JANEIRO 2018

www.cienciaefe.org.br

ANO 19 - Nº 215

PUBLICADO COM APOIO DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

MOSTEIRO DO
ENCONTRO
Um lugar de paz, reflexão e
espiritualidade. Conheça. Vale a
pena. PÁGINA 06

ESTRESSE PÓS FÉRIAS - ABULIA

PÁGINA 02

QUEM APOIOU O NATAL DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ
PÁGINA 04

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018 - CONTRA A VIOLÊNCIA

PÁGINA 09

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | JANEIRO 2018 | 1

SAÚDE

NESTA EDIÇÃO:

MOMENTO DE PAZ
No meio da agitação da vida, com tantas incertezas e necessidades, ansiamos por momentos de paz,
um verdadeiro alívio à correria da vida. Nada como
um retiro onde é possível ‘desligar-se’ do dia a dia e
suas pressões. Um lugar onde é possível recarregar
os valores espirituais. É o que o Mosteiro do Encontro, situado em Areia Branca dos Assis, Mandirituba,
Paraná, 70 quilômetros ao sul de Curitiba.
Quem esteve lá foi o presidente do Instituto Ciência e Fé de Curitiba, Aroldo Murá G.Haygert. Foi uma
experiência de refrigério espiritual que dispensa prérequisitos religiosos. Tão revigorante que resolveu
compartilhar com os amigos leitores.
Aqui, do lado de fora, sem da paz e reﬂexão, a situação é degradação social a ponto de preocupar todos
os setores de nossa sociedade. É o caso do tema da
Campanha da Fraternidade 2018, determinado pela
CNBB: “Fraternidade e Superação da Violência”.
A violência nos atinge de todos os lados. O abismo
socioeconômico, cada vez maior. A crise econômica a
relegar grandes parcelas da população ao desespero
na luta pela sobrevivência. Os preconceitos, cada vez
mais presentes, apesar da dita ‘evolução’ sociocultural, resultando na violência doméstica, sexual, contra a mulher e crianças, o tráﬁco de drogas e seres
humanos, o negro, o trabalhador no campo e muito
mais. Tem solução para isso? A CNBB acredita que
é necessária uma mudança de postura e de mentalidade. Este é o ano de reﬂexão e ação pelo ﬁm da
violência.
No Paraná, graças ao apoio de muitos amigos, o
Instituto Universidade Ciência e Fé de Curitiba pode
dar a centenas de pessoas um Natal mais digno com
cestas de Natal, presentes e brinquedos. Em nosso
número há um registro de agradecimento a esses
amigos.
O médico Edmilson Fabbri, por sua vez, fez um comentário sobre uma síndrome típica de ﬁm de férias:
a Abulia (estresse pós férias). Para quem sofre desconforto ao voltar das férias é bom lembrar que esse
estado de espírito é comum e muito frequente.
Antonio Celso Mendes continua e sua análise sobre questões do espírito. Desta vez fala sobre o Espírito e a 4ª dimensão. Quais seriam as características
a serem realçadas quando se trata do universo em
quarta dimensão?
Boa Leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

Estresse
Pós Férias
– Abulia
Edmilson Fabbri (*)

Sabe aquela sensação estranha e incômoda de
voltar a trabalhar após as férias? Aquela preguiça
inicial, seguida de desânimo até para se arrumar?
Não se critique e nem se desespere, não é só com
você. Acomete todo mundo em grau variado. Uns
mais, outros menos. Não é uma doença, mas sim,
uma condição fisiológica, também conhecida por
abulia. Ocorre uma mudança na química cerebral, levando à essa depressão do humor. Precisa
alguns dias para “pegar no tranco” de novo. A boa
noticia é que tudo volta ao normal ao cabo desse
período.
Entender como e o porquê disso, foi motivo de
muito estudo. Observou-se que o problema começa antes mesmo do período das férias. Na ânsia
de deixar tudo bem encaminhado para poder tirar
férias “tranqüilo”, normalmente há uma sobrecarga de trabalho anterior. Nos iludimos achando que
se assim agirmos, ao voltarmos as coisas estarão
como as deixamos. Não levamos em consideração
a dinâmica do trabalho e as mudanças rápidas que
a regem atualmente.
Existem estudos que nos mostram que, uma semana após o retorno das férias, 72% das pessoas
reclamam estar tão estressadas quanto antes delas.
Um outro fator que ronda o trabalhador é o
medo de tirar férias. Com as oscilações que nossa
economia vive, o medo em voltar e ver sua vaga
ameaçada, tira o prazer em gozar as férias.
Um estudo feito pela ISMA-BR (Internacional

Stress Management Association), mostrou os três
principais fatores pelos quais as pessoas eram resistentes á tirar férias:
- Medo de voltar e não encontrar mais a vaga;
- Incomodadas por sentirem-se às margens do
processo já que decisões importantes certamente
seriam tomadas na sua ausência:
- Medo que o trabalho fosse absorvido pelos colegas.
Imaginem o sofrimento por antecipação diante
dessas possibilidades.
Pessoas trabalham cada vez mais no afã de garantir seus empregos. Há duas décadas trabalhavase em torno de 45 horas semanais. Hoje chega-se
a 54 horas semanais, praticamente 10 horas por
dia. Claro que para alguns é uma decisão pessoal.
Pessoas que se comportam como “Workaholic”,
não tendo medida para o trabalho, abrindo mão
constantemente de períodos de descanso.
Nesses casos o período de férias passa a ser estressante para essas pessoas.
Uma maneira de minimizar essa situação é a divisão em períodos. Para os liberais é mais fácil, já
os assalariados esbarram no rigor do que a lei prevê. Parar sempre que é possível em períodos de 10
dias emendando feriados, passa a ser uma maneira
dos viciados em trabalho poderem se desligar um
pouco.
Um estudo mostrou que dos 30 dias de férias,
os 10 primeiros funcionam como adaptação. Do
décimo ao vigésimo são as férias verdadeiras, daí
para frente já se prepara para a volta. Resumo da
ópera, verdadeiramente descansa-se 10 dias dos
30 parados.
Então, amigo, se você está voltando das férias
e ainda não conseguiu engrenar na rotina do trabalho, relaxe, você é normal. Esse é apenas seu
período de abulia. Mas se isso persistir muito, ai
sim, vale a pena rever seus conceitos e também o
seu trabalho.

* 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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SAÚDE

O espírito, protagonista da 4ª dimensão
Quais seriam as
características a serem
realçadas quando se trata
desse universo em quarta
dimensão?
Antonio Celso Mendes (*)

Todos nós estamos familiarizados com as três dimensões de nossa sensibilidade, que nos permitem
a percepção dos diferentes objetos:
comprimento, largura e altura são os
paradigmas lógicos que nos capacitam ao exercício de nossos sentidos
corporais, moldando assim todos os
contornos passíveis de serem observados.
Isto não obstante, percebemos
também a existência de um universo
vivo, simbólico e virtual, uma quarta
dimensão da realidade que está acima de nossos cinco sentidos, moldando um mundo abstrato mas nem
por isso menos real, que se situa além
do tempo e do espaço, constituindo o
universo do pensamento, das ideias e
das causas, da ética e da cultura, dos
valores e dos objetivos, aspirações e
propósitos de tudo que existe.
Dessa forma, é justo indagarmos
a origem de tais manifestações, estranhas ao mundo natural, uma propriedade exclusiva da mente humana, mas que impregna o estofo de
toda a realidade, pois que podemos
observar que tudo o que existe só
vem à existência através de um ato
de conhecimento, um momento de
apreensão abstrata das primitivas dimensões ‘objetivas’ que nossa mente
foi capaz de apreender pelos cinco
sentidos.

NOOSFERA

Ora, conceber nossa mente como
possuída por essa capacidade original é reconhecer que a Natureza é
dotada de atributos transcendentes,
atribuídos a nós de uma forma gratuita, a única espécie animal capaz de

captar o sentido primário da criação,
dando-lhe condições potenciais de
experimentar tudo de forma etérea,
eivada de espiritualidade e consistência.
TEILHARD DE CHARDIN (1881/
1955) chamou este universo da 4ª
dimensão de NOOSFERA, derivada
do grego Nous, ou a presença viva
de um Propósito que anima e sustenta a manifestação essencial de todas
as coisas. Dessa forma, quais seriam
as características a serem realçadas
quando se trata desse universo em
quarta dimensão?
1º) Reconhecer o universo como
realidade espiritual, tendo como origem Algo Superior, acima da materialidade aparente, por isso mesmo
um mundo além dos cinco sentidos,
captado exclusivamente por via intelectual, é o reconhecimento do mi-

lagre do surgimento gratuito de tudo
que parece aleatório, do qual se pode
ainda apreender sentido e coerência,
pelas maravilhas de seus fenômenos
inusitados, mesmo que sejam destruidores.
2º) Convencer-se do primado do
pensamento (a consciência) como
princípio do ser é sentir o influxo
permanente de algo perene, a experiência abstrata de que a essência de
tudo não é nossa sensibilidade mutável, mas uma realidade óbvia que
é apenas tautológica: o ser na consciência é de origem primordial (esse
est percipi).
3º) Viver na originalidade do momento, como contraposição permanente à ilusão do tempo, que condiciona tudo a ser algo transitório, pois
o real que existe é apenas esse do
agora, eterno e fugidio no instante.

4º) Inteirar-se da conciliação dos
contrários, que me predispõem a reconhecer que tudo que parece contraditório é apenas o contraste pelo
surgimento do novo, na dinâmica
dos acontecimentos que constituem
a essência de um universo mutável.
5º) Aceitar o universo da fé, revelada em diferentes religiões e inspirada na convicção pela presença do
ESPÍRITO, seja o bálsamo a confirmar nossas convicções contraditórias, mas necessárias no seu revigoramento.

* 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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NATAL SOLIDÁRIO

Veja quem apoiou o Natal do
Ciência e Fé de Curitiba
Aroldo Murá G. Haygert

Dezenas de famílias que moram no distrito
de Areia Branca dos Assis, em Mandirituba,
tiveram um Natal comemorado com refeições melhores do que as usuais. Elas receberam das mãos do padre Jomar, oblato do
Mosteiro do Encontro, cestas básicas, grandes, e doces, como panetones, doações encaminhadas às irmãs pelo Instituto Ciência e
Fé de Curitiba, parte da campanha de arrecadação de gêneros alimentícios feita pelo ICFé
entre seus associados e benfeitores.
Também famílias atendidas pela Igreja Presbiteriana Independente de São José dos Pinhais
(Conjunto Urano, Afonso Pena, reverendo Jean
Seletti) receberam cestas básicas e doces, dentro da mesma campanha do Ciência e Fé.
As doações ampliaram-se, com entregas de
cestas, doces, guloseimas, leite, azeite, cestas de
Natal, em áreas de diversas em Piraquara, como
Planta Deodoro e Planta Suburbana, além de
Curitiba (para família previamente cadastradas).
Com agradecimentos, o Instituto Ciência e
Fé de Curitiba agradece as expressivas doa-

ções natalinas feitas por:

José Haraldo Carneiro Lobo

Luiz Fernando de Queiroz e Eilin;

José Lúcio Glomb e Suely

José Machado de Oliveira,

Antonio Felipe Wouk

Raul Anselmi Junior e Karina

Geraldo Bolda e Jandira

José Candido Muricy,

Antonio Luiz de Freitas

José Dionísio Rodrigues
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BENFEITORES

José Lúcio Glomb e Suely; Luiz Fernando
de Queiroz e Eilin; José Dionísio Rodrigues,
Opus Múltipla; Antonio Luiz de Freitas, Master Comunicação; Antonio Felipe Wouk; Raul
Anselmi Junior e Karina; Cícero de Andrade
Urban e Linei; Luiz Cláudio Vieira; Eduardo
Sganzerla; Jaime Lechinski; Lincoln Fedato (Engevita); Clèmerson Clève (UniBrasil);
Christiano Machado; Rogério Rehme; Eleidi
Freire-Maia; Euclides Scalco; Antonio Carlos da Costa Coelho; José Haraldo Carneiro
Lobo; Antonio Carlos Carneiro Neto; Oscar
Alves; Cida Borghetti; Paulo Nauiack.
O Natal do Instituto Ciência e Fé de Curitiba, contou também com doações de José
Candido Muricy, Elizabeth Castor e Edmilson
Mário Fabbri.
Centenas de pessoas se beneficiaram com
cestas básicas e outros alimentos, resultantes
das doações.

Antonio Carlos Costa Coelho

Paulo Nauiack;

NATAL SOLIDÁRIO

Elizabeth Castor

Edmilson Fabbri

Linei Urban e Cícero Urban

Cida Borghetti;

Luiz Cláudio Vieira

Eduardo Sganzerla

Jaime Lechinski

Lincoln Fedato

Clèmerson Clève

Christiano Machado

Rogério Rehme

Eleidi Freire-Maia

Euclides Scalco

Antonio Carlos Carneiro Neto

Oscar Alves;

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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MOSTEIRO DO ENCONTRO

A 70 quilômetros de Curitiba, monjas repetem o ‘Ora
et Labora’ de São Bento. Acolhem os visitantes como
“outro Cristo”, em parte graças à doação de uma
desconhecida que acolheram. O espaço é de refrigério
espiritual, dispensa pré-requisitos religiosos

Silêncio
Alimentador
Aroldo Murá G. Haygert (*)

S

entado na última fila dos
bancos, enxergo de imediato duas fisionomias amigas,
amizades comigo iniciadas há 50
anos, as madres Chantal, 96, e Teresa Paula,77.
Entoam o gregoriano, infelizmente sem o latim. Em seguida, avisto
madre Ana Maria, prioresa da casa,
e irmã Elizabeth, a hospedeira. Com
elas estão mais sete monjas e uma
postulante, candidata ao claustro,
jovem na casa dos 30 anos, formada
em Publicidade e Propaganda.
Estamos no segundo domingo do
Advento de 2017, período litúrgico
de preparação do Natal na Igreja Católica e no Mosteiro do Encontro, da
ordem beneditina (OSB), localizado
desde 1999 em Areia Branca dos Assis, Mandirituba, Paraná, 70 quilômetros ao sul de Curitiba.

NO PINHEIRINHO

O Mosteiro do Encontro nasceu,
eu acompanhei passo a passo seu
nascimento, em 1968, no bairro do
Pinheirinho, em Curitiba, de onde as
monjas acabaram em 1999 "expulsas" pelo avanço da cidade e todos
os adendos secularizantes, como o
barulho, a violência...
Lá tudo fora construído em boa
madeira e com bom gosto, na capela
e no altar, no claustro, na hospedaria.
Quando rememoro aquele cenário,
que depois de 1999 foi entregue a
outra obra católica (dedicada a recu6

peração de drogados), revejo aqueles
tempos pioneiros como num filme.
E neles 'reencontro' a belga irmã
Ana (in memoriam), uma teóloga e
intelectual de rara cepa, altiva e receptiva, racional e mulher de fé, crítica e caridosa, presidindo reuniões
com profissionais liberais, professores
universitários, crentes e descrentes,
interpretando realidades sagradas e
das ciências humanas, as sociais especialmente; irmã Margarida, dona
de voz maravilhosa, que hoje vive no
mosteiro filial de Itacoatiara, depois
de ter morado por 8 anos no mosteiro
de Belém, Palestina/Israel; irmã Danielle, belga, lépida, jovem, alegre,
que fico sabendo ter morrido.
Irmã Teresa Paula, portuguesa, me
ajuda nessa recomposição do cenário humano de outrora. Por vezes,
corrige ou amplia minhas rememorações. Ela fez parte do grupo inicial
em Curitiba, depois foi eleita madre
do mosteiro co-irmão de Portugal e
chegou a presidir mundialmente a
Congregação das Beneditinas "Regina Apostolorum" (OSB), à qual filiase o Mosteiro do Encontro.
Essa Congregação beneditina tem
centenas de mosteiros, por todos os
continentes.

REUNINDO A
VIZINHANÇA

A capela do Mosteiro de Encontro,
que não é pequena, está cheia nesse
Segundo Domingo do Advento de
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O mosteiro oferece paz, reﬂexão, contemplação e repouso espiritual

2017, talvez com umas 120 pessoas
de todas as idades. Prevalece gente da
vizinhança, trabalhadores rurais e pequenos agricultores, alguns dedicados
à fruticultura, especialmente ameixa.
E desempregados, muitos dos quais
recorrem às irmãs até em busca de
alimento, remédios, conselhos.
Há, também, gente fazendo retiro
no local, e um grupo de jovens do
movimento nacional católico TLC,
braço de Fazenda Rio Grande.
Os moços do TLC estavam surpresos – disseram-me depois da missa
– por encontrar aquele espaço de reflexão, contemplação e repouso espiritual.
Diante da proximidade 'tão distante', entre a cidade de origem dos

jovens e o mosteiro, concluo que as
irmãs continuam as mesmas: não fazem relações públicas. Apenas têm
uma primorosa página na Internet,
cujo objetivo é claro: indicar a sua
existência, e apontar o do endereço.
Com dosadas sugestões sobre as excelências da clausura.
As monjas recebem hóspedes para
retiros (na pequena hospedaria, mediante agendamento) e visitantes,

* 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

MOSTEIRO DO ENCONTRO

Ambiente campestre convita à reﬂexão espiritual

todos como "outro Cristo". Tudo de
acordo com o que preceitua a Regra
de São Bento, o pai da vida monástica do Ocidente, que viveu no século
5, não muito distante de Roma, no
mosteiro em Monte Cassino, patrimônio cultural da humanidade.

ACÚSTICA É
SECUNDÁRIA

Fico atento à prédica de padre Jomar, um acolhedor setentão francês
que, há pelo menos 45 anos vive no
Brasil. O sotaque é forte, o sermão é
didático. Só observador mais atento
percebe que o sacerdote o trouxe escrito.
A capela pede madeiras e outros
elementos que ajudariam na propagação da boa acústica. Mas acústica
não é prioridade diante daquele espaço de refrigério monástico.
O cenário litúrgico é único, cativante: as vozes, os gestos de louvor
das monjas, a comunhão entregue
em vinho e pão com a compunção
de quem mostra intimidades com o
Sagrado, tudo ali dá espaço a conexões com o celestial.
O coreografar momentos de mis-

térios transcendentais é mesmo uma
especialidade das beneditinas. De alguma forma,
penso, elas estão repetindo bem mais do que determinações da Regra de
São Bento.
Por certos momentos,
chego a compará-la aos
primeiros monges do
deserto, século primeiro
de nossa era, pela simplicidade e vigor de suas
presenças compenetradas. Eles habitaram Síria,
Palestina, Egito, Turquia.
Eram cenobitas, (de vida
comunitária) ao lado dos
eremitas, como o grande
Antão. Foram chamados
'terapeutas do deserto".

pelo padre Jomar, o francês que divide sua semana entre Curitiba e o
Mosteiro do Encontro.
No mosteiro, o padre vive num
eremitério, absolutamente isolado,
espaço mínimo em que cabem cama,
mesa de leitura, cadeira e banheiro.
Jomar, acredito, deve ter sido um
dos tantos frutos europeus que chegaram ao Brasil logo depois do Concílio Vaticano II, atendendo ao apelo
de João XXIII para viessem ser missionários nas Américas. Eram os chamados 'missionários de João XXIII".
A incumbência de Jomar foi mais
ampla: deveria também garantir a
expansão da sua família religiosa,
a Congregação de São Pedro e São
Paulo, a dos chamados padres operários. Hoje há apenas um candidato
solidamente encaminhado para atuar
como padre no meio operário. É preparado por Jomar em Curitiba. Ninguém arrisca palpite sobre o futuro
dos padres operários.
Padres em fábricas me lembram
o antológico livro "Les Saints vont
à l'Enfern", de Gilbert Cesbron, que
li em 1955, testemunho da odisseia
desses apóstolos em meio ao justificado materialismo do operariado
francês daqueles dias. E que só se

acentuou nos dias de hoje.
Pela congregação de Jomar passou
em Santo André, SP, um nome que
depois seria paradigmático da vida
contemplativa no Brasil no século
20, irmão Manú.
Tendo chegado já padre à trapa, ele
fez nos anos 1980 seus votos monásticos no Mosteiro Trapista de Nossa
Senhora do Novo Mundo, em Campo do Tenente. Acabou vivendo seus
últimos 20 anos numa abadia trapista
em França, onde, sei, era muito solicitado para aconselhamento e testemunhos. Teve uma vida rica cultural
e espiritual, como poucos, além de
ter sido privilegiada testemunha dos
anos 1960.
Quando encontrava frei Betto em
Curitiba, ele sempre me pedia notícias
de Manú, o nordestino, seu amigo e
sua admiração. "Uma preciosidade",
sentenciou, certa vez, frei Betto sobre
o monge morto há 3 anos em França
sem nunca ter voltado ao Brasil.

CHANTAL É UM IMÃ

Ana Maria foi escolhida prioresa
quando a suíça madre Chantal, depois de 2008, já em Mandirituba,
deixou o comando da casa em que
ela fundou e foi mola mestra. E gran-

PADRES
OPERÁRIOS

A fila da comunhão
daquele domingo do
Advento
praticamente
envolve todos os presentes, muitos dos quais são
atendidos pastoralmente

Dom Joaquim Zamith e madre Chantal no Mosteiro do Encontro
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MOSTEIRO DO ENCONTRO

Madre Chantal com Aroldo Murá e amigos

de imã – ao lado de Irmã Ana, a intelectual -, na atração de uma elite de
profissionais liberais e políticos que
recorriam ao Mosteiro do Encontro,
no Pinheirinho.
Os frequentadores do Encontro
eram muitos. Nomes com o Euclides
Scalco, depois um sólido constituinte
de 1988, professor Newton FreireMaia e professora Eleidi Freire-Maia,
Leonor Demeterco de Oliveira, Regines Prochmann, José Lamartine Correa de Oliveira – uma lista ampla, em
que se incluíam sacerdotes de todo o
Brasil, bispos, teólogos.
Alma fundadora do Mosteiro do Encontro, madre Chantal está bem presente nos seus 96 anos. Alquebrada
fisicamente, dependendo de atendimento 24 horas dado por enfermeira
e pelas suas irmãs, Chantal é a melhor
prova de um DNA privilegiado. O
olhar vivo, a fisionomia linda, conversa e quer saber dos amigos, interessase pelo país e seu futuro. É dona de
uma memória presente impressionante. E a passada, então, preciosa.
Mas pouco, muito pouco, mesmo quando bem-disposta em outros
tempos, consegui que falasse de sua
odisseia de missionária na África.
Conheci, por terceiros, fragmentos
de sua vida de jovem bem-nascida e
bem-educada, de família 'distinta' na
vida da Suíça, em solo africano.
O que se sabe certo é que Chantal viu barbaridades e teve a sua vida
e de suas irmãs de claustro em risco
naquelas terras, numa das muitas lu8

Participação nos rituais espirituais

tas intestinas tribais que viu de perto.
Congo Brazzaville? É possível. Congo
(ex-belga), também possível.

DOAÇÃO DE MADAME
SKODA

Em 2008, quando as monjas inauguraram o amplo Mosteiro do Encontro, em Mandirituba, me lembro de
uma grande presença de europeus,
suíços, belgas, franceses na celebração religiosa. Formavam democrática
parceria com a população local e com
os convidados de outras cidades.
Para mim, foi notável a confirmação que lá tive: a obra, erguida sob
25 hectares em Areia Branca do Assis, foi possível porque o ponto de
partida de tudo esteve num cheque
de US$ 100 mil dólares deixado nas
mãos de Chantal por uma personagem até então desconhecida, a checa
madame Skoda.
A doação foi inesperada retribuição
que a milionária, uma das descendentes dos Skoda fundadores da indústria de automóveis (hoje do grupo
Volkswagen), deixara pela acolhida
que tivera das monjas, na antiga casa.
A benfeitora foi representada, na
inauguração, por meio de dois executivos suíços.
Na festa conheci familiares de
Chantal, uma linhagem de tradicionais da política e finanças da Confederação Helvética. Um cunhado
dela foi um dia ministro da Fazenda
da Suíça.
Para mim, a Chantal de 50 anos
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passados permanece a mesma, embora as limitações físicas explicáveis
pela idade. Quando ela me diz – "Senhor Aroldo, que prazer em reencontrá-lo", revivo flashes do velho endereço do Pinheirinho.
Hoje, em meio às assustadoras mudanças no mundo ocidental, começadas – coincidência? - naquele 1968
do início do mosteiro, continuo com
a mesma percepção dessa mulher. Ela
é uma líder. E ainda fértil modelo de
ser humano que já vive, de alguma
forma, "na casa do Pai", como diz, em
tom bíblico, padre Joseph M.
No entanto, ao me despedir de
nosso breve encontro, ela mostra-se

O Mosteiro do Encontro

muito mais preocupada com o hoje
visível no entorno. Concorda que a
população ao derredor cresceu muito, desde que chegaram a Areia Branca. Diz que assim sempre acontece
com os mosteiros beneditinos.
É uma espécie de 'predestinação".
Uma espécie de ‘estava escrito'.
Quando me despeço beijando a
mão dessa mulher especial, confirmo
uma velha certeza: Chantal continua
encarnando a imagem do chamado
empoderamento feminino. Com amplo domínio de seu poder de conquista e comando, renovador e benfazejo. Uma raridade.
Nada a acrescentar.
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A violência na
história do Brasil
Não é fato pontual a violência no
Brasil. Desde o período colonial foi
sendo imposto um arranjo social no
qual certas categorias de pessoas recebiam um tratamento melhor do que
outras. A ideia de que o colonizador
branco era superior aos índios e negros foi adquirindo formas diferentes,
à medida que mudanças importantes
aconteceram nas estruturas social e
política nacionais. Esse movimento
de produção e reprodução de desigualdades, gerador de tantas formas
de violência contínua. Na Maior parte da história do País, as políticas de
governo (ou a falta delas) contribuem
para reforçar essa disposição das relações de poder, de modo que vão
se consolidando privilégios aos quais
determinadas categorias sociais têm
possibilidade de acesso.
A corrupção é a expressão de que
o dinheiro está em primeiro lugar, e
a dignidade das pessoas e o bem público, em segundo. A corrupção trai
a justiça e a ética social, compromete
o funcionamento do Estado, leva ao

descrédito das instituições públicas e
à não participação do povo na política. A corrupção, o desvio dos recursos públicos, enfraquece as políticas
sociais, marginaliza os pobres.
A indiferença frente ao sofrimento
do povo contribui para a sensação
hoje tão disseminada de que a política é uma atividade de corruptos, já
que boa parte dos políticos aparece
mais preocupada com seus objetivos
egoístas do que com seu papel de
representar os interesses da população.

DESIGUALDADES
SOCIAIS E A
ECONOMIA

Nas tentativas de se compreender
o fenômeno da violência, não parece
razoável omitir o papel desempenhado pelo modo como se dão, hoje, as
relações econômicas. Ao gerar exclusão e perpetuar desigualdades sociais, a economia produz violência e
morte. A competitividade, tal como
praticada hoje, converte-se facilmen-

Ao gerar exclusão e perpetuar desigualdades sociais, a economia produz violência e morte.

te em uma forma mal disfarçada de
egoísmo e de indiferença frente ao
outro. Esse modelo econômico deixa
para trás, as margens do desenvolvimento, grande parte da população
que fica sem trabalho, carente de
qualquer perspectiva de vida.
Estudos apontam que apenas 62
pessoas detêm o mesmo dinheiro
que a metade mais pobre da humanidade. Essa desigualdade se torna ainda mais impressionante quando se
considera que os mais ricos correspondem a 1% da humanidade, mas
detêm 99% das riquezas.
A desigualdade gera violência. Isso
não quer dizer que os excluídos reajam violentamente. Bem mais grave
do que isso, o sistema econômico
pautado na promoção da desigualdade produz violência, na medida em

que favorece o bem-estar e uma pequena parcela enquanto nega oportunidades de desenvolvimento a milhões de pessoas.

VÍTIMAS DA
VIOLÊNCIA NO BRASIL
V 

A violência racial no Brasil é uma
situação que faz supor uma forte correlação entre as três formas de violência (direta, estrutural e cultural).
Os casos de violência direta parecem
ser o resultado mais concreto e evidente de questões socioeconômicas
históricas, além de deixarem entrever representações culturalmente
produzidas e já naturalizadas a respeito da população negra, do índio,
do migrante e, mais recentemente,
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Falta de oportunidades e educação empurra jovens ao narcotráﬁco

O tráﬁco de armas aumenta assustadoramente, sem que haja repressão efetiva

também do imigrante. Essas e outras
formas de preconceito se configuram
como racismo, caracterizado pela
suposição de que existam raças humanas distintas e de que umas são
superiores a outras.

masculino (93,03%). Esses números
fazem do assassínio de jovens uma
questão que ultrapassa os limites das
políticas de segurança e a transformam em um problema de saúde pública e de civilidade.

V  


V 
  

crianças e adolescentes.
De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef),
não há dados que revelem a extensão dessa forma de violência. Muitas
situações de agressão são naturalizadas e não chegam a ser nomeadas
como casos de violência: são percebidas como práticas normais da educação e da convivência familiar. O
abuso sexual, os ataques verbais ou
físicos e a negligência constituem as
formas de violência mais comuns enfrentadas por crianças e adolescentes
no ambiente doméstico. A pobreza é
uma das piores formas de violência
que uma criança pode enfrentar, visto que tem impacto em sua vida da
forma mais ampla possível.

Os homicídios são a principal causa de morte, entre jovens de 15 a 24
anos. Dados referentes ao ano de
2011 mostram a gravidade da tragédia. Naquele ano houve, em todo o
País, mais de 52 mil mortos por homicídio. Desse total, mais da metade
das vítimas eram jovens (52,63%).
Dentre tais jovens vitimados, a imensa maioria era composta por negros
(71,44%), majoritariamente do sexo

As vítimas de homicídio são, em
maior parte, homens. Porém, entre
2001 e 2011, o aumento de assassinatos de homens foi de 8,1%, enquanto que os assassinatos de mulheres cresceram 17,2%. Portanto, o
homicídio de mulheres passou, nesse
período, por uma tendência de alta.
No caso da violência contra as mulheres, repete-se a mesma tendência
nacional: as negras em maior número estão entre as vítimas de violência.
O Mapa da Violência registra que,
no ano de 2014, diariamente, 405
mulheres demandaram atendimento
médico em unidades de saúde por
terem sofrido algum tipo de violência
doméstica, sexual ou outras formas
de agressão. A cada três vítimas de
violência, duas eram mulheres.

V 

Aos índios, vítimas do massacre pelos grileiros
de terras e da violência, sobra o suicídio

10

A violência contra a mulher ocorre, principalmente, dentro de casa.
71,8% das agressões registradas pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) em
2011 aconteceram no domicílio da
vítima. Frequentemente, o agressor
é o parceiro ou ex-parceiro (43,3%).
Outro grupo que é alvo de violência dentro de casa é composto pelas
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E  
 

No mundo inteiro, o tráfico de pessoas é, atualmente, uma das formas
mais violentas de exploração do ser
humano. Trata-se de uma modalidade
de crime organizado transnacional,
fortemente atrelada a exploração sexual, ao comércio de órgãos, a adoção
ilegal, a pornografia infantil, as formas
ilegais de imigração com vistas a exploração do trabalho em condições
análogas à escravidão, ao contrabando de mercadorias, ao contrabando
de armas e ao tráfico de drogas.

V  
  
  

No Brasil, a violência no campo

tem suas raízes no passado colonial.
Além do genocídio indígena e da tragédia homicida que foi a escravidão,
o País se muniu, durante os séculos
19 e 20, de instrumentos legais para
privar pobres e afrodescendentes do
acesso à terra. Esse bem comum foi
destinado prioritariamente a formação dos grandes latifúndios, enquanto os mais pobres foram submetidos
a trabalhos extenuantes sem receberem em troca qualquer garantia social. Essa violência e injustiça, que
predominou por décadas, vem se intensificando em tempos recentes.

V  

Por ano, o narcotráfico movimenta
mais de 400 bilhões de dólares, sendo um dos setores mais lucrativos da
economia mundial. A guerra às drogas criminaliza o pequeno varejista
e o usuário e favorece os grandes
empresários de drogas e o Sistema Financeiro Internacional (SFI). Segundo o Fundo Monetário Internacional
(FMI), em 2008, cerca de 352 bilhões
de dólares do comércio de drogas foram absorvidos pelo sistema bancário do planeta.
Ao invés de os governos nacionais e os sistemas internacionais de
combate as drogas somarem esforços
no combate a produção e distribuição das drogas, onde se encontram
os grandes traficantes, a política de
repressão às drogas está seletivamente direcionada aos usuários e microtraficantes. Eventualmente, para
ludibriar a sociedade, prende-se um
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A violência doméstica, principalmente contra a mulher vem crescendo

grande negociante desse lucrativo
comércio sem, contudo, extirpar sua
rede poderosa de relações criminosas. O resultado da guerra às drogas
produziu, em termos mundiais, o incremento da indústria armamentista;
mais mortes em conflitos entre policiais, usuários e traficantes; mais prisões; mais criminalização de estratos
sociais empobrecidos.

I  


Frente a crescente sensação de
insegurança, de medo e da ameaça
real causados pela violência, os instrumentos estatais de controle e repressão social vêm aumentando em
todo o mundo. A responsabilidade
pelo enfrentamento das causas e
das consequências da violência é
de todos: os indivíduos, a sociedade e, fundamentalmente, o poder
público, representado pelos três

A isso soma-se a violência sexual em todas as idades, e o tráﬁco humano

poderes do Estado. Nesse sentido,
para tratar do controle da violência
e da promoção da paz, é preciso
discutir a legitimidade das instituições encarregadas da aplicação das
leis penais.

governo, cuja instituição se encontra
fortemente abalada pelo fato de não
haver se mostrado, ao longo de décadas, capaz de garantir segurança
e, ao mesmo tempo, de fortalecer a
cidadania.

P  

V   
.

Na superação da violência, a polícia é uma presença que deve ajudar.
As frequentes denúncias de corrupção policial e de práticas ilegais, adotadas supostamente ao se imporem a
lei e a ordem, geram um sentimento
ambíguo na população.
É comum que se enxergue, como
única solução para o problema da
violência, o aumento do policiamento e o recrudescimento das leis
penais. Por outro lado, persiste a
desconfiança nos órgãos responsáveis pela ordem e pela segurança. A
desconfiança em relação as forças
policiais se transfere também para o

Há que se constatar a atuação militante que a mídia vem adquirindo na
política contemporânea. Os diversos
canais da grande mídia cumprem,
entre outros, um papel simbólico na
criação do pensamento único. Ao
invés de primarem pela apresentação do fato e, eventualmente, pela
análise que permite entendê-lo mais
amplamente, ofertam leituras prontas
e acabadas como se aquele fosse o
único ponto de vista válido. Tem-se
criado a ideia de que a opinião externada pelo veículo de comunicação
coincide com o próprio fato. Programas sensacionalistas prestam um
desserviço ao promoverem a espetacularização da miséria e da violência
e ao disseminarem o punitivismo e a
vingança. Nesse sentido, a mídia não
ajuda a superar a violência, mas sim
a alimentá-la.

R  .

Manter os trabalhadores rurais na ignorância e semiescravidão só gera mais violência

Quando as pessoas se reúnem em
comunidade e na identidade de suas
crenças, elas reforçam os laços que
as unem e se reconhecem como irmãos, irmãs e semelhantes. A religião
é um elemento de coesão social, que
otimiza o capital social das comunidades.
Assim, as religiões - que têm em
comum a promoção da vida, da liberdade, da justiça e da solidarieda-

de - podem constituir fundamental
instrumento para a promoção de uma
cultura da paz e da vida. Dito de outro modo, as religiões são mecanismos importantes de mobilização social no enfrentamento da violência e
da criminalidade. Elas podem ser um
contraponto positivo frente a onda de
morte que toma conta da sociedade.
Também é possível, contudo, que a
experiência religiosa se converta em
uma forma de violência. No Brasil,
tem sido comum que a intolerância e
o fanatismo religiosos se concretizem
no desrespeito a liberdade de expressão, nas agressões físicas a pessoas e
a monumentos e símbolos religiosos.
As religiões de matriz africana são as
que mais sofrem perseguição e intolerância.

V 
.

Com o aumento significativo de
acidentes e mortes e o agravamento da violência no trânsito, a Organização das Nações Unidas (ONU)
proclamou a Década de Ação pela
Segurança no Trânsito 2011-2020,
com o intuito de implementar planos
regionais, nacionais e internacionais
para reduzir os acidentes e as vítimas. Em 2012, quase 41 mil brasileiros perderam a vida nas estradas.
As principais causas da violência no
trânsito são evitáveis. Eis as mais conhecidas: dirigir sob efeito de álcool
ou de entorpecentes, trafegar em velocidade inadequada, inexperiência
na direção, falta de atenção e de manutenção no veículo.
(Extraído do Texto-Base da Campanha da Fraternidade - 2018. Brasília,
DF Edições CNBB, 2017, pp. 24-46).
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NÃO TROPECE NA LÍNGUA

PASSOU PELO RIO GRANDE
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *

Uma regrinha que vale a pena lembrar: a palavra rio, quando se refere a um curso d’água, deve ser grafada com inicial minúscula, mesmo quando junto
de um nome próprio. Apenas o nome em si do rio terá inicial maiúscula:
Os limites físico-geográficos entre os municípios
de Florianópolis e São José foram estabelecidos
pela Lei 247/48, considerando o limite do rio
Araújo.

esse detalhe que permite distinguir uma coisa da
outra. As mesmas frases trazem diferente informação a partir da mudança de minúscula para
maiúscula:
Passou pelo rio Grande. [curso d’água]
Passou pelo Rio Grande. [cidade ou Estado]

Deixemos a maiúscula para descrever uma localidade, uma cidade, um território qualquer. É

Adorei o rio. [curso d’água]
Adorei o Rio. [cidade]
Chuvas transformam o rio Vermelho em lamaçal. [curso d’água]
Chuvas transformam o Rio Vermelho em lamaçal. [localidade na Ilha de SC]

RERRATIFICAÇÃO
Orandina Vieira, de Florianópolis/SC, solicita explicação sobre a palavra rerratificação, que ela tem visto em documentos antigos escrita também de outras
formas: re-ratificação e re/ratificação.
Esse termo normalmente é aplicado a convênios
em que se deseja retificar alguma cláusula, ratificando o restante do documento. Portanto o “re”
inicial é uma redução de retificar, e não o prefixo
re- [repetição, movimento para trás], como dá a
entender a grafia rerratificação. A princípio – ou

para quem não é do ramo – parece que se vai fazer
uma nova ratificação, o que seria uma redundância, já que ratificar quer dizer “reafirmar, confirmar, corroborar”.
Pela lógica, então, seria correto escrever re/
ratificação ou re-ratificação, como muito se fez

enquanto não havia registro formal. No entanto,
já se começa a reverter o erro implícito na grafia
rerratificação – alguns tribunais estão escrevendo
reti-ratificação, termo que por certo estará nos dicionários em futuras edições.

DE/EM FÉRIAS E REGÊNCIA DE PROCEDER
--- É melhor dizer ele está de férias ou ele está em férias? Proceder à apuração ou a apuração? F. S., Campo Grande/MS
I. Pode-se dizer das duas maneiras:
Ele está em férias. Vou entrar em férias.
Ele está de férias. Vou entrar de férias.
Mas basta você acrescentar um adjetivo às férias
para que se reduzam as opções – aí só se deve usar
a preposição em:

II. Conforme a norma-padrão, na acepção de
“realizar, executar, levar a efeito” o verbo proceder é transitivo indireto, o que significa que ele
sempre se liga ao seu complemento através de
uma preposição – A, no caso: quem realiza algo
procede a alguma coisa. Assim, com objeto indireto no masculino, temos a seguinte construção
de frase:
Vão proceder a um rigoroso inquérito sobre os
bingos no país.
O Ministério vai proceder ao levantamento de
todos os gastos na área.

Os trabalhadores das indústrias têxteis entrarão
em férias coletivas amanhã.
Sairemos em férias regulamentares... e merecidas!

Na versão feminina fica:
O juiz deve proceder a uma nova convocação
dos depoentes.
A junta procedeu à apuração dos votos.

* 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.
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Sua Biblioteca

ALZHEIMER
A doença e seus cuidados
Alessandro Ferrari Jacinto, Marisa Folgato

HISTÓRIA DOS CRIMES E DA VIOLÊNCIA NO
BRASIL
Mary Del Priore, Angélica Müller (Orgs.)

CADERNO DE EXERCÍCIOS DE COMUNICAÇÃO
NÃO VERBAL
Patrice Ras

NOVAS SEMENTES DE CONTEMPLAÇÃO
Thomas Merton

Este é um livro de histórias reais que a gente
escuta cada vez com mais frequência em rodas de
amigos e mesmo em conversas com desconhecidos. Relatos que invariavelmente começam com
queixas sobre falhas de memória e seguem para o
diagnóstico que ninguém quer ouvir: é Alzheimer.
É também uma obra com dados técnicos de
qualidade.
Páginas: 132
Preço: R$23,00

Nesta coletânea, autores de diversas áreas buscam compreender os mecanismos que colocam
em marcha no país a violência em suas variadas
manifestações. Este mosaico histórico de crimes
e violência presentes em nossa sociedade – praticados em diferentes tempos, de variados modos
e em diversas esferas – pretende convidar o leitor
à reﬂexão.
Páginas: 485
Preço: R$74,00

O essencial da comunicação é não verbal: as palavras são apenas o revestimento da mensagem,
a parte visível do iceberg. Se constituiu de gestos,
mímicas, variações imperceptíveis na entonação
da voz, atitudes, todo um conjunto de parâmetros
que a maioria das pessoas não domina, mas que
dá muito mais informações do que as palavras
pronunciadas.
Páginas: 64
Preço: R$ 15,00

Este livro expressa as preocupações mais ou menos presentes a todos os contemplativos - admitidas
as diferenças de temperamento e personalidade.
Não tem outra ﬁnalidade ou ideal em vista senão
o que deve ser a realização normal da vida cristã
da graça. Portanto, tudo o que é dito aqui pode ser
aplicado a qualquer pessoa, não só no mosteiro,
mas também no mundo.
Páginas: 272
Preço: R$ 55,10

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

Praça da Sé, 108-Térreo
São Paulo / SP-(11) 3107-2623
http://editoraunesp.com.br/

DEUS QUER, O REI ORDENA, A OBRA NASCE:
o casamento nas partidas de Afonso X
Luísa Tollendal Prudente

HISTÓRIA, ARTE E PRESERVAÇÃO DO
PATRIMÔNIO CULTURAL
A imaginária da Paixão de Cristo da Ordem
Terceira do Carmo de Ouro Preto (MG)
Lia Sipaúba Proença Brusadin e Maria Regina
Emery Quites

DIÁLOGO
Superação da Violência
(Campanha da Fraternidade 2018)

O casamento tem uma importância central na
história do ocidente cristão. Este livro nos conduz
pelos meandros da construção da ideia de casamento, na baixa Idade Média, mas numa perspectiva que se afasta das abordagens institucionalistas,
oferecendo ao leitor a possibilidade de compreender o matrimônio como fruto da sociedade, uma
instituição na história.
Páginas: 300
Preço: R$ 54,00

Na América Portuguesa, durante o século XVIII
e início do XIX, na Capitania de Minas, a religião
cristã foi perpetuada por suas imagens devocionais. O livro tem como ﬁnalidade analisar as representações iconográﬁcas, as técnicas e materiais
das esculturas da Paixão de Cristo, nos retábulos
laterais da nave e retábulo do consistório da Igreja
do Carmo, em Ouro Preto (MG).
Páginas: 201
Preço: R$ 53,00

A revista Diálogo de Janeiro/Março 2018 traz
análises e orientações sobre Campanha da Fraternidade em 2018. Enumera as várias expressões
de violência, como a racial, sexual, traﬁco humano,
contra povos indígenas, quilombolas e trabalhadores rurais; também no trânsito, policial, na grande
mídia, religiosa (fanatismo e intolerância), entre
outras.
Páginas: 68
Preço: 15,00

Editora Prismas
R. Morretes, 500 - Portão,
Curitiba, PR - (41) 3030-1962
Loja virtual: editoraprismas.com.br/
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FAMÍLIA CRISTÃ
Campanha da Fraternidade de 2018 –
Fraternidade e Superação da Violência
A revista começa o ano com o lançamento da
Campanha da Fraternidade. Este ano o tema é
desaﬁador, pois vivemos “tempos nebulosos”, onde
a violência toma conta do Brasil (e do mundo).
Traz contribuições para compreensão da situação
e elementos práticos, como material para leitura e
reﬂexão na época de quaresma.
Páginas: 76
Preço: R$ 11,00

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

A FILOSOFIA DE PEIRCE
Enquanto Fundamento da Ética do Discurso em Habermas
José Luiz Zanette
Este livro tem um especial e primário mérito. Ele vem cumprir a
missão nada trivial de sumarizar os itinerários dos pensamentos ﬁlosóﬁcos de Peirce e Habermas, autores que demandam
contínua pesquisa em âmbito mundial e sobre os quais, deve-se
ressaltar, existem interpretações acentuadamente divergentes.
Páginas: 368
Preço: R$ 40,00
Pc Rui Barbosa, 599 - Curitiba
(41) 3223-6652
Loja Virtual: http://www.paulus.com.
br/loja/

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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ENERGIA
PARA IR
ALÉM DAS
FRONTEIRAS.
Energia não é uma coisa que a gente
consegue ver, mas conseguimos sentir
toda vez que observamos o trabalho de
geração da Copel. Sempre pensando
em aumentar a atuação na geração
de energia limpa e renovável, a Copel
construiu as usinas Mauá, Cavernoso 2
e Colíder. Mas a capacidade de geração
de energia para os paranaenses não
acaba por aí, ainda estão em construção
as novas usinas Baixo Iguaçu, Figueira
e 28 parques eólicos.
O programa de expansão da Copel
concluiu mais 1.700 km de novas linhas
de transmissão para levar cada vez mais
energia de qualidade para
o maior número de pessoas.
Como você já pôde sentir, energia
é igual a orgulho. Orgulho que
todos os paranaenses sentem de
ter uma empresa como a Copel aqui
desenvolvendo o nosso Estado.
ISSO É ENERGIA. ISSO É COPEL.
ISSO É TRABALHO DO GOVERNO DO PARANÁ.
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