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JUSTIÇA

NESTA EDIÇÃO:

Ciência X Religião
O físico e cientista José Goldemberg, professor
emérito e ex-reitor da Universidade de São Paulo
(USP), coerente ao considerar a disputa entre cientistas e teólogos sobre a existência de Deus, publicou no jornal O Estado de São Paulo um chamado ao
equilíbrio e racionalidade nas partes em disputa. “Não
cabe aos cientistas negar a existência de Deus, mas
apenas tentar explicar os fenômenos que ocorrem em
torno de nós sem recorrer a hipóteses que não podem ser comprovadas, como a existência de Deus.”
No artigo, reproduzido aqui, ele compara não só
a obra, mas a vida de dois cientistas e um teólogo.
Einstein, que criar na existência de Deus. Não um
“Deus pessoal”. Para ele, “o caráter antropomórfico
desse Deus se revela especialmente quando as pessoas tentam lidar com a morte ou violentos conflitos
entre pessoas e entre nações, e se refugiam na ideia
da existência de um paraíso ou da reencarnação.”
Hawking, por sua vez, “desqualificou a necessidade
do Criador na origem do universo ao sugerir que ele
surgiu como resultado de flutuações quânticas.” Não
negou Deus, mas considerou-o dispensável.
Por fim, Joseph Ratzinger, que se tornou Bento é
considerado um dos papas mais cultos dos últimos
tempos. Ele não nega a Teoria da Evolução de Darwin, ao declarar num dos seus escritos que no “código genético humano nós reconhecemos a linguagem
de Deus”. Vale a pena ler.
Um exemplo de cristianismo prático foi o do padre
Michael Najeeb, que ousou, momentos antes a invasão de Mussul, Iraque, pelo Estado Islâmico, salvar
centenas de documentos históricos e arqueológicos,
levando-os à segurança de Qaraqosh.
Uma preocupação cada vez mais presente na consciência do brasileiro é a disponibilidade de água para
a sobrevivência do país. Como anda a questão? Pesquisa do IBGE mostra que a situação não é tranquila,
apesar da imensidão de água que o Brasil tem.
Já Evaristo Eduardo de Miranda, pesquisador da
Embrapa e diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba, constata que não existem mais cavalos não domesticados no mundo, apenas grupos que voltaram
a viver de modo selvagem, como o cavalo lavradeiro
de Roraima. Isso e muito mais está neste número do
Universidade Ciência e Fé.
Odailson Elmar Spada
Editor

Embargos dos Embargos
Mas que diabos fazem esses
advogados então para custarem tão
caro? Enrolam!! Sim, mestres na arte
de enrolar.
Edmilson Fabbri (*)

Q

ualquer cidadão minimamente informado
hoje em dia em nosso país, esta com qualificação jurídica em curso. São tantos termos
apresentados que, realmente nos falta pouco para uma sustentação oral digna de nobres causídicos.
O grande problema, com a devida “vênia” é que ao
acompanharmos todo esse aparato jurídico que vem se
desenrolando em função da política rasteira que campeia
por nosso país desde há muito, mas que foi refinada na era
petista em seus 13 anos de poder, percebemos que nossa
singela e quase poética noção de justiça, foi simplesmente desnudada, nos dando a verdadeira impressão de que
justiça mesmo só existe para a classe pobre. Se for negro
então, aí vai conhecer o braço ágil e forte da lei.
Estamos assistindo a um show de escritórios advocatícios, cujo custo de seus honorários humilha algumas
arrecadações de pequenos municípios dos confins deste continente chamado Brasil.
Por que cobram tanto? Porque sabem o quanto seus
contratantes roubam. Mas são contratados para defendê-los? Nem de longe, pois seus clientes são ladravazes
contumazes, praticamente indefensáveis, face o rastro
que deixaram, por conta de acreditarem na impunidade
que sempre existiu.
Mas que diabos fazem esses advogados então para
custarem tão caro? Enrolam!! Sim, mestres na arte de enrolar. Anos de bancos universitários, mestrado e doutorado para acharem brechas nos artigos das leis, que lhes
dão condição de irem ganhando tempo, empurrando
com suas doutas e proeminentes barrigas até que um dia
haja prescrição da pena, muitas vezes nunca cumprida.
Vejam essas duas pérolas jurídicas, ridículas por sua
própria definição: “Embargos dos Embargos” e “Recursos
Protelatórios”. São de uma sacanagem tão explicita que nos
permitem usar aquele belo e vistoso nariz de palhaço.
Funciona assim: O réu foi condenado por um juiz
de 1ª instância. Inconformado o advogado recorre ao

tribunal de 2ª instância. Este através de 3 magistrados
que fazem uma exposição maravilhosamente bem embasada, não só concordam com a condenação, como
aumentam a pena. Vocês acreditam que continua o
“inconformismo” do advogado e este solicita os “Embargos de declaração”.
Pois bem, o tribunal de 2ª instância se reúne novamente
e faz os devidos esclarecimentos, mudando uma ou outra
vírgula de lugar e acentuando esta ou aquela palavra que
passou desapercebida. Não satisfeitos, afinal cobraram de
seu cliente para isso, externam mais uma vez seu “inconformismo” e solicitam, desta vez, ao mesmo tribunal os
“Embargos dos Embargos”, ou seja, explicações das explicações. É o caso dos juízes dizerem ao nobre causídico:
“Vossa excelência quer que nós desenhemos????”
Aonde vamos parar? Essa é a grande indagação que qualquer pessoa de bem faz. Quando a coisa acaba? Quando se
muda de assunto e o país junta seus cacos e se reinventa?
Quando voltaremos à ilusão de que a justiça é cega
e implacável?
Tenho comigo hoje, a sensação de que vivi minha
vida numa grande ilusão do que fosse justiça. Não consigo conceber justiça sem bom senso. São indissociáveis. Só que não! Essa é a grande lição que fica desses
últimos acontecimentos quando dentro da suprema
corte deste país um juiz ouve do colega: “Me respeite,
eu não sou da sua laia. Não esta falando com um de
seus capangas”. “O senhor é um frequentador de palácios”, “Vossa excelência desonra este tribunal”. Dito ao
mesmo juiz por pares diferentes em épocas diferentes,
algo de podre esta no ar. Neste caso cabe a pergunta:
“São esses que nos julgam em ultima instância?” Então:
Senhor tende piedade de nós!!
Como dizia o poeta persa, Zaratustra, “A condição
humana é um duelo eterno entre a verdade e a mentira”. Ao que acrescento: “E também entre embargos e
recursos, ou ao que mais o dinheiro possa comprar e lei
permita vender”. Tudo muito justo, justíssimo. Com a
devida vênia, excelência.

* 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.

NA MÍDIA ELETRÔNICA
PORTAL: http://www.cienciaefe.org.br
BLOG: http://www.aroldomura.com.br/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/aroldomuraghaygert
Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

EDIÇÃO 218 - ANO 19 - ABRIL 2018 – Editado pela Editora Alma Mater Ltda. ME, Av. Sete de Setembro, 5569, Curitiba, CEP-80240-001 (Instituto Ciência e Fé de Curitiba),
(41) 3243.2530 - CNPJ: 11.168.177/0001-18 // Revisão e Editoração: Odailson Elmar Spada - oda.spada@gmail.com // Jornalista responsável: Aroldo Murá G. Haygert - aroldo@
cienciaefe.org.br // Colaboram nesta edição: Edmilson Fabbri, Antonio Celso Mendes, José Goldemberg, Jamil Chade, Juan Arias, Patrícia Fachin, Dom Odilo P. Scherer, Evaristo
E. de Miranda e Maria Tereza de Queiroz Piacentini // Distribuição dirigida: comunidade universitária, profissionais liberais, religiosos e sócios do Instituto Ciência e Fé de
Curitiba. // Impresso no parque gráfico do Diário I&C.
2

| ABRIL 2018 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

Filosofia

Postulados
cosmológicos
“Um dois que só se
completa num três deve
ser para nós uma abertura
mística que supera todas
as aparentes oposições da
Natureza,...”
Antonio Celso Mendes (*)

A

constatação de relações, linhas e números que são padrões constantes nas pesquisas, refletindo a condição
de estabilidade presente nos diferentes
fenômenos, sejam eles matemáticos, geométricos, físicos, ou biológicos, é ocorrência comum entre os pesquisadores.
Como exemplos, temos na matemática o
número pi, na microfísica o quantum de
PLANCK, a velocidade da luz de EINSTEIN, o princípio da incerteza de HEISENBERG; na arquitetura, as proporções
áureas, usadas por FÍDIAS; na biologia,

os formatos na nervura das folhas (MATURANA), sempre obedecidos.
Ora, tais constâncias não são aleatórias, mas nos indicam um padrão de conformidade ínsita na própria Natureza, garantindo a sua racionalidade. Por outro
lado, importa ressaltar a fertilidade da
mesma em produzir simetrias ou a beleza expressa pela duplicação das linhas a
partir de um eixo, como ocorre no micro
e no macrocosmo.
Dessa forma, constatamos simetrias
nas asas das borboletas, na diagonal dos
círculos, nas raias dos fractais, nos lados
simétricos do corpo humano, nas rimas
poéticas, como aspectos duais destinados
a produzir a harmonia do conjunto. A palavra simetria alude ao que se opõe e se
complementa, deixando-nos a impressão
de que o oposto não é o contrário, mas
sim a inteireza da expressão estética.
Ainda mais, no microcosmo, há o caso
das partículas negativas e positivas, elétrons de spin girando ao contrário, ondas
de energia que se chocam, permitindo o
aparecimento da luz, etc. Ora, isto reforça nossa convicção de que os dualismos

são igualmente simétricos em sua natureza, como conflitos a indicar sua superação expressiva: 1,2...3 e tudo se perfez.
Ora, isto demanda a importância de
realçar os aspectos triádicos que envolvem tudo o que ocorre no Universo e
com as circunstâncias humanas, dandonos a indicação de que os dualismos
existem para permitir a sua superação,
refletindo sua homologia a uma trindade
dialética (tese, antítese e síntese).
Dessa forma, somos conduzidos a
imaginar como todas as oposições que
se constatam em nossa realidade física e
psíquica são apenas veículos ou maneiras
de se atingirem formas de ultrapassagem,
a colimação de um terceiro que seria a
plenitude dos objetivos a serem alcançados. Ora, isto deveria mudar completamente nossa maneira de considerar a
dinâmica da criação, que não se esgota
nas oposições, mas necessita superá-las,
como num ato que as redime, pela graça
de uma Trindade.
Um dois que só se completa num três
deve ser para nós uma abertura mística
que supera todas as aparentes oposições

da Natureza, nos fornecendo a certeza
de que a criação não se frustra em suas
contradições, mas demanda sempre a
importância fundamental de nossa mente em compreender o estágio superior
que as integra. Assim ocorre com a vida,
a morte e a certeza na sobrevivência.
Ora, isto é conquista de fé e confiança
na identidade entre nossa inteligência e
as circunstâncias concretas da Natureza,
uma similitude inteligente que nos indica
como tudo está bem feito, conforme concebeu o poeta:
O oposto é simetria
Qual suceder da noite ao meu dia
Fazendo surgir das trevas a porfia
Do clarão da madrugada, que
ousadia!
* 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

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | ABRIL 2018 | 3

ciência

Einstein, Hawking,
Ratzinger: ciência e
religião
Não cabe aos cientistas
negar a existência de Deus,
mas apenas tentar explicar
os fenômenos sem recorrer
a hipóteses que não podem
ser comprovadas

José Goldemberg (*)

E

instein é, sem dúvida, o cientista mais importante do século
20, só comparável, a Newton e
Galileu. Nascido em 1879, suas
contribuições mais importantes à ciência
foram feitas nas primeiras décadas do século 20, quando tinha entre 25 e 35 anos.
Nesse período formulou a Teoria da
Relatividade, que mudou a nossa percepção do universo. Em 1921 recebeu
o Prêmio Nobel, mas suas contribuições
marcaram de tal forma o desenvolvimento da ciência que em 2017 foi atribuído
outro Prêmio Nobel aos físicos que foram
capazes de fazer a detecção das ondas
gravitacionais, cuja existência ele havia
previsto um século atrás.
Nos seus anos mais maduros, Albert
Einstein dedicou sua atenção a problemas éticos, à filosofia, ao sionismo e ao
pacifismo, entre outras questões, sobre
as quais opinou com o peso de sua notoriedade como cientista.
Em 1939, já com 60 anos, escreveu
um curto ensaio sobre “ciência e religião”, seguido por outro sobre o mesmo
tema em 1941. Neles expõe seus pontos
de vista sobre religiões e a existência de
Deus.
Segundo Einstein, existe entre muitos
cientistas a ideia de que é preciso substi4

tuir a crença pelo conhecimento e de que
não há lugar na ciência para superstições
e religião, ou seja, que os cientistas são
necessariamente ateus. Ele não concorda
com essa visão, pois o método científico
não pode ensinar nada além do modo
como os fatos se relacionam e quais as
relações de causa e efeito entre eles. Não
cabe aos cientistas negar a existência de
Deus, mas apenas tentar explicar os fenômenos que ocorrem em torno de nós
sem recorrer a hipóteses que não podem
ser comprovadas, como a existência de
Deus.
Só para dar um exemplo, o movimento da Terra e dos planetas em torno do
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Sol é completamente explicado pela Lei
da Gravitação Universal de Newton, não
sendo necessário invocar a divindade
para explicá-lo. Nesse caso é bem conhecida a resposta que Laplace, cientista
francês, deu a Napoleão, a quem mostrou um modelo do sistema solar baseado nas ideias de Newton. Napoleão disse a Laplace que não via a presença de
Deus no modelo, Laplace respondeu que
não tinha necessidade dessa “hipótese”
para explicar os movimentos da Terra e
dos planetas.
Einstein rejeita a ideia de “Deus pessoal”, no que se aproxima das ideias de
Spinoza, em que Deus se revela na har-

monia de tudo o que existe, e não o Deus
que se interessa pela sorte e pelas ações
dos humanos. Segundo ele, durante o período juvenil da humanidade a fantasia
humana criou a sua própria imagem de
deuses que por seus atos de vontade supostamente determinariam ou ao menos
influenciariam o mundo. O homem procurava alterar a disposição desses deuses a seu próprio favor pela magia e pela
prece. O caráter antropomórfico desse
Deus se revela especialmente quando as
pessoas tentam lidar com a morte ou violentos conflitos entre pessoas e entre nações, e se refugiam na ideia da existência
de um paraíso ou da reencarnação.

ciência

Einstein: o cientista mais importante do século 20

Essa é uma das explicações que têm
sido dadas para o fato de a religião ter-se
tornado tão popular na Rússia após 70
anos do regime comunista, declaradamente ateu, que tentou eliminar o apoio
a ela, considerada pelo regime como o
“ópio do povo”.
Joseph Ratzinger, que se tornou Bento
XVI em 2005 e abdicou do papado há
cinco anos, nasceu em 1927 e foi provavelmente o papa mais culto dos últimos
séculos. Um estudioso e pesquisador, ele
escreveu extensamente sobre as origens
do cristianismo. Considerado um papa
conservador, presidiu a sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, na qual disciplinava os que se afastavam dos caminhos tradicionais da Igreja Católica.
Surpreendentemente, contudo, nos
livros que escreveu Ratzinger tem posições esclarecidas sobre os conflitos entre
ciência e religião.
Ratzinger fez um esforço considerável em seus escritos para evitar os erros
que a Igreja cometeu no passado, por
exemplo, condenando Galileu por não
reconhecer que a Terra era o centro do
sistema solar. Mais ainda: ele não nega a
Teoria da Evolução de Darwin, ao declarar num dos seus escritos que no “código genético humano nós reconhecemos
a linguagem de Deus”. A crença de que
todos os seres vivos têm origem no ato da
Criação deixa de ser necessária.
Ratzinger nos diz ainda que a Bíblia
não pretende narrar de forma literal a
história da “criação do universo em seis
dias”. Como se sabe a ciência já estabeleceu que o nosso universo foi criado numa

Hawking desqualificou a necessidade do Criador na origem
do universo

grande explosão, o “big-bang”, cerca de
13 bilhões de anos atrás. Haveria aqui
um papel essencial para o criador, que
Einstein não nega. Antes de Ratzinger, o
papa João Paulo II já havia admitido que
esse era o único papel do Criador e o que
se seguiu depois da explosão inicial decorre das leis da física, sem
a necessidade de invocar
Deus a todo instante.
As percepções de Einstein e de Ratzinger parecem
mostrar alguma convergência; a de um cientista que
não se diz ateu ou materialista, mas acredita em algo
superior ao homem, e a de
um sacerdote inteligente
que reconhece que não é
necessário invocar o nome
de Deus para explicar o que
acontece em torno de nós,
como a evolução da vida, o
movimento dos planetas e a
evolução do universo.
Contudo Hawking, o
grande físico inglês falecido
recentemente, desqualificou a necessidade do Criador na origem do universo
ao sugerir que ele surgiu
como resultado de flutuações quânticas. Em seu trabalho ele faz uma analogia
com as bolhas que se formam quando a água ferve.
Cada uma dessas bolhas,
que se expandem, é como
um universo – dos quais há

Joseph Ratzinger foi provavelmente o papa mais culto dos
últimos séculos.

muitos, tal como as bolhas na água fervente.
Essas teorias são controvertidas e
aguardam confirmação experimental.
Enquanto isso não se concretizar, a polêmica sobre a existência de Deus vai
continuar.

(*) JOSÉ GOLDEMBERG, professor emérito e ex-reitor da Universidade De São Paulo (USP).
Artigo publicado no O Estado de
S.Paulo (16 Abril 2018).
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O padre que
salvou do
Estado Islâmico
parte da história
Padre Najeeb Michaeel mostra manuscrito em Irbil, no Iraque.

Obras raras do Iraque
viajaram escondidas
sob refugiados, que as
protegeram até sob ataque.
Publicado em 08 Abril 2018
no Estadão
Jamil Chade (*)

O

infernal verão no Iraque,
em 2014, prometia ser um
dos mais quentes da história. Mas, para a população de certas cidades com minoria cristã,
a maior preocupação era o temor de que
suas casas fossem queimadas e destruídas pelo Estado Islâmico, grupo radical
que ganhava terreno a cada semana.
No dia 6 de agosto, diante da iminente invasão pelos jihadistas, um homem
decidiu não mais esperar. Lotou seu
modesto carro e um pequeno caminhão
com centenas de documentos e partiu de
Qaraqosh, no norte do Iraque, para um
exílio no Curdistão.
O padre Michael Najeeb não estava
apenas salvando sua vida. Levava consigo manuscritos raros sobre o Oriente
Médio, ameaçados se caíssem nas mãos
do EI. Em 2007, ele já havia retirado
aquele tesouro de Mossul e transferido
para Qaraqosh, também em razão da intolerância de grupos radicais.
Quando o EI finalmente entrou em
Qaraqosh, o tesouro já havia desaparecido. Ou estava escondido. “Sabíamos
que, com eles, não havia diálogo. Davam
24 horas para que as pessoas se convertessem. Caso contrário, era partir dali ou
6

morrer”, disse o padre.
No total, ele levaria consigo 8 mil manuscritos e 40 mil documentos, muitos
deles sobre a Mesopotâmia, alguns dos
primeiros livros escritos na região e peças de um valor incalculável sobre as
Cruzadas.
Entre os manuscritos que ele salvou estão relatos e dados dos caldeus, sírios, armênios e diversos outros povos. Os arquivos ainda contavam com 850 manuscritos
antigos em aramaico e estavam no convento de Al-Saa, em Mossul, um front da
batalha entre as forças iraquianas e o EI.
Em passagem por Genebra, o sacerdote contou ao Estado que, com a ajuda de
outros religiosos, embrulhou os manuscritos e os colocou em caixas. Ao colocálas no caminhão, pediu que os refugiados
sentassem sobre elas, na esperança de
escondê-las em eventuais controles. “Ali
estavam exemplares antigos da Bíblia, do
Alcorão, textos de astronomia, de medicina, dicionários e documentos em mais

de dez línguas”, afirmou.

Em fuga

Em vários trechos da viagem, sua estratégia funcionou. Os controles pensavam que, nas caixas estavam roupas e
pertences dos refugiados. Entre Kalak e o
Curdistão, porém, seu comboio foi alvo
de um ataque. Eles sobreviveram graças
às operações dos combatentes peshmergas.
O grupo teve de seguir à pé, abandonando os carros. Cada um deles levava
uma caixa e, a cada refugiado que fazia
parte do caminhão, o padre lhe entregava um pouco daquele tesouro. “Eu pedi
que cada um devolvesse aquilo, uma vez
que estivessem já em Irbil. Todos cumpriram suas promessas”, disse.
Em Irbil, o sacerdote dominicano passou a digitalizar os tesouros e garantir
que, mesmo diante de uma eventual nova
guerra, o passado de uma parte importante da humanidade não seja destruída.

“Não podemos salvar a humanidade se
não salvarmos sua história”, disse o padre, que esteve na Suíça, na semana passada, para negociar e assinar um acordo
global para a preservação de patrimônios
culturais.
Os manuscritos não eram novidade
para ele. Há 25 anos, ele tem percorrido
a região para identificar e preservar esse
documentos em mosteiros e instituições
iraquianas.
A coleta dos documentos também
ocorria em vilarejos. Segundo o padre,
alguns registros raros foram doados por
uma mulher que explicava que os usava
para cozinhar seu pão. “Ela garantia que
os pães ficavam deliciosos”, disse.
O sacerdote estava na lista de personalidades religiosas que deveriam ser assassinadas mesmo antes da existência do
EI. Seu problema original eram os combatentes da Al-Qaeda que, entre 2004 e
2010, mataram pelo menos seis religiosos na cidade de Mossul.

Destruição

Se salvou milhares de páginas de
manuscritos, o padre lamenta que um
número ainda maior tenha sido destruído pelo EI em três anos de controle da
região. Hoje, ao retornar para Mossul já
liberada, ele descobriu que sua igreja foi
totalmente destruída. No lugar do altar
onde celebrava missas, uma forca havia
sido colocada pelos jihadistas para matar
seus opositores.

O que sobrou de Mussul
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(*) JAMIL CHADE, Correspondente em Genebra de O Estado
de S.Paulo. Publicado em 08
Abril 2018 no Estadão.
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O Brasil está
à beira de um
ataque de
loucura?
É nos momentos sombrios de uma sociedade
desorientada e envenenada por ódios políticos que é mais
fácil se esconderem e prosperarem as forças ocultas mais
perigosas e violentas.
O comentário é de Juan Arias, jornalista, publicado por El
País, 02-04-2018.
Juan Arias (*)

S

erá que a política enlouqueceu? A Justiça perdeu a bússola? A sociedade adoeceu? Drogamo-nos todos com o veneno
da irracionalidade? O Brasil que encontrei ao chegar aqui há quase 20 anos e
que me conquistou como uma namorada com sua placidez humana, parece
hoje à beira de um ataque de loucura. É
como se todos tivessem combinado, ao
mesmo tempo, de se odiar, confrontar,
acusar e até agredir fisicamente. Parece a
conjunção de um terremoto e um incêndio. Tudo treme e tudo arde, enquanto a
sensatez, a reflexão, o diálogo, o respeito
pela diversidade e a empatia pelas ideias
alheias se escondem envergonhados.
É difícil, em meio às chamas, manter
a cabeça fria antes de tomar uma decisão sensata. E, no entanto, o Brasil está
precisando parar por um instante para se
perguntar quais são os demônios que o
estão tentando e arrastando para um caminho que parece sem saída e que pode
conduzi-lo a um abismo perigoso.
Ou os brasileiros, todos, de qualquer
ideologia ou credo religioso, entendem

que o que se precisa é uma pausa de serenidade, de lucidez humana e política
ou acabarão devorando-se sem saber, no
final, por quê nem para quê, já que essa
irritação e esse desassossego não parecem condizer com sua identidade mais
íntima. Conheço um pouco os brasileiros
para entender que o que lhes dá prazer
é o gosto pela vida, pela amizade, pela
alegria de estar juntos. Nunca foram filhos prediletos da guerra.
Entretanto, um observador que chegasse de fora encontraria uma sociedade em
carne viva, penetrada pelos instintos mais
baixos que correm soltos pelas redes. Poderia pensar que se trata de um povo que
perdeu a direção. Como entender que
um personagem messiânico como o expresidente Lula, que foi orgulho dentro
e fora do país, se transformou de repente
no monstro a abater, centro de todas as
brigas, objeto de todas as rixas jurídicas,
capaz de despertar os piores instintos?
Como entender, ao mesmo tempo
que Lula e seu partido, que chegaram ao
poder embalados pelo mantra de paz e
amor, diálogo e a reconciliação, dividam
a sociedade entre “nós e eles”, bons e
maus e ameacem fazer uso do exército
dos Sem Terra? Precisava Lula, no meio
de um processo judicial, condenado por

corrupção, ameaçar os juízes de levá-los
à prisão se voltasse ao poder?
Precisavam personagens que gozam
do prestígio da sociedade por sua luta
contra a corrupção, como o procurador
Deltan Dallagnol ou o juiz do Rio, Marcello Bretas, lançar mão de suas crenças
religiosas, do temor a Deus, e anunciar
jejuns espirituais para pedir a prisão de
Lula?
E o Supremo, que deveria ser o fulcro
da segurança constitucional, precisava
abrir entre seus magistrados uma guerra
pessoal, dividir-se em bandos políticos
e transformar um simples e legal habeas
corpus como o de Lula em uma batalha
e em uma desculpa para tentar reabrir a
discussão sobre a possibilidade de começar a cumprir pena depois da condenação em segunda instância? É impossível
que a sociedade, também ela envenenada, não veja na manobra a mão negra
para dar um golpe no Lava Jato, o ogro
dos grandes corruptos que sonham “estancar a sangria”?
Como também é verdade que a sociedade não pode querer impor seus gostos
a um tribunal supremo cuja liberdade de
decisão deve ser sagrada e goza do direito constitucional de emitir, em liberdade,
vereditos que devem ser respeitados pelos outros poderes.
E para a sociedade é difícil entender,
por exemplo, dentro da administração da
Justiça, por que dezenas de políticos estão sendo condenados nos tribunais de
primeira e segunda instância, enquanto
entre os que gozam de foro privilegiado
e são julgados pelo Supremo nenhum foi
condenado, nem da esquerda nem da direita.

Correm provocações por toda parte
e por todas as instâncias e a sociedade
acaba atolada nessa loucura institucional
com o perigo de querer fazer justiça com
as próprias mãos. Ou alguém detém essa
corrida para a exasperação de tudo que
nos rodeia, sem árbitros capazes de fazer
uma chamada ao bom senso e à reflexão,
ou corremos o risco de dar de cara com
uma ruptura institucional ou uma incredulidade da sociedade nos poderes e nas
leis que devem regê-la.
Estamos a poucos meses de eleições
consideradas cruciais, com uma carga de
incerteza que há quem aposte que não
serão realizadas ou serão invalidadas,
sobretudo se de um modo ou de outro,
a Justiça eleitoral não decidir com serenidade e com a lei na mão, o destino da
candidatura emblemática e paradoxal de
Lula, o candidato com maior número de
consensos e hoje impossibilitado de disputar as eleições devido a sua condenação a 12 anos de prisão.
É nos momentos sombrios de uma sociedade desorientada e envenenada por
ódios políticos que é mais fácil se esconderem e prosperarem as forças ocultas mais perigosas e violentas, capazes
como ninguém de conspirar nas sombras
e nas águas turvas onde sabem mover-se
melhor que ninguém.

(*) JUAN ARIAS (85 anos),
espanhol radicado no Rio de Janeiro, jornalista e colunista do El
País. (fonte: Instituto Humanitas
Unisinos – IHU - 03/04/2018)
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Entrevista especial com Michel Lapip,
para Patrícia Fachin - Instituto Humanitas
Unisinos – IHU
Por: Patricia Fachin (*)

(Foto Maurilio Cheli)

A conta
econômica e
ambiental da
água brasileira

Captação Flutuante, Lago Itaipú, Foz do Iguaçú.

O

estudo Contas Econômicas Ambientais da Água,
realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE e pela Agência Nacional da Água – ANA, com o apoio do Ministério do Meio Ambiente, apresentou
os primeiros dados de como a água tem
sido utilizada no país tanto pelos cidadãos quanto pelas atividades econômicas. Segundo Michel Lapip, economista
do IBGE responsável pela pesquisa, os
dados demonstram, “de forma integrada, como se usa a água no Brasil, desde
sua retirada, consumo e orçamento, ou
seja, o quanto se paga por essa água em
todas as atividades econômicas. Dessa
forma, é possível mapear quem está consumindo a água, quem a está retirando
do meio ambiente, como ela está sendo
usada, quanto está se pagando por esse
uso, quem está lançando a água de volta
ao meio ambiente, etc. É possível ter um
mapeamento completo de todo esse insumo na cadeia”, explica.
Na entrevista a seguir, concedida por
telefone à IHU On-Line, Lapip frisa a importância de separar dois conceitos do
estudo, o conceito de uso e o de consumo. “O uso é o que chega de água para
as atividades econômicas: neste caso
pode ser tanto pela retirada por meio
8

da captação própria — retira direto do
ambiente — ou pode vir de um setor de
abastecimento, por exemplo. E o consumo é a água que chega menos a água
que é lançada, essa diferença é o consumo”, diz.
Essa distinção é importante para caracterizar como a água tem sido utilizada nos

me água. “Se pararmos de falar em uso
e começarmos a falar em consumo, a
atividade econômica que mais consome
água é a agrícola, com cerca de 77%,
seguida pela indústria de transformação,
com 11%, e depois atividades de água e
esgoto, com 7,5%”.
De acordo com Lapip, embora o im-

Cada pessoa usa 108,4 litros por dia
Para cada R$ 1 de valor bruto são consumidos, em
média, cinco litros de água
97% do uso da água vai para o setor energético
diversos setores econômicos. A energia
elétrica, por exemplo, é a atividade que
mais utiliza água no país, sendo responsável por 97% do uso. Entretanto, pondera, essa água tem uma característica “não
consuntiva, ou seja, ela devolve ao meio
ambiente, praticamente com a mesma
qualidade, quase toda a água utilizada”.
Em relação ao consumo, informa, a
atividade agrícola é a que mais conso-
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pacto da retirada de água do meio ambiente seja pequeno, da ordem de apenas
1% em relação aos recursos hídricos disponíveis, “esse dado nos dá a impressão
‘torta’ de que temos água demais, temos
abundância em todo o país, mas isso não
é verdade”. Ele frisa que isso ocorre “porque a região Amazônica — a região Norte de modo geral — tem um volume de
água muito grande, mas outras regiões

do país, não”.
Michel Lapip é o coordenador da pesquisa Contas Econômicas Ambientais da
Água e técnico das Contas Nacionais do
IBGE. Confira a entrevista.
PF — O que a pesquisa Contas Econômicas Ambientais da Água, realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE e a Agência Nacional
da Água - ANA, com apoio do Ministério
do Meio Ambiente, revela sobre o uso
da água no Brasil? Foi possível verificar
se o uso da água tem sido eficiente ou
não?
Michel Lapip — O estudo é pioneiro
no país e é integrado com um sistema
de contas tradicionais. Assim, ele utiliza
uma metodologia conjunta, de modo que
possa coletar dados no sistema de contas. O estudo mostra, de forma integrada, como se usa a água no Brasil, desde
sua retirada, consumo e orçamento, ou
seja, o quanto se paga por essa água em
todas as atividades econômicas. Dessa
forma, é possível mapear quem está consumindo a água, quem a está retirando
do meio ambiente, como ela está sendo
usada, quanto está se pagando por esse
uso, quem está lançando a água de volta
ao meio ambiente, etc. É possível ter um
mapeamento completo de todo esse in-
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sumo na cadeia.
Esse estudo é muito importante porque essas informações possibilitam que
os criadores de políticas públicas identifiquem onde existe falta de recursos e
quais são os principais agentes que consomem água, de modo que eles possam
criar políticas públicas para se poder fazer um uso racional da água. Apesar de
esse ser um bem disponível no nosso dia
a dia, e às vezes nos dá a impressão de
que ele é renovável, temos que ter consciência de que a água é um recurso finito. Portanto, é preciso fazer uso racional
desse recurso.
PF — Segundo a pesquisa, o equivalente a 3,2 trilhões de metros cúbicos foram retirados do meio ambiente para as
atividades econômicas e o consumo das
famílias em 2015. O que esse percentual significa e representa considerando a
quantidade de água disponível no território brasileiro?
Michel Lapip — O estudo é feito para
o território nacional, mas precisamos fazer algumas observações sobre isso. O
Brasil é um país muito grande e tem certas diferenças regionais, inclusive acerca
da abundância ou não de recursos hídricos. Sabemos, por outros estudos, que
os recursos hídricos são concentrados,
principalmente, na região Norte, que
possui cerca de 70% do recurso hídrico
nacional, e a maior parte da população
brasileira não vive na região Norte —
cerca de 8,3% da população vive nessa
região.
Sendo assim, quando pensamos no
consumo da água em nível nacional,
chegamos a uma estimativa de que o impacto da retirada é muito pequeno. Em
relação à água renovável, retiramos do
meio ambiente apenas 1% de água. Esse
dado nos dá a impressão “torta” de que
temos água demais, temos abundância
em todo o país, mas isso não é verdade.
Isso se dá porque a região Amazônica —
a região Norte de modo geral — tem um
volume de água muito grande, mas outras regiões do país, não. O estudo não
conseguiu avançar ainda nesse sentido,
porém a nível nacional sabemos que o
1% que se retira da água é renovável e
0,5% desse total acaba sendo devolvido
para os rios.
PF — Especificamente sobre o consumo de água das famílias, a pesquisa revela que cada pessoa usou 108,4 litros
por dia em 2015. Esse gasto é excessivo
ou normal?
Michel Lapip — Chegamos ao cálculo de que cada pessoa usa 108,4 litros
por dia a partir de informações do ano de
2015. A Organização Mundial da Saúde
- OMS já publicou que é razoável que

A principal origem da água para a atividade
econômica é o meio ambiente. Se colocarmos a
atividade de energia elétrica na conta, 99% da água
utilizada em atividades econômicas vem do meio
ambiente
cada cidadão tenha de 50 a 100 litros de
água por dia a seu dispor para poder fazer suas atividades básicas, como higiene, entre outras. Então, estamos um pouco acima dessa margem, mas o número
é razoável.
PF — A pesquisa também revela que,
a cada R$ 1 gerado pela economia brasileira em 2015, foram consumidos, em
média, seis litros de água. Como você
interpreta esse dado?
Michel Lapip — Chegamos a essa estimativa de que para cada R$ 1 de valor
bruto são consumidos, em média, cinco
litros de água. A estimativa é difícil de
mensurar em termos de comparação,
porque são poucos os países que já fizeram esse estudo, o qual é um estudo
pioneiro que a ONU pede para os países
realizarem. Como são poucos os países
que fazem esse estudo, a comparação de
se estamos bem ou mal fica difícil de ser
feita. Além disso, é preciso entender que
os países são muito distintos.
Se a nossa economia fosse comparada
a de um país menor e turístico, o nosso consumo de água seria muito maior
do que outros que consomem menos.
Se fôssemos uma economia totalmente
agrária, o consumo seria muito maior. O
ideal para este indicador é acompanhar
o próprio país ao longo do tempo. Nos
próximos anos, vamos poder acompanhar esse uso da água, e ele vai se tornar
mais eficiente com o passar dos anos.
PF — Quais são as atividades econômicas que mais utilizam água na sua
produção?
Michel Lapip — Primeiro, é importante separar dois conceitos do estudo: um é
o conceito de uso e o outro é o de consumo. O uso é o que chega de água para as
atividades econômicas: neste caso pode
ser tanto pela retirada por meio da captação própria — retira direto do ambiente
— ou pode vir de um setor de abastecimento, por exemplo. E o consumo é

a água que chega menos a água que é
lançada, essa diferença é o consumo. Eu
explico essa diferença para entendermos
a atividade econômica.
A atividade econômica que mais usa
água no país é a de energia elétrica, porque nossa matriz elétrica é muito forte e
baseada na energia hidráulica. Isso faz
com que, comparadas as atividades econômicas, 97% do uso da água vá para o
setor energético. Mas essa água tem uma
característica não consuntiva, ou seja,
ela devolve ao meio ambiente, praticamente com a mesma qualidade, quase
toda a água utilizada. É preciso levar isso
em consideração para chegar a outros
aspectos do estudo.
Se pararmos de falar em uso e começarmos a falar em consumo, a atividade
econômica que mais consome água é
a agrícola, com cerca de 77%, seguida
pela indústria de transformação, com
11%, e depois as atividades de água e
esgoto, com 7,5%.
PF — Nessas outras atividades também há um percentual de água devolvido ao meio ambiente, como acontece no
caso da energia elétrica?
Michel Lapip — O valor é menor,
porque o uso não consuntivo é característico de algumas atividades. O caso da
energia elétrica é um exemplo padrão e
fácil de compreender, pois a água passa pelas usinas, gira as turbinas e depois
desce no leito do rio. Na agricultura não
acontece assim, porque há captação, retirada e consumo grande de água e um
lançamento menor para o meio ambiente. Agora, algumas atividades têm um
consumo maior e outras, menor, dependerá muito de cada atividade.
PF — A maior parte da água utilizada
nas atividades econômicas vem do setor
de abastecimento ou é captada de outras fontes?
Michel Lapip — A principal origem
da água para a atividade econômica é o

A atividade econômica que mais consome água é a
agrícola, com cerca de 77%, seguida pela indústria de
transformação, com 11%, e depois as atividades de
água e esgoto, com 7,5%

meio ambiente. Se colocarmos a atividade de energia elétrica na conta, 99% da
água utilizada em atividades econômicas
vem do meio ambiente. Se retirarmos a
atividade elétrica da conta e também o
setor de água e esgoto, que tem atividades intrínsecas ao uso da água, 73,5% da
água ainda assim é retirada diretamente
do meio ambiente.
A atividade econômica, predominantemente, retira água do meio ambiente
ao invés de receber água por meio do
setor de abastecimento.
PF — Por que é importante para um
país elaborar sua conta econômica da
água? Como as Contas Econômicas Ambientais da Água podem servir de subsídio para a elaboração de políticas públicas?
Michel Lapip — Nós vimos, nos últimos anos, o que uma crise hídrica pode
causar para algumas regiões, como aconteceu nos anos de 2014 e 2015 em São
Paulo, que é o maior estado industrial do
país e que tem a maior capacidade produtiva. Isso já mostra uma consequência econômica que a falta de água pode
causar. De outro lado, a água é um bem
necessário para a sobrevivência, então
precisamos do uso racional desse recurso. Para isso, o estudo dá informações
para mostrar em que medida os usuários
estão utilizando essa água, e esses dados
podem fomentar políticas públicas para
melhorar o uso dessa água.
PF — Essa pesquisa terá continuidade
ou alguma parceria com o setor público
para elaboração de políticas?
Michel Lapip — O estudo foi realizado pelo IBGE em conjunto com a ANA
e tem o apoio do Ministério do Meio
Ambiente. Esse estudo deve ser bianual e
vamos avançar em detalhes, como a regionalização dos dados, para demonstrar
as diferenças regionais e apresentar um
quadro mais adequado de cada região
no sentido de verificar em quais regiões
há mais abundância e quais sofrem com
a escassez de água.
PF - Deseja acrescentar algo?
Michel Lapip — Para nós é importante
que os dados dessa pesquisa cheguem à
população, para que ela possa discutilos e cobrar dos políticos para que haja
melhor utilização dos recursos hídricos
no país.

(*) PATRICIA FACHIN, jornalista
do Instituto Humanitas Unisinos
– 28 anos. Entrevista publicada
pelo portal IHU On-Line em 10
Abril 2018
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Santos?
Isso é profundamente
humano e está ao alcance
de todos. E vale para todas
as torcidas

Dom Odilo P. Scherer (*)

A

o me perguntarem sobre o
time para o qual torço, costumo ser bastante “ecumênico”, cuidando para não
melindrar nenhuma camisa, pois na Igreja
Católica há torcedores de todos os clubes.
E respondo: como bispo, eu devo obedecer à Bíblia, onde se encontra uma ordem
divina explícita: “Sede santos, porque eu,
vosso Deus, sou santo!” (Levítico 11,44;
20,7). E assim tento convencer meus interlocutores que não me cabe escolha. E
ainda acrescento, sem constrangimento:
isso deveria valer para todo bom cristão!
Torcidas à parte, o papa Francisco fez
publicar agora em 9 de abril, o belo documento Gaudete et Exsultate (Alegrai-vos
e Exultai). É uma exortação apostólica,
gênero de texto mediante o qual o pontífice apresenta orientações aos católicos
e a todas as pessoas “de boa vontade”
sobre alguma questão específica. Neste
caso, trata da santidade. A Igreja ensina,
de fato, que a vida cristã é um chamado
a ser santos.
Alguém poderia perguntar: há nisso
algo de relevante para um mundo que
padece de tantos males, sofre pela falta
de justiça, respeito e tolerância? Isso é
relevante para a humanidade, que tem
sede de paz, mas continua a promover a
guerra, não consegue assegurar uma vida
digna para todos nem erradicar a pobreza e a fome, embora haja disponibilidade
de bens para isso? Se todos buscassem a
santidade, algo mudaria no mundo? Não
ficariam as pessoas a olhar apenas para
o céu, esquecendo-se do próximo e dos
problemas ao seu redor?
Ao falar de santos, talvez pensamos
logo em andores transportados em procissão, fumaça de velas queimando diante de estátuas, petição de milagres e gra10

ças especializadas a tal ou qual santo...
Se assim pensamos, somos convidados
pelo papa Francisco a rever nossos conceitos de santo e santidade. No conceito
cristão e católico, a santidade refere-se
a uma profunda sintonia e comunhão
com Deus, ao respeito e à obediência
aos seus mandamentos. E o respeito a
Deus leva à valorização da pessoa humana e da natureza, vistas como obras
de Deus. O papa Bento XVI ensinou que
as leis da natureza contêm uma espécie
de gramática que devemos aprender a ler
e decifrar para conhecermos o desígnio
de Deus presente em cada uma de suas
obras. Os santos são grandes respeitadores e admiradores da obra de Deus.
A santidade verdadeira manifesta-se
necessariamente na dimensão social do
viver e do agir humanos, no amor ao
próximo, nas relações de justiça, respeito e solidariedade por toda pessoa. Não
há santo cristão que não tenha sido praticante de intensa caridade, compaixão
e misericórdia. No ensinamento cristão,
amor a Deus e amor ao próximo são
inseparáveis. O papa Francisco lembra
que o amor ao próximo não precisa ser
extraordinário, mas vivido nos pequenos
gestos de todos os dias. Por isso ele exorta: não é necessário afastar-se das ocupações quotidianas para se dedicar à busca
da santidade, como se ela estivesse fora
do alcance do comum dos mortais.
Todos são chamados a ser santos:
“És uma consagrada ou um consagrado
a Deus? Sê santo, vivendo com alegria
a doação de tua vida. Estás casado? Sê
santo amando teu marido, ou a tua esposa, como Cristo amou a Igreja. És um
trabalhador? Sê santo cumprindo com
honestidade e competência o teu trabalho a serviço dos irmãos. És um progenitor, avó ou avô? Sê santo ensinando com
paciência as crianças a seguirem Jesus.
Estás investido de autoridade? Sê santo
lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais” (n.º 14).
O papa lembra que a santidade cristã se
inspira nas bem-aventuranças do Evangelho (cf Mt 5,1-12) e no amor ao próximo (cf Mt 25), vividos em grau máximo
pelo próprio Jesus.
Portanto, ser santo não equivale a ser
estranho ou alheio ao mundo ou à socie-
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dade. Nem leva a desertar de um intenso
compromisso social. Certamente a santidade requer um comportamento marcado
pelas virtudes mais enaltecedoras: além
do amor ao próximo, retidão, justiça, honestidade, temperança, paciência, compaixão, generosidade, solidariedade...
Uma vida moral de qualidade faz do santo um cidadão de bem, promotor da paz e
de muita bondade no convívio social.
Que diferença, pois, fazem os santos
para o mundo e para a solução de seus
problemas? Fazem toda a diferença! Oxalá fôssemos todos santos! Cessariam as
guerras, a violência, toda forma de injustiça e desrespeito contra a pessoa. O
dinheiro público seria bem aplicado, não
haveria mais pobres nem doentes sem
serem socorridos. As cadeias poderiam
ser fechadas, a polícia teria de reorientar
seu trabalho, os estádios seriam lugar de
diversão sadia e pacífica, a indústria de
armas seria transformada em fábrica de
instrumentos de trabalho, os arsenais de
munições seriam depósitos de alimentos... As mídias sociais seriam usadas para
o bem de todos, as crianças poderiam
brincar, sem o risco de serem molestadas,
em todas as esquinas e praças da cidade.
E o mundo seria uma casa segura e boa
para toda a família humana.
Estarei sonhando alto demais? Poderia

parecer. Mas posso afirmar que isso não é
para anjos, nem está fora do alcance dos
humanos. Os santos não são mitos idealizados pelas nossas utopias: são pessoas
reais, de carne e osso. Muitos viveram a
santidade, até mesmo em grau heroico. E
também hoje há muitos santos.
Fora da vida santa, o que teríamos
a propor como referências altas para
a vida? Quais outros ideais poderiam
nortear a educação dos filhos e o bom
convívio social? A afirmação pessoal a
qualquer custo? As vaidades, que criam
frustrações? O medo? A sede de bens,
fonte de tantas injustiças e tantos sofrimentos?
Em tempos de crises e desorientação
geral quanto aos valores que devem nortear a vida pessoal e social, o papa Francisco recorda: ser santos, eis a grande
proposta. Isso é profundamente humano
e está ao alcance de todos. E vale para
todas as torcidas...

(*) DOM ODILO P. SCHERER,
Cardeal-arcebispo de São Paulo.
Publicado em O Estado de
S.Paulo (14 Abril 2018)

origens/genética/arqueologia

Uma outra história do cavalo
Para os pesquisadores,
o cavalo lavradeiro
de Roraima sofreu
um processo natural
de seleção. Genes
desfavoráveis naquele
ambiente (clima equatorial,
alimentação de baixo valor
nutritivo, isolamento
geográfico e genético)
foram eliminados. Apenas
os animais mais fortes e
adaptados sobreviveram.

Evaristo E. de Miranda (*)

O

cavalo é a mais nobre conquista do homem.” A frase é do grande naturalista
francês do século XVIII,
Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon.
As teorias de Buffon influenciaram duas
gerações de naturalistas, entre os quais
Jean-Baptiste de Lamarck e Charles Darwin. Agora, a frase tornou-se definitiva. A
ciência acaba de provar: não existe mais
nenhum cavalo selvagem na Terra. Tudo
que cavalga por aí foi domesticado pelo
homem. Se ama cavalos, leia este artigo.
Se não, também. Noblesse oblige.
Um estudo internacional conduzido
por geneticistas e arqueólogos, publicado em fevereiro passado na Nature, alterou os conhecimentos sobre equídeos.
Os míticos e ameaçados cavalos de Przewalski, ainda protegidos em reservas
naturais de Mongólia. Eles foram descritos pela primeira vez em 1879 e existem
apenas 2000 cavalos de Przewalski nas
estepes. Até agora, esses pequenos cavalos eram preservados como os últimos
representantes de cavalos selvagens no
planeta. Deles descenderiam os cavalos
domesticados.
Esse estudo, realizado com a participação de 14 países, demonstrou que esse
cavalo mongol deixou a vida selvagem
há 5.500 anos. Os estudos genômicos

O cavalo lavradeiro de Roraima

são conclusivos: o cavalo de Przewalski descende diretamente do cavalo
de Botaï, descoberto nessa localidade
do Cazaquistão, e tido como o primeiro equino domesticado. Após três anos
de trabalho, 47 cientistas mostraram: o
cavalo de Przewalski resulta de animais
domesticados que retornaram à vida selvagem, há milhares de anos. Mesmo assim, os cavalos de Przewalski merecem
ser preservados. Eles representam agora
os mais próximos descendentes dos primeiros cavalos domésticos.
Algo parecido ocorreu, mais recentemente, com os mustangues dos Estados
Unidos. Esses cavalos assilvestrados descendem de animais levados à América
por exploradores espanhóis e portugueses no século XVI. Na ausência de grandes predadores, eles proliferaram nas
planícies dos EUA. Eram dois milhões no
século XX. Foram reduzidos pela caça a
cerca de 300.000. E hoje tem o estatuto
de espécie protegida.
O mesmo ocorreu na origem do cavalo lavradeiro de Roraima. Animais
levados por portugueses escaparam e
multiplicaram-se livremente nos campos
do lavrado nos últimos 200 a 300 anos.
Hoje, além da natureza, esses animais
são conservados em núcleos de criação

pela Embrapa. Para os pesquisadores,
o cavalo lavradeiro de Roraima sofreu
um processo natural de seleção. Genes
desfavoráveis naquele ambiente (clima
equatorial, alimentação de baixo valor
nutritivo, isolamento geográfico e genético) foram eliminados. Apenas os animais
mais fortes e adaptados sobreviveram. Os
cavalos lavradeiros são pequenos (1,40
m), com alto índice de fertilidade, muito
velozes (podem correr por 30 minutos a
60 Km/h), resistentes ao trabalho árduo e
tolerantes a doenças e parasitas.
A origem do cavalo tornou-se mais
complexa após esse estudo. O sítio de
Boltaï data do Neolítico e foi descoberto
em 1980 com milhares de esqueletos de
equinos, estruturas de criação, bridões e
até resíduos de leite de éguas em antigas
ânforas. O local era tido como o berço do
cavalo doméstico. O estudo do genoma
de 88 indivíduos antigos e contemporâneos mostrou que os cavalos domésticos
não descendem do animal cazaque, hoje
desaparecido. Os atuais cavalos domésticos têm apenas 2,7% de genes de Boltaï. Enquanto os cavalos de Przewalski
descendem deles diretamente.
Os cavalos domésticos, sejam árabes,
puro sangue inglês ou percherons, estão
órfãos. De quem descendem então? As

pesquisas apontam para novos sítios arqueológicos a oeste dos montes Urais,
do lado dos rios Volga e Dom. E mais
a oeste ainda para o sítio arqueológico
de Dereivka na Ucrânia, de 4.500 a.C. e
para outros locais em volta do Mar Cáspio, na Anatólia, na Romênia e na Hungria. Há muita pesquisa ainda pela frente
até se ter clareza sobre a verdadeira origem dos cavalos.
Para o professor de arqueologia molecular da Universidade de Copenhague,
Ludovic Orlando, o cavalo fez a história
da humanidade. De Alexandre o Grande a
Gengis Khan, ele portou nossas conquistas
e ritmou nossas batalhas. E permitiu disseminar genes, línguas, culturas e doenças.
Sua domesticação constituiu um instante
fundamental. O que se acaba de descobrir
com essa pesquisa sobre a origem do cavalo é um pouco como se percebêssemos
que o homem não surgiu na África.

(*) EVARISTO EDUARDO DE
MIRANDA é doutor em ecologia,
pesquisador e chefe geral da
Embrapa Territorial, consultor
da ONU e diretor do Instituto
Ciência e Fé de Curitiba.
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Não tropece na língua

RESIDENTE À/NA RUA,
DIGNAR-SE, BEM-VINDO
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
- Gostaria de esclarecimentos acerca do uso de "residente e domiciliado À rua ou NA rua, bem como se digne DE ou se digne EM". Jefferson Barbosa, Bauru/SP
A rigor, como os verbos morar, residir, situar, localizar e semelhantes são regidos pela preposição EM, deveria se usar NA e não À nos casos específicos. Mas é
muito comum o uso intercambiável das preposições A
e EM, como temos visto em diversas ocasiões. Então,
nessa situação se veem ambas as formas: na rua e à
rua, com preferência por esta última na língua escrita.
O mesmo acontece com seus derivados morador, residente, domiciliado:
Ela reside à rua Tupi.
Jacó Silva, brasileiro, casado, domiciliado à rua Sete
de Setembro, requer...
Vende-se casa [situada/sita] à avenida Salinas.

Vamos nos encontrar na sede do Partido, à R. Cristal.
Aluga-se imóvel [localizado] à Av. Central, no Kobrasol.
Na língua falada, justifica-se o uso mais frequente de
na porque o à se confunde na pronúncia com há e com
o artigo a. Já o em, combinado ou não com um artigo,
não deixa margem a dúvidas:
Residimos na rua Tupi.
A casa está situada na avenida dos Guararapes.
Você ainda mora na mesma travessa?
A sede do Partido se localiza na rua Cristal.
Isso não quer dizer que não se possa ou não se deva

escrever “Vende-se casa na Av. Central”, “residente e
domiciliado na rua Botucatu”. Absolutamente! É uma
boa opção. Mas por outro lado não se pode tachar de
erro o emprego do "a craseado" nesses casos, uma vez
que já está consagrado pelo uso... e abonado pelos gramáticos.
Quanto aos gramáticos, valho-me do saudoso Celso Pedro Luft, que, na sua coluna “O Mundo das Palavras” nº 2.347, resume o assunto desta forma: “No
português brasileiro atual, com o verbo morar e derivados a preposição originária em pode comutar com
a (esta, sobretudo na língua escrita): morar (morador)
na ou à Rua X. O mesmo vale para residir (residente)
e situado, sito”.

DIGNAR-SE (DE)
Com relação ao verbo pronominal dignar-se, ele
pede a preposição DE (e não “em”). No entanto pode
haver a elipse da preposição diante de verbo no infini-

tivo. Exemplificamos:
O juiz não se dignou de nos ouvir.

Esperamos que se digne V. Exa. (de) conceder o
aparte.
Digne-se V. Exa. conceder a audiência solicitada.

BEM-VINDO – PREFIXO BEM
O adjetivo bem-vindo é composto com hífen, pois aí
o advérbio bem passa a ter valor prefixal, fazendo parte indissociável do nome. Veja-se que não se diz "seja
vindo!" – ou se é bem-vindo ou se é outra coisa. A mesma análise pode ser feita com a palavra composta bemsucedido [não se fala "sou sucedido"]. Em outros casos,
o bem é um reforço: bem-disposto, bem-educado.
Por outro lado, vale saber que existe a palavra Ben-

vindo, mas então é nome de pessoa:
Meu tio Benvindo nasceu na Bahia em 1916.
No mais, use o hífen e a devida flexão:
Bem-vindos ao X Congresso de Ecologia.
Qualquer sugestão será bem-vinda.

* 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.

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | ABRIL 2018 | 13

Sua Biblioteca

A DOR INVISÍVEL DOS PRESBÍTEROS
Luciana Campos

CRER QUE SE CRÊ
É possível ser cristão apesar da Igreja?
Gianni Vattimo

DIÁSPORAS AFRICANAS
e processos sociorreligiosos
Fábio Baggio (org.)/Paolo Parise (org.)/Wagner
Lopes Sanchez (org.)

Muitos líderes religiosos, incluindo irmãs religiosas
e mesmo pastores, vivem estafados por não lhes
ser permitido, por inúmeras questões, viver sua
humanidade. A Síndrome de Burnout e a depressão entre os religiosos se constituem como uma
oportunidade para olharmos com mais atenção
aquelas pessoas que são colocadas à frente de
uma comunidade.
Páginas: 88
Preço referência: R$ 25,00

O retorno de Deus parece caracterizar a cultura e
a mentalidade contemporâneas. Mas, hoje, qual
pode ser o sentido da experiência religiosa? A
resposta de Gianni Vattimo é o resultado de sua reflexão filosófica no horizonte pós-metafísico, que o
leva a ler na encarnação de Cristo a secularização
do princípio divino e na ontologia do enfraquecimento a transcrição da mensagem cristã.
Páginas: 112
Preço referência: R$ 25,00

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

ZOHAR E O REINO SECRETO
Elinês Costa

Pequenos agricultores familiares têm encontrado
no agroturismo uma alternativa de ocupação e
renda, uma atividade que divide espaço com os demais afazeres rurais e está sob a gestão da família
proprietária. Esta obra é destinada aos estudantes
e profissionais das áreas de administração, turismo
e desenvolvimento regional, haja vista tratar de
temas como a gestão familiar, o agroturismo e o
associativismo.
Páginas: 118
Preço referência: R$ 52,00

As limitações dos seres humanos estão relacionadas com suas vivências e experiências emocionais às quais foram expostas ao longo da sua
existência.
Algumas são tão traumáticas que acionam mecanismos de defesa poderosos transformando-os em
reféns do medo, impedindo-os de crescer e de atingir a plenitude das áreas da vida. Tudo isso pode
afetar a saúde, os relacionamentos, os negócios, a
grande missão e a felicidade.
Páginas: 349
Preço Referência: R$ 56,00

Editora Prismas
R. Morretes, 500 - Portão,
Curitiba, PR - (41) 3030-1962
Loja virtual: editoraprismas.com.br/
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Este livro aborda um fenômeno recente dos
processos migratórios, com influência direta
sobre a sociedade brasileira: a vinda de haitianos
para o Brasil. O estudo desse fenômeno é feito
estabelecendo conexão com o consumo de mídia
como base informacional para o acesso ao mundo
do trabalho.
Páginas: 136
Preço referência: R$ 35,00

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

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

GESTÃO NO AGROTURISMO:
a família e os negócios
Anandra Gorges Martendal

HAITIANOS NO BRASIL
e a Sua Relação Com a Comunicação, o
Consumo e o Trabalho
Cristóvão Domingos de Almeida

OS SETE PRINCÍPIOS DO BEM-ESTAR
Para manter-se jovem e saudável
Luigi Jodice, Maria Cristina Strocchi

MENSAGENS DOS SANTOS PARA A
ATUALIDADE
Luiz Alexandre Solano Rossi
O livro apresenta uma coletânea de mensagens de
santos e santas referenciadas em textos bíblicos,
de modo a recuperar e distribuir, pelos caminhos
de nossas vidas, as indicações essenciais para
vivermos bem com Deus, com o próximo e com
nós mesmos.
Páginas: 184
Preço Referência: R$ 12,00

A sociedade contemporânea impõe às pessoas
regras e modelos desumanos que provocam
doenças e causam envelhecimento precoce. Este
livro tem a finalidade de ajudar a reencontrar o
equilíbrio que proporciona uma vida mais serena,
longa e plena. As orientações nutricionais, físicas e
psicológicas apresentadas pelos autores oferecem
a oportunidade de adquirir uma nova forma de
comer, viver e pensar.
Páginas: 120
Preço referência: R$ 13,20

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

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

ALÉM DA IMAGINAÇÃO
John T. Baldwin
Quantas estrelas você pode ver quando olha para o céu à
noite?
E quantas há que você não consegue ver?
Neste livro, vamos explorar algumas maravilhas do Universo
e da vida na Terra. Além disso, iremos refletir a maravilha da
própria existência. Desde os primórdios da história humana;
as pessoas têm lutado com as grandes questões da vida. Por
que estamos aqui? Para onde estamos indo? O que acontece
conosco quando morremos?
Páginas: 112
Preço Referência: R$ 24,10
Rua Nilo Peçanha, 501 - Bom Retiro,
Av. Senador Salgado Filho, 5.290 – Uberaba
(41) 3094-9430
Loja Virtual: http://www.cpb.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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APP COM
MAIS DE 20
SERVIÇOS.
MAIS UM CANAL
DO DETRAN PR
PARA VOCÊ
GANHAR TEMPO.

O Detran Fácil foi feito para deixar
a sua vida muito mais prática.
São mais de 20 serviços do Detran,
bem na sua mão, para você resolver
quase tudo pela internet sem precisar
sair de casa. Assim, você ganha mais
tempo para fazer o que realmente
importa. Fácil, não?

• Vistoria 100% digital.
Na internet ou
nas unidades,
• Renovação automática da CNH.
têm mais
agilidade
• R$ 40 milhões investidos na reforma
ɸIGSRWXVYʡʝSHIRSZEW'MVIXVERW
para você.

Acesse detran.pr.gov.br
e saiba mais.
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