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FLORESTAL
O STF começa julgar Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADIs) contra
o Novo Código Florestal acirrando as
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SAÚDE

NESTA EDIÇÃO:

CÓDIGO FLORESTAL EM
JULGAMENTO
Desde que as mudanças realizadas no Código Florestal brasileiro entraram em vigor, em 2011, quando o governo Dilma Rousseff sancionou a lei de modernização
do sistema de proteção ambiental em sua relação com o
setor agropecuário, ele tem sido alvo de intensos debates entre ambientalistas e ruralistas.
Os ambientalistas têm acusado o novo código de ser
permisivista a ponto de colocarem em risco o ambiente e
a biodiversidade, principalmente da Amazônia e do cerrado brasileiro. Acusam a lei de ter aberto espaço para a
anistia ampla e irrestrita dos fazendeiros, principalmente
pecuaristas que desmataram enormes áreas, causando
sérios danos ambientais, liberando-os de reporem obrigatoriamente as áreas desmatadas.
Por outro lado, os produtores rurais, representados
principalmente pela bancada ruralista do Congresso Nacional, acusam os ambientalistas de exigirem medidas
que inviabilizariam a atividade agropecuária nas principais áreas do Brasil.
Para o doutor em ecologia, pesquisador da Embrapa,
consultor da ONU e diretor do Instituto Ciência e Fé de
Curitiba, Evaristo Eduardo de Miranda, a proposta apresentada em 2011 é fruto de uma pesquisa profunda da
situação, feita por vários órgãos, inclusive a Embrapa. O
objetivo foi encontrar um ponto de equilíbrio, protegendo o meio ambiente a mesmo tempo que abre espaço
para a atividade rural, levando-se em conta, inclusive,
mais condições de sobrevivência do pequeno produtor.
É essa a proposta colocada em julgamento no STF, através de Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs).
Para que isso pudesse acontecer era preciso conhecer
bem a ocupação de terras no Brasil. Por isso, a Embrapa
teve como missão inicial cadastrar as propriedades em
todo o país. É claro que quem possui terras não regulamentadas estariam fora do cadastro e isso tem incomodado os “grileiros” e desmatadores ilegais. A pressão
deles ao cadastro, apesar de não ter sido comentado, é
evidente.
Segundo o pesquisador, hoje, cinco anos depois, a
Embrapa tem 4 milhões e 275 mil produtores rurais cadastrados no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Em consequência, constatou-se que os produtores rurais, hoje,
são responsáveis pela maior área de preservação ambiental do país, mantidas em suas propriedades. “Eles
dedicam uma área superior a 176 milhões de hectares,
em média 47,7% de seus imóveis, para a manutenção
da vegetação nativa e da biodiversidade. Isso representa 20,5% do território nacional!”, afirma ele.
Com o leitor a proposta de discussão sobre o assunto.
Afinal, é um tema que afeta a todos.
Boa leitura

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

O Stress e as
Nossas Células
Cientistas concluiram que a
redistribuição das reservas de
energia para a reação de proteção
invariavelmente resulta na redução
do crescimento como consequência
Edmilson Fabbri (*)

A

evolução trouxe diversos mecanismos de
sobrevivência ao homem. Mecanismos
sem os quais, a raça humana não teria
conseguido chegar até os dias de hoje. Vamos falar sobre dois deles que ocorrem em nível celular,
crescimento e proteção.
Um grupo de cientistas quando tentava clonar
células endoteliais humanas em um laboratório,
observou que elas se afastam das toxinas que eram
introduzidas no seu ambiente, assim como pessoas fogem do perigo. Observaram também, que
se moviam em direção aos nutrientes assim como
buscamos nossas refeições. Esses dois movimentos opostos definem as duas reações celulares aos
estímulos ambientais, crescimento e proteção. A
primeira é ir em direção a um sinal que promove
a continuidade da vida, como a busca por nutrientes, caracterizado uma resposta de crescimento. A
segunda é mover-se em direção oposta a um sinal
ameaçador, como as toxinas.
Todas as vezes que nossas células são ameaçadas por qualquer situação de perigo, imediatamente é interrompido o processo de crescimento,
pois toda a energia, naquele momento, está sendo
direcionada para a reação de luta ou fuga (reação
ao estresse).
Assim sendo, concluíram esses cientistas, a redistribuição das reservas de energia para a reação
de proteção invariavelmente resulta na redução do
crescimento como consequência. Situações que

envolvam reações prolongadas de proteção inibem
a produção de energia que mantém a vida. Quando mais um organismo permanecer neste estado,
mais comprometido se torna seu nível de energia.
Na verdade, uma situação de estresse intenso pode
paralisar totalmente o processo de crescimento.
Por sorte não chegamos a esse ponto com tanta
facilidade. Podemos sobreviver sob diversas situações de estresse diárias sem grandes consequências, mas uma inibição crônica do mecanismo
de crescimento pode comprometer severamente
nossa vitalidade. Também é importante dizer que
vivenciar a vitalidade plena é mais que simplesmente eliminar os fatores de estresse na sequência continua de crescimento e proteção, eliminar
os fatores de estresse somente nos coloca em um
ponto neutro de processo.
Para estar bem de verdade, precisamos não apenas eliminar os fatores estressantes, mas também
vivenciar momentos intensos de alegria, amor, satisfação que estimulem nosso processo de crescimento.

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

Através da revelação, a morte não é o fim
“Verifica-se que o
discurso patrocinado
pela fé é completamente
esperançoso quanto a
nosso destino...”
Antonio Celso Mendes (*)

A

morte tem a aparência de
um fenômeno natural, mas
pelo grau de sua relevância,
só encontra solução através de perspectivas religiosas, de forma a superar as frustrações causadas pelo seu
aparente radicalismo, o término da
vida. Pois é por força de seu Espírito
que o ser humano consegue avaliar
o verdadeiro sentido da morte, como
algo que ele não deseja, mas que se
encontra inserido num plano transcendente de pecado e salvação.
O cristianismo sofreu as influências
remotas do judaísmo, cujos profetas,
desde épocas remotas, nos asseguram
as preocupações divinas com relação
aquilo que nos atinge: “O Senhor,
pois, é aquele que vai adiante de ti;

Ele estará contigo, não te deixará,
nem te desamparará; não temas, nem
te espantes” (Deut, 31,8). Se DEUS
participa de todas as coisas e está em
nossa companhia, se Ele vive no interior de nossas consciências, a morte
fica irrelevante diante de tão alta dignidade patrocinada pela crença. Esta
garantia nos dá conforto e a certeza
de que a morte está inserida nos planos redentores da criação.
Pois, de fato, as assertivas religiosas a respeito da morte possuem especial importância, como as únicas
formas de proporcionar consolo aos
aparentes infaustos que ela representa. Dessa forma, a força da fé é peremptória, nas palavras de Cristo: “Eu
sou a ressurreição e a vida. Quem crê
em mim, ainda que esteja morto, viverá” (Jo 11:25-26).
Para tanto, o Novo Testamento é
pródigo em nos assegurar a aparência
provisória da morte, confirmada pela
contínua interferência de Cristo em
ressuscitar pessoas: a ressurreição do
filho da viúva de Naim em Lucas 7:
11-17, a ressurreição de Lázaro, em
João 11: 1-46 e a da filha de Jairo em

Mateus 9: 18-26, a promessa a São Dimas no Calvário (Lucas 24: 39-43) e a
própria ressurreição do Salvador, são
alguns dos muitos exemplos que nos
demonstram que, para Cristo, a morte
é apenas um fato aparente, que não
destrói a essência do ser humano.
Sem dúvida, nosso Espírito anseia
pela sustentação da vida e a crença
na presença de uma força divina em
nosso interior são as maiores garantias de que nossa vida será mantida,
se transformando em uma nova realidade, transcendente e imersa em
felicidade. Ora, se tivermos tido uma
vida transviada, mesmo assim ela
não terá fim, indo habitar o reino das
trevas, como resgate das faltas cometidas.
Portanto, verifica-se que o discurso
patrocinado pela fé é completamente
esperançoso quanto a nosso destino
depois da morte física, restituindo a
ressurreição como um fato concreto, a partir dos milagres de Cristo:
“Eu vim para que tenham vida, e a
tenham em abundância” (Jo, 10-10).
É, pois, dessa forma, que a abertura
do ser humano às perspectivas trans-

cendentes da fé se tornam imprescindíveis, como forma de complemento
aos limites da vida humana.
São Paulo, em Coríntios 15:22
compara Cristo a Adão: se pelo pecado de um só homem foi legada a
morte para toda a humanidade, por
meio da ressurreição de Cristo temos
as primícias de salvação para todos.
Ora, este lance ousado do apóstolo
inspirado não faz nada mais do que
ressaltar de que só pela fé temos
a resposta adequada para superar
as angústias de nosso aparente fim:
“Onde está, ó morte, o teu aguilhão?
Ora, o aguilhão da morte é o pecado
e a força do pecado é a lei” (1 Cor
15: 55-56”). Assim, superar a lei humana pela lei divina do amor, eis o
segredo para ter certeza de nossa perenidade.

* 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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LADRÃO TEM
PERDÃO?
Sempre é tempo de
arrependimento e não é
preciso esperar o fim da vida
Dom Odilo P. Scherer*

A

s denúncias de pequenos
furtos e roubos de grandes
fortunas são de todos os
dias. E não é de hoje: a história dos
povos registra a ladroagem em todas
as épocas, da antiguidade à pós-modernidade. A diferença é que a roubalheira vai ficando mais sofisticada
e vai do esconder tesouros em caixas
de papelão e malas de viagem a estourar caixas-fortes com dinamites e
aplicar golpes pela internet. Há roubo de todo jeito e daria para organizar uma enciclopédia da ladroagem!
Se é verdade que amigos do alheio
sempre existiram, isso não torna lícito e aprovado o roubo, que sempre foi e continua a ser considerado
um ato desonesto e injusto, além de
4

marcar de maneira negativa a pessoa
que o pratica. É feio e vergonhoso
ser ladrão e ser chamado de ladrão
não é considerado um elogio para
ninguém... Talvez, na sociedade dos
ladrões, furtos e roubos possam ter
algum reconhecimento, mas essa seria uma sociedade inominável e sem
reconhecimento meritório.
Por que não abolir de uma vez a
lei que proíbe roubar, considerando
que essa prática se tornou tão comum e difundida? Que aconteceria
se o furto e o roubo deixassem de
ser crimes? Tenho a certeza de que
uma “sociedade de ladrões” inventaria bem depressa seus códigos éticos e morais para disciplinar tudo...
E seriam, com grande probabilidade,
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bastante rígidos! É estranho: por qual
motivo os códigos morais não funcionam bem numa sociedade que
pretende estribar-se sobre os valores
da justiça, do respeito, da honestidade e da dignidade?
Talvez haja algum problema no
compartilhamento da convicção de
que roubar não é direito. Falta dizer
e ensinar novamente, com todas as
letras e em todos os momentos, que
não é permitido roubar, que isso é
desonesto, injusto e feio, coisa de
mau caráter? Antes de chamar a polícia para prender o ladrão, seria preciso que a sociedade se pusesse de
acordo para dizer que o roubo é um
crime e que o crime não compensa,
nem para o ladrão grande nem para

o pequeno.
Diante da roubalheira deslavada, a
tendência é o fechamento: muros altos, cercas eletrificadas, câmeras de
vigilância sofisticadas. Seriam a solução suficiente para prevenir roubos e
assaltos, planejados com inteligência
criminosa? Basta fazer denúncias,
mandar a polícia atrás e torcer para
que o ladrão não consiga escapar e
fique um bom tempo na cadeia? O

(*) Dom Odilo P. Scherer,
Cardeal-arcebispo de São Paulo

que será capaz de dissuadir do caminho da desonestidade?
O ladrão entende que, cálculos
feitos, vale a pena arriscar e roubar.
Na sua lógica, o crime compensa e,
infelizmente, a prática mostra que
isso pode ser verdadeiro. Então, seria
preciso abalar essa sua certeza, e os
motivos para ser honesto devem ser
mais fortes que a tentação de roubar.
Esses motivos só podem ser passados
pela educação para os valores construtivos no convívio social e pela dissuasão, em vista das consequências
indesejáveis do crime.
Que motivações fortes seriam capazes de dissuadir alguém de cometer desonestidades? Nos Evangelhos
há algumas cenas nas quais Jesus
trata pessoalmente com ladrões. Escolhi três casos típicos, com desenvolvimentos e ensinamentos bem diversos.
Zaqueu era funcionário público e
recolhia impostos para os romanos,
que estavam dominando a Palestina
daqueles tempos. Zaqueu era odiado
pelos seus compatriotas e nem podia
frequentar a sinagoga, sendo considerado um pecador público. Um
belo dia, Jesus passou pela sua cidade e o encontrou pela rua. O próprio
Jesus chamou Zaqueu e disse que ia
hospedar-se em sua casa. Zaqueu
sentiu-se valorizado, alegrou-se e recebeu Jesus com festa. O fato foi motivo de escândalo para muitos, que
não podiam entender como o Mestre havia escolhido entrar na casa
de um pecador, sentando-se à mesa
em companhia de pecadores! Mas
o corrupto Zaqueu foi logo fazendo
sua autodelação: “Darei a metade
dos meus bens aos pobres e, se prejudiquei alguém, vou devolver quatro vezes mais” (cf. Lucas 19,8). Sua
vida mudou porque alguém tocou

incorrigíveis amigos do alheio. É conhecido como “o bom ladrão”, não
por sua esperteza na roubalheira, mas
porque teve uma ideia sensata no extremo da vida. Condenado à morte
por suas ações, ele reconheceu que
suas façanhas de nada lhe valeram,
arrependeu-se e pediu misericórdia
a Deus. Jesus viu que sua confissão
era sincera e lhe prometeu o paraíso naquela mesma hora (cf. Lucas
23,39-43). Sempre é tempo de arrependimento e não é preciso esperar
até o fim da vida. Quanto mais cedo,
melhor. Deus pode conceder a vida
também ao ladrão arrependido. Sinceramente arrependido e bem confessado! A penitência fica por conta
do Estado...

A avareza e o roubo levou Judas a trai Jesus.

na sua consciência. Nem precisou
de processos demorados em várias
instâncias, cheios de jogos de cena.
Zaqueu parou de roubar e reparou
a justiça lesada. Bom exemplo a ser
seguido!
Outro ladrão viveu pertinho de Jesus. Judas havia sido escolhido para
ser um dos apóstolos. Era muito avarento, fingido e sem-vergonha. Judas
é o ladrão da consciência calejada,
que não se dá conta de sua mesquinhez. Ladrão perigoso,
inserido no sistema e na
máquina pública, com
cara de benfeitor populista, que não perde a chance de passar a mão no
patrimônio público. Judas
cuidava do caixa-comum
do grupo de Jesus com
os apóstolos e roubava o
que se depunha na bolsa (cf. João, 12,4-8). Sua
ganância não encontrou
mais limites e ele acabou
negociando com os ini-

migos de Jesus a traição do Mestre,
na calada da noite, por umas tantas
moedas de prata (cf. Mateus, 26,1416). O infeliz, quando se viu desprezado pelos comparsas e abandonado
à solidão da própria consciência,
entrou em desespero e se enforcou.
Péssimo exemplo, a não ser imitado
por ninguém, nem pela sua vida nem
pelo seu fim deplorável!
O terceiro ladrão pode representar uma esperança para os viciados e

O “bom ladrão” se arrependeu na hora da morte.

A atenção de Cristo levou Zaqueu ao arrependimento.
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CÓDIGO FLORESTAL

O início do julgamento de quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) o Código Florestal no Supremo
Tribunal Federal (STF), no dia 14/09, reacendeu a discussão entre ambientalistas, funcionários da Embrapa, do
Ibama, bancada ruralista no Congresso Nacional, fazendeiros e agricultores. As divergências estão no uso do solo
e na preservação florestal. Afinal, o Código, que já está em vigor desde 2011, atende as exigências de preservação
ambiental, ao mesmo tempo que dá condições à produção agropecuária?
No momento o julgamento está suspenso, o que dá tempo para um aprofundamento dos argumentos a favor e
contra. Trazemos algumas informações que veicularam na mídia nos últimos dias, sendo a principal um artigo
do responsável pelo desenvolvimento do Código na Embrapa, Evaristo Eduardo de Miranda, também diretor do
Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

Meio ambiente e agricultura ameaçados
É fundamental o STF
declarar constitucionais
os artigos contestados do
Código Florestal
Evaristo E. de Miranda (*)

Mais de 4 milhões e 275 mil produtores rurais, atendendo às exigências do novo Código Florestal (Lei
n.º 12.651, de 25 de maio de 2012),
registraram seus imóveis no Cadastro
Ambiental Rural (CAR). Todo esse esforço será jogado no lixo caso o Supremo Tribunal Federal (STF) acolha
alguma das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) contra artigos

6

do Código Florestal que deveriam ser
julgadas no dia 14/09 em seu plenário.
O conhecimento atualizado das
áreas efetivamente utilizadas e preservadas pela agricultura nos imóveis
rurais teve um avanço significativo
com o advento do CAR, sob a responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente. As áreas destinadas à preservação
da vegetação nos imóveis rurais são
registradas em mapas, eles mesmos
delimitados sobre imagens de satélite
com 5 metros de resolução espacial.
E não apenas em declarações de produtores transcritas em questionários,
como ocorre nos Censos do IBGE.
São duas consequências principais
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do CAR, todas positivas para o meio
ambiente e o Brasil.
Em primeiro lugar, pode-se avaliar
de forma circunstanciada a contribuição dos produtores rurais à preservação ambiental no Brasil. Eles
dedicam uma área superior a 176 milhões de hectares, em média 47,7%
de seus imóveis, para a manutenção
da vegetação nativa e da biodiversidade. Isso representa 20,5% do território nacional! Os resultados quantificados e detalhados por município,
microrregião, Estado e País estão disponíveis, com mapas, no site da Embrapa Monitoramento por Satélite. E
ninguém recebe nada por isso, em
que pese os produtores imobilizarem
um patrimônio fundiário estimado
entre R$ 3 trilhões e R$ 4 trilhões em
prol do meio ambiente. Todas as unidades de conservação (parques, estações ecológicas, florestas nacionais)
protegem 13% do País e os agentes
públicos, para a sua manutenção,
recebem muitos bilhões de reais
anualmente, do Brasil e do exterior.
Nenhuma instituição contribui tanto para a preservação da vegetação
nativa e da biodiversidade como os
produtores rurais.
Em segundo lugar, com base no
CAR estão sendo aplicados os Programas de Regularização Ambiental
(PRAs) nos Estados. Neles, quando
necessário, os produtores recompõem, protegem e compensam áreas para preservação da vegetação
nativa e da biodiversidade. Ou seja,

o número de áreas dedicadas à preservação está aumentando e aumentará ainda mais com a execução do
PRA pelos Estados. Todo esse esforço
será perdido caso o STF acolha qualquer uma das ADIs impetradas por
promotores do Ministério Público e
membros do PSOL, PV e ONGs. Elas
têm o potencial de desestruturar o
conjunto harmônico dessa legislação
ambiental.
Anulado o artigo 68 – que prevê
o respeito à lei do tempo, segundo a
qual quem desmatou nos séculos 17
ou 19 não está obrigado a recompor
a reserva legal, instrumento criado e
generalizado na metade final do século 20 –, teremos milhões de agricultores vitimados e na ilegalidade,
principalmente os pequenos produtores, que constituem 89% dos estabelecimentos agrícolas. O módulo fiscal como critério objetivo para
adequar as exigências do Código Florestal ao tamanho dos imóveis rurais
também é contestado nas ADIs. Se
acolhida a ação, até o crédito rural e
a reforma agrária serão afetados negativamente.
Quem propõe essas ADIs ignora
suas graves e negativas consequên-

(*) EVARISTO EDUARDO DE
MIRANDA é doutor em ecologia,
pesquisador da Embrapa, consultor da ONU e diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

cias sociais, econômicas e ambientais. Tenta negar que a elaboração do
Código Florestal seguiu um processo
profundamente democrático e inédito, evidente nas mais de 200 audiências públicas e privadas nas quais
foram ouvidos ambientalistas, agricultores, criadores, pesquisadores,
ONGs, juristas e gestores ambientais
em todo o País. E, quando da respectiva votação, o projeto também recebeu um dos maiores apoios políticos
em situações dessa natureza. A primeira versão do Código Florestal foi
aprovada na Câmara por 410 a 63,
com votos oriundos de todas as bancadas; e, no Senado, a aprovação se
deu por 59 votos contra apenas 7.
Os ganhos ambientais advindos do
novo Código Florestal foram reconhecidos por todos os que defenderam a lei na audiência pública que o
ministro Luiz Fux organizou no STF,
Ibama incluído. Houve até um reconhecimento internacional na Conferência do Clima (Paris), inclusive

pelas ONGs do Observatório do Código, sobre os avanços trazidos pelo
novo Código Florestal.
Aprovado e praticado há mais de
cinco anos, o Código Florestal trouxe segurança jurídica para os agricultores e ganhos significativos para
o meio ambiente. Não há legislação

ambiental tão exigente em país algum
do mundo. Mas, para os proponentes
das ADIs, o objetivo parece ser o de
desestabilizar o setor agrícola, os instrumentos jurídicos legalmente constituídos e destruir o Código Florestal,
cuja construção foi negociada e equilibrada, com ganhos e perdas aceitas

ao fim por todos os interessados. É
fundamental que o STF, de uma vez
por todas, declare a constitucionalidade dos artigos contestados e garanta
o respeito ao cumprimento dessa lei,
no que os produtores rurais, em sua
maioria, têm sido exemplares. Ajustes
numa legislação são sempre possíveis
e uma revisão do Código Florestal está
prevista para daqui a quatro anos.
Anulado o CAR, anulam-se o Programa de Regularização Ambiental
e os ganhos ambientais dele decorrentes, já em curso na maioria dos
Estados. Haverá o retorno do caos jurídico existente antes do Código Florestal, quando quase toda a atividade
agrícola do País estava na ilegalidade. Como afirmou em editorial o jornal O Estado de S. Paulo (24/4/2017,
A3): “O Código Florestal é uma cabal
demonstração de que a democracia
funciona e produz avanços. Basta ter
o cuidado de respeitar aquilo que é o
seu principal instrumento – a lei, votada e aprovada pelo Congresso”.

Segurança jurídica e ambiental
O julgamento no STF da validade do Código Florestal deve despertar interesse nos cidadãos preocupados com o equilíbrio entre o
desenvolvimento agrícola e a preservação ambiental
Na quinta-feira passada (14/09), o Supremo Tribunal Federal (STF) começou
a julgar quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) que contestam a
validade da Lei 12.651/12, o Código Florestal, que veio modernizar uma defasada legislação ambiental de 1965.
Das quatro ações, três foram interpostas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) e uma pelo PSOL. Além
destas ADIs, os ministros do STF também julgarão uma Ação Declaratória
de Constitucionalidade (ADC) proposta pelo PP, de sentido inverso, ou seja,
de obter da Corte uma declaração que
reconheça a harmonia entre a referida
lei e a Constituição.
A ordem na ocupação do campo,
por meio do Cadastro Ambiental Rural
(CAR), e a preserva-ção do meio ambiente e da biodiversidade, garantida
pela execução, no âmbito dos Estados, do Programa de Regularização
Ambiental (PRA), dois grandes avanços trazidos pela Lei 12.651/12, estão
entre os mais relevantes interesses
nacionais.
Dos milhares de ações que compõem a assoberbada agenda do STF

– uma corte eminente-mente constitucional, mas que, em função da miríade
de possibilidades recursais, se ocupa
de uma pletora de questões infraconstitucionais –, o julgamento da validade
do Código Flo-restal coaduna-se com
seu desígnio fundamental e deve despertar especial interesse nos cidadãos
preocupados com o equilíbrio entre o
desenvolvimento agrícola e a preservação ambiental.
No entendimento do vice-procurador
geral da República, Nicolao Dino, a
Lei 12.651/12 não garante o equilíbrio
entre o desenvolvimento sustentável e
a preservação do meio ambiente por
representar “uma flexibilização nas regras de uso quanto às Áreas de Preservação Per-manente (APPs) e de
Reserva Legal Florestal, reduzindo, de
forma indevida, os níveis de proteção”.
Em linha com as teses da PGR, o
PSOL argumenta que o novo Código
Florestal “fragiliza o sistema ambiental” ao conceder anistia aos produtores rurais por danos causados ao meio
ambiente antes de 2008.
Ora, os fatos mostram exatamente
o contrário. De todas as propriedades

rurais sujeitas ao registro no CAR –
5.175.636 unidades, de acordo com
o Censo Agropecuário 2006 do IBGE
–, mais de 4.275.000 já cumpriram as
exigências legais e hoje são responsáveis pela preservação ambiental de
amplas porções de território. Apenas
em São Paulo, os imóveis rurais inscritos no CAR garantem a preservação
de uma área de vegetação nativa que
corresponde a 15,3% do Estado.
A advogada-geral da União, Grace
Maria Fernandes, defendeu a constitucionalidade do novo Código Florestal e afirmou, com sensatez, que “a
recomposição ambiental é obrigatória,
mesmo para desmatamentos ilegais
ocorridos antes de julho de 2008, mas
o tratamento da-do aos agricultores
que tenham promovido os danos ambientais é diferenciado, estimulando a
recuperação”.
Todos esses ganhos, tanto os jurídicos, por meio da regularização das
propriedades rurais, como os ambientais, advindos da adesão massiva dos
agricultores ao PRA, estão sob risco
caso prosperem no STF as ações que
contestam a validade do novo Código

Florestal. A pró-pria segurança jurídica do País estará ameaçada caso
a vigência de uma lei – sobretudo os
resultados positivos por ela trazidos –
seja cassada mais de cinco anos após
a sua sanção.
É evidente que, como qualquer lei,
o novo Código Florestal é passível de
questionamentos e eventuais ajustes.
Mas a alegada afronta à Constituição
por uma suposta violação do princípio
da proteção ambiental não deve prosperar.
A ser declarada a inconstitucionalidade da Lei 12.651/12, com ela cairiam o Cadastro Ambien-tal Rural, o
Programa de Regularização Ambiental e todos os avanços deles advindos,
sem falar no cenário de incerteza jurídica que voltaria a pairar sobre os produtores rurais.
Já passa da hora de o STF declarar
a constitucionalidade do novo Código
Florestal e, deste modo, garantir a segurança jurídica e ambiental no campo que o referido diploma legal veio a
instituir.

(Editorial de O Estado de S.Paulo,
18 Setembro 2017)
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Novo Código Florestal
brasileiro: bom ou ruim?
O Brasil tem um dos códigos florestais mais
avançados do mundo, entenda como ele
funciona, as propostas de mudanças
PARA QUE SERVE O CÓDIGO
FLORESTAL?

Afinal, para que serve um Código
Florestal? Para que foi criado?
Fora os profissionais de Engenharia Florestal, os Fazendeiros e os Ambientalistas, pouca gente sabe a resposta certa para estas perguntas. O
Código Florestal Brasileiro foi criado
em 1965, com o objetivo de regularizar a exploração das Florestas no
Brasil.
Considerado um dos Códigos Florestais mais avançados do mundo por
profissionais de Engenharia Florestal,
nosso Código Florestal busca equilibrar Agricultura e Ambientalismo.
---------

QUAL A PROPOSTA PARA O
NOVO CÓDIGO FLORESTAL?

Em 2011 foi proposta uma modernização do Código Florestal, graças
ao trabalho de engenheiros florestais
e ambientais para flexibilizar e deixar
as regras mais claras.
Confira abaixo uma lista destas
mudanças:
- Pequenos produtores rurais: Os
pequenos fazendeiros, de acordo
com a nova proposta, não precisam
mais ter uma reserva legal em suas
propriedades.
- Topos de morros: Atualmente o
plantio de culturas em topos de morros é bem controlado. De acordo
com a nova proposta, essa prática

será mais aberta.
- Matas Ciliares: A proposta é reduzir o tamanho das matas ciliares de
30 metros para 15 metros.
- Reservas legais: Atualmente, a
porcentagem de reservas legais e
Matas Ciliares são computadas separadamente. Com a nova proposta,
passarão a ser contabilizadas juntas.
- Legislação: Boa parte das decisões relativas ao Código Florestal vão
ser agora tomadas pelos Estados e
Prefeitura, adaptando assim o Código
Florestal às necessidades locais.

POSIÇÃO DAS ENTIDADES EM
RELAÇÃO AO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL

Como é de se esperar em toda
discussão de mudança, muitas entidades são contra, muitas são a favor
e muitas são neutras em relação as
mudanças no Código Florestal.
Confira abaixo como as principais
delas estão posicionadas.

A FAVOR DO NOVO CÓDIGO
FLORESTAL

Os principais defensores do Novo
Código Florestal Brasileiro são os ruralistas e fazendeiros de um modo
geral.

Os ruralistas, que por sinal em
grande parte são também fazendeiros,
são aqueles que estão na Câmara dos
Deputados e Senado para defender os
interesses dos produtores rurais.
Representando um dos principais
setores da Economia do Brasil, a
Agricultura, os ruralistas são a favor
do novo Código Florestal, pois ele
vai liberar novas áreas para plantar.
Eles se apoiam no fato de que o
Código Florestal Brasileiro é um dos
mais rígidos do mundo (e realmente
é) e que uma flexibilização traria muitos benefícios econômicos e sociais,
tais como maiores lucros e produção
de mais comida.

NEUTROS EM RELAÇÃO AO
NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Os cientistas, profissionais de Engenharia Florestal e também o Governo formam o chamado Grupo
Neutro em relação ao Novo Código
Florestal.
Estes setores afirmam que há pontos positivos e negativos no código
florestal e que para se chegar a uma
solução definitiva vai ser necessário
discutir um pouco mais.

CONTRA O NOVO CÓDIGO
FLORESTAL

Os principais opositores do Novo
Código Florestal são os Ambientalistas e também uma boa parte dos profissionais de Engenharia Ambiental.
Estes profissionais afirmam que a
nova proposta vai abrir caminho para
que muita área verde seja destruída e
que a flexibilização das Leis Ambientais vai favorecer grandes fazendeiros
interessados somente em lucro.
A questão dos pequenos produtores não precisarem mais de manter
uma reserva legal, por exemplo, vai
fazer que muitos deles, movidos pela
ganância, acabem destruindo toda
a área verde de suas propriedades,
causando um forte desequilíbrio.
Os ambientalistas afirmam que o
Código Florestal Brasileiro, apesar
de ser rígido, é adequado à nossa realidade, já que o Brasil tem amplas
reservas naturais e uma grande biodiversidade.
(*) Fonte: Portal Guia da Carreira
(http://www.guiadacarreira.com.br/
educacao/codigo-florestal-brasileiro/)
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Vozes do Paraná 9 – Retratos de Paranaenses

Juarez Marcondes
Filho: Receita
calvinista para
sociedade secular
Véspera do Natal de 2016.
Começo a dar forma ao
perfil de Juarez Marcondes,
há 25 anos pastor da
Igreja Presbiteriana –
central – de Curitiba,
Rua Comendador Araújo,
cujo edifício é uma forte
referência do centro da
Capital paranaense. (...)
Aroldo Murá G. Haygert (*)

Hoje a Comendador, mesmo sem
o charme de outrora, continua importante. Mais que uma obra física,
o templo confunde-se, nos últimos
100 anos, com parte da história da
cidade. Por décadas, por exemplo,
foi baluarte espiritual a partir do qual
o histórico reverendo Osvaldo Emerich fez-se personagem indissociável
de Curitiba. No espaço, ele acolheu
multidões de homens e mulheres em
busca de consolo e apoio espiritual,
independente de credos. Com palavras prudentes e discurso eloquente
que iam ao fundo d’alma, Emerich
foi uma espécie de Oasis na cidade
que se verticalizava e se secularizava fortemente. Era voz de esperança
e refrigério em meio a psicologismos
e niilismos que jamais aplacam as sedes espirituais do ser humano.
Há um quarto de século ali “reina”
Marcondes, hoje apoiado por outros
oito pastores e duas missionárias. Foi
substituto de outro pastor histórico,
reverendo Elias Abrahão, pregador
polêmico, entusiasmado defensor de
causas sociais que, num determinado
tempo, acabou abraçando a política

partidária, como secretário de Estado
da Educação, secretário do Meio Ambiente de Curitiba e, depois, deputado federal. Elias era também orador
persuasivo e com grande aceitação
entre os mais jovens.
Marcondes segue as pisadas de
Emerich; no acidental, vive nas trilhas
do século 21, enfrentando as contradições de uma sociedade fortemente
secular, tendo que fazer, por vezes,
algum tipo de “aggiornamento” em
matéria acidental. Tudo isso sem descartar um til da mensagem calvinista
(João Calvino) que, acredita, sintetiza
a verdade do Evangelho. “Ela é inegociável”, diz.

COMBATE À CORRUPÇÃO

Marcondes é uma das lideranças
religiosas mais significativas no Paraná da Igreja Presbiteriana do Brasil
(IPB), denominação importante pela
qualidade de seus quadros, embora
não arregimente aqui mais que 90 mil
membros. No país, os Presbiterianos
do Brasil são um milhão de professos,
segundo o IBGE. Os demais presbiterianos, de outros ramos – como a
Independente do Brasil, a Renovada,
a Unida, Conservadora, etc. – totalizam mais 500 mil membros.
O reverendo é o secretário-geral
da IPB, posição importantíssima no
mundo evangélico tradicional, em
que genericamente os analistas alinham a IPB, a Metodista do Brasil, a
Episcopal Anglicana, a Congregacional, a Luterana do Brasil, a Evangélica (Sinodal) da Confissão Luterana,
a Presbiteriana Independente, certas
batistas... A Igreja Presbiteriana do
Brasil (IPB) é a denominação que primeiro sacramenta o manifesto contra
a corrupção.

Reverendo Juarez Marcondes: Liderança na Igreja Presbiteriana.
Marcondes é o vice-presidente do
Supremo Concílio da Igreja, o órgão
máximo da denominação, e provável
novo presidente do colegiado calvinista a ser eleito em 2017. O reverendo curitibano nega que vá concorrer
ao cargo. Já tem sobre seus ombros
ser um dos curadores da Mackenzie,
universidade com ampla visibilidade nacional, presente em São Paulo,
Minas Gerais, Rio e Brasília, atuando
também em outras áreas do ensino,
desde o jardim de infância ao Ensino Médio. E que vai partindo para o
chamado EAD, o ensino à distância.
Como curador da Mackenzie faz a
intermediação entre aquela universidade e a Igreja.

POLÍTICA PARTIDÁRIA

Na tarde em que recebo o reverendo Marcondes para nossa entrevista,
fico sabendo, depois da abordagem
de temas diversos, que no dia seguinte ele iria tomar café com o governador Beto Richa. Pura relação fraternal. Os dois são amigos.
O ministro evangélico calvinista
não se envolve com política partidária, embora se classifique como
alguém de centro, mais à direita. “Jamais um populista”, crava.
A tonalidade política centrista
não lhe tolda a sensibilidade social,
a acuidade para com as amplas diferenças sociais que, na sociedade
brasileira, frequentemente resultam
de má distribuição de oportunidades
e riquezas. Assim sendo – parece dizer –, está apenas seguindo mandamentos evangélicos. Essa posição, no

entanto, nada tem a ver com a controvertida Teologia da Libertação ou
outras, como a da Prosperidade, esta
sendo uma característica do neopentecostalismo.
A Teologia da Prosperidade prega
ser ‘inevitável’ a riqueza material do
crente, como resposta de Deus ao
dízimo e todas as doações à Igreja...
Tais elucubrações teológicas incomodam esse homem solidamente formado evangélico tradicional, aquele
tipo de protestante a quem Max Weber diz ser um abençoado por seu labor constante, responsável pela montagem de sociedades maduras.
Talvez até por isso Marcondes, que
não tem papas na língua, não perdoe,
cravando: “Igrejas neopentecostais,
para mim, não passam de seitas...”
Se feitas comparações, Marcondes
estaria – acredito – mais para a UDN
do que o antigo PTB de Getúlio; mais
para o Partido Republicano do que o
Democrata dos Estados Unidos.
O panteão de admirações políticas
de Marcondes é restrito. Nele há lugar para Fernando Henrique Cardoso, os ex-governadores Ney Braga e
Jayme Canet Junior, e o ex-prefeito
de Curitiba Ivo Arzua Pereira. Pelo
jeito a relação termina aí.

* 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
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EDUCAÇÃO

SOMBRAS E
LUZES
A juventude não está tão à deriva assim,
ao contrário do que paira em algumas
reportagens
Carlos Alberto Di Franco (*)

J

ovens de classe média e média
alta têm frequentado o noticiário policial. Crimes, vandalismo, consumo e tráfico de drogas deixaram de ser uma marca registrada
das favelas e da periferia das grandes
cidades. O novo rosto da delinquência, perverso e surpreendente, transita nos bares badalados, estuda nos
10

colégios da moda e vive em elegantes condomínios fechados.
O comportamento das gangues
bem-nascidas, flagrado em inúmeras matérias, angustia o presente e
ensombrece o futuro. O fenômeno,
aparentemente incompreensível, é o
reflexo lógico de uma montanha de
equívocos. O novo mapa do crime
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não é fruto do acaso. É o resultado
acabado da crise da família, da educação permissiva e do bombardeio
de certa mídia que se empenha em
apagar qualquer vestígio de valores
objetivos.
Os pais da geração transgressora
têm grande parcela de culpa. Choram os delitos que prosperaram no
terreno fertilizado pelo egoísmo e
pela omissão. Compensam a ausên-

cia com valores materiais. O delito
não é apenas reflexo da falência da
autoridade familiar. É, frequentemen-

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

te, um grito de carência afetiva. Os
adolescentes, disse alguém, necessitam de pais morais, e não de pais
materiais.
Algumas teorias no campo da educação (ou da deseducação), cultivadas em escolas que renunciaram à
missão de educar, estão apresentando sua fatura. Uma legião de desajustados, crescida à sombra do dogma
da educação não traumatizante, está
mostrando sua cara. A despersonalização da culpa e o anonimato da
responsabilidade, características da
psicologia acovardada, estão gerando delinquentes de luxo.
Ao dissecar alguns tumores que
agridem a saúde da sociedade norteamericana, o sociólogo Christopher
Lasch sublinha as dramáticas consequências que estão ocultas sob a
aparência da tolerância: “Gastamos
a maior parte da nossa energia no
combate à vergonha e à culpa, pretendendo que as pessoas se sentissem bem consigo mesmas”. O saldo,
no entanto, é uma geração desnorteada, desfibrada, incapacitada para
assumir seu papel na comunidade.
A formação do caráter, compatível
com um clima de tolerância e autêntica liberdade, começa a ganhar contornos de solução válida. É a sístole e
a diástole da História. A pena é que
tenhamos de pagar um preço tão alto
para reencontrar o óbvio.
Alguns setores da mídia estão na

outra ponta do problema. O culto à
violência e a apresentação de aberrações num clima de normalidade
são um convite diário à transgressão.

trutivo. O aumento dos casos de aids,
da violência e a escalada das drogas
castigam a juventude. A crise econômica, dramática e visível a olho nu,

co. Mas não é menos ético iluminar
a cena de ações construtivas, de gestos de solidariedade, de magníficas
ações de cidadania.
A juventude, ao contrário do que
fica pairando em algumas reportagens de comportamento, não está tão
à deriva assim.
O fecho destas considerações não
é pessimista. Os problemas existem,
mas não esgotam toda a realidade.
Na verdade, outra juventude emerge
dos escombros. Toda uma geração,
perfilada em dados de várias pesquisas, está percorrendo um itinerário
promissor. Notável é o entusiasmo
dos adolescentes com inúmeras iniciativas no campo do voluntariado.
O engajamento dos jovens na batalha da qualificação profissional é indiscutível.
Assiste-se, na universidade e no

Os pais da geração transgressora têm grande parcela de culpa.
Choram os delitos que prosperaram no terreno fertilizado
pelo egoísmo e pela omissão. Compensam a ausência com
valores materiais. O delito não é apenas reflexo da falência da
autoridade familiar. É, frequentemente, um grito de carência
afetiva. Os adolescentes, disse alguém, necessitam de pais
morais, e não de pais materiais.
Algumas matérias de comportamento, carregadas de frivolidade, transmitem uma falsa visão da felicidade.
Os conceitos de
fidelidade, sacrifício e trabalho, prérequisitos de uma
vida digna, foram
sendo substituídos
pelo afã desmedido
de dinheiro e pela
glamourização da
malandragem. O
inchaço do ego e o
emagrecimento da
solidariedade estão
na raiz de inúmeras
patologias comportamentais.
A
informação
sobre a juventude,
no entanto, prioriza um recorte da
realidade, mas frequentemente sonega o outro lado, o
luminoso e cons-

exacerba o clima de desesperança.
Para muitos jovens os anos da adolescência serão os mais perigosos da
vida.
Desemprego, gravidez precoce,
aborto, doenças sexualmente transmissíveis, aids e drogas compõem a
trágica equação que ameaça destruir
o sonho juvenil e escancarar as portas para uma explosão de violência.
Mas olhemos, caro leitor, o outro
lado da realidade. Verdadeiro e factual, embora menos noticiado por uma
mídia obcecada pela síndrome da informação sombria. Jornais, frequentemente dominados pela síndrome do
negativismo, não têm “olhos de ver”.
Reportagens brilhantes, iluminadoras
de iniciativas que constroem o Brasil real, morrem na burocracia de um
jornalismo que se distancia da vida e,
consequentemente, de seus leitores.
A delinquência, na verdade, está
longe de representar a maioria esmagadora da população estudantil.
Denunciar o avanço da violência e
a falência do Estado é um dever éti-

ambiente de trabalho, ao ocaso da
ideologização e ao surgimento de
um forte profissionalismo. Ao contrário das utopias do passado, os jovens
acreditam na excelência e no mérito
como forma de fazer a verdadeira revolução. Eles defendem o pluralismo
e o debate das ideias. O pensamento divergente é saudável. As pessoas
querem um discurso diverso, não um
local onde se pregue apenas uma
corrente de pensamento.
Há, de fato, um Brasil real que está
muito distante da imagem apregoada
pelos pessimistas de sempre. Precisamos, não obstante a gravidade dos
problemas, recuperar a autoestima. A
imprensa que denuncia cumpre um
papel ético. Mas, ao mesmo tempo,
não deve confundir independência
com incapacidade de dar boas notícias. Nossa função não é atinada, mas
a favor da informação verdadeira. Por
isso, o texto que denuncia a cruel desenvoltura do banditismo bem-nascido é o mesmo que registra o outro
lado: o da esperança iluminada.
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Não tropece na língua

OU FÁBRICAS DE MEIAS OU FÁBRICAS DE SABÃO
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

O leitor Wildemberg Cotts, do Rio de Janeiro, pergunta como reconhecer quando a conjunção ou tem o sentido de exclusão e de equivalência em frases não muito óbvias. Como óbvias ele cita frases do tipo “andar ou caminhar, subir ou descer”, em que está clara a condição de exclusão. O exemplo de
equivalência apresentado é “Rui Barbosa ou a Águia de Haia”; aqui, só reconhece o sentido de equivalência do ou quem sabe que Rui recebeu o apelido
de Águia de Haia.

De fato, pode haver alguma confusão entre os
dois usos da partícula ou se o contexto for insuficiente para elucidar a questão da sua dupla possibilidade de emprego.
Em primeiro lugar, ou é uma conjunção alternativa, o que implica alternância ou exclusão. Quando restar alguma dúvida disso, o redator pode repetir a partícula, e então ficará claro desde logo
que se trata de exclusão:

Pode-se tomar chá ou café. [ideia de alternância: v. toma chá e depois café]
Pode-se tomar ou chá ou café. [ideia de exclusão: somente um deles]
Ou vocês visitam o templo de Hércules ou o de
Hermes.
Se a transcrição longa estiver em recuo da margem, ou em letra diferente, ou em espaço menor, o
leitor saberá que está lendo um trecho citado.

Em segundo lugar, ou é uma conjunção explicativa, equivalendo a isto é. Neste caso, para não
deixar dúvida ou ambiguidade no texto, pode-se
usar a locução ou seja, como é habitual, ou então
usá-la mentalmente para tirar a prova:
A receita pede meio litro ou 500 ml de leite. (=
A receita pede meio litro, ou seja, 500 ml.)
Visitem o templo de Hércules ou Héracles. (Os
dois se equivalem; portanto: o templo de Hércules ou [seja] Héracles.)

--- Mário S. M. da Silva, de Niterói/RJ, entre outros leitores, consulta sobre o plural de locuções adjetivas, ou seja, quando é que se pluraliza o adjunto
adnominal constituído da preposição “de” mais um substantivo, como em sala de aula, banho de sol, auto de infração, amor de mãe, tipo de personalidade,
termo de convênio, fogo de artifício, cadastro de pessoa, bolsa de trabalho etc.

Em princípio, só o primeiro substantivo vai para
o plural, ficando a locução adjetiva [duas palavras
que correspondem a um adjetivo, como: de mãe
= maternal; de infração = infracional; em grupo =
grupal] no singular, sobretudo quando o substantivo da locução é abstrato. Então, teremos: salas
de aula, banhos de sol, autos de infração, amores
de mãe, tipos de personalidade, termos de convênio, fogos de artifício, cadastros de pessoa, bolsas
de trabalho, bolsas de estudo, tabelas de decisão,
espécies de solo, tons de azul, fábricas de sabão,
caixas de cerveja, bancas de jornal etc.
No entanto, temos de levar em consideração

que existem os casos em que se pluraliza o segundo substantivo. De acordo com Napoleão Mendes
de Almeida, isso acontece quando o substantivo
do adjunto adnominal, sendo concreto, não expressa “matéria contínua” (como cerveja, café,
sabão), mas sim “passa a indicar variedades, unidades, indivíduos”. Neste caso, temos: fábrica de
meias e de chapéus, caixa de fósforos, grupo de árvores, mostra de orquídeas, cadeira de rodas, cujo
plural é fábricas de meias e de chapéus, caixas de
fósforos, grupos de árvores, mostras de orquídeas,
cadeiras de rodas.
Também existem casos em que o uso não é uni-

forme, pois depende da interpretação: há postos
de combustível/de gasolina (matéria contínua) e
postos de combustíveis (indicando variedades);
caixas de remédio e caixas de remédios e assim
por diante.

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente
Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO);
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti;
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).
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Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Veloso), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba;
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.
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Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus 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 procuradores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil);
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

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

Agonia do Eros
Byung-Chul Han

Livrar-se de Deus?
Quando a crença e a descrença se encontram
Anselm Grün;Tomás Halík

O Eros se aplica, em sentido enfático, ao outro,
que não pode ser abarcado pelo regime do eu.
No inferno do igual, que iguala cada vez mais
a sociedade atual, não mais nos encontramos,
portanto, com a experiência erótica, que pressupõe
a transcendência, a radical singularidade do outro.
O terror da imanência, que transforma tudo em
objeto de consumo, destrói a cupidez erótica. É
uma sociedade sem eros.
Páginas: 96
Preço R$ 18,00

Começar a crer não significa poder apoiar-se
em pilares de certezas, mas entrar na nuvem
do mistério e aceitar o desafio: mergulha fundo!
Aprendemos a compreender que na senda de uma
fé viva há "noites escuras" - e que há momentos,
historicamente perceptíveis, em que também as
pessoas atravessam "noites escuras da alma
coletiva", nas quais a pergunta "Onde está Deus?"
está muito longe de ser insana e estapafúrdia.
Páginas: 224
Preço: R$ 24,90

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

Diásporas Africanas e
processos sociorreligiosos
Fábio Baggio; Paolo Parise; Wagner Lopes
Sanchez (orgs.)

Ao Deus Da Minha Juventude
Jose Fernandes de (pe. Zezinho) Oliveira
O livro é um convite aos jovens e adolescentes
para um retiro individual, a fim de silenciar o
coração e reservar momentos para ficar só e
refletir sobre a vida. A proposta do livro é facilitar
esse processo de comunhão interior com Deus,
sem métodos e respostas prontas, mas com meditações e reflexões sobre questões que afligem
diariamente os jovens.
Páginas: 128
Preço: R$ 16,00

A compreensão do fenômeno migratório atual não
é possível sem que se compreendam as diásporas
vividas pelos povos africanos, sobretudo nos
últimos anos, que resultam do processo de dominação sofrido pela África por parte das potências
ocidentais. O III Simpósio Internacional sobre
Religião e Migração, organizado pela PUC-SP em
parceria com a Missão Paz e com o SIMI (Roma),
foi uma iniciativa com a finalidade de contribuir.
Páginas: 280
Preço: R$ 40,00

Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/
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Américo: O Homem Que Deu Seu Nome Ao
Continente
F. Fernández-Armesto

Sonho Grande
Cristiane Correa
Editora: Primeira Pessoa

Américo Vespúcio (1454-1512), protagonista dos
descobrimentos dos séculos XV XVI, é também
considerado um complexo e enigmático personagem dessa história. A despeito da magnitude de
suas realizações como cosmógrafo e navegador - exagerada, segundo alguns, por um sagaz
instinto de autopromoção -, os documentos de sua
trajetória são escassos.
Páginas: 308
Preço: R$ 57,00

Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira
ergueram, em pouco mais de quatro décadas, o
maior império da história do capitalismo brasileiro.
Eles compraram nada menos que três marcas
americanas conhecidas globalmente - Budweiser,
Burger King e Heinz. A fórmula de gestão que desenvolveram se baseia em meritocracia, simplicidade e busca incessante por redução de custos.
Páginas: 264
Preço: R$ 39,00

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

O princípio da paternidade
responsável e seus efeitos jurídicos
Vanessa Ribeiro Corrêa Sampaio Souza
A paternidade responsável se destaca no contexto
da Constituição de 1988, refletindo seus efeitos
para todo o sistema. Os pais, ao assumirem
esse status, passam a ser titulares de diversas
obrigações sendo verdadeiro afirmar que deles, de
alguma forma, sempre se exigiu certo tipo de responsabilidade. Seu conteúdo, todavia, é que variou
no histórico da construção da família brasileira.
Páginas: 298
Preço: R$ 60,00

Pentecostalismos em movimento
o (não) lugar religioso na modernidade
Fernanda Lemos
O livro tem como premissa o fato de que as novas
formas de pentecostalismo estão condicionadas à modernidade religiosa. Nosso intuito será
compreendê-lo enquanto habitus, a moda Bourdiana, que imprime nos corpos uma conduta ética que
independe do lugar tradicional para ser observada.
Páginas: 164
Preço: R$ 52,00

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br

OBEDIÊNCIA, AUTORITARISMO E FORO INTERIOR
Marion Brepohl e Roseli Boschilia (Orgs.)
Por que obedecemos? Por que homens e mulheres se submetem às ordens, por vezes aberrantes, de seus superiores
hierárquicos, civis ou militares, sem levantar a menor objeção
e, não raro, com o empenho de demonstrar seu compromisso
com as decisões tomadas, das quais devem ser os porta-vozes
ou os executores? Questões como estas inspiram e provocam
os autores...
Páginas$: 322
Preço: R$ 45,00
Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

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
Filho; Mansur Theophilo Mansur; Marilena Wolf de Mello Braga; Osmar Dias; Paulo Nauiack; 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

Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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O Governo do Estado não para
de investir no que mais importa:
na vida dos paranaenses.

COM O TRANSPORTE AEROMÉDICO E NOVOS RECORDES
NOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, O GOVERNO DO PARANÁ
INVESTE NA SAÚDE E NA VIDA DE QUEM MORA AQUI.
• O número de transplantes de órgãos triplicou em 6 anos.
• As filas de espera caíram pela metade.
• Passamos do 10º para o 2º lugar no ranking nacional de doação de órgãos.
• Mais de 7.500 atendimentos com aviões e helicópteros para transporte de pacientes e órgãos.
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