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Conhecida na medicina como transtorno 
dismórfico muscular, também chamada 
de Síndrome de Adônis, em referência ao 
Deus da mitologia grega, considerado mo-

delo de beleza máxima, tendo sido o favorito da Deusa 
Afrodite.

Trata-se na verdade de uma visão distorcida da auto-
imagem, levando seus portadores à prática exagerada 
de exercícios físicos em busca do corpo que julgam 
perfeitos, impostos hoje em dia por parte de uma socie-
dade perdida em seus valores mais básicos.

O vigorético passa horas e horas nas academias au-
mentando cada vez mais sua carga de exercícios e mo-
dificando seus hábitos alimentares, consumindo inúme-
ros suplementos que abundam na internet e, o que é 
pior, recorrendo ao uso de esteróides e anabolizantes.

Jamais atingirão o corpo sonhado, pois são depen-
dentes cada vez mais de uma imagem distorcida de si 
mesmos.

Tratado dentro da psiquiatria como um tipo de trans-
torno obsessivo compulsivo, pode ter conseqüências de-
sastrosas, tanto no campo emocional como no físico.

Acomete mais os homens do que as mulheres, tendo 
como principal prejuízo no físico a possibilidade de de-
senvolver efeitos adversos ao uso de anabolizante tipo 
câncer de testículos, disfunção erétil e infertilidade.

No campo emocional esse estado de insatisfação 
contínua pode levar a um transtorno ansioso e também 

depressivo. São refratários aos tratamentos, pois não ad-
mitem o problema.

Cada vez mais, as sociedades médicas se posicio-
nam de maneira a alertar situações como essas, que, 
somadas às anorexias e bulimias, completam a tríade 
da escravização do ser humano, em função dos ditames 
impostos pela mídia como padrões de beleza e com-
portamento.

Diversos estudos já demonstraram que modelos pro-
fissionais tendem a ser mais infelizes do que pessoas co-
muns, justamente por estarem submetidos constantemen-
te às necessidades de controle rígido de peso e beleza.

Eis aí algo que, nós como pais, professores e formado-
res de opinião de maneira geral, temos que estar muito 
atentos na orientação aos mais jovens, estimulando-os 
aos valores essenciais para uma vida plena.

Recursos não faltam na medicina estética e nas aca-
demias para dar condições a todos de alcançarem uma 
melhor imagem física, se esse for um desejo equilibrado. 
Resta saber como andam nossos conceitos e nossas ati-
tudes frente aos problemas reais do nosso dia a dia, para 
que não tentemos resolver nossas questões emocionais, 
tão comuns nos dias de hoje, com injeções de Botox.
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Saúde

Edmilson Fabbri (*)

Vigorexia
“O vigorético passa horas e horas 
nas academias aumentando cada 
vez mais sua carga de exercícios 
e modificando seus hábitos 
alimentares, consumindo inúmeros 
suplementos que abundam 
na internet e, o que é pior, 
recorrendo ao uso de esteróides e 
anabolizantes”.

junHO de 2013 Para nada?

Cresce no Brasil comentários de jornalistas, po-
líticos sociais, sociólogos e outros defendendo a 
tese de que as manifestações populares de junho 
de 2013 tiveram pouco resultado. Não é uma der-
rota total. Essas manifestações mudaram muita 
coisa no pensamento sócio-político. Podemos até 
dizer o Brasil de hoje não é mais aquele de cinco 
anos atrás. A questão é que os objetivos das ma-
nifestações não foram atingidos, ou desvirtuados. 
Instituições e poderes direcionaram os movimentos 
populares para outros rumos. Ficou o sabor de que 
“não teve lugar”. Esse é o pensamento exposto por 
Rodrigo Nunes, professor de Filosofia da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, 
em entrevista ao IHU, que trazemos nesta edição. 
Vale a pena ler e colocar em debate.

Já há 10 anos o jornalista Aroldo Murá G.Haygert 
vem registrando os feitos de personagens que es-
tão influenciando a formação da consciência do 
povo paranaense, através da coleção de livros 
com o nome “Vozes do Paraná – Retratos de para-
naenses”. Este mês foi lançado o volume 10, com 
o registro de 21 personágens. O evento ocorreu no 
Palácio Garibaldi, Curitiba, no dia 25, sendo muito 
concorrido. Também ocorreu a primeira “Grandes 
Porta-Vozes do Paraná”, que premiou várias per-
sonalidades eminentes, entre elas a governadora 
Cida Borghetti. Uma coleção representativa de fo-
tos do evento pode ser vista desta edição.

O que o leitor acha da liberação de jogos de 
azar no Brasil? O cardeal de São Paulo, dom Odilo 
Scherer, faz uma séria advertência a respeito.

Que tal conhecer o segredo da longevidade? O 
médico japonês Shigeaki Hinoh, com 105 anos de 
idade, dá uma série de dicas a respeito. Só pela 
idade ele deve ter experiência a respeito. Além 
disso, como médico, lidou e pesquisou o assunto. 
Leia suas recomendações.

Boa leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

Parafraseando HEGEL, ousamos 
dizer que tudo que é virtual é 
também real. Sem dúvida, todos 
nós, seres humanos, desejamos 

alcançar coisas concretas, palpáveis, que 
sejam acessíveis aos nossos sentidos. Não 
obstante, as coisas não são assim, e nos 
parecem ser difíceis de serem atingidas. 
Como diria BERGSON, é como se nossos 
sentidos não estivessem suficientemen-
te preparados para atingi-las, criando um 
embaraço em nossas condições naturais 
de integração com as coisas.

Daí o surgimento das situações de 
virtualidade para superar estas dificulda-
des, dadas as características nebulosas e 
pretensamente ocasionais que envolvem 

todos os fenômenos relativos a nossos 
conhecimentos, nos levando a construir 
um artifício epistemológico destinado a 
satisfazer nossos ímpetos espirituais de 
compreensão de tudo.

PIERRE LÉVY no livro O Que é Virtual 
(SP, Ed 34,1999), distingue quatro modos 
de ser: dois latentes, o possível e o vir-
tual; e dois manifestos, o real e o atual. 
Assim, o real concretiza o possível e o 
atual concretiza o virtual. Assim, o virtu-
al é um prognóstico, uma situação sub-
jetiva, uma configuração de tendências, 
um propósito de ação, que se atualizam 
na dinâmica da transformação. 

 Dessa forma, cumpre considerar o 
virtual como constituindo a própria rea-
lidade, quando as coisas existentes nos 
parecem ser apenas vislumbradas, no 
sentido de se nos apresentarem bastantes 
subjetivas, ocasionais ou frutos de nossa 
imaginação, criando uma situação em-
baraçosa para nosso espírito, que sempre 
anseia atingir o verdadeiro e o concre-
to, cabendo a nós apenas considerar as 
condições pelas quais tudo que é virtual 
possa parecer de fato real. 

 Assim, são exemplos de virtualidades 
tudo que é vislumbre de realização, a 
concreção esperada de certos fenôme-

nos, como ocorre na expectativa das 
orações, nos sinais da presença de Deus, 
em nossos projetos de futuro, os dados 
estatísticos variados (como o PIB, índices 
de produção, riqueza, etc); também as 
expectativas de vida, os transcendentais 
de nossa mente, como os valores, a feli-
cidade, a liberdade ou a paz. Ora, isto 
ocorre pela transcendência do Espírito, 
que presente no mundo, ultrapassa o fá-
tico, procurando efetivar o melhor, dan-
do assim sentido a uma criação instável 
e imperfeita, no sentido pontual.

A tecnologia atual se constitui numa 
forma dinâmica de efetivar a exploração 
de virtualidades, como os novos proces-
sos de pesquisas, os aparelhos virtuais, 
que criam realidades cheias de fantasia e 
artificialidade, aperfeiçoando e facilitan-
do a vida normal das pessoas. De larga 
aplicação no lazer, tem tornado a vida 
mais divertida, como a televisão, os fo-
nes celulares ou os videogames.

Ora, tudo isso só se tornou possível 

pela concretização das artificialidades 
inerentes ao nosso espírito, parcela de 
uma natureza humana cheia de poderes 
e transcendência, sem os quais nada teria 
sido possível, cabendo a nós reconhecer 
o caráter original de que somos dotados 
como espécie humana, uma espirituali-
dade criativa, racional, mas dotada de 
sentimento e liberdade. Dessa forma, 
cabe-nos reconhecer em que tipo de re-
alidade estamos imersos, na qual as vir-
tualidades são mais reais que aquilo que 
indicam nossos sentidos exteriores, po-
bres e insuficientes para abarcar a com-
plexidade do Espírito que nos abriga.

Tudo que é 
virtual é real

Antonio Celso Mendes (*)

“A tecnologia atual se 
constitui numa forma 
dinâmica de efetivar a 
exploração de virtualidades, 
como os novos processos 
de pesquisas”.
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”vOzeS dO Paraná”, vOl.10

Para os que acompanham, desde o seu começo, há 
um decênio, o lançamento de Vozes do Paraná, Retra-
tos de Paranaenses, que teve lugar na noite de segunda-
feira na Sociedade Garibaldi, 25, foi “o mais represen-
tativo de todos”. 

“Lá estava o creme da cidade, gente de todos os es-
tratos sociais e posições econômicas e culturais. Uma 
síntese da diversidade e substância de Curitiba”, opi-
na o mestre da Odontologia Bento Garcia Junior, que 
acompanha os anuais lançamentos da coleção desde 
2008.

UMA BOA SÍNTESE
A opinião de Bento Garcia sintetiza, no mesmo 

tom, outras manifestações, como a da jornalista Mi-
chelle de Cerjat e seu marido, o advogado Matheus 
Hermont. Para eles, “a noite foi mais que uma fes-
ta, inaugurou um novo projeto de importância es-
tadual, a diplomação dos Grandes Porta-Vozes do 
Paraná”.

O presidente da Câmara Municipal, Serginho do 
Porto, reforçou a lista de autoridades que foi à fes-
ta. Outros vereadores estavam com ele para abraçar 
também Bruno Pessuti, colega de parlamento.

CIDA: FORTE PRESENÇA
A presença da governadora Cida Borghetti – acom-

panhada do marido, deputado Ricardo Barros – foi fato 
notável do evento, quando pude receber pelo menos 
300 pessoas no espaço histórico do Palácio Garibaldi. 

Ela discursou no encerramento da diplomação de 
Grandes Porta-Vozes do Paraná.

O encontro foi uma feliz junção do lançamento de 
Vozes do Paraná 10, e o início da diplomação de Gran-
des Porta-vozes do Paraná.

MARASSI: ORGANIZAÇÃO
Impressionou-me muito a organização que o jor-

nalista e cerimonialista ímpar Carlos Marassi garan-
tiu, com sua sensibilidade e inteligência, o trans-
correr da noite. Nela anotei outras personalidades 
– dentre três dezenas que lá foram: Ilana Lerner (re-
presentando o pai, Jaime Lerner), Francisco Simeão, 
representando o ex-governador João Elísio Ferraz de 
Campos; Leonardo Petrelli, presidente das emissoras 
RIC, representando pai (que estava acamado); René 
Dotti e Clèmerson Clève, da área do Direito; Luiz 
Carlos Martins, que falou pelos homenageados; Eli-
zabeth Castor e Maria Tereza Castor, acompanha-
da de Carlinhos Castor e Andrea Castor; Oriovisto 
Guimarães, que está na luta por vaga no Senado, foi 

“FOI ENCONTRO DO CRÈME DA 
CIDADE, A NOITE DE VOZES 10”
Aroldo Murá G. Haygert (*)

outra presença amiga muito forte, dentre as que esti-
veram na Garibaldi; Oriovisto estava acompanhado 
do raro homem de marketing e comunicação Rogé-
rio Mainardes.

COMUNITÁRIOS
Casal Luiz Fernando e Elin de Queiroz, que re-

cebeu o diploma de Grandes Porta-Vozes pelo ex-
cepcional papel que exerce na defesa de Curitiba e 

boas práticas urbanísticas; Bruno Pessuti, persona-
gem de Vozes 10 e representante de Orlando, o pai, 
presidente do BRDE, que estava em Porto Alegre; 
a professora Wanda Camargo, da UniBrasil; o de-
signer Jorge Menezes e sua esposa Sônia; Maurício 
Schulman, Zezo Zindeluk, Arthur Grimbaum- o ca-
pitão de O Boticário -, Gláucio Geara, presidente da 
ACP; Pedro Duarte e Lúcia, sua mãe, ele persona-
gem de Vozes 10; a professora Carolinne Scremin e 

Governadora Cida Borghetti e deputado Ricardo Barros
Luiz Carlos Martins: foi o orador da noite e também diplomado 
Grande Porta-Voz do Paraná: a boa comunicação a serviço 
da comunidade paranaense

Euclides Scalco, também Grande Porta-Voz do Paraná Ilana Lerner, representando Jaime Lerner, e Isabelle Haygert

Raul Anselmi e Karina Furlan Anselmi, com os pais dela, 
Laércio e Norma Furlan

Michelle de Cerjat e Matheus Hermont
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”vOzeS dO Paraná”, vOl.10

EVENTO EM REPORTAgEM

Fábio Cezar Haygert, meu filho, acompanhado pela 
minha neta Isabelle (que me ajudou a entregar os 
diplomas); Leila Magalhães, uma presença sempre 
ressaltável; Cícero de Andrade Urban e Linei, ele 
um dos Porta-Vozes; Karina Furlan Anselmi, com os 
pais e o marido, o também cirurgião Raul Anselmi; 
Wilson Picler e Suzan, grandes presenças na vida 
educacional do Paraná, ele também um Porta-Voz; 
José Cândido Muricy, com a esposa e um grupo de 
amigos, companheiros de vida médica e esportiva. 
Ele é personagem de Vozes 10. E o inigualável Luiz 
Carlos Rocha, causídico, felicíssimo com a presença 
“in memoriam” de seu pai, Espedito, no livro; dona 
Terezinha e Euclides Scalco.

NÃO CHEGUEI A VÊ-LOS
Outros passaram por lá, não cheguei a vê-los. Gente 

como Geraldo Bolda e Tato Taborda Ribas Neto e Ma-
ria. Eles foram dos se intimidaram diante das enormes 
filas na escadaria e depois para apanhar autógrafos. Há 
limitações de público no salão, por medida de segu-
rança, de tal forma que nunca podem estar no andar 
superior mais que 300 pessoas.

Dentre os que me deixaram ainda muito alegre pela 
presença, cito Odone Fortes Martins, Publisher do Jor-
nal Indústria & Comércio; Edson Luiz Vieira, advogado 
e amigo de anos; o casal Laércio Furlan e Norma; Edson 
Militão, o jornalista que tem perfil no Vozes 10 com-
pareceu com familiares, esposa e amigos; o jornalista 
Bernardo Bittencourt; e a professora Leomar Marche-
sini, uma das peças chave do processo educacional do 
Uninter.

As presenças de outros personagens do livro 10, no-
táveis como o advogado Francisco Zardo, e o odontó-
logo Edson Gradia também não podem ser omitidas, 
nesta primeira rodada.

Por último, mas não menos importante, a presença 
amiga e segura do designer gráfico, web designer, po-
eta e intelectual Jubal Sergio Dohms, que concedeu os 
diplomas e editou o jornal UNIVERSIDADE comemora-
tivo da noite de 25 de junho.

* AROLDO MURÁ G.HAYGERT é jornalista; presidente do 
Instituto Ciência e Fé de Curitiba; autor da coleção Vozes 
do Paraná - Retratos de Paranaenses.
E-mail: aroldo@ciênciaefe.org.br

A família presente: Isabelle, neta, Fábio Cezar Haygert, filho, 
e Carolinne Scremin

Lúcia de Fátima Norcio e o filho Pedro Duarte, ele uma “nova 
geração” de Vozes 10

Um momento para explicar “Grandes Porta-Vozes do Paraná”

Francisco Simeão, recebendo o diploma em nome de João 
Elísio Ferraz de Campos

Bruno Pessuti: em nome de Orlando, o pai

Clèmerson Clève: constitucionalista por excelência Cícero de Andrade Urban: Medicina do Paraná no mundo

Luiz Fernando de Queiroz e Elin: enorme ação comunitária 
em defesa de Curitiba

Wilson Picler: um “case” perfeito de como podemos superar 
imensas barreiras econômicas e culturais

A RIC/TV noticiou o lançamento do volume 10 da coleção de livros Vozes do Paraná – Retratos de Para-
naenses, e da primeira diplomação dos “Grandes Porta-Vozes do Paraná”. Um destaque foi do fundador 
e presidente emérito do Grupo RIC, que faz parte das personalidades do 10º volume do “Vozes”.

A reportagem está à disposição no link: https://pr.ricmais.com.br/fique-por-dentro-da-ric/entretenimento/
mario-petrelli-e-homenageado-na-colecao-vozes-do-parana.
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Os acadêmicos Adélia Woellner e João Manuel Simões, 
personagens de meu livro

Prossegue o carnê de fotos de Annelize Tozzetto da noite de lançamento 
do livro “Vozes do Paraná 10” e da diplomação de “Grandes Porta-Vozes do 
Paraná”, fato para sempre memorável, segunda-feira, dia 25 deste junho, no 
Palácio Garibaldi, setor Histórico de Curitiba. Boa parte do PIB paranaense e 

nomes de expressão na vida cultural de Curitiba estiveram lá:

MAIS FOTOS DO ENCONTRO DO “CRÈME DA CIDADE”

Jornalista e acadêmico da APL Dante Mendonça – um 
dos notáveis cronistas de Curitiba – com Mai Nascimento 
Mendonça, referência em história do cotidiano paranaense e o 
médico e psicólogo Edmilson Mário Fabbri.Meu personagem de “Vozes 10” José Cândido Muricy e 

esposa

Oriovisto Guimarães, a todo vapor na corrida para o Senado, 
e o insuperável homem de marketing Rogério Mainardes. Ao 
fundo, Fábio Cezar Haygert.

O constitucionalista Clèmerson Clève, fundador e chanceler 
da UniBrasil, com a esposa, a procuradora da República 
Marcela Peixoto, e o filho do casal, João Pedro Clève.

Empresário Marcos Domakoski, Oriovisto Guimarães, 
professora Wanda Camargo – da UniBrasil - Wilson Picler e a 
esposa, arquiteta Suzan.

Hélio Rotenberg, personagem de “Vozes 10”, presidente da 
Positivo Tecnologia, com a esposa e filhas.

Eduardo Veiga Lopes – que é parte da melhor memória 
paranaense do século 20 -, com Ilana Lerner, que recebeu o 
diploma de “Grandes Porta-Vozes do Paraná” em nome de 
seu pai, Jaime Lerner.

Gláucio Geara, presidente da Associação Comercial do 
Paraná (ACP), com Eliane Loyola e Silva.

Bruno Pessuti – “nova geração” de Vozes do Paraná -, e o 
causídico Francisco Zardo, que também está no volume 10 de 
meu livro.

”vOzeS dO Paraná”, vOl.10
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cOnSelHO

Os jogos de azar ajudariam o Brasil a 
resolver seus problemas de arrecadação? 
É o que alguns pensam e defendem. Em 
momentos de crise e de aperto, como 
este que atravessamos, reaparecem as 
propostas para a legalização dos jogos 
de azar. No Congresso Nacional trami-
tam duas propostas com esse objetivo: no 
Senado Federal, o PLS n.º 186, de 2014, 
de autoria do senador Ciro Nogueira (PP-
PI), e na Câmara dos Deputados, o PL n.º 
442, de 1991, de autoria do ex-deputado 
Renato de Mello Viana (PMDB-SC).

O projeto do Senado define quais se-
riam os jogos de azar, como seriam ex-
plorados, as autorizações requeridas e 
a destinação dos recursos arrecadados. 
Define também as infrações administra-
tivas e os crimes decorrentes da violação 
das regras concernentes à exploração da 
atividade. A matéria desse PLS, relatada 
pelo senador Benedito de Lira (PP-AL), já 
foi rejeitada na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania (CCJ). Prevaleceu 
a posição dos senadores Magno Malta 
(PR-ES) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
atual relator, que apresentaram votos em 
separado pela rejeição da matéria.

A proposta do PLS tinha sido aprova-
da em 2017 pela Comissão Especial de 
Desenvolvimento Nacional (CEDN), que 
poderia ter decidido de forma terminati-
va. Mas o relator no colegiado, senador 
Fernando Bezerra Coelho (PMDB-PE), 
apresentou um requerimento para que 
fosse votada no plenário do Senado. A 
matéria chegou a ir ao pleno do Senado 
em dezembro de 2017, quando a maio-
ria dos parlamentares decidiu, mediante 
requerimento do senador Magno Malta, 
endereçar o PLS para a CCJ, por entender 
que a temática não estava devidamente 
discutida e o texto apresentado não se 
mostrava maduro para votação.

Projeto
Na Câmara, o PL 442/1991 propõe a 

alteração do Decreto-lei n.º 3.688, de 

1941, e a revogação dos dispositivos le-
gais referentes à prática do “jogo do bi-
cho”. O projeto foi apreciado em Comis-
são Especial juntamente com outros 19 
projetos de lei que versam sobre matérias 
correlatas. Em agosto de 2016, o parecer 
do relator, deputado Guilherme Mussi 
(PP-SP), que apresentou um substitutivo 
ao texto original, obteve a aprovação 
da maioria dos projetos que tramitam 
em conjunto. A matéria está na Câma-
ra há 17 anos e sua discussão começou 
a ganhar força novamente desde 2015, 
quando foi criada a Comissão Especial. A 
proposta aguarda para ser apreciada pelo 
plenário da Câmara e, sendo aprovada, 
seguirá para apreciação no Senado.

Polêmica
A questão, porém, é polêmica e diver-

sos organismos públicos, como a Polícia 
Federal, o Ministério Público Federal 
(MPF) e a Receita Federal, já se manifes-
taram contrários à legalização dos jogos 
de azar. A preocupação principal dessas 
instituições é com a lavagem de dinhei-
ro, evasão de receita, sonegação de im-
postos e o caixa 2 de campanha eleitoral, 
além do controle eficaz da violência e 
de diversos tipos de crimes e esquemas 
fraudulentos geralmente relacionados 
com os jogos de azar. Uma Frente Par-
lamentar Mista contra a legalização dos 
jogos de azar, criada em novembro de 
2017 e apoiada por 211 deputados fede-
rais e 8 senadores, também luta contra a 
aprovação da matéria e busca o apoio de 
organizações da sociedade civil.

A legalização da jogatina seria um bem 
para o Brasil, como se argumenta com 
frequência? Quem é favorável pensa que 
essa seria uma solução fácil para o gover-
no cobrir o déficit fiscal. No entanto, a 
promessa de que os jogos de azar vão re-
colher R$ 15 bilhões anuais de impostos 
não fecha com os números reais, que fica-
riam muito abaixo dessa cifra. A estima-
tiva de arrecadação está “absolutamente 

inflada”, conforme afirma o secretário de 
Relações Institucionais da Procuradoria-
Geral da República, Peterson de Paula 
Pereira, na Nota Técnica PGR/SRI n.º 
065/2016, do Ministério Público Federal.

Além disso, os cálculos da eventu-
al arrecadação não fazem menção dos 
altíssimos custos sociais e morais dos 
jogos de azar. Seria preciso pensar nas 
implicações para a saúde física e mental 
do vício da jogatina, nos custos para a 
segurança pública, com o aumento esti-
mado em 8% dos crimes contra o patri-
mônio, na necessidade de multiplicar e 
aparelhar mecanismos de controle e fis-
calização de ativos circulantes, na perda 
de arrecadação de impostos em setores 
produtivos da economia, dos quais se-
riam desviados recursos para a aplicação 
na jogatina... Quem ganha e quem perde 
com os jogos de azar?

Lavagem de dinheiro
O MPF, na nota técnica 065/2016, 

sobre esse tema, alertou que os jogos de 
azar podem ser usados para a lavagem de 
dinheiro, tanto pelos empresários quanto 
pelos jogadores, como também para a 
sonegação de impostos e a evasão de di-
visas, destacando as imensas dificuldades 
na fiscalização e nos controles da ativida-
de. Em poucas palavras, a jogatina legali-
zada representaria uma atividade de alto 
risco para a vida econômica, justamente 

quando o País tenta fechar o cerco em tor-
no da corrupção e das atividades econô-
micas pouco transparentes. Acrescente-se 
que a legalização dos jogos de azar pode 
atrair um turismo desqualificado, que fo-
mentará um aumento no uso de drogas e 
prostituição infanto-juvenil.

Na discussão sobre o assunto não po-
dem ser subestimados o aumento da cri-
minalidade e as nefastas consequências 
familiares e sociais decorrentes do vício 
de jogar. A ludopatia é uma compulsão 
grave, que pode afetar as pessoas da mes-
ma forma como as dependências quími-
cas. O vício em jogos, por isso, foi inclu-
ído na relação de patologias do Código 
Internacional de Doenças (CID) da Orga-
nização Mundial de Saúde, em 1992 (CID 
10, F63.0). Em conclusão, vale perguntar 
se o Brasil precisa legalizar mais esse fator 
de altíssimo risco social, econômico, sa-
nitário e moral, para assumir depois todo 
o ônus que dele decorre, descarregando-o 
sobre os contribuintes.

Vale mesmo a pena?

(*) DOM ODILO P. SCHERER, 
Cardeal-arcebispo de São Paulo. 

Jogos de azar 
valem a pena?
O País precisa legalizar mais esse fator de altíssimo risco 
moral, econômico, sanitário...?

Dom Odilo P. Scherer (*)
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“Não há nenhuma dúvida de que 
2013 foi o fato político de massas mais 
importante do país desde as Diretas Já”. 
É assim que Rodrigo Nunes, professor de 
Filosofia da Pontifícia Universidade Ca-
tólica do Rio de Janeiro - PUC-Rio, resu-
me o significado das manifestações que 
aconteceram há cinco anos. Qualificar 
aqueles protestos desse modo, explica, 
não significa “fetichizá-los” ou “romanti-
zá-los”, mas fazer justiça ao que eles re-
presentaram. “‘Fazer justiça’, para mim, 
quer dizer: reconhecer que uma coisa 
daquelas não é trivial; perceber que um 
novo momento político, para bem e para 
mal, se abre ali; e insistir que o potencial 
que existia ali é muito maior que todos 
os desdobramentos posteriores, e que 
não se esgotou em nenhum deles. Junho 
de 2013 aconteceu, mas não teve lugar; 
e tudo que temos vivido desde então de-
corre disto”, pontua.

Na entrevista a seguir, concedida por 
e-mail à IHU On-Line, Nunes frisa que 
Junho de 2013 pode ser analisado em 
termos geracionais como se opondo à 
geração da redemocratização, aquela 
que participou da formação do PT, da 
CUT, do MST e se construiu no contexto 
de grandes movimentos populares.

Nessa perspectiva, compara, “o des-
tino desta geração 2013 tem tudo a ver 
com a ideia de que Junho não teve lugar, 
logo também guarda semelhanças com o 
destino da geração 68. Aquela foi uma 
experiência formadora para muita gente, 
mas também profundamente traumática. 
(...) Neste sentido, esta geração é intei-
ramente herdeira de um certo ‘trauma 
da organização’ que atravessa a história 
da esquerda no mínimo desde Maio de 

68: um certo medo de que a organização 
de que se precisa para mudar o mundo 
é também aquilo que pode nos impedir 
de fazê-lo, e a melancolia e o sentimen-
to de impotência que seguem daí. Mas, 
por outro lado, ela é comparável à sele-
ção brasileira derrotada em 2014: uma 
geração muito jovem e inexperiente que 
subitamente se viu com um peso enorme 
nas costas por conta do envelhecimento 
precoce da geração anterior”.

Cinco anos depois da efervescência 
de Junho de 2013, conclui, “esta gera-
ção está menos visível que antes – por 
conta dessa relativa fragmentação nos 
diversos ativismos ditos ‘minoritários’, 
porque o jogo político voltou a ser domi-
nado pela geração da redemocratização, 
e porque este impasse segue sem ser ela-
borado”. E adverte: “O saldo organizati-
vo de Junho de 2013 é catastrófico. Fora 
os coletivos ditos ‘minoritários’ (e MBL 
e Fora do Eixo), há hoje menos espaços 
de encontro e coordenação do que havia 
há cinco anos. Isto faz com que vários 
indivíduos queiram atuar politicamente, 
mas não encontrem maneiras de fazê-lo, 
enquanto muitos parecem ter abandona-
do a política por completo”.

Rodrigo Nunes é doutor em Filosofia 
pelo Goldsmiths College, Universida-
de de Londres, e professor da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janei-
ro - PUC-Rio. Na segunda metade des-
te ano, ele será pesquisador visitante na 
Brown University, nos Estados Unidos. 
Seu novo livro, intitulado Beyond the 
Horizontal. Rethinking the Question of 
Organisation, será publicado no próximo 
ano pela editora Verso.

Confira trecho da entrevista:

JUNHO DE 2013 ACONTECEU, 
MAS NÃO TEVE LUGAR
Em entrevista, Rodrigo Nunes avalia que, apesar de Junho 
de 2013 ter sido o maior fato político de massas desde as 
Diretas Já, cinco anos depois das manifestações a geração 
de Junho está menos visível, porque o jogo político voltou 
a ser dominado pela geração da redemocratização

Patrícia Fachin, 
para Revista IHU On-Line (*)

Milhares de pessoas participaram de protesto em São Paulo em junho de 2013

Protesto ocupou o Congresso Nacional do Brasil, em 17 de junho de 2013, Brasília

As primeiras faixas contra o governo da presidente Dilma começaram a aparecer na Av 
Paulista, São Paulo, 20 de Junho de 2013 (foto Cristiano de Assis)
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PF - Que análise faz de junho de 2013, 
cinco anos depois?

rodrigo nunes - A coincidência do 
aniversário de cinquenta anos de Maio de 
1968 e os cinco anos de Junho de 2013 
nos facilita uma série de comparações. A 
mais óbvia é que, em ambos os casos, es-
tamos falando de eventos locais que se ins-
crevem em ciclos globais de contestação. 
Isto já nos oferece uma chave de leitura: 
o destino desses acontecimentos no Brasil 
tem de ser lido também no interior de uma 
deriva política mundial na última década.

Para além de fatores como a imensa 
popularização das redes sociais, pode-
mos identificar aí três grandes compo-
nentes de fundo. Primeiro, a crise econô-
mica mundial iniciada em 2007 e a falta 
de resposta política a ela. Se pensarmos 
que a estagflação dos anos 70 levou à 
morte do keynesianismo e do Estado de 
bem-estar social, veremos a diferença 
para o que era para ter sido a debacle do 
capitalismo financeiro desregulado e vi-
rou, pelo contrário, uma desculpa para a 
intensificação de políticas austeritárias.

Segundo, a modo como isto expôs o 
quanto a política representativa, à direita 
e à esquerda, fora capturada por interes-
ses corporativos e financeiros. Houve ali 
uma demonstração patente do quanto a 
democracia fora corrompida, do quanto 
o modelo representativo deixara de ofe-
recer uma representação minimamente 
fidedigna da sociedade e passara a fun-
cionar como sistema de blindagem de 
alguns interesses econômicos.

Isto leva, terceiro, a um colapso do “cen-
trismo”, o consenso ideológico entre direita 
e esquerda mainstream desde os anos 90 de 
que o único horizonte político possível seria 
gerir, com maior ou menor sensibilidade so-
cial, o capitalismo neoliberal. Isto implica, 
por sua vez, no reforço de alternativas mais 
à esquerda e mais à direita.

Este colapso do centro do espectro 
partidário tende a começar pela cen-

tro-esquerda, por motivos óbvios: é ela 
que é vista como traidora ou hipócrita 
ao abraçar valores, aliados e políticas 
historicamente associados com a direita. 
Isso acontece em certa medida com os 
Democratas norte-americanos, com o PS 
francês, com o PSOE na Espanha, com o 
Labour pré-Corbyn no Reino Unido, com 
o PASOK grego – este último vira prati-
camente sinônimo deste tipo de proces-
so com o termo “pasokificação”. Fatos 
como a eleição de Macron na França e 
a recente ascensão de um novo líder do 
PSOE devem ser vistos mais como arran-
jos temporários para estancar uma crise 
que não se resolveu do que uma estabili-
zação de longo prazo.

JUNHO DE 2013
Quer a lei do desenvolvimento desi-

gual e combinado que o Brasil fosse um 
ponto um pouco fora da curva nessa 
narrativa. Junho de 2013 acontece quan-
do temos no poder um partido que, ao 
mesmo tempo cada vez mais integrado 
ao mainstream, representara uma no-
vidade real na história política do país, 
tendo tirado milhões de pessoas da mi-
séria, ampliado drasticamente o acesso 
à educação, e sido até ali bem-sucedido 
do ponto de vista econômico. Mas é 
preciso lembrar que o primeiro governo 
Dilma desde o início estivera alienando 
sua base política natural, especialmente 
entre os mais jovens, no varejo: um re-
trocesso na cultura aqui, um retrocesso 
na questão LGBT acolá... Mais que isso, 
o governo hipotecara seu capital político 
em descalabros como Belo Monte — as 
críticas ao qual foram abundantemente 
comprovadas desde então — e os me-
gaeventos esportivos, grandes farras de 
corrupção cujo legado, mais que pífio, é 
negativo. Por último, tratava-se também 
de um momento de inflexão econômica, 
não só pela deterioração de indicadores 
como a inflação, mas porque — como 

já se dizia então, e como mostra Laura 
Carvalho claramente no ótimo Valsa Bra-
sileira — o expansionismo fiscal do go-
verno Dilma era bem menos progressista 
do que se dizia e, na verdade, altamente 
concentrador de renda.

Podemos distinguir dois momentos bem 
claros nesta trajetória global. Na primeira 
metade da década, os ventos sopram para a 
esquerda; embora todos aqueles movimen-
tos fossem bastante confusos e misturados, 
a demanda por mais participação e mais 
igualdade é clara em todos eles. Mas todos 
eles se confrontam ao mesmo tempo com 
seus limites internos e com a resistência do 
centro político, inclusive (ou especialmen-
te) da centro-esquerda, que tenta barrá-los 
para assegurar a própria sobrevivência. Es-
tas possibilidades são bloqueadas, e o que 
acontece em seguida? Na segunda metade 
da década, os ventos sopram a favor da ex-
trema direita. As únicas relativas exceções 
talvez sejam, hoje, Espanha e Reino Uni-
do, onde o que ocorre é uma espécie de 
empate entre a nova esquerda e o centro; 
talvez o México possa em breve trazer al-
gum alento. Mas em países como o Egito, 
o resultado é catastrófico: um regime tão 
ruim ou pior quanto o que se tinha.

É nesta hora que alguns concluem: 
“manifestantes ingênuos, deveriam saber 
que ia dar nisso”. Seria ridículo se não 
fosse profundamente desrespeitoso. Não 
era meia dúzia de tontos nas ruas; eram 
países inteiros mobilizados, e isto não só 
não é trivial, como é algo totalmente di-
ferente do tipo de cálculo seguro que es-
tes engenheiros das obras prontas fazem. 
Uma lição que Michel Foucault tirou da 
Revolução Iraniana, que ele acompanhou 
antes que se consolidasse a virada teoló-
gica, é que há algo de irredutível na re-
volta: as pessoas se revoltam porque têm 
alguma coisa que as está incomodando e 
este incômodo se tornou insuportável. É 
isso, junto com a esperança que vem da 
força coletiva, que contagia as pessoas 
quando uma revolta se propaga.

O bloqueio destas alternativas, em 
todo caso, oferece um segundo parale-
lo com 68. Em 1984, Deleuze e Guattari 
publicaram um texto cujo título pode ser 
traduzido tanto como “Maio de 68 Não 
Aconteceu” quanto “Maio de 68 Não 
Teve Lugar”. Trata-se de um jogo de pa-
lavras: eles querem dizer justamente que 
maio de 68 aconteceu, mas não teve lu-
gar, isto é, a transformação que era pos-

HiStória

Da esquerda para a direita: Eva Todor, Tônia Carrero, Eva Vilma, Leila Diniz, Odete Lara e Norma Bengell 
em nanifesto de 1968 contra a censura 

Estudantes franceses de deflagaram as menifestações de maio de 1968

A passeata dos cem mil, em 26 de junho de 1968, no Rio de Janeiro, marca o protesto popular 
contra a ditadura militar. Em destaque o lider estudantil Vladimir Palmeira.
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sível naquele momento não conseguiu se 
inscrever de fato na sociedade, ou se ins-
creveu de maneira amputada, distorcida, 
de certa forma até contra ela mesma.

Há quem diga hoje que 2013 não 
tem importância porque deixou um le-
gado concreto insignificante. Mas esta é 
apenas uma das dimensões em que um 
acontecimento pode ser medido, e algo 
capciosa, porque resultados são objeto 
de disputas e sempre podem ser desfei-
tos. Pela mesma lógica, poderíamos di-
zer que os governos do PT também não 
importaram, já que os avanços que reali-
zaram estão sendo tão facilmente rever-
tidos. Se pensamos do ponto de vista da 
não redutibilidade, da não trivialidade 
daquilo que aconteceu, não há nenhu-
ma dúvida que 2013 foi o fato político 
de massas mais importante do país desde 
as Diretas Já.

Dizer isto não implica dizer que foi 
perfeito, ou que o sonho importa mais 
que os resultados. Não se trata de “feti-
chizar” ou “romantizar”, como frequen-
temente se acusa, mas de fazer justiça 
ao acontecimento. “Fazer justiça”, para 
mim, quer dizer: reconhecer que uma 
coisa daquelas não é trivial; perceber que 
um novo momento político, para bem e 
para mal, se abre ali; e insistir que o po-
tencial que existia ali é muito maior que 
todos os desdobramentos posteriores, e 
que não se esgotou em nenhum deles. 
Junho de 2013 aconteceu, mas não teve 
lugar; e tudo que temos vivido desde en-
tão decorre disto.

PF - então o espírito de junho se man-
teve presente nesses cinco anos?

rodrigo nunes - Quando diz “junho 
de 2013”, muita gente tem em mente 
os grandes protestos que aconteceram 
nas áreas centrais das principais capitais 

brasileiras naquele mês. Aliás, é muito 
comum as pessoas terem em mente os 
protestos que aconteceram em apenas 
uma destas capitais — normalmente São 
Paulo — e fazerem grandes generaliza-
ções a partir disso.

Eu prefiro falar em “2013” ou “junho” 
para me referir a um ciclo de protestos 
que começa em junho de 2013 e se en-
cerra na Copa de 2014. Este ciclo inclui 
manifestações em cidades grandes, mé-
dias e pequenas em todos os 27 estados, 
estimadas terem envolvido dois milhões 
de pessoas, tanto no centro das cidades 
como, em escala menor, nas periferias e 
favelas; a onda de ocupações de câmaras 
municipais entre julho e agosto de 2013; 
os protestos que continuaram acontecen-
do no Rio até outubro daquele ano; os 
grandes rolezinhos que aconteceram em 
São Paulo como resposta à repressão, na 
virada do ano; a greve selvagem dos ga-
ris no Rio em fevereiro de 2014; e até 
mesmo coisas como o Bom Senso FC.

Como podemos relacionar isto tudo? 
Em alguns casos, porque os participantes 
são os mesmos, ou se comunicam; em 
outros, porque as pautas e os repertórios 
de ação são os mesmos, ou se comuni-
cam; em outros, porque as pessoas estão 
expressa e conscientemente responden-
do umas às outras e ao contexto. Qual 
contexto? Em essência, este é o traço que 
liga todas essas coisas: um momento de 
crise simbólica do poder constituído e 
de alta mobilização social, em que as 
pessoas estão indo para as ruas e redes 
sociais expressar sua insatisfação com as 
instituições, a classe política, os serviços 
públicos, a qualidade de vida, a corrup-
ção etc.

Este ciclo se encerra no dia da final 
da Copa, com a prisão dos 23 no Rio de 
Janeiro — até hoje não absolvidos por-

que a justiça sabe não ter elementos para 
condená-los —, mas continuará reverbe-
rando e produzindo desdobramentos os 
mais variados pelos próximos anos. Aí 
entram os protestos pró-impeachment 
em 2015, as ocupações de escolas em 
2016, a ampla adesão de setores não sin-
dicais à greve geral de 2017, a greve dos 
caminheiros em 2018.

PF - em que sentido podemos dizer 
que os protestos anti-impeachment, o 
movimento secundarista e a mobilização 
dos caminhoneiros são desdobramentos 
de junho?

rodrigo nunes - Primeiro, porque 
eles seguem respondendo a esse contex-
to aberto por Junho: a desmoralização 
das instituições, do sistema político e 
daqueles que o manejam. Falo em “crise 
simbólica” porque ela não implica ne-
cessariamente uma crise do poder fático: 
o impeachment é justamente um golpe 
da classe política para, em troca de uma 
promessa de blindagem pela mídia e 
pelo grande capital, efetuar uma série de 
reformas de maneira inteiramente uni-
lateral — e eles tiveram força para isso. 
Mas o preço disso, claro, foi aprofundar 
ainda mais essa crise; o impeachment, 
neste sentido, foi uma tentativa de estabi-
lização do sistema que só fez criar mais 
instabilidade, como estamos vendo com 
as eleições.

Segundo, porque, em todos estes des-
dobramentos posteriores, tanto os partici-
pantes quando os governantes estão tra-
balhando com a memória de 2013, sua 
potência, os afetos que animou, o impac-
to que teve. Cada nova iniciativa aparece 
com a expectativa de ser “o novo 2013”, 
com esperança (por parte dos participan-
tes) ou medo (por parte dos governantes). 
Neste sentido, se o desdobramento que 

mais se pareceu politicamente com 2013 
foi o movimento dos secundaristas, o que 
mais se parece com 2013 em termos de 
impacto foi a greve dos caminhoneiros.

Além dessa memória, há também um 
lastro prático deixado pelas mobilizações 
de 2013: contatos, estruturas, modos de 
organização, repertórios de ação etc. O 
MBL aparece em 2013 e depois lidera os 
protestos pró-impeachment; alguns dos 
secundaristas estiveram nos protestos da-
quele período; os caminhoneiros se or-
ganizam de maneira distribuída através 
do WhatsApp.

ANTAGONISMOS
No que o momento que vai de 2013 

a 2014 difere do momento que vai de 
2015 até 2018, então? Num ponto fun-
damental: se naquele curto intervalo as 
pessoas pareciam se compreender como 
participando de uma mesma luta comum, 
agora cada luta se situa como uma luta 
particular, isto é, como aliada de algumas 
e inimiga de outras. Dito de outra forma: 
de 2013 a 2014, o antagonismo é entre 
sociedade e sistema político; de 2015 em 
diante, as linhas de antagonismo se tor-
nam mais complexas. Ainda há uma po-
larização forte entre sociedade e sistema 
político, como evidenciado pelo apoio 
popular aos caminhoneiros; mas essa li-
nha de antagonismo agora é atravessada 
pela polarização entre petismo e antipe-
tismo, bem como por um jogo complexos 
de alianças, cooptações e simbioses entre 
elementos do sistema político e setores 
sociais, organizados ou não.

ESPÍRITO DE JUNHO
O que seria o “espírito de junho”, en-

tão? Por um lado, este desencanto com o 
poder constituído, a constatação de que 
aquele abismo entre sociedade e poder 

Primeiro protesto contra o aumento da tarifa dos transportes públicos. São Paulo, 06 de junho 
de 2013 (Foto Jardiel Carvalho)

Policial Militar tenta conter saques em lojas depredadas na Rua Direita, no centro. São Paulo, 
18 de junho de 2013 (foto Apu Gomes)
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(*) PATRICIA FACHIN, jornalista do Instituto Humanitas Unisinos 

Entrevista publicada na edição | 18 JUNHO 2018 (http://www.ihuonline.
unisinos.br/artigo/7321-junho-de-2013-aconteceu-mas-nao-teve-lugar)

constituído não só não se fechou, como 
ampliou-se ainda mais desde então. (Pa-
radoxalmente, esta descrença também 
pode se expressar como seu contrário, a 
fé numa aposta às cegas: “esses políticos 
são todos iguais, menos fulano, que vai 
dar um jeito em tudo isso aí”. As pessoas 
perderam a fé no poder constituído, mas, 
por isso mesmo, desejam acreditar em 
algo.) Por outro lado, esse espírito tam-
bém engloba uma certa “excitabilidade 
crítica”: uma desconfiança que se traduz 
em ânsia de participar, de intervir nos 
rumos do país, mesmo sem saber exata-
mente como.

Mas aqui entra uma questão. Usa-se 
a palavra “politização” em dois sentidos, 
indicando seja o desejo de participar, 
seja a profundidade de análise e com-
preensão dos mecanismos da política. 
O que tivemos nestes cinco anos foi um 
crescimento da politização no primeiro 
sentido, mas que não foi acompanhado 
por um crescimento proporcional no se-
gundo. Há muita gente cuja leitura da 
realidade, de como as instituições e os 
processos funcionam, de como intervir, 
ainda é bastante confusa. Pior ainda, 
constatou-se que existe no país — es-
pecialmente naquelas camadas que su-
postamente têm mais acesso à educação 
e informação! — um terreno fértil para 
fake news de todos os tipos, para não fa-
lar no preconceito nu e cru.

É como se tivéssemos encontrado aí 

um daqueles “gargalos estruturais” que 
travam a economia brasileira de tempos 
em tempos. É óbvio que o poder que a mí-
dia teve para influenciar o impeachment e 
o poder que as fake news ganharam estão 
diretamente ligados ao fato de que, em 
uma década de governos petistas, não se 
fez nada para democratizar e diversificar 
a comunicação de massa. Esta fatura está 
sendo paga com juros pesados.

PF – uma das leituras feitas de junho 
de 2013 é que essas ma-
nifestações tiveram como 
consequência o impeach-
ment da ex-presidente dil-
ma rousseff. Na sua avalia-
ção, Junho de 2013 causou 
o impeachment?

Rodrigo Nunes - É evi-
dente que existe uma re-
lação entre as duas coisas. 
A questão é que relação é 
essa, e sobre isso eu diria: 
2013 cria um contexto, este 
contexto abre várias opor-
tunidades, alguns agentes 
aproveitam suas oportuni-
dades. Isso é totalmente di-
ferente de afirmar que uma 
coisa é a causa da outra 
sem qualificação alguma. É 
infantil dizer que “Junho é o 
começo de tudo”, fazendo 
de conta que Junho não tem 

também as suas causas, ou querer redu-
zir Junho ao impeachment, ou o impea-
chment a Junho.

Mais que isso: se aquela fase de 2013 
a 2014 é bloqueada, e o fio é retomado 
com os protestos pró-impeachment de 
2015, isso diz tanto sobre a composição 
daquela fase inicial quanto sobre os re-
sultados da ação de quem a bloqueou.

Uma das provas do quanto 2013 im-
porta é esta dificuldade que se tem, no 
debate político, de produzir análises 

desapaixonadas a seu respeito; quase 
sempre, as pessoas estão tentando mar-
car pontos para a posição que defen-
dem. Digo isso não em nome de uma 
suposta neutralidade científica, mas por 
uma questão política: nos movemos no 
interior de uma conjuntura tanto me-
lhor quanto mais desapaixonada e mais 
precisa for nossa leitura da realidade. 
Infelizmente, as pessoas frequentemente 
preferem negar a realidade a revisar suas 
crenças ou sua identidade.

Em duas fotos do fotógrafo Drago, mostra cenas das manifestações do dia 13 de junho de 2013. Nelas fica o registro do desejo de paz dos manifestantes, representado por uma flor, e a 
repressão policial diante da violência nas ruas.
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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).

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 Velo-
so), 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 procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

* maria tereza de Queiroz Piacentini, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha 
e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Pala-
vras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase, 
pronomes & curiosidades’  
(www.linguabrasil.com.br)

nÃO trOPece na língua

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

De acordo com a norma padrão, é assim que se deve 
dizer: agradecemos os cumprimentos, as flores, a reco-
mendação, e não "agradeço pelos cumprimentos e pela 
recomendação".

O verbo agradecer tem dupla regência: é transitivo 
direto de coisa e indireto de pessoa. Em outros termos: 
você agradece alguma coisa [objeto direto] a alguém 
[objeto indireto]. Nem sempre é mencionada a pessoa a 
quem se agradece algo. Mas se precisar ou quiser men-
cioná-la, você a introduz com a preposição a, antes ou 
depois do objeto:

Agradeço ao senhor/à senhora as flores que me en-

viou.
Agradecemos a Deus as bênçãos recebidas.
Vou agradecer ao chefe sua carta de recomendação.
Todos quiseram agradecer o bom atendimento ao 

garçom.

Quando for o caso de substituir a pessoa/substantivo 
por um pronome pessoal, diga:

Agradeço-lhes a recomendação.
Devo agradecer-lhe os cumprimentos.
Agradecemos a ele o bom atendimento.

A introdução de pelo na frase se explica porque é 
essa a preposição usada com o adjetivo obrigado e se-
melhantes:

Muito obrigada pelas flores.
Estou agradecido por tudo.
Ficamos gratos por/pela sua compreensão.

Mas no caso do verbo agradecer, teríamos (do ponto 
de vista rigoroso da gramática) dois objetos indiretos se 
disséssemos “Agradeço a V.Sa. pela recomendação”.

COMO FAZER E ESCREVER 
AGRADECIMENTOS

AGRADECIMENTO COM ADJETIVO E SUBSTANTIVO

O homem, quando agradece, diz OBRIGADO; a mu-
lher diz OBRIGADA.

E quando o agradecimento parte de vários homens ou 
de várias mulheres? Usa-se o plural? Vejamos: “Vamos 
bem, obrigados." Ou “Muito obrigadas.” Fica estranho, 
sem dúvida. Não se recomenda. A saída para o grupo é 
fazer um rodeio, empregar outras fórmulas:

Estamos gratos/gratas. 
Ficamos todos muito agradecidos. 
Estamos reconhecidas pela homenagem. 

Transmitimos a todos nossos agradecimentos/ nosso 
reconhecimento/ nossa gratidão.

Outra solução é substantivar a expressão muito obri-
gado, que serve para homem e mulher ou homens e 
mulheres indistintamente. Substantivar implica usar o 
hífen, pois aí se forma um substantivo composto. E sa-
be-se que se trata de um substantivo pela anteposição 
do artigo – que pode aparecer explicitamente ou ficar 
oculto – e do pronome possessivo:

A todos, o nosso muito-obrigado.

Recebam nosso muito-obrigado por tudo, exclama-
ram as garotas. 

Gostaria de expressar (o) meu muito-obrigado.
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dica

Para um médico especialista em lon-
gevidade, nenhuma apresentação de 
suas capacidades profissionais pode ser 
melhor do que sua própria vida – e esse 
é somente um dos atributos que classifi-
cam o médico japonês Shigeaki Hinoha-
ra como o mestre e a grande inspiração 
que foi.

Falecido aos 105 anos e ainda tra-
balhando, tendo vivido sua longa vida 
com saúde mental e física impecáveis, 
Dr. Shigeaki deixou não só sua história 
de intensa dedicação a medicina e a cui-
dados mais humanos com seus pacien-
tes, como algumas dicas concretas para 
vivermos uma vida boa e longeva como 
parte de seu legado.

Nascido em 1911, Hinohara se tornou 
um dos médicos a dedicar mais tempo à 
saúde e à felicidade de seus pacientes no 
mundo. E o termo “felicidade” aqui não 
é usado por acaso: o médico foi um pio-
neiro no trato mais pessoal e individual 
dos pacientes e, mesmo depois de sua 
morte, segue como inspiração para me-
lhorarmos a qualidade de nossas vidas.

Não há dúvidas: de vida, Dr. Shigeaki 
entendia – e por isso, vale lembrar aqui 
suas 12 mais importantes dicas, retiradas 
de uma entrevista que o médico deu aos 
97 anos.

Alguns princípios do Dr. Shigeaki Hi-
nohara:

1. Coma direito
“Todo mundo que vive uma longa 

vida, independentemente de nacionali-
dade, raça ou gênero, dividem uma coisa 
em comum: ninguém é acima do peso.”

2. Não pegue atalhos
“Para permanecer saudável, sempre 

suba de escadas e carregue suas próprias 
coisas. Eu subo de dois em dois degraus, 
para exercitar meus músculos.”

3. Redescubra sua energia 
juvenil

“Energia vem de sentir-se bem, não de 
comer bem ou dormir muito. Todos nos 
lembramos quando éramos crianças e 
estávamos nos divertindo, como esque-
cíamos de comer ou dormir. Eu acredito 
que podemos manter essa atitude en-
quanto adultos. É melhor não cansar o 
corpo com regras demais como hora de 
comer e hora de dormir.”

4. Mantenha-se ocupado
“Sempre se planeje com antecedên-

cia. Minha agenda já está completa pe-
los próximos cinco anos, com palestras e 
meu trabalho usual, no hospital.”

5. Mantenha-se 
trabalhando

“Não há necessidade de se aposentar 
jamais, mas se for preciso, deve ser bem 
mais tarde do que aos 65 anos. Cinquen-
ta anos atrás, haviam somente 125 japo-
neses com mais de 100 anos. Hoje, são 
mais de 36 mil.”

6. Siga contribuindo com 
a sociedade

“Depois de uma certa idade, deve-
mos nos esforçar para contribuir com a 
sociedade. Desde os 65 anos que traba-
lho como voluntário. Eu ainda trabalho 
18 horas, 7 dias por semana e amo cada 
minuto.”

7. Espalhe seu 
conhecimento

“Divida o que você sabe. Eu dou 150 
palestras por ano, algumas para 100 
crianças do ensino médio, outras para 
4.500 empresários. Eu normalmente falo 
por uma hora, uma hora e meia, de pé, 
para permanecer forte.”

8. Entenda o valor de 
diferentes disciplinas

“A ciência sozinha não consegue 
curar ou ajudar as pessoas. A ciência nos 
trata a todos como uma coisa só, mas as 
doenças são individuais. Cada pessoa 
é única, e as doenças estão conectadas 
com seus corações. Para entender as do-
enças e ajudar as pessoas, precisamos 
de artes livres e visuais, não somente de 
medicina.”

9. Siga seus instintos
“Ao contrário do que se imagine, os 

médicos não conseguem curar tudo e 
todos. Então pra que causar uma dor 
desnecessária com, por exemplo, uma 
cirurgia, em certos casos? Eu acho que a 
música e a terapia animal podem ajudar 
pessoas mais do que os médicos imagi-
nam.”

10. Resista ao 
materialismo

“Não enlouqueça pelo acúmulo de 
coisas materiais. Lembre-se: você não 

sabe quando será sua vez, e nós não le-
varemos nada daqui.”

11. Tenha modelos de 
vida e inspirações

“Encontre alguém que te inspire para 
procurar ir ainda mais longe. Meu pai 
veio para os EUA estudar em 1900, foi 
um pioneiro e um dos meus heróis. Mais 
tarde encontrei outros guias de vida, e 
quando me sinto paralisado, me pergun-
to como eles lidariam com o problema.”

12. Não subestime o poder 
da diversão

“A dor é algo misterioso, e divertir-
se é a melhor maneira de esquecê-la. 
Se uma criança está com dor de dentes 
e você começa a brincar com ela, ela 
imediatamente esquece a dor. Hospi-
tais precisam oferecer as necessidades 
básicas dos pacientes: nós todos quere-
mos nos divertir. No St. Luke’s [hospi-
tal que dirigiu e trabalhou até o fim da 
vida] nós temos música, terapia animal 
e aulas de arte.”

“Minha inspiração é o poema “Abt Vo-
gler”, de Robert Browning, que meu pai 
costumava ler para mim. Ele nos enco-
raja a fazer grande arte, não garranchos. 
Diz para tentarmos desenhar um círculo 
tão grande que não haja como terminá-lo 
enquanto vivermos. Tudo o que vemos é 
um arco, o resto está além da vista, mas 
está lá, na distância.”

Princípios de uma vida longa
Médico japonês que 
atendeu até os 105 anos 
compartilha 12 de seus 
princípios para uma vida 
longa

Revista Pazes e Portal 
Aleteia (18/08/2017)

Dr. Shigeaki Hinohara, com 105 anos, dá princípios de longevidade.
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Sua Biblioteca

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

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

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

NET-ATIVISMO
Da ação social para o ato conectivo
Massimo di Felice

As diversas formas de participação que se 
difundem nas redes digitais não são somente a 
expressão de um novo tipo de esfera pública, 
mas constituem uma nova arquitetura do social. o 
livro propõe uma concepção não política da ação, 
reconstruindo um itinerário teórico e um percurso 
histórico que vai desde do zapatismo às formas de 
interações transorgânicas.
Páginas: 288
Preço referência: R$ 36,00

SER JORNALISTA NO BRASIL
Identidade profissional e formação acadêmica
Fernanda Lima Lopes

Crises do jornalismo e do jornalista estão sendo 
constantemente anunciadas neste início do século 
XXI. Na polêmica sobre a obrigatoriedade do 
diploma ou nos debates acerca de parâmetros 
curriculares para o curso de jornalismo, os conflitos 
relacionados ao grupo ficam em evidência, assim 
como as dinâmicas de negociação identitária. Es-
sas temáticas foram pontos de partida e chegada 
para as pesquisas que deram origem a este livro.
Páginas: 272
Preço Referência: R$ 7,00

LIÇÕES DE ÉTICA
Immanuel Kant

Em 1924, foram trazidas à luz as Lições de Ética, 
de Immanuel Kant. Muito embora Kant tenha dado 
em algum momento o aval para a divulgação de 
suas aulas, parece bastante claro que as Lições, 
de modo geral, não são textos que foram redigidos 
com o propósito de publicação. Trata-se das notas 
que foram tomadas pelos alunos a partir dos ensi-
namentos do professor em sala de aula.
Páginas: 509
Preço referência: R$78,00

GRAMSCI E A EMANCIPAÇÃO DO 
SUBALTERNO
Marcos Del Roio

As observações de Gramsci sobre a subalternida-
de são muito importantes para se entender como 
operam os modos de dominação ou de adestra-
mento da subjetividade. Nesse contexto, o trabalho 
teórico de Gramsci torna-se essencial. Dessa 
perspectiva, a presente obra de Marcos Del Roio 
nos traz uma grande contribuição tanto para co-
nhecer o contexto político a partir do qual Gramsci 
se posiciona quanto para explicitar as contradições 
de nossa realidade.
Páginas: 258
Preço Referência: R$62,00

A DOR INVISÍVEL DOS PRESBÍTEROS
Luciana Campos

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 depres-
são 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

CAMINHO PARA A ALMA
A visão da sabedoria oriental e ocidental para 
curar sua alma, seu corpo e sua mente
Ashok Bedi, M.D.

A sabedoria oriental transmitida no modelo Hindu 
que o autor oferece neste livro não pretende se 
intrometer ou substituir as imensas conquistas 
espirituais, intelectuais, médicas ou científicas do 
Ocidente. Em vez disso, a intenção é de aprofun-
dar e ampliar a sua jornada até a alma usando este 
modelo em conjunto com a sua estrutura vigente 
de escolha.
Páginas: 320
Preço referência: R$ 55,00

SEJA A MUDANÇA
O Brasil visto e debatido a partir do legado de 
Gandhi
Leandro Uchoas

A obra apresenta os principais elementos da doutri-
na pacifista de Gandhi em contraste com a realida-
de atual do mundo e, de modo especial, do Brasil. 
Procura mostrar como as ideias e métodos do líder 
indiano poderiam ser aplicados às diversas esferas 
da sociedade, visando reduzir as desigualdades 
e a opressão com base em pressupostos éticos 
inequívocos e unindo política e espiritualidade.
Páginas: 104
Preço referência: R$ 12,60

VEGETAIS QUE GERAM E PROMOVEM A VIDA
Incluindo grãos, sementes, especiarias, PANCs 
e leite de vegetais
Hilton Claudino

Este livro apresenta os benefícios e as indica-
ções terapêuticas dos alimentos, assim como a 
melhor forma de prepará-los para aproveitar todos 
os nutrientes e a energia de que o nosso corpo 
necessita. Segundo o autor, o alimento cultivado 
e preparado com amor e carinho, aceito com 
gratidão e consumido com pureza exerce poderes 
preventivos e até curativos.
Páginas: 320
Preço Referência: R$ 26,50
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lançamento feStivo
Vozes do Paraná 10 – retratos de Paranaenses

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.

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)

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).

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 

São personagens de vozes do Paraná 10:

INTELIGÊNCIA ESPIRITUAL
Maria do Carmo Rabello

Inteligência espiritual é um assunto muito discutido atualmente 
por psicólogos e outros estudiosos da mente humana. Estudos 
científicos estão confirmando as palavras de Agostinho de que 
fomos feitos para Deus e inquieto estará nosso coração até 
repousar em Deus. Além de bio-psico-social, o ser humano tam-
bém possui a dimensão espiritual, que é a mais elevada, pois 
se relaciona com o transcendente. E, ao conectar-se com Deus, 
ele volta à sua verdadeira origem. um ser criado à imagem 
divina, com vida plena.
Páginas: 168
Preço: R$ 41,60
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A maior geradora de energia limpa e renovável do planeta.

No início dos anos 70, quando Itaipu foi planejada, imaginava-se um salto na produção de energia 

e desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Mas nunca se imaginou que fosse possível produzir tanto. 

De 1984, quando a produção teve início, até hoje, a energia acumulada por Itaipu é a maior de toda a história. 

 Pra você ter uma ideia, a soma seria capaz de iluminar por 40 dias o planeta inteiro. E sabe o que é melhor? 

Com energia limpa e renovável. Energia que ajuda o Brasil e o Paraguai no caminho da sustentabilidade.

E a crescer sem medo.


