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saúde

NESTA EDIÇÃO:

PRESERVANDO NOSSO AMBIENTE
A despeito da gritaria dos defensores da ecologia,
que apesar do barulho na mídia tradicional e nas
sociais, o que, na realidade tem sido feito pela proteção ambiental no Brasil? É interessante que na
maior parte das vezes as entidades e personalidades tão pouco tem feito para realmente solucionar a
situação. Fala-se em desmatamento sem controle,
invasão de criminosos sobre áreas de florestas, principalmente na Amazônia, extraindo madeira de forma predadora. Depois largando a área desmatada
para produtores rurais, que, sem ação controlada e
organizada destroem as matas para transformá-las
em pastagens e lavouras de grande porte.
A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) – entidade estatal destinada à pesquisa
e inovação tecnológica da agropecuária brasileira
– resolveu entrar no assunto, realizando pesquisas
para levantar a realidade sobre o que realmente
está acontecendo. Os resultados começam a surgir e, para desgosto de entidades ambientais (algumas estrangeiras cujos motivos de interferência
não são bem esclarecidos), mostram que o homem
rural brasileiro está entre os que mais preservam o
ambiente.
A Embrapa primeiro criou um monitoramento por
satélite, em busca de um mapeamento das áreas
ocupadas por pastagens, lavouras e com matas
preservadas. Depois criou o Cadastro Ambiental
Rural (CAR), que hoje já tem quase a totalidade das
propriedades rurais cadastradas.
Para isso foi criada a Embrapa Territorial, com
sede em Campinas (SP). Seu diretor é o engenheiro agrônomo e doutor em ecologia Evaristo Eduardo
de Miranda, também diretor do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba. Em entrevista exclusiva, produzida pela
jornalista Vivian Chies, ele mostra a real situação da
agropecuária e o meio ambiente. O resultado é bem
diferente do que se divulga nas mídias.
Os ‘fakes’ continuam preocupando as autoridades
e personalidades, porque depois que uma mentira
é divulgada, não há mais como anular seus efeitos.
Em ano de eleição, é vital nos precavermos dessa
imoralidade. Esse é o recado do cardeal dom Odilo
Scherer, de São Paulo.
Esses assuntos, e muito mais, estão neste número do jornal Universidade. Boa Leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

Estresse Auto Induzido
Abraham Lincoln: o medo é o
microscópio que aumenta o perigo.
Nossos pensamentos vivem querendo
nos deixar com medo.
Edmilson Fabbri (*)

À

s vezes me surpreendo comigo mesmo, tanto quanto você também deve se surpreender
com você mesmo, com relação aos diálogos mentais que todos travamos diariamente. Quantas vezes você já se pegou discutindo com seus
pensamentos sobre o possível resultado de uma ação?
Muitas! A toda hora! É assim mesmo, não é?
A questão é o porquê nessas discussões temos uma
tendência do viés negativo nas nossas conclusões? Não
precisamos de inimigo. Nosso próprio pensamento se
encarrega disso. A grande maioria de nós usa pensamento como munição contra si mesmo e o que é pior,
sem se aperceber disso.
O grande Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos EUA, dizia que o medo é o microscópio que
aumenta o perigo. Nossos pensamentos vivem querendo nos deixar com medo. Do quê? Do futuro, sempre.
Daí nossas ansiedades. Somos escravos da necessidade
de anteciparmos o resultado de tudo o que vai acontecer, ou o que irão nos falar com relação a isto ou
aquilo.
Pois bem, já que queremos antecipar o resultado das
coisas, então que sejamos inteligentes e benevolentes
conosco mesmos, acreditando que o melhor irá acontecer. Isso é uma proteção contra o estresse auto-induzido. Aquele que nós mesmos nos imputamos, cruel e
covardemente por conta de nossos diálogos internos.
Escravos de nossa mente inquieta. Um pensamento
atrás do outro normalmente nos vitimizando e sofrendo as somatizações que tanto nos levam aos médicos.
Após consulta e exames, com tudo normal, a conclusão
óbvia, você está estressado.

no trabalho, carro que estraga etc..., são situações de
estresse real, concreto, palpável. Porém, enfrentar o
trânsito, que é uma queixa comum de estresse no meu
consultório, não é real e nem concreta, pois depende de
como você a interpreta. Aí vem a identificação pessoal
das situações estressantes, e como você está programado para enfrentá-las. Muito diferente de uma doença
com um filho por exemplo.
Um amigo meu me disse: “Em um engarrafamento
no trânsito é a hora que consigo me desligar de tudo e
relaxar”. Outro me disse: “Quando pressinto a possibilidade de um engarrafamento já começa a me dar um desespero só de imaginar o tempo que vou ficar ali parado
sem fazer nada”. É ou não interpretativo? Se eu acho
que tal fato é estressante, vou internalizá-lo e reagir
como tal, conseguindo piorar uma situação já ruim por
si mesma. Entretanto se eu a interpreto diferentemente,
trazendo a possibilidade de tirar proveito da mesma,
não a internalizarei e reagirei com tranqüilidade, aproveitando o momento para mandar um whatsapp, escutar uma música ou apenas relaxar, mesmo sendo um
congestionamento.
Imagine a qualidade de vida que que você poderia
ter se conseguisse diminuir seu estresse auto induzido,
justamente aquele que depende da maneira como você
interpreta as coisas e lida com seus pensamentos. Admitir que se está estressado devido ao seu modo próprio de pensar é sem dúvida o começo para a mudança.
Não é fácil, mas é possível.

REAL OU AUTO INDUZIDO

O estresse é uma possibilidade real diária. Alta por
sinal. Um filho que adoece, uma situação conflitante
no relacionamento que insiste em perdurar, problemas
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Filosofia

Armadilhas da
racionalidade
“O primeiro problema diz
respeito à nossa lógica,
que insiste em negar a
consistência de nosso
pensar, julgando-o apenas
um acidente fortuito de
nossa mente...”
Antonio Celso Mendes (*)

S

egundo PASCAL, o pensamento faz a grandeza do homem.
Sem dúvida, é o maior galardão de nossa raça, o principal
fator que permitiu à espécie humana
ultrapassar os seus limites naturais, diferenciando-a de todas as demais espécies
surgidas sobre a face da Terra. Assim, foi
a racionalidade humana que permitiu ao
ser humano criar as maravilhas científicas e tecnológicas, livrando-o dos determinismos naturais, das doenças e do
sofrimento corporal, mas principalmente
como criador da arte, da filosofia e da
religião.
Não obstante, importa que tenhamos
uma atitude crítica com relação a mesma,

tendo em vista o seu domínio avassalador sobre nossa consciência, tornando-a
fonte de antinomias e paradoxos intransponíveis, se não tivermos uma devida
cautela sobre seus efeitos em relação a
nossa própria compreensão do que seja
a verdadeira realidade das coisas.
Dessa forma, o primeiro problema diz
respeito à nossa lógica, que insiste em
negar a consistência de nosso pensar,
julgando-o apenas um acidente fortuito
de nossa mente, quando ele, na verdade, apenas confirma o ser que se impõe.
Assim, viver é somente testemunhar os
seres que se manifestam, é identificar-se
com o milagre do aparecer.
Em complemento, vejamos o que
acontece com o conceito de verdade,
pressuposto fundamental em qualquer
afirmação, atitude ou consistência das
coisas, e, não obstante, não conseguimos caracterizar o que ela seja, pela ambiguidade de seus sentidos e por ser um
conceito de relação. Como ideia-limite,
a verdade se aproxima da realidade de
Deus, fundamento de tudo que aparece.
Por isso os gregos a chamavam de aletheia, eclosão de coisas vivas.
DICOTOMIA
O mesmo acontece com a dicotomia

entre sujeito e objeto, pelo trabalho de
nossa mente que luta por caracterizar
a separação de nosso pensamento das
coisas. Ora, esta cisão é fator alienante,
um desequilíbrio mental que separa o
ser humano de suas condições integradas com tudo o que aparece, tornando-o
autônomo das coisas. Assim, propugnar
por uma integração epistemológica entre
nós e as coisas representaria um passo
importante na unidade necessária à integração de tudo: Tu és aquilo (tattwamasi,
como diz a sabedoria oriental).
Outro paradoxo existente entre nosso
pensamento e as coisas diz respeito a
nossa dependência ao sentido do tempo,
sempre dividido entre passado, presente
e futuro, quando fica fácil verificar que
só é real o instante presente, o milagre da
sustentação momentânea de tudo o que
existe (sic). Ora, trata-se aqui de modificar radicalmente nossas impressões na
forma de orientar nossa vida, valorizando o milagre do momento, nossa consciência por estarmos presentes entre o
mundo dos vivos.

Dessa forma, nossa experiência deveria estar voltada sempre para o agora, o
momento mágico que nos permite estar
conscientes de nossas existências, superando o tempo sucessão, pois há uma
virtualidade sempre presente em tudo
que acontece, cabendo-nos apenas agradecer a ocasião de nosso existir.
Ora, segundo CHARLES SANDERS
PEIRCE, entre o sem sentido de tudo o
que existe, fica sempre nosso espírito a
nos convocar para a consistência da realidade triádica que nos domina, pois entre eu e as coisas há sempre um conceito
que os interpreta, um signo abstrato que
os relaciona. Em conclusão, o pensamento, que é alienado na aparência, na
verdade é concreto em sua natureza.

* ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e
Doutor em Direito pela UFPR, é professor
do curso de Direito da PUCPR e membro
da Academia Paranaense de Letras. Autor
de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
e-mail: antcmendes@gmail.com;
site: www.folosofiaparatodos.com.br
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ENTREVISTA

Agricultura
e preservação
ambiental
Chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda,
cobra medidas preservacionistas da população urbana
Vivian Chies (*)

A

s propriedades rurais guardam vegetação nativa de todos os biomas brasileiros. As
primeiras análises da Embrapa Territorial sobre os dados do Cadastro
Ambiental Rural mostraram que pelo menos 20,5% do território brasileiro é destinado à cobertura com espécies nativas
dentro dos imóveis rurais. Nesta entrevista, concedida à jornalista Vivian Chies,
o pesquisador e chefe-geral da Embrapa
Territorial, Evaristo de Miranda (diretor
do Instituto Ciência e Fé de Curitiba),
fala sobre a dimensão da preservação
ambiental na agropecuária brasileira e os
desafios de elevar a produção. É também
autor do livro “Tons de Verde: a sustentabilidade da agricultura no Brasil”, lançado em maio, com versões em Português
e Inglês, pela Editora Metalivros.
O livro reúne dados e fatos como a
preservação da vegetação nativa em milhões de imóveis rurais brasileiros. Ricamente ilustrado, ele apresenta 10 capítulos: áreas protegidas do Brasil, áreas
preservadas do Brasil, proteção e preservação ambiental, agroenergia renovável,
cultivar a terra sem arar, intensificação
tropical, integrações agropecuárias e florestais, industrialização do uso de agente
biológicos, pecuária verde e reciclagem
em larga escala, diversidades e singularidades. Exemplares podem ser adquiridos
pela loja online da Livraria Martins Fontes (www.martinsfontespaulista.com.br).
1 – Qual a diferença entre ser ambientalista e ser preservacionista?
Não sei. São neologismos midiáticos.
Posso falar da diferença entre ecólogo e
ecologista. Ecólogo é o técnico, o cientista, assim como existe o biólogo e o
geólogo. Ecologista é o militante da causa ambiental. Eu mesmo fiz mestrado e
4

doutorado em ecologia na França e me
considero um ecólogo.
2 – Quando fala sobre atribuição,
uso e ocupação das terras, o senhor
tem classificado os espaços do território
destinados à vegetação nativa em áreas
protegidas, preservadas e conservadas.
Poderia explicar esses três conceitos?
As áreas protegidas correspondem aos
territórios legalmente atribuídos pelo Estado à manutenção da vegetação nativa
e da biodiversidade, direta ou indiretamente. São as unidades de conservação,
os parques nacionais, estaduais e municipais e também as terras indígenas.
Esse é o conceito utilizado internacionalmente, inclusive pelo Programa de Meio
Ambiente da ONU, o UNEP. No Brasil,
elas totalizam cerca de 30% do território nacional, um recorde mundial em
termos absolutos e relativos. Já as áreas
preservadas referem-se essencialmente
aos espaços existentes dentro dos imóveis rurais destinadas à vegetação nativa,
onde normalmente não há exploração
econômica. São áreas privadas. Aqui se
inserem a reserva legal e as áreas de preservação permanente nos imóveis rurais.
Por fim, há no Brasil extensas pastagens
nativas no Pantanal, no Pampa e na Caatinga. Não dá para chamá-las de áreas
preservadas ou protegidas porque ali
existe atividade econômica (pastejo animal). Elas não estão ali apenas para fins
preservacionistas. Mas ninguém planta
pampa, ninguém planta pantanal! A vegetação nativa é conservada secularmente, em equilíbrio, com o pastejo animal.
Por isso, podem ser chamadas de áreas
conservadas e representam cerca de 8%
do território nacional.
3 – Qual a dimensão da preservação
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Chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda

nativa nos imóveis rurais?
Antes da exigência do Cadastro Ambiental Rural (CAR) trazida pelo novo Código Florestal, era muito difícil responder
a essa pergunta. Agora, há respostas com
mapas e números. Em janeiro de 2017,
a Embrapa Territorial baixou os dados
do Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SiCAR). Ao processar essas
informações com 10 metros de detalhe,
identificou 177 milhões de hectares reservados pelos agricultores para a vegetação nativa. Isso equivalia na ocasião a
20,5% de todo o território nacional, mais
do que as unidades de conservação e terras indígenas somadas. Esses dados não
incluíam ainda as informações do Mato
Grosso do Sul e do Espirito Santo.
4 – Esses dados de preservação da
vegetação pelos agricultores são definitivos?
Não. O SiCAR é dinâmico. Todos os
dias, com a compra e venda de imóveis,
divisão de heranças, há atualizações no

sistema. Além disso, milhares de imóveis
se cadastraram ao longo de 2017 e neste início de 2018. Os números poderiam
subir e subiram. A Embrapa Territorial,
está processando os dados do CAR atualizados até fevereiro de 2018. A área de
preservação dentro das propriedades já
ultrapassa 200 milhões de hectares e se
aproximam de ¼ do território nacional.
O ministro Blairo Maggi deve anunciar
esses resultados finais no início de junho,
na semana do meio ambiente. E tudo estará disponível para consulta no site da
Embrapa Territorial.
Esses dados são impressionantes e
pouco conhecidos: não há categoria
profissional que chegue perto dos agricultores em preservação ambiental! Eles
imobilizam um enorme patrimônio fundiário pessoal nisso, algo da ordem de
R$ 3 trilhões de reais. E ainda têm custos
para evitar incêndios, roubo de madeira, invasões. Todos esses custos e gastos
precisam ser estimados e conhecidos
pelo cidadão urbano.

ENTREVISTA
5 – Como a agricultura brasileira pode
responder ao desafio do aumento da demanda por alimentos, fibras e agroenergia e, ao mesmo tempo, preservar áreas
de florestas?
Continuando o que já faz. Aumentando a produtividade da produção vegetal
e animal com o uso de tecnologias. Ampliando a intensificação no uso das terras
com duas e até três colheitas por ano no
mesmo local (safra e safrinha, por exemplo). Estendendo a prática da Integração
Lavoura – Pecuária – Floresta (ILPF) etc.
O desafio é remunerar os agricultores pelos seus serviços ambientais. As cidades
criaram leis pelas quais cada produtor
tem que ter um “parque nacional” provado em seu imóvel. Ninguém pagou pela
desafetação dessas áreas como ocorre
nos parques nacionais. Ali o agricultor
assume tudo. Além disso, ele tem que ser
o guarda e o serviço de manutenção. Se
receber nada. Essa realidade precisa ser
conhecida e reconhecida com compensações financeiras e tributárias para os
agricultores. O pior é quando o cidadão
urbano que planeja o que não executa e
depois avalia o que não fez, diz ao produtor: isso é bom para você!
6 – Conseguiremos produzir mais sem
abrir novas áreas?
É o que estamos fazendo. As florestas
são poupadas pela intensificação da agricultura, graças ao uso de tecnologias. Em
1972, a safra de grãos foi de 30 milhões
de toneladas para uma área plantada de
28 milhões de ha. Em 2016, a produção
ultrapassou 210 milhões de toneladas
para uma área de 50 milhões de ha. A
área cultivada cresceu 80% e a produção
mais de 500%. Esse crescimento “vertical” da produção evitou o desmatamento
de mais de 100 milhões de ha de florestas e cerrados. Existe algum esforço equivalente nas cidades em termos de con-

sumo consciente, saneamento básico,
poluição? O cidadão urbano tem muito a
aprender com o produtor rural brasileiro,
sobretudo em matéria de preservação do
meio ambiente.

obra reúne elementos concretos e inéditos que jogam uma nova luz sobre o

setor, apresentando fatos e ações sustentáveis em termos econômicos e ambientais, como a preservação de milhões de
propriedades rurais com vegetação nativa; a força da produção da agroenergia
renovável; o cultivo sem arar a terra; a
intensificação tropical; as integrações
agropecuárias e florestais; o avanço no
uso de agentes biológicos; a pecuária
verde e a reciclagem agrícola.
Um exemplo para as cidades é o tratamento e a reciclagem de resíduos e embalagens dos insumos agrícolas. No Brasil, os agricultores devolvem – de forma
adequada – mais de 90% das embalagens
de agroquímicos utilizados, um recorde
mundial. Podem ser encaminhadas para
reciclagem 95% das embalagens colocadas no mercado, desde que tenham sido
corretamente lavadas no momento de
uso do produto no campo. As embalagens não laváveis (5% do total) ou não
devidamente lavadas são encaminhadas
a incineradores credenciados. Nossas taxas de reciclagem são superiores às do
Japão e da Alemanha! E como anda a reciclagem de embalagens nas cidades?

7 - Além de poupar terra com o uso
de tecnologias, como a agricultura contribui com a sustentabilidade?
Tratei amplamente desse tema no livro que acabo de lançar: “Tons de Verde – A sustentabilidade da
agricultura no Brasil” (Ed.
Metalivros). O livro leva ao
público, pela primeira vez,
um amplo e revelador panorama ilustrado da atual
sustentabilidade do setor
agrícola e pecuário brasileiro. Publicada, em português
e inglês, separadamente, a

(*) 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.

(*) VIVIAN CHIES, jornalista
do Núcleo de Comunicação
Organizacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa)

Exemplo de uma propriedade já cadastrada no CAR, que declara as áreas preservadas e as
áreas destinadas à agricultura, comparada à fotografia por satélite. A linha amarela mostra
os limites da propriedade; a linha vermelha mostra a reserva legal e a linha azul a área de
preservação permanente.

Gráfico da ocupação das terras no Brasil
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redes sociais

Em defesa da
checagem de
fatos
Verificação de notícias tem sido alvo de ataque
intenso nas redes sociais
Alexios Mantzarlis (*)

A

desinformação online e a
polarização política estão infectando o debate democrático em todo o mundo. No
Brasil, a intensidade da polarização pode
vir a atrapalhar a busca por soluções para
o fenômeno das notícias falsas.
Na semana passada, o Facebook lançou no país sua ferramenta de verificação
de notícias. Seus parceiros — Agência
Lupa e Aos Fatos — têm acesso a uma
plataforma onde são agregados links duvidosos indicados pelos usuários e pela
rede social. Para cada verificação feita,
é preciso que os checadores ofereçam
uma reportagem com evidências públicas sobre suas conclusões.
Mas esse anúncio positivo foi recebido com intensas críticas. Ataques pessoais têm sido feitos contra os checadores e
seus familiares. Um dos cofundadores de
Aos Fatos foi criticado por apoiar publicamente a igualdade racial. Outros checadores que mantêm perfis fechados nas
redes sociais foram acusados de estarem
escondendo algo grave.
Tenho acompanhado esses ataques
com preocupação. Minha organização,
a IFCN (International Fact-Checking Network), tem um processo de auditoria
longo e cuidadoso. Ele é feito por especialistas de vários países e, anualmente,
analisa 12 critérios de cada um dos veículos que integram a rede.
Entre os critérios estão transparência
de financiamento, metodologia e fontes.
Lupa e Aos Fatos já passaram por esse
processo duas vezes. O resultado é público e está disponível em nosso site.
Não é surpreendente que algumas das
ofensas também demandem checagem.
Um dos tuiteiros raivosos (com 20 mil
seguidores e identidade oculta) descobriu que uma das minhas colegas usa a
6

hashtag #LeftyLivesMatter. Achou que se
tratava de um posicionamento político e
a classificou como uma "ativista política
de esquerda escancarada". Ela é apenas
canhota.

CHECADORES X
CENSORES

Muitos críticos acusam os checadores
de censores. Mas estes apenas avaliam o
conteúdo dos posts e apontam o que é
falso. É o Facebook que depois reduz o
alcance desse material. Nada é removido
em função do trabalho do checador.
Ironicamente, aqueles vídeos e textos
que falam em censura do Facebook e dos
checadores também são feitos... no Facebook! Seria o mesmo que usar este artigo
para acusar a Folha de silenciar minha voz.
Os cidadãos estão certos ao vigiarem
o direito à liberdade de expressão e o
poder do Facebook. É por isso que tenho pedido publicamente que a empresa
compartilhe dados sobre os resultados
desse projeto em nível mundial. Todos
os membros da IFCN entendem que seu

material precisa ser alvo de escrutínio tão
rigoroso como o que usam para analisar
o discurso público.
É por isso que ambos, Aos Fatos e
Lupa, têm políticas públicas de correção.
Se cometerem algum erro dentro do projeto do Facebook, poderão ser acionados. A ferramenta prevê isso. Aos Fatos
e Agência Lupa são iniciativas de ‘factchecking’ responsáveis e idôneas. Desde
2015, analisam o que é dito por todos os
lados do espectro político brasileiro.

A eleição do presidente americano Donald Trump é
frequentemente citada como tendo sofrido influência
das ‘fake news’ a seu favor. Eleito, Trump reclama do
que classifica como ‘fake news’ da impressa contra ele.
Cansado de uma cobertura negativa, ele sugeriu em maio
revogar credenciais dos jornalistas. “A ‘fake news’ está
fazendo hora extra. Acabei de informar que, apesar do
tremendo sucesso que estamos tendo com a economia
e tudo o mais, 91% das notícias da rede sobre mim são
negativas”, Trump twittou.
(Saul Loeb - 13.mar.2018/France-Presse/)
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ATAQUES

Esses ataques têm mais como alvo a
iniciativa de checar fatos do que efetivamente o resultado desse trabalho. Um
dos grupos que agora acusam os checadores de serem de esquerda atacou outra
plataforma, o Truco, da Agência Pública,
em 2017.
Após serem questionados a respeito da
fonte de uma informação publicada em
suas páginas, seus integrantes enviaram a
foto de um pênis e um pedido para que a
reportagem checasse a sua veracidade.
Uma campanha organizada para tirar
a credibilidade desse trabalho é equivocada e diminui a capacidade da sociedade de distinguir as verdades das mentiras.
Isso tem bem menos a ver com os checadores em si. Tem a ver com os fatos.
E os fatos importam —e nós precisamos
defendê-los.

(*) ALEXIOS MANTZARLIS,
Jornalista e diretor da IFCN
(International Fact-Checking
Network) desde 2015. Publicado
na Folha de São Paulo, em
18/05/2018

redes sociais

Como se fosse verdade
Quem poderá reparar a
dor e o dano causados a
vítimas inocentes pelas
‘fake news’?
Dom Odilo P. Scherer (*)

C

omo faz todos os anos,
o papa Francisco emitiu
uma mensagem para o
Dia Mundial das Comunicações Sociais, comemorado pela Igreja Católica no domingo
da ascensão de Jesus ao céu. Neste ano a
solenidade transcorre no dia 13 de maio.
O tema da mensagem é “Fake news e
jornalismo de paz”.
Com o advento da internet e das mídias sociais, as possibilidades de comunicação ampliaram-se de maneira impressionante e dificilmente imaginável
há poucas décadas. Na prática, cada
pessoa pode transformar-se num comunicador, além de acessar todo tipo de
comunicação. Isso trouxe o benefício da
universalização da informação e da democratização dos meios de comunicação, embora os grandes meios e grupos
de comunicação não tenham perdido a
sua relevância para a informação adequada e a formação da opinião pública.
A comunicação é uma necessidade
humana. Por meio dela o ser humano é
capaz de expressar o que é verdadeiro,
bom e belo e de compartilhar com os outros a sua experiência e a percepção dos
acontecimentos e do mundo que o cerca. Infelizmente, porém, a capacidade
de comunicação pode ser usada de maneira inadequada, para distorcer, falsear
ou esconder a verdade, com intenções

pouco transparentes ou nada honestas.
Pode acontecer nas relações pessoas, sociais e públicas.
O papa Francisco, na sua mensagem,
aborda o fenômeno das ‘fake news’, ou
comunicações e notícias falsas. Intencionalmente falsas. Elas são uma realidade
nada indiferente no mundo da comunicação e não se trata apenas de “mentirinhas inocentes”. Notícias propositadamente produzidas como falsas podem
prejudicar pessoas e entidades, confundir a opinião pública e esconder propósitos desonestos para conseguir benefícios de todo tipo. Só a título de exemplo:
discute-se ainda se as últimas eleições
presidenciais dos Estados Unidos foram
ou não influenciadas de maneira determinante por ‘fake news’. E as autoridades eleitorais brasileiras já se preocupam
com a difusão de notícias falsas durante a campanha eleitoral deste ano. Elas
podem ter grande peso na definição do
voto dos eleitores.

‘FAKES’ COM APARÊNCIA
DE VERDADE

As ‘fake news’, baseadas em dados
inexistentes ou distorcidos, podem vir
travestidas com aparência de verdade. “Falsas, mas verossímeis”, observa
o papa Francisco em sua mensagem.
Elas tendem a manipular a informação
e seu destinatário. Conseguem capturar
a atenção apoiando-se em estereótipos,
preconceitos generalizados, ou presentes em certos grupos sociais, explorando
emoções fáceis, suscitando ansiedade,
desprezo, ira ou frustração. O uso manipulador da comunicação é favorecido
ainda mais pela difusão exponencial do
uso da internet e das redes sociais. A divulgação massiva de ‘fakes’ com objetivos prefixados pode influenciar a política

na busca de vantagens pouco ou nada
transparentes.
Essa maneira de promover a comunicação social é desonesta e pode produzir
grandes males. Não deixa de ser uma grave
forma de corrupção, a ser decididamente
combatida. Além de envolver responsabilidades perante a lei e a ordem pública,
o uso manipulado e falso da informação
também tem consequências morais sérias.
As relações sociais e públicas de respeito,
justiça, paz e solidariedade só podem ser
tecidas sobre a base da verdade. Aquilo que
se edifica sobre a mentira, o engano e a manipulação da informação tem bases frágeis
e não resiste por muito tempo. “A verdade
vos tornará livres”, ensinou Jesus (Jo 8,32).
Reconhecer e evitar a difusão de ‘fake
news’ deve ser uma preocupação constante de todos; para tanto é necessário
checar criteriosamente as fontes das
informações e discernir sobre as consequências, o bem ou o dano que podem
advir da difusão da informação falsa. O
sadio exercício da dúvida metódica e
uma boa dose de senso crítico são atitudes indispensáveis diante do volume de
informações que circulam na rede por
todas as mídias sociais. Sempre vai bem
perguntar se uma informação tem fundamento ou se aquilo que aparece na telinha não esconde segundas intenções, ou
algum veneno, que é melhor bloquear,
em vez de espalhar. É prudente segurar a
vontade de difundir logo algo que parece
um ‘scoop’ de notícia, ou as afirmações
voltadas para alimentar conflitos, demonizar e jogar no descrédito pessoas ou
instituições. Melhor não aderir logo ao
coro dos que promovem apressadamente
a acusação, o julgamento, a condenação
e o linchamento de pessoas e instituições
pelas mídias. Quem será capaz de reparar a dor e o dano causados a vítimas

inocentes pelos tribunais implacáveis
das ‘fake news’?

EDUCAÇÃO

A educação é necessária para o uso criterioso dos meios de comunicação, muito
especialmente das mídias sociais. Essa educação, orientada por sólido amor à verdade e à justiça, deve ter início já na infância;
crianças e adolescentes podem ser vítimas
do uso manipulado da comunicação, mas
também já podem desenvolver tendências
a usar as mídias de forma incorreta e prejudicial a si e contra o próximo. O amor à
verdade deve ser parte da disciplina pessoal de um caráter honesto. As concessões
à dissimulação e à mentira geralmente são
sinais de corrupção da consciência, que
pode levar indivíduos a ações e fatos de
corrupção sempre maiores.
Já no final de sua mensagem, Francisco
dirige-se aos jornalistas, “guardiões da notícia”; pela sua profissão, eles têm a obrigação
de ser responsáveis ao informar. Sua profissão é uma missão, voltada para as pessoas
mais do que para a notícia em si. “Informar
também é formar, é lidar com a vida das
pessoas.” O papa convida os profissionais
da imprensa e da comunicação a promoverem um jornalismo de paz, sem falsidades
nem slogans sensacionalistas e declarações
bombásticas; um jornalismo feito por pessoas para pessoas, como serviço prestado a todas as pessoas, especialmente àquelas que
não têm voz - e no mundo são tantas!

(*) DOM ODILO P. SCHERER,
Cardeal-arcebispo de São Paulo.
Publicado em O Estado de
S.Paulo (12 Maio 2018)
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mundo mídia

9 Perguntas
que só a ordem
de malta pode
responder

2- É um Estado?
Ainda que isso pareça incrível, sim, é.
A Ordem de Malta mantém relações diplomáticas com 107 países, nos cinco continentes. Seu grão-mestre é considerado pelos governos desses países como Chefe de
Estado.
Tem o reconhecimento de observador permanente na ONU e perante 16 organizações internacionais, como a FAO e a UNESCO.
As relações diplomáticas permitem que a Ordem possa intervir com rapidez e eficácia em casos de desastres naturais ou conflitos bélicos. Devido a sua neutralidade,
imparcialidade e caráter apolítico, a Ordem pode atuar como mediadora quando um
país solicita sua ajuda para resolver uma disputa.

Uma comunidade religiosa com uma história e um
presente surpreendentes
Jesús Colina (*)

Giacomo Dalla Torre, grão-mestre da Ordem de Malta

© Ordem de Malta

1- Sendo uma Ordem militar, tem armas e soldados?
Hoje não tem exército, mas...
A Soberana Ordem Militar e Hospitalaria de São João de Jerusalém, de Rodas
e de Malta – conhecida como Ordem de
Malta –, é também a mais antiga Ordem
de Cavalaria que ainda existe nos dias de
hoje.
Nos primeiros tempos, a Ordem teve
de se converter em militar para proteger
os peregrinos e os doentes, e para defender os territórios cristãos na Terra Santa. Depois da perda de Malta (1798), a
Ordem deixou de exercer essa função e
hoje só mantém as tradições militares.
Tradicionalmente, os Cavaleiros da
Ordem vinham de famílias nobres do
mundo cristão. Hoje em dia, continua
sendo uma Ordem de Cavalaria, porque
manteve os valores da nobreza. Mesmo
que a maioria de seus membros já não
8

venha de antigas famílias nobres, são admitidos na Ordem por mérito e respeito
à Igreja e à Ordem.
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3- É uma ONG?
Sim, mas não só...
A Ordem de Malta trabalha em mais de 120 países no campo da assistência médica e social e de ajuda humanitária. Tem hospitais, centros médicos, ambulatórios,
residências para idosos e pessoas com necessidades especiais, e centros para doentes
terminais.
O Ordem tem ainda um ramo chamado Malteser Internacional, que atua perante
catástrofes naturais e conflitos bélicos. Um Comitê Internacional da Ordem trabalha no tratamento da lepra, doença que segue atingindo diversas partes do mundo.
Também atua em iniciativas de favor de mães e crianças vítimas de HIV em países
pobres.
Na crise de imigrantes no Mediterrâneo, a Ordem resgatou e salvou 53.712 vidas
humanas. Todo trabalho da Ordem se realiza sem distinção de raça, fé ou condição,
seguindo o mandamento cristão de ver Cristo em toda pessoa que sofre.

Socorre vítimas de catástrofes e guerras

ecologia
4- É uma Ordem religiosa como os jesuítas ou os dominicanos?
Sim, mas...
A Ordem nasceu em Jerusalém ao redor de 1048 como uma comunidade monástica inspirada em São João Batista. Seu fundador foi o monge beneditino Gerardo,
beatificado pela Igreja. Esta comunidade administrava uma hospedaria para cuidar
e albergar os peregrinos em viagem à Terra Santa. Em 1113, foi reconhecida formalmente pela Igreja como Ordem religiosa.
Ainda que a Ordem de Malta não seja exclusivamente uma instituição religiosa –
como os beneditinos, os jesuítas etc –, até antes da perda da ilha de Malta (1798), a
maior parte dos seus membros era formada por religiosos que haviam professado os
votos de pobreza, castidade e obediência.
Sem ser sacerdotes, hoje ainda alguns membros são "cavaleiros professos" que,
através dos votos de castidade, pobreza e obediência, elegeram viver uma vida monástica. Outros cavaleiros e damas pronunciaram o voto de obediência.
No entanto, a maior parte dos 13.500 membros da Ordem (cavaleiros e damas)
são leigos que estão dedicados ao exercício das virtudes e da caridade cristã.
A missão da Ordem está definida em seu lema “tuitio fidei et obsequium pauperum”, quer dizer, a defesa da fé e o serviço aos pobres e necessitados.

6- Precisa de título de nobreza para entrar na Ordem?
Não. Mas alguns superiores possuem títulos de nobreza.
A única maneira de se tornar membro da Ordem é por convite. Só podem ser admitidas pessoas de moralidade reconhecida, católicos batizados, que vivam de forma
cristã e que tenham realizado méritos relevantes para a Ordem e suas obras.
Por outro lado, qualquer pessoa pode se apresentar como voluntária para colaborar na obra humanitária, cultural e cristã da Ordem.
Porém, por sua tradição de nobreza, ainda hoje existem cargos de particular responsabilidade, como o de grão-mestre, que exigem que o candidato conte com títulos de nobreza.
7- A Ordem tem muito dinheiro?
Sua obra é financiada com doações e subsídios
Uma obra humanitária de tamanho porte consegue-se financiar principalmente
através de seus membros e de doações privadas.
O financiamento de hospitais e atividades médicas varia em cada país, podendo
haver convênios e parcerias com agências de saúde.
Nos países em desenvolvimento, as atividades frequentemente são financiadas
mediante ajuda econômica concedida por governos, a Comissão Europeia e outras
organizações internacionais. Outros fundos provêm de doações ou de ajudas de benfeitores.
8- Se é um Estado, tem moeda própria?
Sim. E são objeto de colecionadores.
A Ordem emite regularmente novas séries de moedas em seu próprio
sistema monetário: 1 Escudo = 12 Tari
= 240 Grani.
O câmbio em euros é: 1 Escudo =
0,24 Euro; e 1 Tari = 0,02 Euro;
A moeda é cunhada pela própria
Ordem de Malta, que também emite
selos, por sinal, muito buscados por
Moeda de ouro de cinco escudos da Ordem de Malta
colecionadores.

Beato Gerardo, fundador da Ordem de Malta

5- Sua sede
está em Malta?
Não. Sua sede
está em Roma
Depois
da
perda da ilha de
Malta, a Ordem
se
estabeleceu
em Roma. De
fato, suas duas
sedes em Roma
não pertencem
nem à Itália nem
ao Vaticano. São
extraterritoriais,
formando um território soberano
da Ordem.
Trata-se do Palácio Magistral,
na famosa Via
dei Condotti 68
– onde reside o
grão-mestre e se
reúnem os órgãos
de governo – e a
Villa Magistral,
no monte Aventino.

4 selos de valor de 2 euros cada
um, emitidos pela Ordem de
Malta.

A cúpula da Basílica de São Pedro vista através da porta da Villa
Magistral, no monte Aventino, em Roma.

9- Existem outras ordens de Malta?
Quando assim se denominam, são falsas!
Segundo um comitê da Ordem, há no
mundo mais de 30 organizações que tentam se passar falsamente por associadas
à Ordem de Malta, tentando assim desfrutar de seu prestígio.

(*) JESÚS COLINA, em
16/05/2018, para Portal
Aleteia (https://pt.aleteia.
org/2018/05/16/9-perguntasque-so-a-ordem-de-malta-poderesponder/)
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Pastora ajuda mãe de santo a
reconstruir barracão de candomblé
Até agora foram arrecadados R$ 12 mil para a reforma do centro religioso, que foi incendiado em Caxias
Por Rafael Galdo (*)

N

o dia em que a mãe de
santo Conceição d’Lissá e
a pastora Lusmarina Campos Garcia se conheceram,
num gabinete da Comissão de Combate
à Intolerância Religiosa, as duas se abraçaram longamente. Conceição chorava,
depois de seu barracão de candomblé
em Duque de Caxias, na Baixada, ter sido
alvo de oito atentados, o último deles um
incêndio que destruiu quase tudo. Lusmarina, da Igreja Luterana, tinha acabado
de propor que as doações de evangélicos
ajudassem a reconstruir a casa de santo.
A demonstração de afeto e respeito mútuo marcou o primeiro encontro de duas
mulheres que, por caminhos diferentes,
rumaram para objetivos parecidos, de fé
aliada à luta por direitos de minorias e ao
combate a preconceitos.
Quase quatro anos depois daquele abraço, em 2014, o barracão Kwe Cejá Gbé
está sendo reformado, com cerca de R$ 12
mil arrecadados por Lusmarina e religiosos como os da Igreja Cristã de Ipanema.
A polícia nunca descobriu quem foram os
autores dos ataques ao terreiro. Suspeitase de que tenham sido grupos evangélicos. Nunca houve, porém, dúvidas de que
foram ações criminosas motivadas pela
intolerância religiosa, que apenas no ano
passado resultaram em 87 denúncias à
Secretaria estadual de Direitos Humanos
e Políticas para Mulheres e Idosos, 71,5%
delas contra religiões de matriz africana.
— Quando eu soube do incêndio na
casa da Conceição e de ataques a outros
terreiros, eu me perguntava o que fazer.
O Evangelho não convoca para a guerra e violência. Mas, sim, para o amor, a
misericórdia, a aproximação e o cuidado. Uma atitude de destruição tem uma
carga de comunicação negativa tão forte
que pensei: a única maneira de confrontar esse episódio de forma positiva é fazer a reconstrução — diz Lusmarina.

MOVIMENTO ECUMÊNICO

Àquela época, fazia dois anos que a

10

A pastora Lusmarina Campos Garcia reconhece que não existe uma
única verdade - Marcelo Theobald / Agência O Globo

pastora tinha retornado de Genebra, na
Suíça, onde, desde 2003, estava à frente
da Igreja Luterana local. A experiência
na cidade que abriga organizações internacionais como a ONU só fortaleceu a
ligação de Lusmarina com o movimento ecumênico, do qual ela já fazia parte
desde os anos 1980. Além disso, diz ela,
o ecumenismo é uma característica da
própria confissão luterana, ao defender
o respeito a outras religiões. De volta ao
Rio, ela se tornou presidente do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado, que abraçou sua ideia das doações ao terreiro de
Conceição (até que uma nova diretoria
assumisse e deixasse a proposta, por um
tempo, em segundo plano).
— A formação ecumênica me deu
subsídios, inclusive teológicos. Nossa
sociedade é muito plural. Não podemos
querer que a nossa verdade religiosa, política, ou a que for, seja a única. É muito
importante reconhecermos isso. Se não,
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Mãe de santo Conceição d’Lissa pretende abrir a casa para oficinas e
projetos sociais - Marcio Alves / Agência O Globo

na situação de polarização que vivemos
hoje, vamos estabelecer guerras e identificar inimigos em todo lugar, o que é
muito cruel. A sociedade precisa ser
arejada. E acho que uma das maneiras
é exatamente a compreensão de que a
diversidade existe e precisa ser apreciada como valor fundamental para a convivência humana — afirma Lusmarina.

MILITÂNCIA POLÍTICA
ANTES DA RELIGIOSA

A busca de diálogo e a militância social sempre orientaram Conceição. Seu
pai foi presidente e fundador do sindicato dos cozinheiros do Rio, o que fez com
que ela convivesse com a política desde
a infância. Ela conta que, aos 15 anos,
já era uma “subversiva” nas passeatas
contra a ditadura militar. Já a religião,
Conceição descobriu na vizinhança, no
Cachambi, bairro da Zona Norte onde
morava. Primeiro, veio a umbanda e,

depois, o candomblé, no qual, na última
quinta-feira, completou 30 anos de iniciada. Ao se tornar mãe de santo, montou seu barracão em Imbariê, em Caxias.
Era onde o dinheiro permitia comprar
um terreno, duas décadas atrás:
— Quando vim para cá, não tinha
nada. Nem luz, nem água nem saneamento. Até hoje vivemos assim. Na
época, pessoas ligadas ao PCdoB ajudaram na formação de uma associação de
moradores para pleitear melhorias. Foi
quando me filiei ao partido e passei a
militar em organizações como a União
nos Negros pela Igualdade (Unegro) e
a União Brasileira de Mulheres (UBM).
Participei da construção do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial, do
qual me orgulho muito.
A religiosidade, porém, andava em paralelo. A militância política e a luta contra a intolerância religiosa só se juntaram
quando seu barracão sofreu os primeiros

tolerância

Barracão reconstruído

ataques, cerca de nove anos atrás.
— Comecei a usar minha militância
para botar a boca no mundo. Pensei:
‘vou usar tudo que tenho e conheço para
falar muito alto. Se não, se me matarem
na esquina, ninguém vai saber o motivo.
Dizem que falo muito alto. Falo muito
alto mesmo, e à beça. Mas preciso falar,
porque assim vou me tornar menos invisível e não virar estatística — diz Conceição. — Preciso dizer que eu não sou
o inimigo, a personificação do mal ou do
diabo. Não sou exemplo de castidade e
pureza. Mas não sou o monstrengo que
querem pintar. Não sou, e ninguém das
religiões de matriz africana é — desabafa
a mãe de santo.

XINGOS E RÓTULOS

Os assuntos nos quais a mãe de santo
se engajava eram também preocupações
de Lusmarina. Falando de temas que se
tornaram tabus em determinados segmentos evangélicos mais conservadores,
ela enfrentou resistências. Os rótulos que
ganhou são muitos, como “pastora dos
gays, pretos e putas”, como ouviu certa
vez. Recentemente, foi, inclusive, xin-

gada de “vadia” e “vagabunda” por um
youtuber evangélico que criticava a doação ao terreiro de Conceição. A despeito
de qualquer ataque, Lusmarina diz que
não vai mudar:
— Na minha trajetória, sempre tentei
conjugar a questão dos direitos humanos
com a teologia. Defendo os grupos minoritários, os direitos de pessoas homossexuais, mulheres, crianças e outros grupos
que são historicamente marginalizados
tanto na sociedade quanto na igreja.
Foi com essa postura que, antes do
pastorado, Lusmarina se formou em teologia e, logo em seguida, em direito, porque queria defender os “sem-terra, semteto e as minorias mais empobrecidas
da sociedade”. Hoje, ela é doutoranda
da Escola Nacional de Direito da UFRJ,
onde pesquisa a relação entre política
e direito no Brasil a partir do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Direito também é uma das formações de
Conceição, psicóloga que agora tenta o
mestrado em antropologia para estudar
a vestimenta kpossu, um dos voduns ancestrais do candomblé.
As duas mulheres fazem questão de

deixar claro que não são de abaixar a cabeça. Conceição ressalta que a doação
para a reforma do barracão vai muito
além do dinheiro. Para ela, o ato precisa ser visto, valorizado e sentido pelas
pessoas como uma possibilidade real de
outra atitude diante do que não se crê,
não se conhece ou não se gosta. Quando
a reconstrução do terreiro terminar, ela
pretende retribuir dando uma resposta
pacífica aos que a atacaram. Vai abrir a
casa para oficinas e projetos sociais.
— Quero otimizar o espaço para a comunidade, embora eu saiba que ela resiste em vir aqui. O barracão, para mim,
virou um quilombo. E quilombo é resistência. Sendo assim, a gente vai resistir.
E não quero mais um quilombo fechado.
Vai ser aberto. Porque desse jeito acho
que a gente consegue passar outra mensagem — diz a mãe de santo.

para terminar as obras no barracão de
Conceição, quanto para recuperar outros
terreiros destruídos. Para a pastora, se o
preconceito afasta a possibilidade de diálogo, dentro das igrejas há muita gente
disposta ao debate, mesmo que às vezes
haja relutância.
— É nesses espaços que eu circulo. Na
verdade, acredito que existe sempre uma
tensão que é criativa e boa, de confronto
e compartilhamento de ideias diferentes,
onde são criados diálogos — diz Lusmarina. — A própria tradição judaico-cristã é
da organização do caos. Em Gênesis, antes de Deus ordenar as coisas, havia caos.
Um outro mundo e outra humanidade são
possíveis. Temos que construir elementos
novos que carreguem em si o potencial
do amor, da união e da unidade.

FUNDO PERMITIRÁ MAIS
AJUDA

Enquanto isso, o gesto de Lusmarina
já rende frutos. Hoje, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs mantém ativo um
fundo para receber mais doações, tanto

(*) Rafael Galdo, jornalista
de O Globo, matéria publicada
em 29/04/2018
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Não tropece na língua

ESTE, ESSE OU AQUELE PRONOMES DEMONSTRATIVOS (1)
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
Em português existem três pronomes demonstrativos com suas formas variáveis em gênero e número e três invariáveis [isto, isso, aquilo]. Eles assinalam a posição do
objeto designado relativamente às pessoas do discurso (falante/ouvinte) e ao assunto do discurso (o ser de que se fala).
Há uma estreita relação entre os pronomes PESSOAIS, os POSSESSIVOS e os DEMONSTRATIVOS:
1ª pessoa - meu - este, esta, isto
2ª pessoa - teu - esse, essa, isso
3ª pessoa - seu - aquele, aquela, aquilo
Apesar de existirem regras para os pronomes demonstrativos, não se constata muita rigidez no seu uso,
principalmente na fala – quando se observa uma assimilação do T pelo S (parece que tudo é isso, essa, esse)
– e sobretudo no tocante ao seu emprego para lembrar
ao leitor ou ouvinte o que já foi mencionado ou se vai
mencionar. Vejamos então um esquema de bom emprego dos pronomes demonstrativos:

Veja (aqui) esta borboleta, que linda!
Que país é este? perguntam-se os brasileiros. [referindo-se ao Brasil e no Brasil]
Pegue aqui: relacione todos os nomes citados neste
livrete.
Em atenção a pedido dessa instituição, estamos remetendo a V. Sa. o boletim ECO.
Traga-me esses livros que estão com você.
Logo que puder, despacharei os pacotes para essa
cidade.
- Emprego em relação ao TEMPO:
. tempo presente => ESTE
. passado próximo => ESSE
. passado distante => AQUELE

- Em relação ao LUGAR:
. o lugar onde estou => ESTE
. o lugar onde você está => ESSE
. o lugar distante do falante e do ouvinte => AQUELE
Há neste ponto uma natural correlação com os advérbios de lugar: isto aqui – isso aí – aquilo ali / lá (jamais se diz aquilo aqui; pode-se até ouvir isso aqui, mas
por causa da mencionada assimilação do T). Exemplos
corretos:
Neste capítulo [o capítulo que V. está descrevendo]
apresentamos os objetivos.

Neste ano [trata-se do ano em curso] pouco se fez
em favor dos sem-teto.
Não há ocorrência de acidentes nesta data. [hoje]
O iPhone é uma das boas invenções deste século.
Nestes últimos vinte anos a mulher tem ocupado
mais espaços.
A década de 20 marcou a conquista do voto pela
mulher. Nesses dez anos ela travou grandes lutas
pela liberdade.
Marina esteve na cidade por esses dias...
Quando éramos crianças brincávamos mais, pois
naquela época não havia pré-escola, nem aulas
de natação, de balé, de inglês...
Bons tempos aqueles! - diz vovó, nostálgica.

- Emprego em relação ao DISCURSO:
. o que vai ser mencionado => ESTE
É isto que eu digo sempre: cultura é fundamental.
[obs. O pronome está antes dos dois-pontos]
Nosso vizinho vive repetindo este provérbio: “Casa
de ferreiro, espeto de pau”.
. o que se mencionou antes => ESSE
A segunda parte do trabalho dispõe sobre a marginalidade social. É nesse capítulo / nessa parte /
nesse ponto que se discutem os desvios verificados nas instituições pesquisadas.
É possível comer manga e tomar leite junto? Melancia com vinho faz mal?
Disso tratam os autores no final do artigo.
Há ainda o item “entre dois ou três fatos citados” e
outros casos a serem discutidos neste tópico referente
ao discurso. Continuaremos na próxima edição.

* 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

O PODER DA ESPERANÇA
Segredos do Bem-Estar Emocional
Julián Melgosa e Michelson Borges

NOS BASTIDORES DA MÍDIA
Michelson Borges
Em muitos casos, a mídia de massa tem sido
usada para manipular a maneira de pensar e o
comportamento das pessoas. Que interesses estão
por trás dessa manipulação? Como se tornar consciente de tudo isso e se proteger? Essas e outras
questões sobre a "face oculta" da mídia estão
muito bem apresentadas nesse livro.
Páginas: 176
Preço referência: R$ 29,20

Praticar exercícios físicos e ter uma dieta balanceada são hábitos que trazem bem-estar e melhoram
a saúde, como sabemos. Ainda assim, estamos
sujeitos a doenças que podem afetar qualquer
parte do corpo. Mas o que fazer quando a doença
não pode ser localizada? Como agir quando o
sofrimento e a angústia estão lá dentro, causando
feridas invisíveis e profundas?
Páginas: 96
GRATUITO, tanto impresso como em PDF (http://
livro.esperanca.com.br/o-poder-da-esperanca/)

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

DROGAS
Orientações Práticas sobre Legalização e
Auxílio a Dependentes
Antonio Carlos Júnior
Refletir sobre temas polêmicos não é tarefa fácil.
É necessário apagar pré-conceitos, e investigar e
estudar o assunto com intensidade. Numa sociedade em que as informações parecem cair sobre
nossas cabeças, é sempre complicado confiar
naquilo que nos chega às mãos (ou aos olhos). O
que os religiosos, que lidam com recuperação de
dependentes químicos, têm a dizer?
Páginas: 120
Valor referência: R$ 24,90

Não se desespere nos convida a ir em busca do
bem-viver. Acolher instantes deliberados de paz
interior e sentir a prazerosa sensação mental,
ainda que provisória, da aparente suspensão do
fluir do tempo, permitindo um distanciamento das
aflições cotidianas e uma recusa momentânea às
perturbações que o existir nos oferta.
Páginas: 144
Preço referência: R$ 29,90

DIÁLOGOS COM EDITH STEIN
Filosofia, Psicologia, Educação
Miguel Mahfoud e Juvenal Savian Filho (org.)

Dizem que “o encantamento não está no príncipe
está nos olhos da princesa” e toda menina tem
sonhos maravilhosos, inclusive sobre o príncipe
encantado. Alguns se realizam, outros perdem o
sentido e tem aqueles que se tornam uma realidade absolutamente maravilhosa! As meninas têm
segredos.
Páginas: 274
Valor referência: R$ 39,90

Este é um conjunto de quinze textos em que o
pensamento de Edith Stein dialoga com diferentes
formas de pensar e com os leitores de hoje.
Centrando-se no diálogo com a Filosofia, a
Psicologia e a Educação, os textos resultam do III
Simpósio Internacional Edith Stein, momento ímpar
de partilha de experiências e pesquisas.
Páginas: 432
Preço referência: R$ 45,00
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A Topologia da Violência de Byung-Chul Han
caracteriza, sobretudo, aquela transformação
do acontecimento da violência que se realiza na
mudança da decapitação (sociedade pré-moderna
da soberania e do sangue) para a deformação
(sociedade moderna da disciplina) até chegar à
depressão (sociedade atual do desempenho e do
cansaço).
Páginas: 272
Preço referência: R$ 36,40

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

SE LIGA, GAROTA!
Sonhos, Segredos & Sucessos.
Priscila Laranjeira

AD Santos Editora
Rua Cândido Lopes, 342-Curitiba PR
(41) 3223.6743
www.EvangelicaOnline.com.br
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TOPOLOGIA DA VIOLÊNCIA
Byung-Chul Han

NÃO SE DESESPERE!
Mario Sergio Cortella

MIGRAÇÕES, REFÚGIO E COMUNIDADE
CRISTÃ
Carmem Lussi / Roberto Marcinucci
Este livro traz treze artigos de especialistas sobre
teologia pastoral e mobilidade humana. Foi organizado pensando, especialmente, a leitores que
atuam ou gostariam de atuar em contexto eclesial
para/com ou junto a migrantes e/ou refugiados.
São reflexões e ideias sobre temas relacionados
à vivência e ao serviço pastoral que desafiam
agentes pastorais.
Páginas: 176
Preço referência: R$ 30,00

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

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
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

AMORIS LAETITIA EM QUESTÃO
Aspectos bíblicos, teológicos e pastorais
Leonardo Agostini Fernandes

Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR

Esta obra apresenta um estudo, profundo e abrangente, do documento Amoris Laetitia, estruturado em nove capítulos. Reflete
sobre alguns aspectos da Exortação Apostólica subdivididos em
duas partes, respectivamente parte bíblica e parte sistemáticopastoral. Cada contribuição procura mostrar como a Exortação
Apostólica está atenta à família e aos desafios pelos quais está
passando ou está continuamente exposta.
Páginas: 160
Preço referência: R$ 41,90

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

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

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

Vozes do Paraná 10 – Retratos de Paranaenses

lançamento festivo

Com a presença da governadora Cida Borghetti
Na ocasião, serão homenageados os “Grande Porta-Vozes do Paraná”. Os diplomas
serão entregues a 13 personagens de edições anteriores.
Cida Borghetti, Jaime Lerner, Euclides Scalco, Luiz Carlos Martins, João Elísio Ferraz de Campos, Cícero de
Andrade Urban, Fábio Campana, Clèmerson Merlin Clève, Luiz Fernando De Queiroz e Elin de Queiroz, Orlando
Pessuti, René Dotti, Wilson Picler e Belmiro Valverde Jobim Castor (in memoriam).

São personagens de Vozes do Paraná 10:

Espedito da Rocha (in memoriam), Bruno Pessuti e Pedro Duarte (Nova Geração), Cecilia Lopes da Silva, Claudio Loureiro, Dimitry Kozemjakin, Doralice
Zanetti, Edson Gradia, Edson Militão, Ferdinando Scheffer, Francisco Zardo, Gláucio De Mio Geara, Helio Gomes Coelho Jr, Hélio Bruck Rotenberg, João
Manuel Simões, José Candido Muricy, Karina Furlan Anselmi, Luiz Gonzaga Paul, Mário Petrelli, Ottílio Mônaco e Toninho Vaz

Data: 25 de junho de 2018 (segunda-feira)
Início: Às 19h40
Cerimônia de homenagem: Às 20h20
Local: Sociedade Garibaldi (Praça Garibaldi, Centro Histórico de Curitiba)

PS: Há estacionamentos nas proximidades do local. As vendas da noite serão em parte em benefício do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

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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