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saúde

NESTA EDIÇÃO:

STF E O AGRICULTOR FAMILIAR
Desde a promulgação do Novo Código Florestal,
uma lei importantíssima para as atividades agropecuárias e a preservação do meio ambiente, a Lei
12.651, de 25 de maio de 2012, vem gerando um
embate ruidoso entre ambientalistas e ruralistas.
O desfecho chegou os Supremo Tribunal Federal
(STF) com vários pedidos de revisão por conter
pontos inconstitucionais.
No final de fevereiro, a questão chegou ao seu
final, com os votos dos 11 ministros que compõem
o STF, sendo decidido por um voto. O do Ministro
Celso de Mello, que acabou favorecendo ais de 4,5
milhões de agricultores familiares, pois eles não teriam condição de atender as exigências da Lei.
Em 2014 o governo federal amenizou as exigências, favorecendo os agricultores familiares, por
meio do Decreto presidencial 8.235, criando o Programa de Regularização Ambiental (PRA), que a
partir do Cadastro Ambiental Rural (CAR), orientaria a regularização das Áreas de Preservação Permanente (APPs), de Reserva Legal (RL) e de Uso
Restrito (UR), mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação, controlada de
acordo com o tamanho da propriedade e capacidade do agricultor em atender as exigências da Lei.
Assim formou o “efeito escadinha”: Quanto menor
a propriedade, menores as exigências.
Algumas ONGs viram nisto a mão da bancada
ruralista do Congresso Nacional em abrir brechas
no Código para se safarem das penas e exigências
previstas para quem desmata indiscriminadamente. Muitos proclamaram que seria a anistia para
quem desmatou antes de 2008. E isso motivou as
ações de inconstitucionalidade. Evaristo de Miranda, pesquisador da Embrapa, doutor em ecologia e
vice-presidente do Instituto Ciência e Fé, esclarece
os fatos.
Já Roberto Romano alerta para a tendência de
decisões judiciais mais levadas motivos subjetivos
e apela para que respeitem a cidadania. Carlos Alberto Di Franco, por sua vez, levanta algo quase
esquecido: O combate à criminalidade passa forçosamente pela família. A forma educacional no lar
é decisiva. A permissividade e os excessos de violência são fatores a serem considerados.
Boa Leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

Nossa Senhora da Boa Vida
Chega de “algum dia” ou “um dia
desses”. O tempo não para, não
espera a melhor ocasião para passar,
ele simplesmente passa inexorável.
Edmilson Fabbri (*)

D

everíamos dedicar em todos os dias de nossas
vidas, minutos consagrados à essa padroeira,
pedindolhe, principalmente,
sabedoria para vivermos uma boa vida independente dos acasos da materialidade.
Deveríamos à ela
pedir que nos desse a
resiliência necessária
para enfrentarmos as
agruras da vida sem
que isso nos abalasse
tanto.
Certo é que estamos em uma etapa
de desenvolvimento e crescimento como pessoas, sem
ainda aquela devida “iluminação” própria dos Avatares, mas nem por isso precisamos ficar tão reféns dos
acontecimentos do dia a dia para orientarem nossos
humores.
Desperdiçamos tempo demais com lamentações, choramingos e mimimis, devido a situações que não se concretizam, nos deixando irremediavelmente frustrados!!
Com isso dedicamos muito pouco tempo para vida
real. Aquela que, efetivamente deve ser vivida. Aquela
que aí está para nos apaixonarmos, cantarmos na chuva, lermos um bom livro, escutarmos uma boa música,
visitarmos um amigo, rirmos à toa, assistirmos um bom
filme, deitarmos em uma rede, enfim saborearmos efetivamente essa delicia de vida com a qual o universo
nos presenteou.
Guardamos nosso melhor vinho para bebermos em
um dia especial com quem entende de vinho. Nosso
melhor perfume, poucas gotas vez ou outra; A calça
que mais gostamos é a que menos usamos, para poupála para que dure bastante (?!). Aquela camisa cara com-

prada no crediário, ainda esta com a etiqueta da loja.
Chega de “algum dia” ou “um dia desses”. O tempo
não para, não espera a melhor ocasião para passar, ele
simplesmente passa inexorável.
Olhe no espelho, está esperando o quê para finalmente fazer aquela viagem tão planejada e nunca executada? Ora por falta de tempo, ora por falta de dinheiro, ora, ora, ora. Isso mesmo, comece a orar! Nossa
Senhora da Boa Vida há de ouvi-lo, e, um dia, descerá
dos céus com seu manto alvo e cintilante, escoltada por
anjos que a anunciarão em meio a sons de suas trombetas, e ela, ao olhar dentro dos seus olhos, perderá
sua classe e elegância
celestial e lhe dirá
em alto e bom som:
-“Tá esperando o
que, mané???” Quem
sabe ai você acorde
e mude, parando de
guardar tudo para um
dia especial ou para
um melhor momento
etc... etc...
Sabe qual será o
dia especial senão
ouvi-la? O dia da sua
morte! Vestirão em
você aquela calça que tanto adorava mas tinha dó de
usar, junto com aquela camisa que ainda nem tirou a
etiqueta, apesar de ser a sua preferida. Gotas do seu melhor perfume trarão uma doce fragância no ar. Que tal?
Será realmente uma data inesquecível. Ah, sem esquecer daquele vinho maravilhoso guardado a sete chaves
na adega, que seu cunhado que não entende nada de
vinhos tomará em sua homenagem. “Ele gostava tanto
de vinho, dirá”.
Nesse dia sai a Nossa Senhora da Boa Vida e entra
em cena Nossa Senhora da Boa Morte. Opa, desculpe,
não para você, pois só tem uma boa morte que viveu
uma boa vida.

* 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

Os dualismos
não se opõem,
se co-implicam
Como nos demonstra o
anagrama coreano, yang
e yin estão entrelaçados
num gesto de aparente
oposição, sem, contudo,
deixarem de ser
interdependentes.
Antonio Celso Mendes (*)

N

ossa impressão imediata é a
de que os dualismos são realidades antagônicas, opostos
que se contrapõem como excludentes.
Assim ocorre entre o bem e o mal, a vida
e a morte, a saúde e a doença, o sucesso
e o fracasso, o início e o fim, tudo parecendo contraditório. Muitas doutrinas
antigas, principalmente aquelas oriundas
do Oriente, a partir de Zoroastro, consolidaram uma tradição que vê nos dualismos uma oposição radical, como uma

luta perene entre realidades que não se
misturam.
Já o Ocidente, a partir do cristianismo,
tem considerado os dualismos como realidades aparentes e que encontram num
só Criador a hegemonia do Bem, como
momentos dialéticos ou desafios que estão a demandar, constantemente, as suas
superações. Tal é a concepção recorrente
de grandes pensadores, como São Paulo,
Sto. Agostinho, Santo Tomás, Leibniz e
Hegel, entre outros.
Ora, isto demanda uma transformação radical nas formas de encarar os
dualismos, como momentos intrínsecos
à dinâmica da criação, que só existem
como oposições necessárias à colimação
de objetivos que consolidam o melhor,
segundo os propósitos humanos, mas
não indiferentes à ordem natural (sic).
Assim ocorre entre os dualismos vida/
morte, saúde/ doença, como momentos
aparentes de oposição, mas necessários
para manter a dinâmica e o equilíbrio
da criação. Igualmente, tais dualismos

são encontrados também no mundo dos
átomos, cujo desempenho é sempre motivado pela oposição entre partículas positivas e negativas em constante pulsão,
provocando o surgimento da luz. Sem
estes momentos simultâneos de atração
e repulsão, não haveria universo criado.
Como nos demonstra o anagrama coreano, yang e yin estão entrelaçados num gesto de aparente oposição, sem,
contudo,
deixarem de ser interdependentes.
A realidade
maior é a indicação de
que qualquer forma
de dualismo implica
uma realidade complementar que o
integra. Dessa
forma, o dualismo
entre o bem e o mal
demanda a existência
de um estado superior que o
neutralize, conforme o valor que possa
concretizar.
Dessa forma somos conduzidos a considerar que os dualismos estão a serviço
de uma terceira dimensão, um tertius
cuja origem é de natureza não apenas
natural, mas também sobrenatural: uma
tese, antítese e síntese semelhantes à realidade trina do Criador. Nessa linha de
raciocínio, os dualismos existem como
formas provisórias, sugerindo a dialética
de sua superação, dando coerência aos

aparentes conflitos que constroem a realidade.
Assim é que devemos considerar a
imortalidade de nossa alma pessoal,
tendo em vista que o dualismo vida/
morte implica um terceiro momento
que evita a frustração de uma vida que
pareceria em vão. Ora, este é o coroamento de coisas que foram criadas não para serem simplesmente
contrárias,
mas sim para realizar
um projeto em plenitude de sentido.
Ainda
mais,
pela revelação da
ressurreição de
Cristo como primícias de nossa
imortalidade,
fica consagrado o princípio
natural de nossa
sobrevivência, o
coroamento natural
que funciona como
uma graça, retribuição
à nossa fragilidade. Como
expressa São Paulo: ”Com efeito, é
necessário que este ser corruptível revista
a incorruptibilidade, e que este ser mortal
revista a imortalidade” (I Cor 15,54).

* 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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delinquência

Família

combate
crime
A grande doença dos
nossos dias tem nome:
desumanização das
relações familiares
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 marca
registrada das favelas e da periferia das
grandes cidades. O novo mapa do crime
transita nos bares badalados, vive nos
condomínios fechados, estuda nos colégios da moda e não se priva de regulares
viagens ao exterior. O fenômeno, aparentemente surpreendente, é o reflexo de
uma cachoeira de equívocos e de uma
montanha de omissões. O novo perfil da
delinquência é o resultado acabado da
4

crise da família, da educação permissiva
e do bombardeio de setores do mundo
do entretenimento que se empenham em
apagar qualquer vestígio de valores.
Os pais da geração transgressora têm
grande parte da culpa. Choram os desvios que cresceram no terreno fertilizado
pela omissão. O delito não é apenas reflexo da falência da autoridade familiar.
É, frequentemente, um grito de revolta e
carência. A pobreza material castiga o
corpo, mas a falta de amor corrói a alma.
Os adolescentes, disse alguém, necessitam de pais morais, e não de pais mate-
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riais. A grande doença dos nossos dias
tem um nome menos técnico, mas mais
cruel: a desumanização das relações familiares.
Reféns da cultura da autorrealização,
alguns pais não suportam ser incomodados pelas necessidades dos filhos. O vazio afetivo, imaginam na insanidade do
seu egoísmo, pode ser preenchido com
carros, boas mesadas e consumismo desenfreado. Acuados pela desenvoltura
antissocial dos seus filhos, recorrem ao
salva-vidas da psicoterapia. E é aí que a
coisa pode complicar. Como dizia Otto

Lara Rezende, com ironia e certa dose
de injusta generalização, “a psicanálise
é a maneira mais rápida e objetiva de
ensinar a odiar o pai, a mãe e os melhores amigos”. Na verdade, a demissão do
exercício da paternidade está na raiz do
problema. A omissão da família está se
traduzindo no assustador aumento da
delinquência infanto-juvenil e no comprometimento, talvez irreversível, de
parcelas significativas da nova geração.
Se a crescente falange de adolescentes
criminosos deixa algo claro, é o fato de
que cada vez mais pais não conhecem os

delinquência

Certas teorias
no campo da
educação,
cultivadas
em escolas
que fizeram
uma opção
preferencial
pela permissividade, estão
apresentando
um amargo
resultado.

próprios filhos. Não é difícil imaginar em
que ambiente afetivo se desenvolvem os
integrantes das gangues bem-nascidas.
As análises dos especialistas em políticas
públicas esgrimem inúmeros argumentos
politicamente corretos. Fala-se de tudo,
menos da crise da família. Mas o nó está
aí. Se não tivermos a firmeza de desatálo, assistiremos, acovardados e paralisados, a uma espiral de crueldade sem
precedentes. É uma questão de tempo.
Infelizmente.
Certas teorias no campo da educação,
cultivadas em escolas que fizeram uma

opção preferencial pela permissividade,
também estão apresentando um amargo
resultado. Uma legião de desajustados,
crescida à sombra do dogma da educação não traumatizante, está mostrando
a sua face antissocial. Ao traçar o perfil
de alguns desvios da sociedade norteamericana, o sociólogo Christopher Lach
(autor do livro A Rebelião das Elites)
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 é uma geração desorientada e vazia.
A despersonalização da culpa e a certeza
da impunidade têm produzido uma onda
de superpredadores.
O inchaço do ego e o emagrecimento da solidariedade estão na origem de
inúmeras patologias. A forja do caráter,
compatível com o clima de verdadeira liberdade, começa a ganhar contornos de
solução válida. A pena é que tenhamos
de pagar um preço tão alto para redescobrir o óbvio. A sociedade precisa de
um choque de bom senso. O erro deve
ser condenado e punido. A solidariedade
deve ser recuperada. É preciso ensinar à
moçada que o ser está acima do ter.
O pragmatismo e a irresponsabilidade
de alguns setores do mundo do entretenimento estão na outra ponta do problema.
A era do mundo do espetáculo, rigorosamente medida pelas oscilações da audiência, tem
na violência um de seus
carros-chefes. A transgressão passou a ser a diversão
mais rotineira de todas. A
valorização do sucesso sem
limites éticos, a apresentação de desvios comportamentais num clima de normalidade e a consagração
da impunidade têm colaborado para o aparecimento
de mauricinhos do crime.
Apoiados numa manipulação do conceito de liberdade artística e de expressão,
alguns programas de TV
crescem à sombra da exploração das paixões humanas.
Ao subestimar a influência
perniciosa da violência ficcional, levam adolescentes ao delírio em shows de
auditório que promovem
uma grotesca sucessão de
quadros desumanizadores e
humilhantes. A guerra pela
conquista de mercados passa por cima de quaisquer
balizas éticas. Nos Estados
Unidos, por exemplo, o

marketing do entretenimento com conteúdo violento está apontando as baterias
na direção do público infantil.
A onipresença de uma televisão pouco responsável e a transformação da internet num descontrolado espaço para a
manifestação de atividades criminosas
(pedofilia, racismo e oferta de drogas,
frequentemente presentes na clandestinidade de alguns sites, desconhecem fronteiras, ironizam legislações e ameaçam
o Estado de Direito Democrático) estão
na origem de inúmeros comportamentos
patológicos.
É preciso ir às causas profundas da delinquência. Ou encaramos tudo isso com
coragem ou seremos tragados por uma

onda de violência jamais vista. O resultado final da pedagogia da concessão,
da desestruturação familiar e da crise da
autoridade está apresentando consequências dramáticas. Chegou para todos a
hora de falar claro. É preciso pôr o dedo
na chaga e identificar a relação que existe entre o medo de punir e os seus dramáticos efeitos antissociais.

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

Juízes,
respeitem a cidadania!
Historicamente, muitos magistrados usaram a lei como
instrumento de opressão e tirania
Roberto Romano (*)

A

campanha contra a corrupção
atinge décadas de existência,
no mundo e no Brasil. Fenômeno social, político, econômico, suas
causas e seus resultados têm muitos sentidos. Erro é o entender com análises que
o cindem entre o bem e mal, o aceitável
e o proibido. Oportunismos vários recortam a vida coletiva de maneira maniqueísta: o nosso lado nunca sofre erros; já o
canto oposto... responde por tudo o que
6

dissolve os laços éticos. Tais indignações
sempre são seletivas. Pode nosso parceiro
cometer as piores vilanias, ele encontrará
desculpas em nossas almas. Mas as hostes
inimigas, mesmo em caso de pecadilho,
transformam-no no agente de Lúcifer.
Se escutamos fanáticos que agem segundo slogans, pouco podemos reclamar do seu primarismo. Seitas seguem
líderes de modo apaixonado. Basta que
sejam ouvidas falas contrárias às do
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agrupamento, logo os gestos se tornam
agressivos. O pensamento exige diálogo
entre diferentes (a mesmice impede saberes novos), mas o sectário nada capta
sobre realidades complexas. Preocupa,
no entanto, encontrar pessoas que deveriam dedicar-se à reflexão, mas aceitam
esquemas binários. Elas racionalizam fatos, dão aos parceiros frases para justificar táticas hediondas.
Baseado em tal constatação, Jean-

Paul Sartre distingue o filósofo do ideólogo. O primeiro busca o verdadeiro,
o segundo dispensa a busca factual e
lógica. O próprio Sartre agiu com as
duas faces, a filosófica e a ideológica.
A primeira, ao investigar a liberdade,
os atos intencionais da consciência. A
segunda, ao defender regimes como o
da União Soviética. Mas ele se ergueu
contra a invasão da Hungria em 1956.
O mesmo indivíduo pode assumir certa

justiça
atitude, depois outra. Imaginemos povos
inteiros, cuja oscilação entre o pacífico
e o truculento, o moral e o criminoso,
conduz às guerras.
A campanha contra a corrupção exige cautelas. Na História temos casos
de indivíduos que, ao guerrear o que
julgavam corrupto, foram vencidos.
O símbolo dos justiceiros encontra-se
em Savonarola, “profeta desarmado”.
Quando vencia, massas o seguiam,
ébrias de certezas. Ai dos pecadores!
Acabou na fogueira e a República seguiu costumes de antanho. A frase maquiavélica sobre o monge não é exata: suas armas estavam na mente dos
que o idolatravam. Quando popular, o
dominicano não precisava mover exércitos. A massa crente, ruidosa como o
vendaval, servia-lhe como arma.
No Brasil, surgem inúmeros profetas,
sobretudo no Judiciário, líderes da campanha em prol da pureza radical. Quase nenhum deles recorda a experiência
do irado monge. Usam a receptividade
do tema em estratos da população para
atacar corruptos, reais ou supostos. Olvidam o fato notório: a fama aparece e
some em pouco tempo. Uma sociedade
abriga os mais contraditórios interesses
e causas. Em determinado instante, certo tema ocupa as mentes e os corações.
Quando surge outra ameaça, o interesse
público a teme e amplia.
Todos os que estudaram a famosa
Operação Mãos Limpas conhecem o
seu instante de glória, quando muitos
políticos foram presos, expulsos da vida
oficial. Mas depois vieram as réplicas.
Juízes e promotores perderam apoio, a
Grande Causa foi obliterada pelo ramerrão político ou eleitoral. Partidos foram
destroçados. Mas outros, tão corrompidos quanto, surgiram para controlar o
Legislativo e o Executivo. E tutto rimane
come sempre... Magistrados fundaram
partidos que poucos votos tiveram. Hoje
eles andam pelo mundo para explicar o
seu fracasso. Poucos atores da Mani Pulite criticaram a si mesmos, pois, como
é “evidente”, a culpa da hecatombe corrupta deveria ser atribuída aos outros, os
ardilosos que agem nas sombras... Outra
nota do fanatismo: ele é orgulhoso, deseja para si a perfeição plena. Os defeitos,
ora, encontram-se nos terrenos alheios...
O Judiciário brasileiro procura se defender das críticas a ele enviadas pelos
diversos setores políticos, sociais, ideológicos, econômicos. As reações contra
magistrados a eles soam como crimes de
lesa-majestade... divina. Tal atitude foi
resumida pela ministra Cármen Lúcia ao
inaugurar o atual ano de trabalho. “Não
há civilização nacional enquanto o direito não assume a forma imperativa, traduzindo-se em lei. A lei é, pois, a divisória

Reação de magistrados às
críticas de atuação
Roberto Carvalho Veloso, Presidente da Ajufe - Associação dos Juízes Federais do Brasil, reagiu a
editorial do O Estado de São Paulo, publicado dias antes do artigo de Roberto Romano, com uma
“Nota Pública sobre o editorial do Estadão”, acusando a existência de “campanha difamatória”:
A Ajufe - Associação dos Juízes Federais do Brasil, entidade de classe
de âmbito nacional da magistratura
federal, vem a público se manifestar
sobre o editorial do jornal O Estado
de São Paulo publicado no domingo
(11/02/2018), intitulado "O cansaço
do povo".
Repudiamos, veementemente, a
campanha difamatória e desmoralizadora a que tem sido submetido o
Poder Judiciário e seus membros, em
uma época de intenso enfrentamento à corrupção, quando poderosos e
ocupantes de cargos importantes da
República estão sentados nos bancos dos réus.
Querem trazer para o Judiciário uma
crise que não é sua e nem foi criada
por ele. A corrupção endêmica que se
instalou no Brasil não é de responsabilidade dos seus juízes, mas dos que
se utilizaram da máquina pública para
o locupletamento.
Os magistrados, ao contrário do que
muitos apregoam, estão submetidos
ao controle das partes, das corregedorias e dos tribunais, realizando um
trabalho nunca antes visto no Brasil
e agora são alvos de ataques covardes, atingidos nas suas honras com o
intuito indireto de desacreditar as investigações e julgamentos realizados

entre a moral e a barbárie”.
O nobre Rui Barbosa que nos desculpe, mas é árduo identificar plenamente
“lei” e “juízes”. Da Ágora que condenou
Sócrates aos tribunais de exceção do
século 20 (e do 21...), muitos e muitos
juízes usaram a lei como instrumento
de opressão e tirania. É recomendável a
leitura do livro tremendo de Eric Voegelin, Hitler e os Alemães. No Brasil da era
Vargas e do regime imposto em 1964,
juízes em grande quantidade “aplicaram
imperativamente as leis” de modo inclemente e desumano. Tais normas ofendiam o Direito, a liberdade, a dignidade
dos governados. Cito um correto comentário ao discurso da magistrada: ela

Roberto Carvalho Veloso, Presidente da Ajufe
- Associação dos Juízes Federais do Brasil

até o presente momento.
É inaceitável a propaganda agressiva e de má fé que vem sendo realizada por alguns veículos de comunicação contra os magistrados federais,
que são responsáveis pelo julgamento de grandes processos de corrupção envolvendo políticos e poderosos
empresários, no sentido de possuírem imóvel próprio e ainda assim receberem a verba indenizatória de Ajuda de Custo para Moradia, porquanto
o artigo 65, II, da Lei Complementar
n. 35/1979, e a sua regulamentação

não mencionou, mas o Poder Judiciário,
“com frequência crescente, descumpre
as leis, criando-as à revelia do Congresso, instituição moldada para legislar. (...)
As decisões da Justiça devem ser respeitadas. Mas é igualmente certo que, em
primeiro lugar, quem deve respeitar a lei
é o juiz. O fundamento para o respeito às
decisões judiciais não é a autoridade do
magistrado, como se sua voz tivesse um
valor especial por si só. A decisão da Justiça tem seu fundamento na lei, votada
pelo Legislativo e sancionada pelo Executivo” (O Estado de S. Paulo, A responsabilidade do Judiciário, 2/2/2018, A3).
As ordens do Supremo Tribunal Federal são atenuadas mesmo por instâncias

pelo Conselho Nacional de Justiça,
asseguram a percepção de tal verba
sempre que não houver residência
oficial à disposição do magistrado.
A carga tributária suportada pelos
magistrados é enorme, sofrendo os
seus vencimentos brutos um decréscimo de um terço quando se considera o valor líquido do subsídio mensal.
Mas não se abre um debate sério sobre a proporção da contribuição previdenciária sonegada por empresas,
nem sobre o que se deixa de recolher
de imposto de renda sobre lucros e
dividendos de empresários milionários.
E que não se esqueça do que ocorreu após a Operação Mãos Limpas
na Itália, com manobras legislativas
visando à extinção de crimes e redução de prazos prescricionais, além
da perseguição aos magistrados que
atuaram firmemente na apuração e
condenação dos criminosos. E que se
lembre que o Poder Judiciário, ainda
é, hoje, aquele que pode garantir que
os direitos individuais e da coletividade sejam protegidos frente às inúmeras ameaças e arbítrios cometidos
todos os dias.
Brasília, 11 de fevereiro de 2018
ROBERTO CARVALHO VELOSO,
Presidente da Ajufe

inferiores do Judiciário. O caso da Súmula Vinculante de número 11 é claro.
Enquanto tal situação permanecer, e o
cidadão for humilhado pelo poder sem
peias de juízes, sempre que ouvirmos
suas falas com ataques à vida social brasileira, devemos proclamar: medice, cura
te ipsum (médico, cura a ti próprio)!

* ROBERTO ROMANO é professor da Unicamp e é autor de
‘Razões de Estado e Outros Estados da Razão’ e ‘Brasil: Igreja
Contra Estado’ (Kayrós Ed.)
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mídias sociais

‘Fake news’

o tamanho da encrenca

O que dizer dos políticos
que agem e falam como se
desprezassem os fatos?
Eugênio Bucci (*)

E

ntre outros tantos pontos de interesse, o ensaio Verdade e Política,
publicado originalmente na revista
The New Yorker em 1967, traz um alerta
de rara densidade filosófica sobre a função essencial da imprensa na democrática.
Hannah Arendt não defende interesses corporativos de donos de jornal nem reproduz
doutrinas liberais com frases feitas. Sem nenhum parti pris a favor da mídia, ela enxerga um cenário menos maniqueísta, em que
as versões da realidade se entrecruzam em
direções pouco previsíveis – e nos convence de que a verdade de fato (ou a verdade
factual) precisa mesmo ser tomada como a
“própria textura do domínio político”.
8

Isso quer dizer que se não houver a
verificação dos fatos, realizada segundo
os procedimentos consagrados da reportagem jornalística, a política se afasta do
que deveria ser, pois terá perdido sua relação com a verdade. A filósofa insiste
que a política deve, sim, basear-se nos
fatos, mas adverte: quem apura os fatos
não são os políticos, mas os jornalistas,
ao lado de outros profissionais que têm

em comum a característica de não pertencerem ao campo político.
É uma distinção crucial. A verdade dos
fatos, investigada e verificada por um trabalho que não presta contas – nem deve
prestar – a interesses políticos, assenta-se
como um patrimônio comum da sociedade, onde se expõe à dinâmica natural
do debate público. A partir daí se incorpora ao discurso político. Quando o dis-

curso político usurpa a função de estabelecer a verdade factual, o que temos é o
autoritarismo ou mesmo o totalitarismo.
Para a saúde da política na democracia
é indispensável que a função da verificação dos fatos não se confunda com a
função do discurso político, ou a política
não terá mais como ser fiscalizada por
observadores críticos situados fora de
seus domínios.

A DESPEITO DOS
FATOS

“O facto de dizer a verdade de facto
compreende muito mais que a informação
quotidiana fornecida pelos jornalistas, ainda
que sem eles nunca nos pudéssemos situar
num mundo em mudança perpétua”
Hannah Arendt, em Verdade e Política
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Isto posto, o que dizer de uma política que se faz cada vez mais – e cada
vez mais ostensivamente – a despeito
dos fatos? O que dizer de políticos que
agem e falam como se desprezassem os
fatos? O que dizer, ainda, das multidões
que se compactam em torno de mentiras
escarradas? Por certo, como todo mundo sabe, a mentira sempre compareceu
à política, mas, vamos e convenhamos,

mídias sociais
a ordem de grandeza das mentiras políticas da atualidade desafia todos os patamares anteriores.
O fenômeno contemporâneo do populismo não é outro senão a formação de
pactos de massa em torno de mentiras de
pernas relativamente curtas e de consequências um tanto tenebrosas – à esquerda
ou à direita, tanto faz (como de costume).
Diante desse quadro, e do refluxo dos indicadores da qualidade das democracias
no mundo, a imprensa tem conseguido
fazer pouco, ou muito pouco. Há sinais
de reação nos Estados Unidos, como o
crescimento da carteira de assinantes do
New York Times diretamente relacionado a um despertar do público diante das
fraudes difundidas por Donald Trump,
mas ainda é pouco. As parcelas majoritárias da sociedade, até mesmo nos países mais ricos, preferem se informar pelas
redes sociais. As bolhas de opiniões mais
ou menos extremadas, impenetráveis ao
dissenso, reconfiguraram as bases sociais
de lideranças mentirosas e polarizadas. A
imprensa não consegue desmontar essas
mentiras, por mais que sejam meritórios
os esforços de fact checking. A adulteração da verdade factual se apossou da
“textura do domínio político”.
As redes sociais não devem ser interpretadas como o mal em si. Elas trouxeram arejamentos preciosos para a vida
social. Foram fundamentais na Primavera Árabe e nas manifestações de 2013
no Brasil. O problema – novo – é a sua
conformação nos moldes de uma indústria do imaginário global e monopolista, que desarranjou por inteiro a esfera
pública. As escalas são completamente
outras. O Facebook tem atualmente algo
como 2 bilhões de perfis ativos no mundo. A comparação com uma carteira de
assinantes de um jornal brasileiro expõe
o abismo: o Facebook tem aproximadamente 10 mil vezes mais “leitores” fiéis
do que um grande diário de qualidade
no Brasil. Nessa conta, a imprensa é um
dado marginal e desprezível.

MÃO DE OBRA
(GRATUITA)

O “modelo de negócio” dessa nova
indústria do imaginário é genial e mortífero. Nas redes, o usuário é ao mesmo
tempo a mão de obra (gratuita), a matéria-prima (gratuita) e a mercadoria (bilionária). Uma empresa como o Facebook,
esse monopólio global, não precisa contratar digitadores, fotógrafos, roteiristas,
desenhistas, nada; seus usuários, crentes
de que se estão divertindo e usufruindo
um “serviço” gratuito de “inovação tecnológica”, fazem tudo isso de graça. A
matéria-prima são as histórias pessoais
dos usuários: uma foto sem camisa na
piscina do condomínio, um prato de co-

Na briga entre Folha de S.Paulo e
Facebook quem ganha somos nós
Luiz Cesar Pimentel (*)
Quando digo nós, refiro-me a quem
não trabalha nem em um nem noutro.
Melhor contextualizar.
O jornal de maior circulação do
país, a Folha, deixou de publicar conteúdo na maior rede social do mundo,
o Facebook.
Num primeiro momento a análise
superficial apontaria que é uma atitude do jornal de “fazer conteúdo de
qualidade tem custo, e vocês querem
este de graça e ainda monetizar sobre ele? Aqui, ó! (e um gesto de banana no ar)”.
Indícios para tanto não faltam, já que
o Facebook apostou fortemente nos
últimos anos em conteúdo de terceiros para gerar tráfego. Criou até uma
ferramenta de publicação de conteúdo
para os produtores para facilitar isso,
o Instant Articles (onde quem produzia
tinha facilidade ampliada para subir o
material na rede e era até beneficiado
em exposição por isso).
Aí veio a guerra contra Fake News,
que era inevitável. Afinal basta fazer
uma conta reversa: o que gera mais
tráfego? Boataria. O que as pessoas
mais buscam na Internet? Atenção
(também conhecido como tráfego).
Logo, entre a realidade e a ficção, publique a ficção (já dizia o sábio Billy
Wilder no seu estupendo A Montanha
dos Sete Abutres).
Mas voltemos ao tópico deste post.
A quem se beneficia nesta briga.
O motivo alegado pela Folha é mais
que justificável. Esbarra, claro, na
monetização do conteúdo, mas alveja
algo que é tremendamente perigoso
mida com geleia colorida pincelada ao
fundo, um gato com cara de cachorro,
um vídeo de colóquio acadêmico. E qual
a mercadoria? Os olhos dessa gente que
entrega de graça (e feliz) sua mão de
obra e sua mercadoria. Os clientes são os
anunciantes, que abandonam em massa
os órgãos de imprensa – que, desgraçadamente, ainda têm de pagar pelo trabalho de repórteres, editores, diretores...
O que orienta a circulação dos “conteúdos” é o desejo dessa massa de escra-

em mundo que caminha para as redes sociais monopolizando o fluxo de
informações.
Não é segredo que o sucesso do
Facebook e de outras redes reside
em trabalhar algoritmos para criar
em torno das pessoas um ecossistema confortável. Só que essa zona de
conforto é muito prejudicial quando
tratamos da função primária da informação, que é a conscientização.
Algoritmos criam, assim, bolhas de
“amigos” à sua volta baseado em pessoas que agem, tem os mesmos gostos e pensam como você.
Ops, releia o terceiro ponto da frase.
Pessoas que “pensam como você”.
Não é preciso nível
elevado de dedução
para saber que a certeza de que tudo o que
é dito e será aplaudido parirá pequenos
monstros extremistas
em universo em que
vos gozosos e sorridentes. A informação
política que circula nas redes não precisa prestar contas aos fatos; sua função é reafirmar preconceitos, promover
a reafirmação narcísica das multidões
homogêneas, multidões de mesmos. A
informação supostamente política virou
definitivamente um item de entretenimento. Mentirosa ou verdadeira, ora,
isso é o de menos.
As multidões não sabem situar-se
“num mundo em mudança perpétua”.

as pessoas buscam desesperadamente por atenção (e aplausos. Tem
até emoticon de aplauso, né?).
A situação caminha/va para uma
polarização que esvazia o saudável
debate. E mais: o respeito pela opinião contrária.
Desde muito cedo decidi que nunca discutiria polêmicas por redes
sociais justamente por isso, porque
quero ouvir e entender o ponto de
vista do outro sem necessariamente
atirar pedras nos contrários ou diversos.
Estou quebrando essa minha regra
agora, neste texto. Mas é por uma razão nobre.

(*) LUIZ CESAR PIMENTEL é Head de Conteúdo e
Estratégia de Comunicação na Consultoria Especializada. Artigo publicado no Linkedin, em 8 de fevereiro de
2018. Autor de livros como “Rick Bonadio, 30 anos de
música” (Seoman, 2016) e “Sem pauta – Reportagens,
histórias e fotos de um jornalista pelo mundo” (Seoman,
2005), entre outros. (luizcesar10@gmail.com)

Descartaram a imprensa. A vitalidade da
esfera pública abana um adeusinho de
longe, talvez pelo Twitter.

(*) Eugênio Bucci é jornalista e
professor da ECA-USP.
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código florestal

STF ouviu o apelo dos
pequenos produtores
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter na tarde de quarta-feira (28/02)
a constitucionalidade dos artigos 59, 61-A
e 67 do Código Florestal favorecendo a
agricultura familiar, que não teria condições
de atender as normas da Lei para recuperar
áreas desmatadas e cumprir exigências de
reservas ambientais em micro e pequenas
propriedades. Em consequência anistiou a
pena de multa a produtores rurais que desmataram ilegalmente antes de 22 de julho
de 2008. Mas eles terão que integrar programa de recuperação ambiental.
O resultado representou uma derrota para
os ambientalistas e uma vitória para os ruralistas, bem como dos pequenos produtores.
Abaixo temos artigos do que seria se não
tivesse sido atendida a reivindicação dos
pequenos produtores.

S

e existe uma espécie ameaçada
de extinção no Brasil, são os pequenos agricultores. Uma espada
paira sobre a cabeça de mais de 4,5 milhões de produtores familiares: a possível
declaração de inconstitucionalidade dos
artigos 59 e 67 do Código Florestal pelo
STF.
A legislação define como pequeno
agricultor aquele que possua até quatro
módulos fiscais. O tamanho do módulo é
definido por município e varia. O menor
valor é de cinco hectares. Muitos produtores possuem apenas um módulo fiscal,
e até menos. É assim nas áreas irrigadas
do Nordeste, nos mais de 9.300 assentamentos de reforma agrária e em diversas
regiões de minifúndios.
No último censo havia 4.594.785 pequenos proprietários. Esse número correspondia a 89% dos estabelecimentos
agropecuários do Brasil. Eles ocupavam
somente 11% do território nacional e
contribuíam com 50% do valor da produção agropecuária.
Os pequenos agricultores exploram a
quase totalidade de suas terras para poderem manter suas famílias. Por não terem, individualmente, grande volume de
produção, não têm poder de barganha:
compram caro os insumos agrícolas e
vendem barato a sua produção.
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O STF e a extinção dos
pequenos agricultores
Se os artigos 59 e 67 do Código Florestal forem
declarados ilegais será um desastre
Evaristo Eduardo de Miranda (*)
Pela legislação recente, grande parte
deles ocupa áreas de preservação permanente (APPs). Plantam café e criam gado
leiteiro nas encostas da Serra da Mantiqueira e em outras áreas de relevo em
todo o País; cultivam bananeiras no Vale
do Ribeira (SP), parreiras e macieiras na
Região Serrana de Santa Catarina e do
Rio Grande do Sul e ocupam, aos milhares, pequenas faixas de terra ao longo do
Rio São Francisco, no semiárido nordestino, como os ribeirinhos o fazem, em
toda a Bacia Amazônica. Todo o Pantanal é APP, assim como a Ilha do Marajó
e todas as ilhas fluviais.
O Código Florestal não isentou os pequenos agricultores de manter APPs. Mas
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o artigo 67 limitou o tamanho da reserva
legal à área existente com vegetação nativa nos imóveis em 22 de julho de 2008.
Se ela representava 10% da superfície,
esse número seria mantido. Se fosse 5%,
também. Idem se fosse apenas uma árvore. Eles estavam isentos de recompor a
reserva legal em 20% ou até 80% da área
de seus imóveis, conforme o bioma.
Caso o artigo 67 seja declarado inconstitucional, milhões de famílias rurais
terão sua atividade produtiva inviabilizada pela redução da área explorada em
seus imóveis, já limitadíssima. Os pequenos se tornarão microprodutores, categoria que só é viável na semântica. Eles não
pagam suas contas com bitcoins, mas

com breadcoins.
Além da perda de área para vegetação nativa, eles ainda teriam de arcar
com os custos da recomposição. E pagar
multas. Antes do código, medidas provisórias, que viraram lei sem nunca terem
sido votadas, obrigavam os produtores
a recompor a reserva legal. Mesmo se a
área tivesse sido desmatada nos séculos
passados. Os pequenos, vítimas desse
anacronismo legislativo, foram notificados de múltiplas infrações ambientais
que eram simplesmente o resultado de
um processo histórico e o retrato de sua
situação social.
Apesar dessas dificuldades, muitos se
profissionalizaram, adotaram novas tecnologias e sistemas de produção diferenciados, como a agricultura orgânica. E
contribuem na agropecuária não apenas
com frutas e hortaliças, mas também com
soja, café, flores, celulose e até cana-deaçúcar.
O Cadastro Ambiental Rural, fruto do
Código Florestal, atesta: 91% dos cerca
de 4,5 milhões de cadastrados até janeiro têm menos de quatro módulos fiscais.
Muitos não têm sequer energia elétrica,
mas cumpriram o acordado: realizaram
seu cadastro digital. Apontaram em mapas e imagens de satélite sua situação real
para transformar eventuais irregularida-

código florestal
des ou sanções (anteriores a 22 de julho
de 2008) em serviços ambientais, como
prevê o artigo 59. Todos os milhões de
cadastrados assim procederam.
Se o artigo 59 for declarado inconstitucional, não haverá Programa de Regularização Ambiental. Pior ainda, o cadastro
ambiental rural será usado imediatamente contra os produtores. As multas serão
produzidas aos milhões, por computador, automaticamente, e notificadas por
e-mail. Um esboço desse esquema de
notificação já foi testado em 2017. A máquina de moer carne digital está pronta
e azeitada, financiada por fundos estrangeiros, para devolver em sanções o que
os produtores depositaram em confiança
na lei.
Para o ministro Dias Toffoli, o estabelecimento de um marco temporal não
significa que o dano ambiental antes
daquela data não será recomposto: “Ao
contrário, define que danos causados em
afronta à lei ambiental após esse marco
são passíveis de multa e criminalização”.
Revogar esse trecho da legislação causará enorme insegurança jurídica, após ter
sido praticado por quase seis anos. “O
Estado diz para o cidadão: aja de tal sorte que terá um benefício. O cidadão age
como a lei orientou e, depois, o Estado
vai lá e diz: não, você é um criminoso”,
resumiu.
O Código Florestal foi aprovado por
ampla maioria no Congresso. “Pela teoria do Direito Constitucional, na dúvida
da constitucionalidade temos que privilegiar a legalidade da lei, neste caso,
mais ainda, porque não podemos esquecer o amplo debate feito no parlamento”,
defendeu Toffoli.
Se os artigos 59 e 67 forem declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal, centenas de milhares de pequenos
agricultores abandonarão a atividade
produtiva e venderão seus imóveis para
grandes produtores. Ou para cidadãos
urbanos, que os transformarão em sítios
de lazer, reflorestados. Esses compradores, sim, poderão arcar com essas despesas e exigências legais.
Será um desastre para os pequenos agricultores. Produzirá um feito inédito: uma
enorme reforma agrária às avessas. E promoverá a tão almejada “desantropização
da Amazônia e de outros biomas”, defendida por certos movimentos ambientalistas
que cospem no prato onde comem.
Ab auditione mala non timebit.

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

Forte “lobby” caracteriza últimos dias da
votação do Código Florestal no STF
Odailson Elmar Spada (*)
Mobilizadas, organizações de representação dos agricultores familiares no Brasil
exerceram imensa pressão sobre o último
ministro do Supremo Tribunal Federal –
STF a votar a questão de inconstitucionalidade em parte do novo Código Florestal.
O Ministro Celso de Mello na quarta-feira
(28/02) teria que dar o "voto de minerva",
uma vez que a votação estava empatada
em 5x5.
Para Alexandre Leal dos Santos, secretário da Fetaep - Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado
do Paraná, e outros dirigentes da entidade, estava em Porto Alegre, na terça-feira
(27/02), reunido com dirigentes de outras
federações do Estado de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul elaborando estratégias
de auxiliar a Contag - Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, no
lobby em favor de seus afiliados.
Para eles, a inconstitucionalidade dos
artigos 59, 61-A e 67, principalmente, e outros de menores consequência, decretaria
o fim na pequena agricultura no País. Para
Alexandre, pelo menos 50% das pequenas
propriedades, as maiores produtoras de alimentos no Sul do Brasil, desapareceriam,
pois não conseguiriam superar as exigências ambientais. Suas terras seriam fatalmente vendidas para grandes produtores,
causando uma concentração da produção
agropecuária nas mãos de poucos. Uma
reforma agrária às avessas.
Segundo Alexandre, que é agricultor familiar no interior do estado, o Código Florestal
trouxe alento para aqueles que “possuem
até quatro módulos fiscais”. Há um tratamento diferenciado em relação dos outros
agricultores. Ao aderirem ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) teriam suas situações,
em relação à reserva ambiental, seja em
Áreas de Preservação Permanente (APPs)
ou Reserva Legal (RL) consideradas de
acordo com a capacidade de absorverem a
legislação do código.

500 MIL PROPRIEDADES

“O cadastro foi feito, graças aos esforços
da Federação e dos sindicatos filiados. Formamos dirigentes e funcionários para levarem os produtores a se cadastrarem, pois
teriam um tratamento diferenciado. Mas
se esses artigos forem anulados a agricultura familiar ficará inviabilizada”, declarou.
E lembrou ainda que “o Paraná tem mais
de 500 mil propriedades com menos de 4
módulos (de 1 a 5 hectares), destas pelo
menos metade desapareceriam”.
No fim do dia, a Contag encaminhou Nota

Oficial ao STF e ao Ministro Celso de Mello,
“em nome de suas 27 Federações e mais
de 4.000 Sindicatos de Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais filiados”, representando 4,35 milhões de agricultores familiares. Ela “considera que a declaração de
inconstitucionalidade desses artigos trará
enorme impacto negativo para os agricultores e agricultoras familiares”.
A nota justifica o apelo: “A CONTAG reitera que a estrutura agrária e fundiária do
Brasil é extremamente desigual e injusta.
Reserva ao universo de 4,35 milhões de
estabelecimentos da agricultura familiar as
piores áreas agricultáveis. Para agravar a
situação, 1/4 destes estabelecimentos estão em áreas montanhosas e topos de morros, consideradas Áreas de Preservação
Permanente (APP) pelo Código Florestal e
devem ser obrigatoriamente mantidas pelo
agricultor familiar, limitando, assim, a sua
exploração. Além disso, o Censo Agropecuário do IBGE, de 2006, aponta que 1,675
milhão de estabelecimentos possui área
de até 5 hectares, subindo para 2,550 milhões de estabelecimentos com área de até
20 hectares, o que demostra a fragilidade
destas propriedades que já suportam a limitação da exploração em função do cumprimento das imposições já feitas pelo Código
Florestal e, portanto, não aguentariam outro impacto decorrente de uma decisão da
Suprema Corte pela inconstitucionalidade,
sobretudo, dos artigos 59, 61-A e 67 do referido Código Florestal”.

REDUÇÃO DE
COOPERADOS

Outra entidade representativa presente
em Brasília, sem a manifestação pública
dos sindicatos, mas atenta aos resultados,
foi a OCB - Organização das Cooperativas
Brasileiras. Afinal, boa parte das cooperativas agropecuárias e agroindustriais são

formadas por pequenos agricultores familiares. Na Ocepar – Organização das Cooperativas do Paraná, filiada à OCB, o clima
era de expectativa. Sem se identificar, um
funcionário da entidade afirmou que o resultado da votação no STF, pode significar
redução significativa de cooperados e até
dificuldades de sobrevivência para algumas
cooperativas.
Já as organizações ambientais estão
organizadas e atuando em “lobby” desde
a sanção do Código Florestal em 2012.
As ações de inconstitucionalidade surgiram pelo apoio dessas ONGs. Entre elas
a Amda (Associação Mineira de Defesa
do Ambiente); Associação Ambientalista Copaíba; Associação Ecológica Força
Verde; Associação Mar Brasil; Conservação Internacional (CI-Brasil); Frente Parlamentar Ambientalista; Fundação SOS
Mata Atlântica; Gambá (Grupo Ambientalista da Bahia); Instituto Eco Solidário;
Instituto Floresta Viva; ISA (Instituto Socioambiental); MOPEC (Movimento Popular Ecológico de Sergipe); Natureza Bela;
Rede de ONGs da Mata Atlântica; Vitae
Civilis e WWF.
Sintetizando o portal do O Globo descreve a questão da seguinte maneira: “Cinco
anos depois da sanção do novo Código
Florestal, a disputa entre ambientalistas e
ruralistas ainda solta faíscas. Enquanto ativistas defendem que a legislação aprovada
foi um retrocesso em relação à anterior — e
têm respaldo em quatro Ações Diretas de
Inconstitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal (STF) que a questionam —, ruralistas tendem a defender a nova lei, apesar
de uma série de críticas à sua implementação. Mas o novo código tem um trunfo: o
Cadastro Ambiental Rural (CAR), um registro público, eletrônico e auto declaratório de
informações ambientais georreferenciadas
de todos os imóveis rurais do país”.
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Não tropece na língua

A folhas tantas e estado maiúscula ou não
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
Juiz catarinense pede informação sobre o uso correto: “O depoimento da testemunha encontra-se à folha 22, a folhas 22, as folhas 22 ou às folhas 22 do processo?”
Para citar uma folha só, as duas primeiras formas podem ser utilizadas. A história dessa expressão começa
com a locução adverbial “a folhas tantas”, que quer dizer “a certa altura, em dado momento”. No livro Locuções adverbiais (Curitiba: UFP, 1985) exemplifica-se assim: "D. Maria a folhas tantas avocou o processo a si. A
mulher a folhas tantas pôs-se a chorar". Daí a substituir
a palavra “tantas” por um número foi um pulo. Alguém
resolveu fazer assim e acabou se tornando tradição na
área jurídica.
Transcrevo observação do gramático Napoleão Men-

des de Almeida: Na linguagem forense se diz a folhas
vinte e duas – significa “a vinte e duas folhas do início
do trabalho” como quem diz “a vinte e duas braças”. O
mesmo se diga de “a páginas vinte e duas”.
O usual é escrever abreviado: a fls. 20 / a fls. 11 e 12
/ a fls. 1-15. Nesses casos também se usa de fls. x. Mas
nada impede que se adote a expressão de acordo com
as normas gramaticais, distinguindo-se então o singular
à (para uma só folha) do plural às (várias folhas):
O depoimento se encontra à fl. 3.

Ver depoimento (fl.10) etc.
Citado às fls. 3-9.
Ver citação (fls. 11 e 12).
A propósito, vale notar que é equívoco usar a expressão “a fls.” ou “de fls.” (assim sem o nº) como equivalente ou substituto para “conforme peça juntada aos
autos / na petição inicial / nos autos” ou similar. Por
exemplo, em vez de dizer "Condeno o réu a entregar o
imóvel descrito a fls.", diga-se "Condeno o réu a entregar o imóvel descrito na petição".

ESTADO COM MAIÚSCULA
Sobre o emprego da inicial maiúscula na palavra Estado persistem dúvidas, porquanto o Formulário Ortográfico de 1943 é omisso no tocante a território da Federação. Orienta ele, no item 49, 5°, que se empregue
a letra inicial maiúscula “nos nomes que designam altos
conceitos religiosos, políticos ou nacionalistas: Igreja
(Católica, Apostólica, Romana), Nação, Estado, Pátria,
Raça, etc.”, observando que “esses nomes se escrevem
com inicial minúscula quando são empregados em sentido geral ou indeterminado”.
Ocorre que estado, com minúscula, também é substantivo que significa uma situação, condição, e há casos
em que só a inicial maiúscula pode precisar o sentido
da frase:
Vive num estado deplorável. [também poderia ser
“Vive num Estado deplorável”]
A ação de reparação de dano promovida por Almeida
contra Seguros será julgada no estado em que se

encontra. [na condição ou no Estado da Federação?]
Um traçado encefalográfico reto é hoje, em muitos
estados, a definição legal de morte. [em muitas situações ou em muitos Estados americanos?]
Normalmente não existirá ambiguidade, mas para
que o redator não se dê ao trabalho de ver caso por
caso, é mais cômodo usar maiúsculas não só quando se
trata de “poder juridicamente organizado” mas também
sempre que se referir a uma unidade da Federação:
O governador visitou o Estado todo.
Muitos migrantes foram mandados de volta ao seu
Estado.
Mora no Estado do Paraná.
Neste último caso (quando aparece o nome Paraná,
Sergipe, São Paulo etc.), usa as maiúsculas quem con-

sidera a palavra Estado como parte do nome próprio.
Quanto ao plural, nunca será erro escrever "Estados",
porém é mais comum o uso das minúsculas, entendendo-se que aí há o emprego "em sentido geral":
Visitou todos os estados e municípios para colher
dados.
A doença foi erradicada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

* 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

Parei de sentir medo
Quando me lembrei de quem eram as mãos que
me sustentavam
Jaime Bettega
Este pequeno opúsculo traz mais que mensagens
poéticas; trata-se de um jeito de olhar a vida, a partir da espiritualidade. Envolvido num universo de
possibilidades, o ser humano nem sempre reserva
tempo para cultivar a fé. No entanto, a confiança
em Deus é capaz de minimizar as consequências
do medo.
Páginas: 136
Preço: R$ 25,30

Pelos caminhos do Nazareno
Pistas para um discipulado na mística do
Nazareno
Beto Mayer
O livro traz pistas concretas para abraçar e assumir
com profundidade evangélica um discipulado na
mística de Jesus de Nazaré. Para isso, apresenta o
Pequeno Projeto Missionário de Jesus, salientando
suas opções missionárias e as ressonâncias na
vida de um discípulo ou discípula de Jesus hoje.
Páginas: 176
Preço: R$ 15,80

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

Qual o seu tipo de personalidade?
Guia fácil do eneagrama
Uwe Böschemeyer

O que realmente importa
7 lições de vida de pacientes terminais
Karen M. Wyatt
As 7 lições de vida ensinadas neste livro pelas
histórias de pacientes terminais visam ajudar-nos
a harmonizar nosso foco individual ao processo de
cura que se faz necessário mundo afora. Enquanto
toda a humanidade tem que se unir e concentrar
a atenção em questões cruciais, cada um de nós
deve aprender em nossa vida o que realmente
importa.
Páginas: 248
Preço: R$ 45,00

A tipologia do eneagrama, hoje conhecida mundialmente, é um verdadeiro achado para a psicologia.
Descreve nove tipos de personalidade. Isso significa que cada um desses tipos vê o mundo de uma
forma diferente, a partir de uma determinada perspectiva. Assim temos: o reformador, o auxiliador, a
pessoa de sucesso, o romântico, o observador, o
leal, o caçador de felicidade, o chefe e o original.
Todos descritos neste livro.
Páginas: 144
Preço: R$ 19,90

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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A Inquisição
Um Tribunal de Misericórdia
Cristian Iturralde
A Inquisição é um tribunal conhecido mais pelo que
dele já se disse do que pelo que em realidade foi. Todos
parecem “saber” que a Inquisição foi algo execrável,
reprovável, negativo, mas se alguém lhes perguntasse:
por quê?, o que foi?, quando foi?, muito provavelmente
não saberiam responder — ou responderiam errado,
não tanto por malevolência calculada, mas por haver
obtido seus conhecimentos escassos ou profusos em
livros mais populares do que apropriados.
Páginas: 524
Preço: 63,75

Hitler e o Desarmamento
Stephen P. Halbrook
Autor analisa a importância da política desarmamentista executada pelo regime nazista dentro
do seu projeto de tomada de poder, mostrando
como Hitler e sua polícia política desarmaram a
população judaica da Alemanha, bem como toda e
qualquer pessoa que fosse considerada um “inimigo do Reich” — desde muito antes de ascenderem
ao governo.
Páginas: 332
Preço: 44,93

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

DINHEIRO - PROBLEMA OU SOLUÇÃO?
Como Lidar com os Perigos do Materialismo
John Mathews
Vivemos em um mundo marcado pelo egoísmo.
Alguns, por exemplo, encaram a experiência do
culto como uma relação de consumo, pensando no
que podem ganhar em ouvir um sermão. Outros
buscam a paz interior, porém evitam qualquer
compromisso com Deus ou com a comunidade de
fé. Sabemos realmente qual é o nosso propósito na
vida? A resposta pode ser encontrada.
Páginas: 96
Preço: R$ 15,70

Ouse Pedir Mais
Melody Mason
Este não é apenas um livro sobre oração. É um
testemunho pessoal e marcante do poder da
oração na vida da autora e de pessoas que se entregaram completamente a Cristo. Por experiência
própria, Melody Mason pode dizer que a oração é
uma "chave que abre um novo mundo de vida e
possibilidades infinitas".
páginas: 336
Preço: R$ 44,30

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

Lendo o Evangelho Segundo João
Pedro Lima Vasconcellos
Nos primeiros séculos, o Evangelho segundo João foi visto com
suspeita por alguns grupos cristãos e com entusiasmo por outros. Só por volta do ano 200, o texto passou a ser aceito mais
amplamente, estimulado pela circulação das cartas joaninas,
que enfatizavam a realidade da encarnação da Palavra de Deus
em Jesus. Ele traz elementos inspiradores de práticas ousadas
e criativas.
Páginas: 192
Preço: R$ 21,00
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
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Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
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e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
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INVESTIR EM
INFRAESTRUTURA
E ACELERAR
O CRESCIMENTO.

O maior investimento da história nas estradas: R$ 2,3 bilhões
Recordes de movimentação de carga nos portos e ferrovias
500km em duplicação
11 mil km em recuperação

GOVERNO DO PARANÁ.
SEMPRE A FAVOR
DOS PARANAENSES.
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