estrutura pública como responsável pela crise que atra-
vessamos. Falta infraestrutura, educação, especialização 
do trabalhador e, para agravar, há um emaranhado bu-
rocrático e leva qualquer tentativa de modernização ao 
fracasso. Essa é a matéria principal deste jornal.

Há também o registro do lançamento do 9º volume do 
Vozes do Paraná, dados biográficos de personagens que 
estão construindo o Paraná. Um trecho sobre dom José 
Antonio Peruzzo, arcebispo de Curitiba, mostra como 
essa personalidade vem contribuindo para a história.

Cícero Urban, oncologista, coloca em discussão o caso 
da família do garoto que, sofrendo de doença degenerativa 
incurável, despertou na humanidade o debate sobre a possi-
bilidade de “desligarem-se” os aparelhos vitais a sua vida.

Dom Odilo Scherer, cardeal arcebispo de São Pau-
lo, constata a crescente perseguição contra cristãos no 
mundo. Já Carlos Alberto Di Franco argumenta sobre a 
existência de Deus.

Boa Leitura
ODAILSON ELMAR SPADA

Editor
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É sintomático verificar que há 
ainda muitos autores mate-
rialistas que insistem em suas 

teses radicais, disfarçando-as de boas 
promessas futuristas, como se consta-
ta com o festejado HOMO DEUS, de 
Yuval Noah Harari (SP, Companhia 

das Letras, 2015). Não obstante, faz-
se necessário considerar as dúvidas 
patrocinadas pela ciência, que nos 
apresentam um Universo bastante 
complexo e precário, contrariando 
tais atitudes promissoras da redenção 
autônoma da humanidade, deman-
dando bastante humildade e pronto 
reconhecimento das incertezas que 
cercam a realidade como um todo.

Não levar em conta a física quân-
tica e os valores que envolvem nos-
sa cultura tradicional é fazer pouco 
caso de uma evolução humana cer-
cada de lutas e tragédias, que não 
fazem mais do que denunciar nos-
sa estranha imbecilidade. Não há 

* 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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Ora, a presença dessa 
unidade entre o terreno e 
o divino é o que há de mais 
consistente em nossas 
vidas, 

nenhuma certeza, a não ser aquela 
de uma eterna imprecisão quanto 
aos destinos futuros do ser humano, 
preso sempre às amarras do aleató-
rio. Por isso cabe-nos contribuir, na 
medida do possível, em preservar as 
certezas que a História nos delega, 
confiantes sempre numa Providên-
cia que dirige o destino de tudo e de 
todos (sic).

Dessa forma, temos de levar em 
conta não apenas a realidade do ma-
crocosmo, mas também a do mundo 
quântico e a do mundo virtual, seme-
lhantes a uma tríplice dimensão que 
liga o universo material, as micropar-
tículas e o mundo consciente às suas 
origens transcendentes, unindo a ter-
ra com o céu, uma homologia holísti-
ca que dá coerência à toda a criação, 
e nos permite constatar que há um 
sentido, um panenteísmo a orientar, 
a distância, o perfil da realidade.

Assim, o macrocosmo é o Reino do 
Pai, a primeira etapa de nossa cons-
cientização a respeito das condições 
que cercam a materialidade do Uni-
verso, o mundo de nossa sensibilida-
de primária. O mundo quântico é o 
Reino do Filho, onde se confirmam 
as origens fantásticas que cercam a 
realidade, como aquelas semelhan-
tes ao Cristo, o ungido do Senhor. Fi-
nalmente, o mundo virtual é o Reino 
do Espírito, que nos identifica com 
nossa consciência, com nossa cultu-
ra, arte e religião.

Ora, a presença dessa unidade en-
tre o terreno e o divino é o que há 

de mais consistente em nossas vidas, 
pela certeza que temos de não estar-
mos sozinhos neste mundo tão alie-
nado e tão cheio de surpresas inusi-
tadas, confirmando assim não serem 
aleatórias as maravilhas da criação 
divina, o que nos deve deixar humil-
des diante de tanta variedade e exu-
berância.

Há, pois, uma unidade entre o ma-
terial e o divino, o que nos obriga a 
reorientar nossos propósitos, consoli-
dando o fato de que o Universo tem 
um sentido evolutivo, caminhando 
cada vez mais no caminho da des-
coberta do Espírito, o mundo virtual 
que nos ultrapassa, à custa de nossas 
próprias disposições e responsabili-
dades.

Nossos atos se tornam, dessa for-
ma, cada vez mais responsáveis para 
a colimação de objetivos que não 
são apenas nossos, mas constituem a 
trama dos esforços divinos pela nossa 
emancipação como seres humanos 
divinizados. Este tem sido o caminho 
relevante de todos os acontecimentos 
históricos que têm marcado a história 
humana e não podem deixar de ser 
enfatizados, como elos implicados 
em nossa evolução. 
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ÉTICA

Kierkegaard dizia que “quan-
do a morte é o maior peri-
go, se espera na vida, mas 

quando nos vemos diante de um pe-
rigo ainda maior se espera na morte. 
Quando este perigo é tão grande que 
a morte se torna uma esperança, o 
desespero é a desesperança de não 
poder nem mesmo morrer”. É exa-
tamente este o enredo triste que o 
mundo todo está assistindo no caso 
de Charlie Gard, portador de uma 
síndrome genética raríssima – mio-
patia mitocondrial provocada por 
uma depleção no gene RRM2B – que 
provoca perda progressiva da força 
muscular e danos cerebrais irreversí-
veis. Considerando que os aparelhos 
de suporte de vida poderão ser des-
ligados na quinta feira, por autoriza-

ção da corte britânica, pode ser que 
quando este texto for publicado ele 
já esteja morto.

Infelizmente, atrás desta situação 
humana dramática, existe uma série 
de questionamentos bioéticos, e que 
começaram quando a família que-
ria levar o pequeno Charlie para os 
Estados Unidos, na busca de um tra-
tamento experimental. É lícito e de-
sejável que se busquem tratamentos 
experimentais em situações extremas, 
porém também é fato que existem li-
mites clínicos impostos pelas condi-
ções do paciente e pelas evidências 
científicas. E isto foi colocado pela 
equipe médica. Questões delicadas 
sobre a irreversibilidade do quadro e 
sobre prologar o sofrimento de ma-
neira desnecessária entraram em con-
flito aqui com a autonomia dos pais 
em decidir sobre o destino do filho. É 
frequente a esperança de um milagre 
por parte dos familiares e pacientes, 
mas esta questão não é passível de 
ser dimensionada nas decisões clíni-
cas. Tanto que, no dia 24 de julho, os 
pais, resignados, retiraram o apelo às 
autoridades judiciais britânicas para 
transferir o filho. Chris e Connie, que-
riam levar Charlie para casa para que 
o mesmo pudesse morrer em paz.

A gravidade e a irreversibilidade 
da condição clínica em que chegou 
o menino nos levam a refletir sobre 
os valores envolvidos e se, de fato, 
as condutas que foram sendo toma-

A ESPERANçA NãO É 
A ÚlTImA qUE mORRE

Cícero Urban (*)

das são proporcionais ao caso em 
questão. Sim, porque o grande pro-
blema que necessita ser respondido 
aqui, tanto em ciência quanto em 
consciência, é a questão da propor-
cionalidade terapêutica. Tratamentos 
desproporcionais levam ao que nós 
denominamos de futilidade ou obs-
tinação terapêutica. Ou seja, trata-
mentos inúteis ou desnecessários e 
que trazem apenas mais sofrimento 
ao sofrimento. A retirada de manei-
ra voluntária e direta de aparelhos 
que sustentam a vida de pacientes, 
por outro lado, pode ser considerada 
como eutanásia, quando o objetivo é 
de abreviar a vida e o alívio do so-
frimento. Deixar a doença seguir sua 
evolução natural, e a morte acontecer 
naturalmente é ortotanásia. Ou seja, 
a morte no tempo certo. Autorizar os 
pais a levarem seu filho para casa en-
tão, seria eutanásia ou ortotanásia?

Zyngmut Baumann coloca que os 
nossos são tempos de ambivalência 
moral. O pluralismo das normas nos 
oferece uma liberdade de escolha ja-
mais gozada antes, mas também nos 
lançam em um estado de incerteza 
que jamais foi tão angustiante. Ansia-
mos por um guia em que possamos 
confiar, mas nenhuma autoridade – 
religião ou estado – é poderosa o bas-
tante para nos oferecer a segurança 
necessária. E, se de fato existir uma 
solução para o enigma de um código 
de ética ou um valor que possa ser 
considerado como universal, ele se-
ria baseado na natureza humana. Esta 
natureza, para Baumann, é o próprio 
potencial humano, o potencial não-
realizado. Nossa missão, assim, seria 
harmonizar a realidade humana com 
a sua natureza. As pessoas, neste mo-
delo, não devem fazer o mal aos ou-
tros, porque está em seu próprio inte-
resse. É como se a liberdade de julgar 
e escolher necessitasse de uma força 
externa que leve a pessoa a fazer o 
bem para sua própria salvação. 

Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, 
que passou por campos de concen-
tração nazistas (a mãe, a esposa e o 
irmão foram assassinados em Aus-
chwitz), onde encontrou sua tese 
central sobre o sentido da vida, do 
sofrimento e da psicologia huma-
na. Ele dizia que “tudo poderia ser 
retirado do homem, menos uma úl-
tima coisa, a última das liberdades 

humanas - escolher sua atitude em 
qualquer circunstância, escolher o 
próprio caminho”. E que “o homem, 
por força de sua dimensão espiritual, 
pode encontrar sentido em cada situ-
ação da vida e dar uma resposta ade-
quada”. Mas, talvez sua teoria mais 
interessante que possa ser aplicada 
aqui neste caso seja a da desesperan-
ça. Ela é colocada por ele em termos 
de uma equação matemática D=S-P. 
Ou seja, desesperança é igual sofri-
mento menos ausência de propósito.

A equipe médica e a corte britâni-
ca agiram corretamente? A sequência 
de fatos que deverão culminar com o 
desligamento dos aparelhos é um mal 
necessário ou um bem neste caso? O 
direito à autodeterminação, à auto-
nomia, pode ser superior às evidên-
cias científicas que demonstram que 
determinados tratamentos são desne-
cessários ou mesmo danosos? É me-
lhor para o Charlie desligar os apa-
relhos com a supervisão médica, em 
ambiente controlado, ou em casa, 
sem a devida assistência? O princípio 
da proporcionalidade terapêutica, 
dentro do que foi apresentado na mí-
dia, parece ter sido respeitado aqui. 
O deslocamento para um tratamen-
to experimental só seria justificável 
se o quadro clínico fosse compatível 
com uma expectativa de melhora. O 
desligamento dos aparelhos em um 
ambiente inadequado e desassistido 
pode gerar mais desconforto e dor. 
Por fim, não é eutanásia desligar os 
aparelhos neste caso. É ortotanásia. 
É deixar a doença seguir seu curso 
natural, e não prolongar o sofrimento 
de maneira desnecessária.

A esperança então, não é a última 
que morre. Ao contrário, é a falta 
dela. A ausência de propósito, em um 
sofrimento prolongado e irreversível 
de um ser humano inocente. Uma 
vida breve e que deixou uma dolo-
rosa pergunta sem resposta. Talvez a 
central da nossa frágil existência hu-
mana, a fundamentação não-fundada 
que carregamos no nosso espírito. A 
do sofrimento sem sentido.

(*) CÍCERO URBAN, Médico 
Oncologista e Mastologista. Vice-
Presidente do Instituto Ciência e 
Fé, Coordenador Acadêmico do 
Curso de Medicina da Universida-
de Positivo.

“Porque o grande 
problema que necessita 
ser respondido aqui, tanto 
em ciência quanto em 
consciência, é a questão 
da proporcionalidade 
terapêutica. Tratamentos 
desproporcionais levam ao 
que nós denominamos de 
futilidade ou obstinação 
terapêutica”.
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Dia 8 de julho de 1935: um 
rapaz de 20 anos que esta-
va à procura de um amigo, 

com quem tinha combinado jantar, 
entrava, por engano, numa capela de 
Paris. Chamava-se André Frossard. 
Era filho do líder sindical L.O. Fros-
sard, jornalista e primeiro-secretário 

do Partido Comunista Francês.
Dizia-se “cético e ateu de extrema 

esquerda. Ainda mais do que cético, 
ainda mais do que ateu, indiferente 
e ocupado em coisa bem diversa do 
que um Deus que nem pensava mais 
negar”. Cinco minutos depois, saía 
de lá “católico, apostólico, romano”, 
“transportado, levantado, retomado e 
envolvido pela onda de uma alegria 
inexaurível”.

O impacto existencial dessa con-
versão ficou registrado num livro que 
ocupou muito tempo as listas dos best 
sellers: Deus Existe, Eu O Encontrei. 
André Frossard, jornalista de prestí-

“Cético e ateu de extrema 
esquerda...” Cinco minutos 
depois, saía de lá “católico, 
apostólico, romano”.

ESPIRITUALIDADE

gio, cronista do Fígaro, redator-chefe 
da revista Temps Présent e, de 1988 
até sua morte, em 1997, membro da 
Academia Francesa de Letras, faz 
parte daquela estirpe de intelectuais 
que cinzelam a cultura dos povos. 
Por isso, ‘Deus em Questões’ (Edito-
ra Quadrante, São Paulo), livro que 
acabo de reler com muito prazer, 
merece ser compartilhado com você, 
caro leitor.

Trata-se de um livro estimulante, 
quase interativo. O autor, armado de 
uma coragem afiada e de um bom 
humor cativante, assume um desafio 
inusitado.

Frossard condensa, em 47 “ques-
tões”, cerca de 2 mil perguntas que 
lhe foram feitas por estudantes fran-
ceses. Em cada questão, expõe pri-
meiro as objeções, assumindo le-
almente o ponto de vista crítico, e 

depois formula respostas que extrai 
da sua “experiência da fé”. 

Por que viver? Ciência e fé são 
compatíveis? Deus é da esquerda ou 
da direita? A fé e o big-bang. A bio-
ética. A aids. O sofrimento humano. 
A liberdade. Eis, respigados ao acaso, 
alguns dos temas que compõem um 
mosaico de grande atualidade jorna-
lística.

A liberdade, adverte Frossard, “não 
consiste em fazer o que se tem vonta-
de, mas também o que não se quere-
ria, por bom senso, por respeito aos 
outros, e muitas vezes por amor, pri-
meiro princípio de tudo aquilo que é, 
foi ou será”.

O livro de Frossard é de grande 
atualidade. O pêndulo da história 
aponta o reencontro do homem com 
suas raízes genuínas, sua inquieta 
peregrinação rumo ao Criador. Na 
verdade, a busca de Deus é um fato 
sociológico.

A religião, sintoma de alienação na 
geração passada, ganha espaço nos 
dias que correm, sobretudo no mun-
do dos jovens. Deus, os pais, anjos e 
milagres são campeões da credibili-
dade no mundo dos adolescentes.

Na verdade, toda uma geração as-
siste, perplexa, a uma contrarrevolu-
ção comportamental protagonizada 
por seus filhos e netos.

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

DEUS Em qUESTõES

Carlos Alberto Di Franco (*)

a religião, sintoma de 
alienação na geração 
passada, ganha espaço 
nos dias que correm, 
sobretudo no mundo dos 
jovens.
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Há três anos a revista inglesa 
"The Economist" publicou 
uma extensa reportagem 

sobre o mercado de trabalho no Brasil 
e sobre a produtividade do brasileiro. 
Sua análise não era nada favorável. 
A matéria intitulada "Soneca de 50 
anos" deixou claro que o país parou 
na década de 70 e estaria longe de 
apresentar índices de produtividade 
que se equiparem a outras nações 
como Coreia do Sul e China.

Mais difamada do que lida, a repor-
tagem foi tema da palestra em que o 
economista e reitor da universidade 

Positivo, José Pio Martins, abordou o 
futuro do Brasil após 2018, durante 
evento promovido pelo Instituto Ci-
ência e Fé de Curitiba no último sá-
bado (19).

PERDA DE TEMPO
Duas frases contidas na reportagem 

e severamente criticadas por políti-
cos brasileiros serviram-lhe de parâ-
metro. A primeira delas: "Os brasilei-
ros são gloriosamente improdutivos". 
A segunda, dita por um empresário 
norte-americano com negócios no 
país: "Basta você aterrissar no Brasil 

e já começa a perder tempo".
As declarações podem ferir os brios 

nacionais, à primeira vista, mas anali-
sadas no contexto da matéria, expres-
sam uma verdade incontornável. 

E não são propriamente uma novi-
dade. Dados fornecidos pelo IBGE, 
no censo de 2010, já comprovavam 
essa realidade.

O BRASIL ESTACIONADO
A partir da década de 1970, ou 

seja, há meio século, a produtividade 
do trabalhador brasileiro estacionou 
ou até mesmo caiu. Em comparação 
com países emergentes como Coreia 
do Sul, Chile e China, esse baixo de-
sempenho é visível. Enquanto a pro-
dutividade do trabalho foi responsá-
vel por 40% do crescimento do PIB 
do Brasil entre 1990 e 2012, na Chi-
na e na Índia o mesmo indicador foi 
de 91% e 67%, respectivamente.

Pio martins ecoa revista 
inglesa e diz que brasileiros são 
‘gloriosamente improdutivos’

Marcus Vinícius Gomes (*)

(*) MARCUS VINICIUS GOMES 
é jornalista e colaborador perma-
nente do blog/coluna de Aroldo 
Murá G. Haygert.

"Na comparação da hora de traba-
lho entre Brasil e Estados Unidos, os 
dados mostram que a produtividade 
dos norte-americanos é de 52,23 dó-
lares enquanto a do brasileiro é de 
11,63 dólares", diz Pio Martins. 

Há fatores que explicam os magros 
índices de produtividade nacional. O 
baixo investimento em infraestrutura 
está entre os primeiros itens citados 
pelo economista. Há que considerar 
também a ausência de capital hu-
mano. A falta de trabalhadores espe-
cializados e o raso investimento no 
ensino técnico. Inclua-se nesse rol o 
atraso tecnológico e o desinteresse 
das empresas na modernização de 
equipamentos. A cereja do bolo, diz 
Pio, está relacionada ao governo. "A 
máquina pública só faz se retroali-
mentar. Qualquer investimento fora 
disso é contabilizado como déficit".

REELEIÇÃO ZERO
Também fizeram parte da mesa de 

palestrantes do evento, o economis-
ta, PhD em Economia, fundador da 
antiga Estação Business School, Judas 
Tadeu Grassi Mendes, o ex-diretor-
geral da Itaipu Binacional, Euclides 
Scalco, e o jornalista e professor apo-
sentado da UFPR Hélio Puglielli.

CAUSAS DA CRISE
Mendes criticou asperamente o se-

tor público brasileiro, apontando-o 
como uma das principais causas do 
desequilíbrio das contas no Brasil. 
Para ele, os R$ 500 bilhões que o 
país deixa de investir anualmente são 
destinados a "sumidouros" como a fo-
lha de pagamentos do serviço públi-
co (R$ 268 bilhões) e as despesas de 
custeio do governo (R$ 200 bilhões). 
O economista, que é professor da Ce-
sumar e tem PhD em economia rural, 
atacou diretamente a classe política 
e defendeu uma faxina geral no Con-

“Há fatores que explicam os magros índices de 
produtividade nacional. O baixo investimento em 
infraestrutura está entre os primeiros itens citados pelo 
economista“.
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gresso. "Reeleição zero. Temos que 
começar de novo", disse.

NADA DE OTIMISMO
Euclides Scalco fez um balanço de 

sua longa carreira política e mostrou-
se desesperançado com os rumos to-
mados pela política nacional. "Não 
tenho a obrigação de ser otimista. 
Vivi a derrubada de Getúlio Vargas, 
a queda de Jango, o golpe de 64. Te-
nho uma longa história. Exerci car-
gos que vão de vereador a ministro. E 
confesso: era mais feliz em Francisco 
Beltrão, como farmacêutico, do que 
sou hoje".

FUNDADOR
Scalco foi, em 1995, um dos fun-

dadores do Instituto Ciência e Fé 
de Curitiba, ao lado de Belmiro e 
Elizabeth Castor, Hélio Puglielli, 
Luiz Carlos Martins, Ubaldo Puppi, 
Newton Freire-Maia, Celso Nasci-
mento, e eu, Aroldo M.G.Haygert, 
dentre outros.

DE VEREADOR A MINISTRO
Nome paradigmá-

tico da vida pública 
brasileira, Scalco, 
86, foi ministro de 
Fernando Henrique 
Cardoso, depois de 
ter chefiado a Casa 
Civil do Paraná (Go-
verno José Richa) e 
sido deputado fede-
ral. Foi fundador do 
PSDB.

Começou a vida pública como ve-
reador de Beltrão. Quando universi-
tário, foi um dos jovens que "incen-
diaram" as ruas do Porto Alegre, em 
1954, protestando contra a morte de 
Getúlio Vargas.

Durante a Constituinte de 1988, 
Euclides Scalco – gaúcho que se mu-
dou para o Sudoeste do Paraná no 
final dos anos 1950 -, foi líder e vice-
líder do MDB. Teve papel capital na 
elaboração da Carta, sendo um dos 
nomes próximos de Ulysses Guima-
rães.

ESTÁ NO LIVRO
No mais recente livro de fôlego 

sobre a Constituinte de 1988, Segre-
dos da Constituinte, de Luiz Maklouf 
Carvalho, Scalco dá seu depoimento 
sobre um capítulo especial, pouco 
conhecido, e no qual foi ator rele-
vante: a tentativa de se implantar o 

parlamentarismo no País.

PARLAMENTARISMO
A proposta parlamentarista partira 

e fora alimentada por José Sarney. 
Coube a Scalco recolher a opinião 
de Mário Covas, numa noite, em São 
Paulo. Covas estava internado em 
hospital, recuperando-se de cirurgia 
cardíaca.

Scalco era parlamentarista.
O então governador paulista foi 

taxativo: "Não ao parlamentarismo" 
proposto por Sarney, em que, disse, 
claramente, não confiar.

O "não" ao parlamentarismo foi 
transmitido por Scalco a Ulysses Gui-
marães. E o assunto morreu.

CREDIBILIDADE PERDIDA
Já o jornalista Hélio Puglielli, sabida-

mente dono de irrestrita e bem montada 
capacidade crítica, preferiu referendar 
as afirmações dos que o antecederam, 
salientando a descrença dos brasileiros 
em relação aos políticos e reafirmando 
a necessidade de uma renovação geral 
que devolva aos representantes públi-

cos um pouco da cre-
dibilidade perdida.

Puglielli foi, por 
40 anos, editorialista 
dos jornais O Estado 
do Paraná, Gazeta 
do Povo e Jornal In-
dústria e Comércio, 
tendo formado gera-
ções de jornalistas na 
PUCPR e na UFPR. 

Dirigiu a Fundação Teatro Guaíra.
Na UFPR foi diretor do Departa-

mento de Filosofia.

VÍDEO DA PALESTRA
A palestra contou com a presen-

ça de 60 pessoas, a maioria jorna-
listas e professores universitários, 
no auditório do campus Mercês da 
Universidade Positivo (antiga Esco-
la Catarina Labouré). O vídeo da 
palestra estará disponível no site 
do presidente do Instituto Ciência 
e Fé de Curitiba, o jornalista Arol-
do Murá G.Haygert, nos portais do 
Diário Indústria & Comércio e da 
Rádio Banda B, onde a coluna de 
Murá está hospedada.

Outras informações também po-
dem ser encontradas na página de 
Aroldo Murá no FaceBook. A colu-
na é também oferecida a milhares de 
leitores por meio newsletter enviada 
diariamente.

Durante evento promovido pelo Ins-
tituto Ciência e Fé de Curitiba, no últi-
mo sábado, o professor José Pio Mar-
tins, reitor da Universidade Positivo, 
apresentou o tema “O futuro do Brasil 
pós-2018: Impasses e Perspectivas”. 
Alinhando dados do IBGE, Banco Mun-
dial e outras fontes confiáveis o econo-
mista mostrou os efeitos da estagna-
ção registrada na economia nacional 
durante os últimos anos e, sobretudo, 
a persistência do fenômeno de baixa 
produtividade.

NOSSA DEFICIÊNCIA
Essa deficiência torna o trabalhador 

brasileiro menos produtivo do que o euro-
peu e, principalmente o norte-americano; 
resultando num PIB per capita da ordem 
de um quinto do desfrutado pelos ameri-
canos do norte.

Pio assinalou fatores que levam a 
esse baixo desempenho: deficiência em 
capital físico (infra-estrutura em geral, 
equipamentos fabris, base empresarial), 
agregado sociocultural (níveis de educa-
ção e saúde) e arquitetura falha das insti-
tuições nacionais.

RECURSOS NATURAIS
As exceções positivas estão na dota-

ção de recursos naturais (território, água 
e clima) - sobretudo o setor “agro” em 
que a produtividade do Brasil em terras 
tropicais torna o país um dos maiores 
produtores mundiais - e raras janelas de 
incorporação de tecnologia (por seguro, 
estava pensando na fabricante de aviões 
Embraer).

Como primeiro passo, Pio endossa 
a prioridade de elevação da taxa de in-
vestimentos, o cuidado com a formação 

educacional e o olho na tecnologia (itens 
que fazem a diferença comparada com 
os países ricos).

REFORMAS
Entre os comentadores, o professor 

Judas Tadeu Grassi Mendes propôs um 
acelerado programa de desestatização, 
inclusive com oneração de alunos abo-
nados de universidades públicas. O ex-
ministro Euclides Scalco, declarando-se 
pessimista quanto ao momento nacional, 
colocou prioridade na arena política: só 
a reforma das instituições que formam 
o poder do Estado pode destravar as 
perspectivas do país. A começar pela re-
formulação do sistema de partidos, mais 
introdução da clausula de desempenho 
(legendas precisam conquistar um por-
centual mínimo de votos nacionais para 
funcionar) e proibição de coligações em 
eleição proporcional.

DISTRITAL MISTO
Isso como preliminar para, à frente, 

introdução do sistema de eleição de re-
presentantes por voto distrital misto. A 
mudança levaria à redução do custo (e 
disfunções) das campanhas políticas, 
além de reforçar o vínculo entre o parla-
mentar eleito e os cidadãos votantes de 
sua base eleitoral. Teses que foram refe-
rendadas pelo professor Hélio Puglielli, 
na síntese em que elencou as conclusões 
expostas durante o evento.

(*) RAFAEL DE LALA 
SOBRINHO, jornalista, 
advogado, “maitre a penser” 
estudioso de temas político-
sociais.

o futuro do BrasiL

impasses e perspectivas
Rafael de Lala Sobrinho (*)

“Reeleição zero. 
Temos que começar 
de novo”, disse Judas 
Tadeu Grassi Mendes.

Na mesa, os painelistas do evento Judas Tadeu Grassi Mendes, Euclides Scalco e Hélio 
Puglielli, com o palestrante José Pio Martins.
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O palestrante, economista José Pio Martins, fez um quadro pessimista da economia brasileira, devido à 
baixa produtividade trabalhista, empresarial e principalmente nos setores públicos, amarrados à burocracia, 
comparando-se com outros países. O auditório, seleto, foi concorrido, como pode ser visto por estas fotos.

Imagens da palestra e debate sobre o futuro do Brasil 
promovido pelo Instituto Ciência e Fé de Curitiba

O presidente do Instiuto Ciência e Fé 
de Curitiba, Aroldo Murá G.Haygert, na 
abertura do evento

O oncologista Cícero Urban, vice-presidente 
do Instituto Ciência e Fé de Curitiba

Luiz Fernando Magalhães, Helio Puglielli, Judas Tadeu Grassi Mendes, Pio Martins, Scalco, 
Cícero Urban e Aroldo.

Painelistas Judas Tadeu Grassi Mendes, Eucllides Scalco e Hélio Puglielli. O palestrante José Pio Martins e o público atento

Algumas das presenças notáveis: Aroldo com o casal Peter e Ingrid Ter Poorten; com a antropóloga Cecilia Vieira Helm, e a geneticista Eleidi Freire-Maia, professoras da UFPR; e com 
Ricardo MacDonald Ghisi, ex-secretário de governo de Curitiba.
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INTOLERâNCIA

Perseguições sempre fizeram 
parte da vida da Igreja de 
Cristo e dos cristãos desde 

as origens do cristianismo. O próprio 
Jesus, perseguido, preso, torturado e 
condenado a morte injusta, advertiu 
a seus discípulos que também eles 
seriam perseguidos: “Se perseguiram 
a mim, também perseguirão a vós”. 
Dos 12 apóstolos que iniciaram a di-
fusão do Evangelho, apenas São João 
escapou do martírio.

Na atualidade, nenhum grupo reli-
gioso é tão perseguido como os cris-
tãos, católicos e não católicos. São 
frequentes as notícias de atentados, 
com mortos e feridos, perpetrados 
contra pessoas, igrejas e instituições 
cristãs, por vezes até durante celebra-
ções religiosas. O número de mártires 
do século 20 e do início do século 
21 é maior que o de qualquer século 
precedente, até mesmo dos primei-
ros séculos do cristianismo, quando 
houve perseguições promovidas sis-
tematicamente contra os cristãos por 
vários imperadores romanos.

No domingo, 6 de agosto, houve 
um massacre numa igreja em Uzu-
bu, na Nigéria, com 11 mortos e 18 
feridos. Embora a motivação do ata-
que não tenha ficado logo evidente, 
é certo que as vítimas foram cristãos 
católicos reunidos numa igreja para a 
missa dominical. O presidente da Ni-
géria, Muhammadu Uhari, condenou 
o ataque, qualificando-o de “indizí-
vel sacrilégio”.

O grupo islâmico intolerante Boko 
Haram tem feito frequentes vítimas 
entre os cristãos, com muitos mortos 
e feridos, e também vem aterrorizan-
do cristãos no vizinho Camarões. Na 
República Centro-Africana, há pou-
cos dias um grupo terrorista invadiu 
um hospital da Cruz Vermelha e de-
golou, por vingança, cerca de 50 pes-
soas, em grande parte cristãs. Em 9 
de agosto o papa lamentou e conde-
nou essa violência e apelou para que 
semelhantes atos não se repitam.

No Egito, as vítimas da perseguição 
e do martírio são os cristãos coptas, 
que constituem cerca de 10% da po-

(*) DOM ODILO P. SCHERER, 
Cardeal-arcebispo de São Paulo

Cristãos perseguidos
A perseguição religiosa é contrária aos direitos humanos, 
fere a dignidade da pessoa
Dom Odilo P. Scherer (*)

pulação do país. No dia 26 de maio 
passado, um ônibus que transporta-
va cristãos coptas para o Mosteiro 
de São Samuel, na região central do 
Egito, foi invadido por terroristas ar-
mados, que mataram 29 pessoas, in-
clusive crianças, e feriram outras 22. 
Pouco tempo antes, no Domingo de 
Ramos, duas igrejas coptas haviam 
sofrido ataques de jihadistas. Que 
encheram as igrejas com o sangue de 
45 mortos e muitos feridos.

Continua emblemática a imagem 
difundida pela mídia de uma dezena 
de cristãos coptas ajoelhados numa 
praia da Líbia, mãos amarradas às 
costas e vestidos de amarelo, prontos 
para serem degolados por um mili-
tante do “Estado Islâmico”. E não se 
podem esquecer os ataques e martí-
rios sofridos pelos cristãos na Somá-
lia, no Iêmen, no Quênia, no Paquis-
tão, na Índia e em outros países da 
África e da Ásia. Geralmente, nesses 
casos as comunidades cristãs são mi-
norias que sofrem forte discriminação 
no meio de outros grupos religiosos, 
majoritários.

Até no Nepal, pacífico e acolhedor, 
um grupo de desconhecidos atacou a 
catedral católica da capital, Katman-
du, dia 18 de abril passado. A peque-
na comunidade cristã local não pas-
sa de 1% da população do país, de 
imensa maioria hinduísta e budista. 
Desde 2009 templos católicos vêm 
sofrendo ataques, com mortos e fe-
ridos, e os cristãos estão apreensivos 
quanto ao seu futuro no Nepal, que 
permitiu construir a primeira igreja 
católica apenas em 1991, depois da 
promulgação de nova Constituição, 
que permitiu a liberdade religiosa, 
mas manteve a restrição à difusão da 
fé cristã e à conversão de cidadãos 
ao cristianismo.

Quantas atrocidades sofridas pelos 
cristãos no Iraque e em partes da Sí-
ria pela ação do “Estado Islâmico”! 
Prisões e tortura, escravidão, espo-
liação dos bens materiais, explora-
ção sexual, expulsão das casas e das 
cidades, profanação e destruição de 
igrejas, decapitações, humilhações 
sem fim...

Na China, a liberdade religio-
sa está longe de ser uma realidade. 
Além das expressas restrições a esse 
direito humano, também continuam 
as prisões e a repressão contra lide-
ranças católicas.

Toda forma de perseguição religio-
sa é contrária aos direitos humanos 
e fere a dignidade da pessoa, pois a 
atinge no que há de mais sagrado e 
dignificante: sua liberdade de cons-
ciência e a fé religiosa. Os cristãos 
sabem que sua fé e suas convicções 
religiosas podem acarretar discrimi-
nação, repressão, perseguição e até 
martírio. Mesmo assim, essas práti-
cas são altamente injustas e causam 
imenso sofrimento, que lhes deveria 
ser poupado, pois são cidadãos como 
os demais e os Estados deveriam pro-
tegê-los, assegurando-lhes os direitos 
básicos e o respeito à sua dignidade 
e integridade.

Neste último 6 de agosto, a orga-
nização Ajuda à Igreja que Sofre pro-
moveu o Dia Internacional de Ora-
ção pelos Cristãos Perseguidos em 
todo o mundo. A entidade teve início 
na Alemanha após a 2.ª Guerra Mun-
dial, com a finalidade de promover 
ajuda e socorro à Igreja perseguida 
pelos regimes totalitários da época. 
Mais recentemente, foi reconhecida 
pela Santa Sé como Fundação Ponti-
fícia e está presente em vários países, 
entre eles o Brasil.

Sua missão consiste em acompa-
nhar as várias formas de repressão da 
liberdade religiosa, a discriminação e 
a perseguição sofridas pelos cristãos. 
Além disso, a entidade promove a 
informação sobre esses fatos. Gra-
ças aos seus relatórios anuais sobre 
o desrespeito à liberdade religiosa no 
mundo, muitas atrocidades chegam à 
opinião pública.

Com as doações recolhidas pela 
fundação muitos cristãos perseguidos 
recebem ajuda. Um grupo significa-
tivo de cristãos iraquianos foi ajuda-
do a retornar à planície de Nínive, 
de onde eles haviam sido enxotados 
pelo “Estado Islâmico”. Foi necessá-
rio ajudá-los a reconstruir suas casas, 
escolas, igrejas e conventos. Tudo 
havia sido destruído.

Graças a uma enorme ação solidá-
ria, promovida pela fundação, a vida 
e a esperança renascem.
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Alto, 57 anos, pele branquís-
sima, ele pode ser tomado, 
à primeira vista, como mais 

um oriundi na Arquidiocese em que 
predominam padres e outros religio-
sos descendentes de italianos e po-
loneses. Há outros grupos presentes, 
como alguns sacerdotes negros e 
caboclos, descendentes de ibéricos, 
alemães ou descendentes de germâ-
nicos, e até indianos, vietnamitas, 
chineses, norte-americanos, france-
ses, espanhóis. É um território de to-
das as gentes.

Peruzzo foi antecedido na Arqui-
diocese por Dom Moacir Vitti e Dom 
Pedro Fedalto. E alguns dos últimos 
bispos auxiliares eram etnicamente 
italianos e poloneses, como Dom Al-
bano Cavallin, Rafael Biernaski, José 
Mário Angonese, entre outros. Suas 
famílias eram parte daquelas de imi-
grantes europeus que começaram a 
chegar ao Sul a partir de 1865.

Algumas disputas “surdas” regis-

tradas dentro do clero curitibano, em 
outros dias, em confrontos das duas 
etnias majoritárias por questiúnculas 
clericais, criaram fissuras nem sem-
pre santas. Mas nada que a fé comum 
não fosse capaz de abrandar, assunto 
guardado com os devidos cuidados, 
como convém a sacerdotes.

POLIGLOTA
A voz forte de Dom José Antônio 

Peruzzo só acentua o sotaque dele, 
que procuro classificar. Seria o ítalo- 
eclesiástico? Ou apenas um falar pas-
sado pelos pais e outros familiares, na 
casa paterna? Quem sabe, influência 
de professores, de amigos de infância 

Algumas delas, diz, são necessárias, 
assim como são importantes nas orga-
nizações seculares, visando planeja-
mento. Mas também tem certeza que 
reuniões não evangelizam, que muitas 
vezes elas podem ser “evangelizações 
estéreis”.

Direto, o arcebispo é dos que falam 
o que pensam. Com prudência, claro. 
Tem opiniões claras sobre a pós-mo-
dernidade e sua atmosfera de contra-
dições, como a visão que revela a as-
sociação de poder e religião. E o que 
mais o preocupa é a volatilidade das 
opiniões, com as verdades que valiam 
de manhã sendo descartadas à tar-
de. “É a cultura líquida, acentuada por 
Bauman”, recorda.

Esse homem fisicamente forte, cas-
telo forte espiritual – é a impressão 
que dá –, é dos acostumados a “comer 
pelas bordas”, adverte-me um antigo 
colega dele no seminário de Curitiba, 
onde Peruzzo fez todos os estudos na 
condição de enviado pela Arquidiocese 
de Cascavel.

O menino Peruzzo “era um demônio 
provocador de pequenos incêndios”, 
lembra um colega daqueles dias do 
Seminário São José, agora padre ser-
vindo em outra diocese, ao recordar 
que José Antônio liderava a “quadrilha” 
dos que jogavam marimbondos sem 
asas nos “infiéis”, aqueles que os ha-
viam denunciado à direção por terem 
ido ao cinema sem licença, nas tardes 
de domingo.

Hábil no manejo de tecnologias di-
gitais, desde os tempos da IBM, Pe-

ruzzo tem opinião definitiva sobre as 
chamadas redes sociais: “Elas favore-
cem o ódio”, pelo anonimato que pro-
piciam, gerando campanhas odiosas. 
(No mesmo dia em que fazia esta de-
claração, nas redes não eram poucos 
os que se regozijavam com a morte de 
Marisa Letícia, a mulher do ex-presi-
dente Lula.)

Amizades formadas nas redes so-
ciais? Peruzzo tem dúvidas: amizade, 
diz, implica olho no olho… “Não há 
amizade no anonimato.” Para ele, nada 
substitui olhar pessoal. Usa um velho 
adágio para reforçar a opinião: “Para 
acender a vela é preciso olho no olho”.

É assim que o arcebispo vai fazendo 
uma pequena revolução na sua Arqui-
diocese de Curitiba, em que pretende 
ficar muito tempo: “há muito a fazer 
aqui”. Essa revolução pode até se as-
semelhar ao ataque de marimbondos 
que o menino José Antônio comandava 
contra os “infiéis”. Só que agora está 
lidando com vidas e valores que res-
soam no eterno. Por isso mesmo, com 
a prudência que os atos requerem, vai 
suspendendo de ordem padres que 
andaram fora da linha. Um deles havia 
trocado, literalmente, o altar pela profis-
são de massagista, especializado que 
fora na Tailândia; outro teria andado 
(suspeito, e segundo a rádio corredor) 
pelos caminhos do filme Spotlights.

Assim é Dom José Antônio, que não 
está muito preocupado se é ou não 
amado por seu clero, segundo con-
cluo.

O que ele quer mais que tudo, isso 
fica claro, é ser fiel a seu lema epis-
copal: “Facite Discipulos Docete” (fazei 
discípulos, ensinai).

Assim, segue a ordem de Jesus.
(Texto complementar ao perfil-

A.M.G.H.)

VOzES DO PARANá 9 – RETRATOS DE PARANAENSES

Traduzindo a língua dos anjos
dom José antônio Peruzzo

Aroldo Murá G. Haygert (*)

Marimbondos, cultura líquida, reuniões
Dom Peruzzo até 
concorda que se fazem 
muitas reuniões na Igreja

* AROLDO MURÁ G.HAYGERT é 
jornalista; presidente do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba; autor da 
coleção Vozes do Paraná - Retratos 
de Paranaenses (artigo publicado no 
9º Volume).
E-mail: aroldo@ciênciaefe.org.br

e mocidade, e de cidades do interior 
nas quais ainda é muito falado o cha-
mado “talian”?

O sotaque que prevalece em Peru-
zzo, acabo concluindo, é o italiano, 
idioma que muito usou diariamente 
durante seus estudos de mestrado e 
doutorado em Roma, por anos a fio.

À medida em que se vai conversan-
do com Peruzzo, entende-se: a fala 
do arcebispo identifica especialmente 
alguém que maneja com segurança 
diversas línguas modernas e antigas.

O Grego, o Latim, o Hebraico, o 
Aramaico, fazem o instrumental bá-
sico para o trabalho desse Mestre e 

Doutor em Sagradas Escrituras (Uni-
versidade São Tomás, dos domini-
canos). São idiomas antigos; sem 
conhecê-los bem não há correta exe-
gese bíblica, especialidade de Dom 
Peruzzo.

A exegese é disciplina rigorosa que 
se socorre de ciências auxiliares di-
versas para que se entenda os quês 
e porquês das falas e fatos bíblicos. 
Para que se interprete corretamente 
a linguagem dos homens que escre-
veram os textos do Novo e do Velho 
Testamento, e também assim se “tra-
duza” a linguagem dos anjos.

(Trecho inicial do perfil biográfico)
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O lançamento do Vozes do Paraná 9 - Retratos de Paranaenses

REGISTRO

Aroldo Murá com o vice prefeito Eduardo Pimentel Slaviero e 
o ex-senador Osmar Dias, personagem retratado em Vozes 
do Paraná 9

O autor e Dom José Antonio Peruzzo, arcebispo de Curitiba, 
personagem de Vozes 9

Ricardo Caldas, levando o abraço da vice-governadora Cida 
Borghetti

Com o amigo médico Raul Anselmi Jr
Com os personagens da edição, Marilena Wolf de Mello Braga 
e Ricardo Hanel O casal Cicero e Linei Urban

Quando os jornalistas se encontram: André Nunes, Marcus Vinicius Gomes, 
Diego Antonelli, Marleth Silva e Walter Schmidt

Visão geral do público no lançamento do livro
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Não há diferença semântica, mas apenas de 
nível de linguagem. Pela norma culta ou padrão, 
devem ser usados os pronomes reflexivos si e con-
sigo – e não os pronomes retos – quando o objeto 
verbal e o sujeito são a mesma pessoa:

Pedro só pensa em si.
A Fulana só gosta de falar de si mesma.
Dalma e Telma se afastaram da turma e discuti-
ram o assunto entre si.
O carpinteiro veio mas não trouxe consigo o 

material de carpintaria.

No entanto, no Brasil é muito comum, até em tex-
tos algo formais, o esquecimento dos pronomes re-
flexivos em favor dos pronomes retos nessas mesmas 
situações. Na linguagem falada, chega a ser cons-
trangedor o uso de si e consigo. O que se ouve é:

Pedro só pensa nele.
A Fulana só gosta de falar dela mesma.
Dalma e Telma se afastaram da turma e discuti-

ram o assunto entre elas.
O carpinteiro veio mas não trouxe com ele o 
material de carpintaria

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 *

Em face do assunto abordado anteriormente, 
perguntaram-me se estavam bem corretos dois dos 
exemplos apresentados: Preferiu sentar-se no sofá, 
e Sentamos à mesa principal. Sim, pode-se usar 
tanto a preposição “a” quanto “em” com o verbo 
sentar(-se). Nós brasileiros ora falamos sentar na 
poltrona, num banco, no sofá, na mesa, ora sentar 
à poltrona, a um banco, ao sofá, à mesa. 

Da mesma forma, pode-se dizer bater na porta e 

bater à porta, lavar a roupa na mão e lavar a roupa à 
mão. O fato é que o uso da preposição em é mais co-
mum na fala, por ser mais audível do que à (cujo som 
se confunde com há e com a artigo ou preposição), e 
a crase sugere uma escrita mais elegante e erudita. 

Também nas expressões de tempo pode-se fazer 
a substituição do em pelo a (à/ao):

Não respondi ao telegrama pois naquela/ àque-

la hora o correio já havia fechado.
Naquela/ Àquela altura dos acontecimentos, 
ninguém se lembrou do cachorro.
O forno de microondas custava, na/ à época, 
uns oito salários mínimos.
Na/ À oportunidade, envio-lhe meus cumpri-
mentos.
No/ Ao ensejo, reiteramos nossas cordiais sau-
dações.

À ÉPoCa, ViM a saBer Que BrigaraM entre si

- Na frase abaixo é necessário, facultativo ou incorreto colocar a preposição depois do verbo vir? “Que venham a manchar a imagem da arbitragem.” 
Bianca Casagrande, Porto Alegre/RS

Não é indiferente o uso da preposição nesse 
caso: há mudança de significado. Na combinação 
de vir com outro verbo, distingue-se vir+infinitivo 
de vir+a+infinitivo.

1) No primeiro caso, tem-se a noção de chegar 
ou de se locomover com alguma finalidade. A pre-
posição para está implícita:

Vim [para] saber o que ocorreu.

A senadora veio participar da campanha elei-
toral.
Espero que venhas trazer o dinheiro ainda 
hoje.
Os três bolivianos não vieram cursar Medicina, 
mas sim Enfermagem.

2) O uso da preposição a entre vir e o infiniti-
vo tira da locução verbal a noção de finalidade e 
empresta-lhe o sentido de “acontecer, ocorrer, su-

ceder”, de “chegar” mas não com o sentido físico:

Vim a saber da tragédia pelos jornais. [aconte-
ceu de eu saber]
A senadora veio a participar da campanha elei-
toral. [chegou a participar]
Espero que venhas a encontrar o que queres. 
[que acabes encontrando]
Depois de um tempo, veio a amá-lo como a um 
filho.

- Qual a diferença entre “brigaram entre eles” e “brigaram entre si”? Chico Damasceno, Palmas/TO
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(*) CARLOS ALBERTO DI 
FRANCO é jornalista,. colunista 
de O Estado de São Paulo - E-
mail: difranco@iics.org.br
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sua Biblioteca

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

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo, 
Campinas, SP  - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

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

Editora Prismas
R. Morretes, 500 - Portão, 
Curitiba, PR - (41) 3030-1962
Loja virtual: editoraprismas.com.br/

COMENTÁRIO à METAFÍSICA DE 
ARISTóTELES (VOL. I) LIVROS I-IV
Sto. Tomás de Aquino
Editora: VIDE Editorial

Os comentários têm como base uma metodologia 
original, crítica e elucidativa. No primeiro livro, 
Tomás comenta a natureza da Metafísica e as 
opiniões dos filósofos antigos sobre ela. No segun-
do, trata principalmente do modo de considerar a 
verdade. No terceiro, entre outros temas, aborda o 
princípio das coisas. E no quarto, considera as coi-
sas que pertencem à investigação desta ciência.
Páginas: 460
Preço: R$ 58,65 

COMENTÁRIO à METAFÍSICA DE 
ARISTóTELES (VOL. 2) LIVROS V-VIII
Sto. Tomás de Aquino
Editora: Vide Editorial

O leitor encontra neste volume a sequência do 
Comentário à Metafísica aristotélica — de seus 
livros V a VIII—, em tradução inédita na língua por-
tuguesa. Nesses quatro livros, Aristóteles aborda 
as definições dos termos de um modo geral (livro 
5), depois passa ao método da investigação do ser 
(livro 6), em seguida trata da noção de substância 
(livro 7), e depois vai para a substância sensível 
(livro 8).
Páginas: 500
Preço: R$ 59,90

ASSOMBRAÇõES
Dissipando os fantasmas que dirigem nossas 
vidas
James Hollis

É uma análise de como somos todos governados 
pela presença de entidades invisíveis - espíritos, 
fantasmas, influências ancestrais e parentais, 
vozes interiores, sonhos, impulsos, histórias não 
contadas, complexos, sincronicidades e mistérios 
- que percorrem nosso interior e toda a história. 
O livro fornece um meio para compreendê-los 
psicologicamente.
Páginas: 240
Preço: R$ 36,00

AVANÇOS DA PSICOLOGIA HOSPITALAR
Por onde caminhamos?
Christina Ribeiro Neder Cerezetti

Diante da doença, pacientes e familiares enfrentam 
momentos repletos de dor e de medo. Mas o 
adoecer também lhes proporciona a oportunidade 
de usufruir de uma pausa, para a transformação. 
Aqui são brevemente apresentados a história, os 
desenvolvimentos e os mais recentes avanços des-
se subcampo da psicologia denominado psicologia 
hospitalar.
Páginas: 96
Preço: R$ 40,00

A EDUCAÇÃO DA SOCIEDADE IMPERIAL
Moral, religião e forma social na modernidade 
oitocentista
Felipe Ziotti Narita

“O livro de Felipe Ziotti Narita oferece ao leitor 
uma rica e exaustiva análise das relações entre 
educação, moral e religião no Brasil do Segundo 
Reinado, ao passo que lança luz sobre questões 
e conceitos cruciais para a compreensão da 
história brasileira e latino-americana do século XIX: 
modernidade, secularização, construção do Estado 
e civilização”. Roberto Di Stefano (Universidade de 
Buenos Aires)
Páginas: 424
Preço: R$ 72,00

COMUNISMO E STALINISMO NO BRASIL
Marcos Aurélio Guedes de Oliveira

Fruto de ampla pesquisa documental na Europa, 
Estados Unidos e Brasil, este livro divide a história 
do PCB em três períodos. O primeiro é o da Alian-
ça Nacional Libertadora. O segundo, da política de 
união nacional. E o terceiro, de crises e declínio 
da União Soviética e do Movimento Comunista 
Internacional.
Páginas: 278
Preço: R$ 54,00

CAMINHO A CRISTO (Ilustrado)
Edição Especial de 125 anos com caixa
Ellen G. White 

A vida é repleta de caminhos. Largos ou estreitos, 
belos ou acidentados, eles nos levam de um lugar 
a outro e ocasionam encontros e desencontros. 
Há estradas fascinantes que terminam em tristeza, 
e trilhas humildes que acabam em paisagens 
deslumbrantes. Desde 1892, este livro, publicado 
em 165 idiomas, tem ajudado milhares de pessoas 
a acertar o rumo da existência. Se você também 
procura o caminho da felicidade, poderá encontrá-
lo aqui.
Páginas: 128
Preço: R$ 28,50

DIABETES: COMO PREVENIR E CONTROLAR
Donald R. Hall

Quantos brasileiros têm diabetes? Mais de 16 mi-
lhões! E outros 40 milhões apresentam um quadro 
de pré-diabetes. Entretanto, há boas notícias! As 
pesquisas revelam que mais de 90% dos casos de 
diabetes tipo 2 podem ser prevenidos por mudanças 
no estilo de vida. E se você já tem diabetes, este 
livro lhe mostrará como reduzir as complicações e, 
possivelmente, até mesmo reverter a doença.
Páginas: 96
Preço: R$ 17,70
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FRIEDRICH NIETZSCHE - UMA BIOGRAFIA
Caixa com 3 volumes
Curt Paul Janz

Esta biografia de Friedrich Nietzsche, de autoria de Curt Paul 
Janz, é uma das mais completas até hoje empreendidas. Ele 
segue um plano de composição que harmoniza extensão e 
profundidade, profusão de informações interessantes e rigor 
da análise hermenêutica. É composto com base no minucioso 
trabalho historiográfico de Richard Blunck, bem como nos 
encontros e desencontros até o colapso mental em Turim.
Páginas: 1648
Preço: R$ 349,00

VOZES DO PARANÁ 9: Retratos de Paranaenses
Autor: Aroldo Murá G. Haygert

Realização: editoras Bonijuris, Esplendor e Alma Mater

21 perfis biográficos que abordam a trajetória profissional dos personagens que fazem 
o Paraná de hoje, além de aspectos curiosos de suas vidas familiar e pessoal.

Jayme Canet Jr (in memoriam); João Ferraz de Campos (in memoriam); Pedro Laporte 
Trombini (Pedro Latro, Nova Geração); álvaro Dias; Carlos Deiró; Christiano Machado; 
Dom José Antonio Peruzzo; Eleidi Freire-Maia; Francisco Souto Neto; José Haraldo Lobo; 
Reverendo Juarez Marcondes; Leomar Marchesini; Linei Dellê Urban; Luiz de Lacerda Fi-
lho; Mansur Theophilo Mansur; Marilena Wolf de Mello Braga; Osmar Dias; Paulo Nauia-

ck; Ricardo Hanel; Robert Bittar; Szyja Ber Lorber.

Para adquirir o livro, fazer contato com o Instituto Ciência e Fé de Curitiba, pelo telefone 
(41) 3243-2530, falar com Aroldo murá G.haygert, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br
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