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saúde mental

NESTA EDIÇÃO:

DE CURITIBA PARA O MUNDO
Ao participar do Consenso de Basiléia, Suíça,
em março, evento patrocinado pela Oncoplastic
Breast Consortium (OPBC), o médico cirurgião Cícero Urban, especialista em oncoplastia (associação de técnicas de cirurgia plástica empregadas
para o tratamento do câncer de mama), ingressou
no grupo de 40 especialistas do mundo todo, com
direito a voto, de onde saem recomendações que
influenciarão as condutas neste tipo de cirurgia.
Cícero de Andrade Urban nasceu em Ponta
Grossa (PR), é Coordenador Acadêmico do Curso
de Medicina da Universidade Positivo e Chefe do
Departamento de Cirurgia do Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba. Tem experiência
nas áreas de Mastologia, Oncologia, Bioética, Metodologia Científica e Educação Médica, atuando
principalmente nos seguintes temas: bioética clínica, educação médica, câncer de mama e cirurgia
oncoplástica e reconstrutora da mama. É também
diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.
Em 2016, escreveu, em artigo publicado no Jornal
Correio do Estado: “A espiritualidade enquanto relação humana com algo maior, pode fazer diferença. E
este algo maior pode até ser Deus para alguns. Mas
pode também estar na família, no ideal ou em um
legado social que deixamos para a posteridade.”
Entrevista ao jornalista Aroldo Murá G.Haygert,
publicada neste número, traz mais informações sobre esse expoente da medicina paranaense.
Uma descoberta, também surpreendente, comprova que a água engarrafada (mineral) possui micropartículas de plástico. O alerta é da Organização
Mundial de Saúde (OMS). O que não se sabe ainda é
se faz mal. Reportagem de Marcus Vinicius Gomes.
A ciência perdeu neste mês sua mais importante
personalidade da atualidade, Stephen Hawking. Sua
morte deixa um vazio, mas deixa também uma série
de descobertas que mudaram o pensamento científico. E também um alerta sobre o aquecimento global.
As “fake news" estão em evidência, principalmente por que estamos em ano eleitoral e, intencionalmente ou não, as mídias começam a ser invadidas por difamações e mentiras de todo tipo.
Vale a pena conhecer como de defender.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

Feli$$$$idade

A grafia do título já é o mote do
desenvolvimento deste artigo.
O quanto o dinheiro ou bens
materiais conseguem, realmente, nos
fazer felizes?
Edmilson Fabbri (*)

O

Grant Study, considerado o maior estudo
longitudinal já realizado para investigar
os fatores que influenciam no bem-estar,
trouxe resultados surpreendentes para
aqueles que apostaram na fama e no dinheiro como sinônimos de felicidade.
Iniciado em 1938 com 238 alunos de Harvard que
estavam cursando o segundo ano de faculdade, e com
a proposição de acompanhar suas vidas inteiras, conta,
hoje, com apenas 19 ainda vivos, já quase centenários,
e, após mais de US$ 20 milhões investidos nessa empreitada, a que conclusão chegou? A de que, para se
chegar ao final da vida com a sensação de ter-se sido
feliz, precisa se cercar de pessoas e ter diversas relações
muito próximas.
Bingo! Não foi por isso que surgiu há 200 mil anos
atrás o Homo Sapiens? E que há 13 mil anos atrás passou a ser a única espécie humana sobrevivente? Por
que? Porque conseguiu viver em comunidade. Conseguiu compartilhar informações e aproximar-se cada vez
mais dos seus semelhantes. A partir daí preservou-se.
Ora, se o sentido da preservação estava em ter os
seus semelhantes próximos, não é lógico imaginar que
o sentido de sua felicidade seja exatamente o mesmo?
Cônjuges, irmãos e filhos é fácil imaginar que nos
deixem felizes, mas o senso de comunidade é na mesma proporção importante.
Alguns pacientes comentam a sensação do estado de
tristeza mais prolongado atualmente, às vezes sem motivo aparente. Sempre indago - “Tem visitado parentes?
Feito um churrasquinho com os amigos? Frequentando
um clube?” - Quase sempre a resposta é negativa. Estamos muito retraídos. Reféns de nós mesmos. Segurança,
finanças e tempo. Ninguém foge dessas justificativas.
Diversos outros estudos mostram resultados seme-

lhantes. Pacientes de UTI que recebem mais visitas ou
que tem cônjuges ou filhos tem uma propensão à recuperação mais rápida. Pessoas que usufruem da socialização conseguida pela espécie ao longo desse tempo
todo, conseguem valorizar muito mais, diversos aspectos da vida, sendo naturalmente mais otimistas e por
isso mais felizes.
Observem que estamos nos baseando em estudos
científicos muito bem elaborados e com a longevidade
de mais de 80 anos, como o Grant Study.
Desde 1998, quando, Martin Seligman inaugurou a
“psicologia positiva”, os cientistas estão mais interessados na busca e investigação das qualidades humanas
e menos em seus defeitos. Começaram a se preocupar
muito mais com a felicidade do que com a tristeza e suas
consequências, tal qual a depressão, que reinou absoluta
nas últimas décadas, virando a doença do século.
Podemos, então, perceber que a felicidade tão propalada e que tanto buscamos, para ser alcançada, precisa
muito mais da mudança de nosso comportamento, não
refreando nosso instinto de viver em bando e conviver
em bando, do que do acúmulo de bens e riquezas.

* 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

A beleza das
formas
Uma das mais originais
propriedades de nosso
espírito é a sua capacidade
de captar a beleza das
formas, como sínteses
de intuição, encontradas
não apenas em nossa
subjetividade, mas
presentes de forma
ostensiva em todo o
Universo.
Antonio Celso Mendes (*)

C

omo constatamos, a beleza
das formas se espraia a partir de diferentes perspectivas,
gerando expectativas que
nos induzem a considerá-la ora harmônica, ora inspiradora, disforme ou inexpressiva, mas sempre sob a égide de um
mesmo princípio, segundo o qual o Universo existe principalmente para mostrar

de forma ostensiva em todo o Universo.
Dessa forma, podemos caracterizar o Espírito como possuidor de propriedades
estéticas, ostensivamente presentes nos
cristais, nas estruturas moleculares ou
no mundo da cultura, nos indicando que
seus propósitos são de harmonia e manifestação da beleza, cuja pedagogia deveria também educar nossos jovens.
Detentor do princípio da vida, o Espírito faz de tudo para revesti-la desse manto
de beleza e ornamento, que deveria ser
o sentido primário de nossas percepções,
pois mesmo diante das mais estranhas
aberrações, ainda é possível sentir os

a beleza em suas variadas manifestações.
Há assim, em cada fenômeno, um enlevo
místico que brota das potencialidades do
Espírito, fonte de toda inspiração estética.
A beleza das formas está expressa
nas diferentes espécies de arte nas quais
nosso espírito se desenvolve culturalmente, tudo dependendo da inspiração
privilegiada de artistas geniais, detentores que são de capacidades especiais
no momento de expressar a criação. A
arte evoca espiritualidade por ser, ao
mesmo tempo, real e virtual, produto
apenas da aptidão humana de apreendê-la. Dessa forma, podemos identificar
os gênios diferenciados segundo as diversas maneiras de expressar a beleza,
original em cada caso, nas formas de “Sol Poente”, de Tarsila do Amaral
convivência, na erudição da música, no
enlevo da dança, na criatividade da pintura, escultura, teatro, literatura, esporte, efeitos estéticos de tudo que ocorre, mescinema, fotografia, quadrinhos, arte digi- mo diante das feiuras, das tragédias ou
tal ou jogos multimídia.
da morte. Ora, aqui, trata-se de um pendor espiritual que ultrapassa as continPROPRIEDADES ESTÉTICAS gências da matéria, alçando-as ao nível
Uma das mais originais propriedades divino de uma beleza que nos arrebata,
de nosso espírito é a sua capacidade de pela provocação de suas formas.
A origem dessas genialidades tem
captar a beleza das formas, como sínteses de intuição, encontradas não apenas sido motivo de diferentes especialistas,
em nossa subjetividade, mas presentes desde aqueles que consideram sua gê-

nese como natural e acessível a qualquer pessoa, até aqueles que defendem
uma forma de encarnação; ou seria apenas a confluência de aptidões ou fatores
físicos ou psíquicos coincidentes no seu
desenvolvimento. De qualquer forma,
sem uma disposição adequada do espírito de cada um, tais qualidades jamais
poderiam ser desenvolvidas. Ora, isto
concede às atividades do artista uma
característica mais especial do que natural, um contexto de aptidões quase
sobrenaturais, possuindo fontes só alcançáveis acima do normal.

LIMITES ÉTICOS DA ARTE

Mesmo reconhecendo a autonomia
da arte em si mesma, ao considerarmos
que os valores (verdade, beleza, justiça e
o bem) são semelhantes em sua transcendentalidade, temos que levar em conta
que a prática de qualquer arte deve possuir alguns limites, cuja liberdade excessiva comprometeria sua originalidade,
devendo evitar a pornografia e o escândalo: igualmente, a disfunção das formas
só será reconhecida se não afetar a harmonia do conjunto, como ocorre com
PICASSO ou TARSILA DO AMARAL. Há,
pois, que considerar a responsabilidade
do artista, como defendeu JACQUES MARITAIN, em conferência pronunciada na
Universidade de Princeton, EUA, em 1951.
* 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

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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ciência

Morre Stephen Hawking

N

ascido em 8 de janeiro de
1942 em Oxford, no Reino
Unido, Hawking era considerado um dos cientistas
mais influentes do mundo desde Albert
Einstein, não só por suas decisivas contribuições para o progresso da ciência,
como também por sua constante preocupação em aproximar a ciência do público
e por sua coragem de enfrentar a doença
degenerativa de que sofria e que o deixou
em uma cadeira de rodas e sem capacidade para falar de maneira natural.
Hawking usava um sintetizador eletrônico para poder falar, mas a voz robótica
produzida pelo aparelho para expressar
suas ideias acabou se tornando não só
uma de suas marcas registradas como foi
constantemente ouvida e respeitada no
mundo todo.
Para produzir sua "fala", o físico for4

O físico britânico Stephen Hawking morreu no dia 14
de março, aos 76 anos, segundo informou sua família.
Com sua morte, desaparece um dos cientistas mais
conhecidos do mundo e também um dos divulgadores
da ciência mais populares das últimas décadas.
“Estamos profundamente tristes pela morte do nosso
pai hoje”, disseram seus filhos Lucy, Robert e Tim.
“Era um grande cientista e um homem extraordinário,
cujo trabalho e legado viverão por muitos anos”,
afirmaram em um comunicado.
A reportagem é publicada por BBC Brasil (14/03/2018).
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mava as palavras em uma tela com os
movimentos dos olhos, também usado
para movimentar sua cadeira de rodas.
'Meu pai tinha resposta para tudo': as
lembranças de infância da filha de Stephen Hawking.

CASAMENTO E
DIAGNÓSTICO

Filho de um biólogo que decidiu tirar
sua família de Londres para deixá-los a
salvo dos bombardeios alemães durante a Segunda Guerra Mundial, Hawking
cresceu na cidade de St. Albans.
Como estudante, não tardou em demonstrar seu valor. Formou-se com honras em Física em Oxford, e mais tarde se
pós-graduou em Astronomia pela Universidade de Cambridge.
O jovem Hawking gostava de montar
a cavalo e de remar.

ciência
Mas aos 21 anos tudo mudou. Ele começou a notar que
seus movimentos eram cada vez
mais desajeitados e foi diagnosticado com Esclerose Lateral
Amiotrófica (ELA), uma doença
neuromotora.
Os médicos disseram que ele
não viveria mais do que dois
anos.
Quando foi diagnosticado, planejava seu casamento com Jane
Wilde, sua primeira mulher.
"O compromisso me salvou
a vida, me deu uma razão para
viver", contou o físico anos mais
tarde.

O casal teve dois filhos.
Hawking desafiou todos os
prognósticos e a doença avançou
mais lentamente do que o previsto, mas com os anos acabou
o deixando somente com movimento em dois dedos e em alguns
músculos faciais.
Isso não impediu que seguisse
trabalhando em suas teorias, divulgadas em livros e eventos públicos.
Em 1988 ele havia completado sua obra "Breve História do
Tempo", que se converteu em um
sucesso absoluto no mundo todo,
com mais de 10 milhões de có-

Mudanças climáticas
podem deixar Terra
igual a Vênus
O alerta é de Stephen Hawking
O renomado físico britânico Stephen fez duras críticas ao
presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e repetiu alertas a respeito dos perigos das mudanças climáticas.
A reportagem é publicada por BBC Brasil (03-07-2017) e no
IHU-Unisinos (04-07-2017).

O físico britânico
revolucionou a
Ciência e nossa
maneira de entender
o Universo
pias vendidas.

SUAS TEORIAS

Hawking havia demonstrado que a paixão à qual dedicou toda sua vida, estudar as
leis que governam o universo,
também poderia ser atraente
para o grande público.
Ele conseguiu que sua deficiência se convertesse em uma
das chaves de sua obra científica. Quando perdeu a mobilidade dos braços, se empenhou
em ser capaz de resolver os
cálculos científicos mais complexos somente com a mente,
sem anotar equações.
Logo começou a propor teses revolucionárias que questionavam os cânones estabelecidos.
Uma de suas afirmações
mais ousadas foi a de considerar que a Teoria Geral da Relatividade formulada por Eins-

tein implicava que o espaço e
o tempo tivessem um princípio
no Big Bang e um fim nos buracos negros.
Em 1976, seguindo os enunciados da física quântica, Hawking concluiu em sua "Teoria
da Radiação" que os buracos
negros - as regiões no espaço
com tamanha força de gravidade que nem a luz pode escapar
delas - eram capazes de emitir
energia e perder matéria.
Em 2004 revisou sua própria
teoria e chegou à conclusão de
que os buracos negros não absorvem tudo.
"O buraco negro só aparece em uma silhueta e depois
se abre e revela informações
sobre tudo o que havia caído
dentro dele. Isso nos permite
verificarmos o passado e prever o futuro", disse o cientista.

AINDA MAIS
BREVE...

Hawking teve um papel
fundamental na difusão da Astronomia em termos fáceis de
compreender para o público
geral.
Consciente de que seu livro
havia vendido muito, mas lido
inteiro por poucos, devido à
sua complexidade, Hawking

publicou uma versão mais curta e de leitura mais fácil da já
"Breve História do Tempo".
O físico tentou por todos os
meios que as pessoas comuns
se aproximassem dos mistérios
do universo, e em busca desse
objetivo não duvidou em recorrer ao humor.
Em uma aparição que ficou
famosa no desenho de televisão "Os Simpsons", o cientista
advertia Homer de que roubaria sua ideia de que o universo
tem forma de rosca.
Outra mostra de sua relação
com a ironia está presente em
sua própria página na internet,
com piadas contadas por ele
mesmo.
"Quando tive que dar uma
conferência no Japão, me pediram que não fizesse menção
ao possível colapso do universo, porque isso poderia afetar
as bolsas de valores", escreveu.
"Porém, posso assegurar a
qualquer um que esteja preocupado com seus investimentos de que é um pouco
cedo para vender. Ainda que
o Universo acabe, isso não
deve ocorrer dentro de ao
menos 20 bilhões de anos",
concluiu.

"Ao negar a existência do aquecimento global e abandonar o
Acordo Climático de Paris, Donald Trump vai causar um dano
inevitável ao nosso lindo planeta, ameaçando a natureza, para
nós e para nossas crianças", afirmou.
"As ações de Trump podem levar a Terra à beira do abismo
e transformá-la em Vênus, com uma temperatura de 250ºC
e chuva de ácido sulfúrico", disse ele à BBC em Cambridge,
após participar de um evento de comemoração ao seu aniversário de 75 anos.
Vênus, o segundo planeta do Sistema Solar a partir do Sol, é
uma terra de extremos: quente, seco, de atmosfera composta
basicamente de dióxido de carbono e superfície coberta por
nuvens de ácido sulfúrico. O temor de Hawking é de que nossas circunstâncias na Terra fiquem cada vez mais parecidas a
essas condições inóspitas.
"Estamos em um ponto crítico no qual o aquecimento global vai se tornar irreversível", alertou o cientista. Segundo Hawking, essa é “uma das maiores ameaças que enfrentamos e
que podemos prevenir se agirmos agora".
Questionado sobre qual seria seu sonho atualmente, Hawking afirmou: "a cura para a Esclerose Lateral Amiotrófica ou, pelo menos, uma interrupção em seu avanço".
"Quando fui diagnosticado aos 21 anos, me disseram que eu
morreria (da doença) em dois ou três anos”, disse. "Agora, 54
anos depois, embora fraco e em uma cadeira de rodas, estou
trabalhando e produzindo artigos científicos.”
Segundo Hawking, “tem sido um grande desafio, que eu só
consegui superar com muita ajuda da minha família, colegas
e amigos".
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Micropartículas
de plástico nas
garrafas de
água mineral
Pesquisa realizada em nove países dos cinco
continentes, inclusive o Brasil, mostra que material,
quando ingerido, pode ser prejudicial à saúde; OMS
vai iniciar investigação
Marcus Vinicius Gomes (*)

P

esquisa sobre a disseminação e impacto de micropartículas de plástico em
garrafas de água alertou a
Organização Mundial de Saúde (OMS).
O órgão vai iniciar uma análise sobre
os potenciais riscos da presença do material nas embalagens. Não se trata de
uma novidade. Há mais de cinco anos,
cientistas de laboratórios independentes, vêm alertando para o problema.
Não há evidências de que microplásticos podem afetar a saúde humana, mas
a OMS quer avaliar o quanto realmente
se sabe sobre isso.
Realizada na Universidade Estadual
de Nova York e liderado pela Orb Media, organização jornalística sem fins lucrativos, a pesquisa submeteu a teste de
laboratório garrafas compradas em nove
países diferentes, de cinco continentes,
6

entre os quais o Brasil, e descobriu uma
média de dez partículas de plástico por
litro, cada uma maior do que a espessura
de um fio de cabelo.
Os números não foram considerados
catastróficos, mas são preocupantes uma
vez que foram encontradas micropartículas de plástico em todas as garrafas e
marcas.
As empresas avaliadas afirmam que
seus produtos atendem aos mais altos
padrões de segurança e de qualidade. E
dizem que falta regulamentação sobre
microplásticos e que não há métodos padronizados para testes.
Para os pesquisadores, é preciso agora responder se os microplásticos podem
ser prejudiciais à saúde.
"Algumas dessas partículas são tão
incrivelmente pequenas que podem
atravessar o revestimento do trato gas-
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trointestinal e serem levadas para todo
o corpo, e não sabemos as implicações
que terão nos órgãos e tecidos”, disse
Sharon Mason, professora de química
da Universidade de Nova York.

SANEPAR AVALIA

No Paraná, técnicos da Sanepar fizeram uma avaliação inicial da presença
de microplásticos em galões de 20 litros
de água mineral. Há evidências que eles
estão presentes em quantidades expressi-

vas, mas não se pode presumir que essa
análise seja indicativa de um prejuízo ao
organismo de quem a ingere.
Atualmente são produzidos, no mundo, 300 bilhões de litros de água engarrafada. Mas o problema não é o líquido
e sim o plástico. Também saem das fábricas, em quantidade não contabilizada, garrafas de refrigerantes, de sucos, de
chás, de iogurte, de isotônicos, de achocolatados. Todas elas com uma característica: são fechadas com tampas com

meio ambiente
alta quantidade de polipropileno. Uma
teoria com razoável concordância é a
de que o ato de abrir uma garrafa gera
porosidade e pode derramar as partículas
dentro do vasilhame antes que o líquido
seja ingerido.
Um dos gerentes de uma empresa de
envasamento de água ouvido pela reportagem afirmou, na condição de manterse anônimo, que há um estudo em andamento na indústria para encontrar
formas alternativas, que não o plástico,
para fazer chegar a água mineral ao consumidor. Todas, no entanto, encarecem
o preço final do produto. O vidro, por
exemplo, já está sendo testado, mas interfere em hábitos que se perderam ao
longo do tempo, como o uso da embalagem retornável.
Uma campanha que pode ser abraçada pela Sanepar, mas que ainda
carece de análises mais aprofundadas, trata de incentivar o consumidor
a voltar a beber água da torneira. Os
dados estão a favor da companhia. Há
50 anos, a água distribuída à população no Paraná é fluoretada e livre de
qualquer contaminação. O processo
começou em 1958 na Estação de Tratamento de Água do Tarumã, em Curitiba, e até hoje é considerado o método
coletivo mais eficiente para o controle
e prevenção de cárie dentária, em um
primeiro momento, e de outras doenças transmissíveis pela água, em outras
etapas. A obrigatoriedade da fluoretação das águas de abastecimento em
todo o território brasileiro só veio 16

anos depois, com a lei federal 6050 de
24 de maio de 1974.

CESTO DE LIXO

Evidentemente que isso não livra a
água tratada das micropartículas de plástico. A oitava edição do Fórum Mundial
da Água, realizado em março, em Bra-

sília, apontou que, enquanto a China
utiliza dez vezes mais água por unidade
de produção do que a média dos países
ricos, no Brasil, que detém 12% da água
doce do mundo, os rios funcionam como
cesto de lixo. Rio Belém, Rio Tietê, Rio
Barigui, Lagoa Rodrigo de Freitas, escolha um deles. É o descalabro visto em

duas realidades.
Para a OMS, a preocupação principal
não é a quantidade de microplásticos
na água, mas o fato de que sua ingestão
ao longo da vida possa ter algum efeito
nocivo à saúde das pessoas. Bruce Gordon, coordenador do trabalho global do
órgão, preocupa-se com a possibilidade
de haver toxinas nas partículas, mas lembra que não há pesquisa que possa responder ou elucidar de forma cabal essa
questão.
“Geralmente temos um limite ‘seguro’, mas para definir isso precisamos
entender se essas coisas são perigosas e
em quais concentrações são perigosas”,
afirmou ele em entrevista à BBC.

ONZE MARCAS

A pesquisa com água engarrafada envolveu a compra de embalagens de 11
marcas globais e de países escolhidos
por suas grandes populações ou seu consumo relativamente alto de água engarrafada. As marcas: Aquafina, Aqua, Bisleri,
Dasani (coca-cola), Epura, Evian, Gerolsteiner, Minalba (Rio de Janeiro), Nestlé
Pure Life, San Pellegrino e Wahaha.

(*) Marcus Vinicius Gomes
é jornalista freelancer, colaborador permanente do blog/coluna
de Aroldo Murá G. Haygert e
dos livros da coleção “Vozes do
Paraná”.
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Entrevista com Cícero Urban:

Cirurgião
curitibano
no grupo dos
40 que ditam
conduta
mundial em
oncoplástica
Nos últimos 10 anos, o
médico Cícero de Andrade
Urban, especializado em
mastologia e oncoplastia,
tem reunido uma lista
extensa de feitos que
projetaram o seu nome e
da medicina de Curitiba
nos grandes centros
mundiais.
Aroldo Murá G. Heygert (*)
8

O

cirurgião curitibano Cícero Urban é um dos 40
especialistas mundiais em
mastectomia que se reuniram em Basiléia, Suíça, em março. Ele
pertence ao reduzido universo mundial
de mastologistas que a partir de lá definirá – sob o patrocínio do Oncoplastic
Breast Consortium -, recomendações do
chamado Consenso de Basiléia sobre a
preservação da aréola e mamilo e em reconstrução mamária.
O evento é organizado pelo Oncoplastic Breast Consortium, com a participação de 40 especialistas do mundo
todo, com direito a voto, e de onde sairão recomendações que influenciarão as
condutas neste tipo de cirurgia.
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Cícero Andrade Urban é um saliente
especialista no mundo médico, referencial mundial em doenças e cirurgia da
mama. Em Curitiba chefia a Cirurgia da
Residência do Hospital Nossa Senhora
das Graças, coordena o Curso de Medicina da Universidade Positivo (UP) e
atua na Oncoclínica.
Recebe anualmente estagiários de todos os continentes, no HNSG. E cumprirá ao longo deste ano roteiro de palestras
que fará para especialistas em mastologia
nos Estados Unidos, Espanha e Argentina, além de diversos estados brasileiros.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
ministrará um curso de reconstrução mamária para especialistas americanos.
A entrevista a seguir esclarece mais

sobre a importância de Cícero em plano
internacional.
Ele é também vice-presidente do Instituto Ciência e Fé de Curitiba ("Fidelis et
Constans"):

REDUZINDO DANOS E
MUTILAÇÕES

- Como você define-se hoje: mastologista com especialização em oncoplástica? Ou simplesmente cirurgião oncoplástica?
R - Cirurgia oncoplástica não é uma
especialidade médica, mas a associação
de técnicas de cirurgia plástica e de cirurgia oncológica, com o objetivo de tratar
o câncer de mama, reduzindo o dano e a
mutilação com a cirurgia. É um método

medicina

Dedicado à família. Sua esposa, Linei Augusta Brolini Dellê Urban
e médica radioligista de renome. Seus dois filhos).

Com o pai da cirurgia oncoplástica, Werner Audrescht, de
Dusseldorf

Com Silverstein e Suzane Klimber, ícones da
oncoplástica nos Estados Unidos.

Seu tempo se divide em aulas, treinamentos, palestras, congressos e atendimento médico-circúrgico de oncoplastia.
e uma filosofia de tratamento. Sou mastologista e cirurgião oncológico.

SÓ 40 ESPECIALISTAS

- Situe-se profissionalmente: dirige
o curso de Medicina da UP, no HNSG
chefia o Departamento de Cirurgia, atua
como professor da Residência, e sua
clientela é basicamente atendida na Oncoclínica.
Mas também cumpre um intenso roteiro anual de conferências. Por exemplo, o Consenso de Basiléia, que começa
nesta segunda, na Suíça: O que é, quantos especialistas reunirá, quais as características de sua participação no evento. Ele é diferente do Consenso de Saint
Gallen?
R - Sou Coordenador Acadêmico do
Curso de Medicina da UP, Chefe do Departamento de Cirurgia do HNSG e atendo na Oncoclínica. Na Basiléia teremos

uma reunião de consenso em mastectomia com preservação da aréola e mamilo
e em reconstrução mamária, organizado
pelo Oncoplastic Breast Consortium,
com a participação de 40 especialistas
do mundo todo, com direito a voto, e
de onde sairão recomendações que influenciarão as condutas neste tipo de cirurgia.
É um pouco diferente em termos de
metodologia em relação a Saint Gallen,
pois é mais voltado para cirurgia. Saint
Gallen é mais amplo, e voltado ao manejo do câncer de mama inicial.

NOVAS ORIENTAÇÕES

- Das discussões e exposições em
Basileia deverão ser conhecidas novas
orientações para a área da mastologia.
Dê exemplos, mesmo que hipotéticos,
ainda.
R - A mastectomia com preservação

da aréola e mamilo será o foco deste
consenso, no qual serão definidas as
indicações, contraindicações, limites e
escolhas em termos de reconstrução nestes casos. O resultado disso tornará mais
claros diversos aspectos que hoje são objeto de debate.

ESPANHA, ESTADOS
UNIDOS

- Sobre seus próximos passos internacionais: quando, em que países, e que
temas que abordará e sob quais condições (visitante, conferencista...)
R - Estarei ministrando um curso de
reconstrução mamária na Espanha em
maio; um curso de reconstrução mamária nos EUA, em abril, e uma palestra na Argentina, na Academia Nacional
de Medicina sobre Bioética Clínica em
agosto. Isso além de diversas palestras no
Brasil sobre reconstrução mamária.

ESTAGIÁRIOS NO HNSG

- Como vai o programa de orientação de médicos do exterior que vêm ao
HNSG para estagiar com você? Cite nomes e países. Se não houver estagiários
hoje, rememorar o passado recente.
R - Estarei recebendo agora em março uma médica da Colômbia, na sequência um do Equador, na metade
do ano da Austrália, e tenho recebido
solicitações de médicos de diversos estados do Brasil.

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

‘Fake news’,
eleições e
democracia
O vírus das notícias
fraudulentas prepara
o caldo de cultura do
autoritarismo
Eugênio Bucci (*)

À

medida que se aproximam
as eleições, as fake news
voltam a preocupar os observadores da cena política.
Quanto aos políticos, que são os protagonistas da mesma cena, apenas procuram
se valer do pretexto das fake news para
abrir novas frentes de censura contra a
imprensa. Tramitaram ou tramitam por aí
projetos abilolados e inacreditáveis. Um
desses pretendeu mandar para a cadeia
autores de informações “prejudicialmente incompletas”. Trata-se de mais um delírio censório desse pessoal.
Que história é essa de incompletude
prejudicial? Por acaso existiria a “completude não prejudicial”? Algum dia, um
único dia que seja, alguma edição de
jornal terá ido às ruas sem uma incompletude sequer? Não lhe terá faltado uma
correção gramatical, um contraponto
numa reportagem política ou o endereço
de um restaurante? E se uma legislação
desse tipo fosse adotada, quem seria incumbido de arbitrar e determinar o grau
de prejuízo e o grau de incompletude
numa informação “prejudicialmente incompleta”?
Bastam dez segundos de exame de
uma ideia dessas para concluir que ela
não tem objetivo nenhum de combater
as tais fake news; sua meta real é lançar
novas intimidações contra os jornalistas
que reportam fatos inconvenientes aos
políticos. Fiquemos longe disso, por favor. As fake news pra valer, que são elaboradas por grupos clandestinos e mal10

intencionados com endereços incertos e
não sabidos, que podem ficar nos confins
da Macedônia ou nos porões de Moscou,
não seriam alcançadas por legislações
desse tipo.
Tenhamos bem claras as diferenças.
Notícias críticas, mesmo que ocasionalmente incompletas (um jornal diário vai
completando suas informações de um
dia para o outro, a edição do dia seguinte
é sempre um complemento da anterior),
não ameaçam em nada a normalidade
das eleições. Ao contrário, sem a imprensa vigilante a democracia se enfraquece.
Quem é prejudicial à democracia, completamente prejudicial, são as mentalidades censórias. As fake news também são
completamente prejudiciais, por certo,
mas alguns dos remédios que vêm sendo
prescritos a pretexto de combatê-las conseguem ser ainda mais completamente
prejudiciais.
Isto posto, vale a pena olhar com menos oportunismo para as relações danosas entre fake news, eleições e cultura
democrática. As notícias fraudulentas
(na tradução precisa recomendada pelo
professor e jornalista Carlos Eduardo
Lins da Silva) são maléficas não somente
por mesclarem falsidades e verdades. O
problema maior das notícias fraudulentas não está nem na mentira. Está, antes,
no lugar de onde elas provêm e no seu
modo de produção.
Tratemos, em primeiro do lugar, de
origem. As fake news são produzidas em
espaços que não guardam relações de
pertencimento com o ambiente democrático ou com os valores da democracia. Uma redação minimamente profissional, quando erra, apressa-se a corrigir
(se não fizer isso, perderá credibilidade).
Já um centro gerador de notícias fraudulentas, que não tem compromisso com
os fatos e age com a finalidade de lesar
os direitos do público, pode muito bem
insistir no erro. Esse tipo de fraude cons-
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Foto que viralizou nas mídias sociais, após a intervenção militar no Rio de Janeiroo não
é nova. Foi publicada na primeira página de O Globo, em 23 de novembro de 1994. É um
exemplo de Fake, com meia verdade, induzindo a conclusões erradas.

Campanha do Conselho Nacional de Justiça explica o que fazer quando se recebe boatos pelo
celular

tituiu uma ação proposital para sabotar
os processos decisórios das sociedades
democráticas e para danificar os circuitos pelos quais a vontade dos cidadãos
se conforma e se projeta. Inoculado dolosamente nos organismos de sociedades

democráticas (aquelas que dependem
das escolhas das maiorias e da garantia
dos direitos das minorias para traçar os
próprios rumos), o vírus desmoraliza e
ridiculariza nada menos que os ritos da
democracia. Quanto mais contaminadas,

mídias sociais
mais essas sociedades ficam vulneráveis
a apelos autoritários. Dessa forma, as notícias fraudulentas preparam o caldo de
cultura do autoritarismo. Mais do que
ajudar um ou outro candidato a vencer
uma ou outra eleição, desagregam a cultura democrática e fomentam o encanto
dos discursos de prepotência.
Também por isso, os melhores antídotos contra esses novos vírus digitais são
aqueles que fortalecem o debate democrático, não os que levam a sociedade a
buscar socorro em tutelas estatais. Leis
mais ou menos censórias apenas infantilizam os cidadãos (que acabam postos
no papel de crianças que precisam de
pajem). Ou a democracia inventa mecanismos livres para desmontar as fraudes
que pipocam nas redes sociais (por meio
da checagem promovida pelas redações
profissionais em rede com associações
colaborativas) ou as notícias fraudulentas
terão vencido a queda de braço.
Tratemos, por fim, do modo de produção dessas fraudes. Todos sabem (e
não se cansam de repetir) que a mentira sempre existiu na política. A questão,
agora, é que a mentira política – que
antes se viabilizava como um esforço
cuja compensação se limitava à eventual
conquista do poder – se tornou, também,
um negócio economicamente lucrativo.
Esse negócio – atenção para isso – independe dos interesses partidários de seus
agentes. A lógica da indústria do entretenimento instalada na internet, que remunera os criadores de “conteúdo” pelo
número de “seguidores”, paga bem pelas
fraudes que arrebatam as multidões.
A mesma lógica, por sua vez, está relacionada a um mercado monopolizado
em escala global por megacorporações
como Facebook, Twitter e Google. Não
por acaso, os monopólios globais, bem
como esse modo de produção de “conteúdos” mentirosos (o “modelo de negócio” das notícias fraudulentas) são incompatíveis com a ordem democrática.
Num tempo em que os valores da
democracia andam em baixa, em que
a popularidade de populistas segue em
ascensão, os ventos parecem favorecer
os forjadores de fraudes noticiosas, assim como vêm favorecendo os profetas
das mágicas autoritárias. Nesta hora, só
os valores da cultura democrática e o
exercício da liberdade podem proteger a
democracia. O resto é mentira.

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

Sobre fake news (e “fake news oficiais”)

Destaque da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti desfilou no Carnaval com a alegoria da faixa de presidente, mas, uma semana depois, no
desfile das campeãs, a faixa havia desaparecido. Censura?

É importante denunciar e
apontar imediatamente as
Fake News num ambiente
político conturbado como
o nosso, mas e quando a
própria mídia tradicional
inventa a notícia?...
Quem ligou? Falou com
quem? Pediu exatamente
o quê? Era de que setor
do governo?
Edson Aran (*)
Fake News. Ok, vamos falar de Fake
News. Há um esforço recente e louvável
da mídia oficial de denunciar e expor a
notícia falsa assim que ela cai na rede.
Ontem mesmo (22/02) o Catraca Livre
denunciou a fotografia das crianças revistadas por tropas do exército, no Rio.
A imagem é 1994. Alguns dias antes
causou furor no Twitter uma montagem com os "patrocinadores" de uma
palestra de Sérgio Moro, acrescentados digitalmente à imagem. Em dezembro, explodiu no Facebook a notícia sobre um atentado terrorista em
São Francisco no dia de Natal, mas
era tão ridiculamente falsa que não
sobreviveu meio dia.
Aqui, o populismo dito de esquerda

usa Fake News faz muito tempo, mas
isso tem mudado recentemente com
a "Rede Bolsonarista", que é dispersa
e desorganizada, mas muito eficiente,
especialmente para criar "memes".
Adivinha quem matraqueou o falso
atentado em São Francisco? Pois é.
Em 2013, no auge das chamadas
Marchas de Junho, as Fake News tinham mais credibilidade que as notícias verdadeiras. E isso foi antes do
próprio termo ter sido criado.
Na época, eu tinha o projeto de fazer
um documentário sobre o tema e comecei a colecionar links para tentar entender de onde as notícias falsas vinham
e como funcionavam. O incrível é que
a extrema-direita e a extrema-esquerda
compartilhavam as mesmas coisas e eu,
bom leitor de John Le Carré, teci toda
uma teoria conspiratória que, thanks
God, só contei pros amigos próximos.
Algumas coisas não dão certo por sorte.
Mas estou tergiversando. O que eu
queria dizer era outra coisa. É importante denunciar e apontar imediatamente as Fake News num ambiente
político conturbado como o nosso,
mas e quando a própria mídia tradicional inventa a notícia? Por exemplo,
a faixa do vampiro na Paraíso do Tuiuti. Veja bem: quero mais é que Michel
Temer se exploda e leve Brasília com
ele, mas a notícia era obviamente falsa e qualquer jornalista experimentado teria apontado os "gaps".
Segundo o barracão da escola, alguém de Brasília ligou e proibiu a fai-

xa. Ok. Quem ligou? Falou com quem?
Pediu exatamente o quê? Era de que
setor do governo? E a escola, tão crítica e contundente no primeiro desfile, ia
docilmente atender ao pedido? O que
o destaque tinha a dizer sobre isso? E
o governo? E o Ministério Público?
Eu entendo. É carnaval, todo mundo de patente alta vai pra praia e a
cobertura é aquela coisa simples: entrevistar a Viviane Araújo, descrever
o samba-enredo sem sentido, fechar
cedo e correr pro bloco. Tudo certo. O
que ninguém esperava (Como assim?
Desde dezembro tem gente cobrindo
os barracões!) é que a Tuiuti fosse politizar o desfile. E que qualquer notícia
a respeito seria imediatamente capitalizada pelos ativistas digitais. Aí, depois que a informação falsa sai, não
adianta correção. A lenda é muito melhor que a realidade. E são as lendas
que alimentam o populismo tosco, de
Mussolini a Maduro.
A única saída pro jornalismo é lembrar de novo do "quem, o quê, onde,
como, quando e por quê". Mesmo que
isso derrube clicks e visualizações.
Aliás, clickbait é o problema, não a
solução.

(*) Edson Aran é jornalista,
escritor, roteirista/Screenwriter
& writer e cartunista (Artigo
publicado em 23 de fevereiro
de 2018, no portal Linkedin)
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Não tropece na língua

POLICIAL-MILITAR: SUBSTANTIVOS
E ADJETIVOS COMPOSTOS
Maria Tereza de Queiroz Piacentini *
--- O que distingue o substantivo composto do adjetivo composto? Tiago Jeremias, Itaí/SP
--- É correto escrever sócio-titular e sócio-dependente com hífen? Cristine Nolêto Alves, Brasília/DF
O substantivo composto e o adjetivo composto mantêm as características próprias do substantivo [dá nome
aos seres] e do adjetivo [qualifica ou caracteriza os seres], o que determina uma formação diferenciada entre
os dois.
O substantivo composto é formado principalmente
por:

- SUBSTANTIVO + SUBSTANTIVO (às vezes com
preposição no meio):
hotel-fazenda, hospital-dia, situação-problema,
licença-maternidade, vale-refeição, público-alvo,
tempo-limite, diretor-presidente, bicho-da-seda, corde-rosa
- SUBSTANTIVO + ADJETIVO ou adjetivo + substantivo: alto-mar, cachorro-quente, batata-doce, boia-fria,
curta-metragem, dedo-duro, má-fé

- VERBO + SUBSTANTIVO: bate-boca, beija-flor,
conta-gotas, guarda-sol, porta-aviões, saca-rolhas,
vira-lata
O adjetivo composto é formado de dois ou três adjetivos, isto é:
- ADJETIVO + ADJETIVO: administrativo-financeiro, afro-brasileiro, político-partidário, sócio-históricocultural

CASOS SUTIS
Existem alguns casos, bem mais sutis, que podem
confundir o redator, levando-o a não perceber que dois
vocábulos podem estar formando um adjetivo composto. Isso ocorre quando a mesma palavra funciona ora
como substantivo, ora como adjetivo. Uma boa maneira de distinguir um do outro é observar o uso (às vezes
implícito) do artigo, que sempre estará determinando
o substantivo, e não o adjetivo. Vamos exemplificar a
situação com as palavras policial e militar.
SUBSTANTIVO (para melhor percepção do substantivo, grifamos o artigo também):
Dizem que um policial está envolvido na trama.
O militar chegou cedo ao quartel.
ADJETIVO:
Será feita uma minuciosa investigação policial.
O material pertence à Polícia Militar.
SUBSTANTIVO E ADJETIVO juntos (não há um composto):

Será homenageado o policial militar que se sobressaiu na operação.
ADJETIVO COMPOSTO:
Abriu um inquérito policial-militar contra o então
bispo de Volta Redonda.
Favor procurar o Destacamento Policial-Militar.
É importante lembrar que o adjetivo só se liga a um
substantivo por hífen quando juntos formam nova unidade semântica, ou seja, quando perdem seu sentido
literal e passam a transmitir nova ideia. Assim sendo,
em relação à segunda pergunta, não há razão para
unir com hífen sócio titular e sócio dependente, pois
o adjetivo aí não perde seu sentido original: trata-se
de um sócio que tem a característica de ser efetivo ou
titular (assim com juiz titular e professor titular) e um
sócio que depende de outro. O hífen não mudaria o
sentido das palavras, da maneira como acontece com
“cachorro quente” e “mesa redonda” contrapondo-se
a cachorro-quente e mesa-redonda, por exemplo. Dife-

rente é o caso de sócio-gerente, em que temos a união
de dois substantivos: um sócio que é ao mesmo tempo
gerente.
Como despedida da coluna Não Tropece na Língua,
vimos apenas um resumo da formação dos compostos.
Informações mais completas sobre essa questão podem
ser encontradas no livro Só Palavras Compostas, disponível no sítio Língua Brasil, ou no Manual da Boa
Escrita: vírgula, crase, palavras compostas (Ed. Lexikon,
2014).

* 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.

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

A ALEGRIA DE SER CATEQUISTA
Pensamentos do Papa Francisco
Silvio Ribas (org)
O livro “A alegria de ser catequista” reúne pronunciamentos do Papa Francisco a respeito da missão
dos catequistas. Ilustrado com belas fotografias, a
obra oferece uma reflexão acerca da missão evangelizadora e se constitui como um belo presente
àqueles e àquelas que se dedicam ao ministério da
catequese.
Páginas: 48
Preço referência: R$ 12,00 (esgotado)

MINHA VOCAÇÃO É O AMOR
Ensinamentos de Santa Teresinha
Danilo Alves Lima (org)
A Coleção Ensinamentos reúne instruções dos
santos e santas da Igreja sobre os mais variados
temas. O livro, além de frases, traz bonitas
imagens que ajudam na reflexão do leitor. Neste
volume, foram selecionados alguns ensinamentos
de Santa Teresinha sobre o amor.
Páginas: 48
Preço referência: R$ 6,90

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

GILBERTO FREYRE EM QUATRO TEMPOS
Ethel Volfzon Kosminsky, Claude Léine,
Fernanda Arêas Peixoto (Org.s)
Os textos reunidos nesta obra procuram apresentar
as novas interpretações que os analistas da
produção de Gilberto Freyre têm recentemente
elaborado e fornecer ao leitor um roteiro, uma aproximação original a temas e problemas já tratados,
bem como a descoberta de novas perspectivas e
frentes de reflexão.
Páginas: 380
Preço referência: R$ 68,00

O QUE FAZER?
Nikolai Tchernichevski
Tradução: Angelo Segrillo

O livro tem por escopo analisar o escrutínio de
informações e comunicações praticado por atores
públicos e privados em tempos de guerra ao terror.
Como é possível responsabilizar Estados-Nação
e empresas do setor privado que, no contexto
da internacionalização do direito, violam direitos
humanos sob a justificativa de constituírem estratégias de políticas e práticas antiterror.
Páginas: 192
Preço referência: R$ 52,00

Se alguém perguntasse qual o título do romance
russo do século XIX que teve a maior influência sobre a sociedade russa, é provável que uma pessoa
não russa escolhesse um dos livros do poderoso
triunvirato de Turguenev, Tolstoy e Dostoyevsky.
Mas o romance de Tchernichevski, mais que O Capital de Marx, forneceu a dinâmica emocional que
eventualmente desembocou na Revolução Russa.
Páginas: 480
Preço referência: R$ 70,00

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

O TRIUNFO DO FRACASSO
Rüdiger Bilden, o amigo esquecido de Gilberto
Freyre
Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke

DE MÃOS VAZIAS
A espiritualidade de Santa Teresinha do Menino
Jesus
Conrado de Meester

A sofrida trajetória do alemão Rüdiger Bilden, contemporâneo e amigo de Gilberto Freyre, a quem
influenciou de modo expressivo, é o tema central
deste livro, escrito por Maria Lucia Garcia PallaresBurke, autora de Gilberto Freyre – um vitoriano dos
trópicos (Editora Unesp, 2005). A obra retrata o
brilhantismo intelectual, a ascensão e a queda no
ostracismo do pensador alemão nascido em 1893.
Páginas: 432
Preço referência: R$ 66,00

Santa Teresinha é apresentada nesta obra como
humana. Teresinha não "era" santa, mas "tornouse" santa. Assim, Teresinha cativa ainda mais e
nos esclarece pela sua vida o que diz a expressão
litúrgica: Mirabilis Deus in sanctis suis. O modelo
de santidade vivido por ela não é privilégio dos
sacerdotes, religiosos e religiosas, mas está ao
alcance de todos.
Páginas: 168
Preço referência: R$ 33,00

Praça da Sé, 108-Térreo
São Paulo / SP-(11) 3107-2623
http://editoraunesp.com.br/
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GUERRA AO TERROR E TERROR À GUERRA:
Políticas e práticas antiterror, liberdade e o
futuro das TIC's
Wagner Augusto Hundertmarck Pompéo
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POLÍTICA
Nós também sabemos fazer
Clóvis de Barros Filho; Eduarda La Rocque;
Viviane Mosé; Oswaldo Giacoia Junior
Este não é mais um livro sobre política, é sim um
livro para pensar a política e nos fazer lembrar que
somos indispensáveis para que ela funcione. O
entendimento da política como característica da
vida humana tem se desgastado e isso faz com
que se entenda a política como algo a ser evitado.
O livro mostra a reflexão política para além do
partidarismo, resgatando o conceito do ser humano
como ser político.
Páginas: 184
Preço referência: R$ 24,90

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

DEMONOLOGIA E PSIQUIATRIA
Ir. Alexandre Mazzali
Como distinguir entre malefícios espirituais e problemas psíquicos? É possível determinar se alguém precisa das orações
de um exorcista ou da cura de um psiquiatra? Trata-se de um
assunto polêmico que vem ganhando destaque nas discussões
modernas e que muitas vezes expõe uma relação nem sempre
amigável entre fé e ciência.
Páginas: 136
Preço referência: R$ 22,43
Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

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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PARECE
O FUTURO,
MAS SÃO OS
PROJETOS
DA COPEL.
A COPEL NÃO TRAZ APENAS LUZ PARA SUA CASA.
TAMBÉM TRAZ PARA O PARANÁ OS PROJETOS MAIS INOVADORES
QUANDO O ASSUNTO É ENERGIA.
Uma das nossas iniciativas é o Projeto de Incentivo a Start ups.
Lançamos uma chamada pública para atrair empresas inovadoras
de tecnologia e, assim, desenvolver novas soluções para geração
e economia de energia.
A primeira eletrovia do país também é uma proposta da Copel.
São vários eletropostos cruzando o Estado, de Paranaguá a
Foz do Iguaçu, para abastecer de graça carros e bicicletas elétricas.
O Projeto Smart Grid é uma ação para adotar medidores
de energia inteligentes e conectados. Os paranaenses vão poder
controlar seu consumo de energia em tempo real, e a Copel poderá
detectar problemas remotamente e resolvê-los mais rápido. É o mesmo
modelo usado em redes inteligentes internacionais, como nos Estados
Unidos e no Japão.
Outra novidade é o Projeto Microgrid, um conceito moderno de geração
e uso de energia. O sistema é baseado na produção de energia com
biodigestores de dejetos de suínos. O armazenamento e o consumo
da eletricidade podem funcionar conectados à rede de distribuição,
e o primeiro Microgrid já está sendo instalado em São Miguel do Iguaçu.
E É ASSIM, COM PROJETOS MODERNOS E AÇÕES INOVADORAS,
QUE A COPEL TRAZ O FUTURO COM MUITA ENERGIA.
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