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NESTA EDIÇÃO:

PUCPR se destaca
Avaliação inglesa sobre educação superior coloca a Pontifícia Universidade Católica do Paraná
como a terceira melhor do Brasil, entre as universidades particulares, e a oitava em citações científicas. O ranking é do prestigiada Times Higher
Education (THE), que analisou 129 universidades
latinas, das quais 43 são brasileiras.
Isso reflete, seguramente, o investimento que
vem sendo feito pela reitoria da PUCPR, principalmente no intercâmbio e relações com instituições
de ensino do exterior.
Dos cinco critérios analisados pelo THE, a PUCPR lidera o ranking das universidades paranaenses em dois deles: "citações" e "perspectiva internacional". "Somos a oitava universidade do Brasil
em impacto das pesquisas, que se mede a partir
do número de citações em publicações científicas.
Nesse critério, a UFPR ficou em 30º lugar, atrás
também da UEPG e da UEL (confira no quadro as
sete universidades paranaenses ranqueadas)", explica o reitor Waldemiro Gremski.
Em outra matéria de peso vem o depoimento de
alguém que tinha tudo para dar errado. Negro, filho
de imigrantes, pobre, desprezado... A fé o salvou.
Primeiro fé e esperança que um dia poderia superar a situação. Depois, a determinação em tirar
sua mãe e família da pobreza impulsionou rumo a
uma carreira de sucesso. É a história de Romelu
Lukaku, craque da seleção belga, que brilhou na
Copa. Vale a pena ler sua história.
Quanto mais nos aproximamos das eleições,
mais importante é armarmos uma defesa contra o
“fake news”. Não é só crime. É destruidor de integridades. Como encarar o fato? Carlos Alberto Di
Franco propõe a busca da qualidade. “É a poderosa força persuasiva do conteúdo qualificado. O
valor da informação e o futuro do jornalismo estão
intimamente relacionados. É preciso apostar na
qualidade da informação.” Uma vigilância rigorosa
para que não haja a perda da credibilidade no jornalismo.
Boa leitura!
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

Universos Paralelos
Antonio Celso Mendes (*)

serviu como primeira base para supor a existência de
diferentes consistências cosmológicas, geradas a partir
emelhante a uma fábula científica, a ideia de do Big Bang.
universos paralelos não constitui uma teoria
O mesmo ocorre com a teoria das cordas, a última
em si, mas resulta como consequência de versão a querer dizer como funciona o mundo subatôcertas verificações cosmológicas, o que lhes mico, que também aceita esta tese dos mundos paraledá o caráter de virtual consistência ou a presunção de los, a partir das inúmeras dimensões diferenciadas que
suas existências, aparentemente confirmadas por obser- as ondulações provocam, em número infinito de variavações científicas. A fonte de tudo é a transcendência ções. Na continuidade, as pesquisas em torno dos bude nossa mente, que não se cansa de constatar a natu- racos negros fazem supor a existência de condições alreza virtual de tudo que nos cerca.
ternativas de realidade, o que reforçaria as hipóteses de
Assim, a primeira suposição da existência de univer- universos paralelos, como supôs STEFHEN HAWKING.
sos paralelos ou multiversos surgiu da experiência de
Recentes verificações obtidas por meio de satélites
ERWIN SHRÖDINGER (1887-1961), cientista austríaco, artificiais comprovaram a existência, no Universo, de
sobre as características da fíuma extensa área vazia, desica quântica, na experiência
nominada Ponto Frio, no
clássica sobre as hipóteses “Esta ideia de universos paralelos,
qual há uma completa aude um gato, preso em uma
sência de qualquer manifescomo se vê, de puras hipóteses
caixa, que poderá estar vivo
tação de coisas ou energia, o
ou morto, cuja confirmação recheadas de probabilidade, é um
que levou os físicos a pensar
se dará somente no momenali estaria um forte indíuniverso virtual de características que
to em que a abrirmos. Para
cio da existência de um unitanto, ele imaginou um gato
recorrentes.”
verso paralelo, inteiramente
dentro de uma caixa selada,
diferente de nosso universo
com um frasco de veneno,
de galáxias. Por fim, os chamaterial radioativo, um contador Geiger e um martelo. mados buracos de minhoca seriam canais de ligação
Se o material radioativo começar a soltar radiação, o entre diferentes universos, o que viria a permitir as futucontador Geiger irá confirmar e vai acionar o martelo ras viagens espaciais, de longa distância.
que quebrará o frasco de veneno, matando o gato. Ora,
Esta ideia de universos paralelos, como se vê, de pucomo não sabemos se haverá ou não quantidade sufi- ras hipóteses recheadas de probabilidade, é um univerciente na liberação das partículas, nem a hora em que so virtual de características recorrentes, familiar quando
isto se dará, fica fácil concluir que o gato pode estar se trata de lidar com o mundo das pequenas partícuvivo ou morto. A finalidade do experimento seria desta- las, como ocorre hoje no ambiente do CERN, o centro
car os limites que envolvem nossas observações sobre franco-suíço de pesquisas infra-atômicas, no qual o ser
o mundo subatômico, que existe de forma indetermina- humano tem constatado as maravilhas do mundo quânda, até que nossas pesquisas o determine.
tico.
A partir daí, os físicos começaram a pensar que de
fato há muitos mundos possíveis, em situações completamente diferentes desse nosso mundo observável, ficando a tarefa de sua comprovação a cargo das pesqui* ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito pela
sas científicas. Trata-se de uma suposição baseada na
UFPR, é professor do curso de Direito da PUCPR e membro da
Academia Paranaense de Letras. Autor de “Introdução ao Universo
alternância de hipóteses, deduzidas a partir do fato de
dos Símbolos”.
que o Universo é instável por natureza. Em acréscimo,
e-mail: antcmendes@gmail.com;
a constatação de que nosso universo é inflacionário,
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Saúde mental

Suicídio e Filosofia
Feliz ou triste, otimista
ou pessimista, doente ou
saudável, jovem ou idoso.
Não importa, a vida é uma
experiência maravilhosa
que deve ser vivida em sua
plenitude.
Edmilson Fabbri (*)

S

eo Armando é um paciente meu
de 90 anos, exemplo de alegria
de viver. Nascido na Espanha,
veio ao Brasil ainda criança.
Aqui fez sua vida de maneira dura e digna
(segundo ele). É meu paciente há 20 anos
e dentre as diversas comorbidades que o
acometem, a mais limitante é uma doença pulmonar crônica, seqüela dos anos de
fumante, necessitando hoje de oxigênio
contínuo, não se incomodando de levar
o cilindro para lá e para cá, apelidando-o
carinhosamente de “mascote”. Viúvo há
10 anos, desde então não fuma mais. Homenagem a esposa que tanto o aconselhava com relação ao cigarro, porém, os
pulmões já estavam comprometidos.
O que mais me chama atenção nele
são seus hábitos sociais regulares, independente de suas dificuldades.
Encontra com amigos diariamente em
um bar próximo de sua casa, onde jogam
conversa fora.
Uma vez por semana, freqüenta um
baile da terceira idade, onde após reforçar o oxigênio, consegue dançar umas
duas musicas. Diz ter duas “garotas” de
70 anos muito interessadas nele, mas não
quer compromisso sério, brinca.
Reúne filhos e netos no almoço aos
domingos em sua casa. Vez por outra ele
mesmo faz uma ‘paella’ para manter a
tradição.
Gosta de um bom vinho espanhol, e,
como único arrependimento na vida, lamenta o dia que começou a fumar.
Luta com unhas e dentes pela vida.
Vai regularmente às consultas e declara
“- Doutor, essa vida é boa demais para eu
abandoná-la. Quando eu morrer vou sentir saudades de mim mesmo”, completa.
Vocês devem estar se perguntando do
porquê deste relato, é que fiquei estarrecido com a notícia da morte do chef An-

thony Bourdain, 61 anos, no mês passado, por suicídio, em um quarto de hotel.
Apresentador famoso, conhecido
mundialmente, apresentava um programa muito bom sobre gastronomia pelo
mundo, já tendo estado no Brasil algumas vezes. Boa pinta, levava uma vida
de dar inveja a muitos. Demonstrava
bom humor e alegria. Viciado em heroína, vinha em crise no seu relacionamento amoroso.
Sem entrar no viés da droga, pois compromete em muito as funções cerebrais,
gostaria de me ater na questão filosófica
do sentido e valor da vida. Como pode
alguém atentar contra ela?
Olho Seo Armando e fico imaginando toda sua dificuldade diária em viver,
em função do desgaste de seus 90 anos,
somados às todas comorbidades que enfrenta e que o limitam.
Limitam? Tentam, mas não conseguem, ele simplesmente não as aceita e
as vence todos os dias com determinação e vontade.
Já vi pais internarem filhos; pessoas receberem implacavelmente diagnósticos
de cânceres malignos; acidentes trágicos
dos mais diversos, e, mesmo assim, essas
pessoas, apesar de toda dor, mantiveramse vivas, na esperança de dias melhores.
Mas olhemos apenas Seo Armando e
o chef Bourdain, como pode tanta alegria e vontade de viver, apesar de todas
as dificuldades e, já tendo vivido tanto,
comparada a uma situação tão confortável, com 30 anos a menos e com tantas

benesses? Um dia declarou “não conheço ninguém com mais vontade de morrer
do que eu mesmo”.
Explorando nossos filósofos e pensadores antigos, podemos pegar Arthur
Schopenhauer, que tinha como uma de
suas características principais, uma manifestação exemplar de pessimismo filosófico. Tinha como uma de suas máximas a
idéia de que o sofrimento é positivo, pois
se faz sentir. O que chamamos de felicidade é negativo, no sentido de que não
a percebemos. Ainda na sua concepção,
viver é sofrer. Duas pérolas chancelam
suas ideias: “Uma vida feliz é impossível.
O máximo que se pode ter é uma vida
heroica”. A outra, “hoje está ruim e cada
dia vai piorar até o pior acontecer”.
Mesmo diante de todo o seu realismo
pessimista, não cometeu suicídio e morreu aos 72 anos.
Para onde caminhamos? Que vazio
existencial é esse que não permite que
algumas pessoas acreditem no amanhã?
No mundo todo se observa um aumento no número de suicídios. Impressionantemente nos jovens. Algo alarmante
que merece atitudes imediatas através da
educação, com ensino nas escolas desde o primário, de matérias ligadas à filosofia, fazendo nossos jovens pensarem
mais, dando-lhes conteúdo, mostrandolhes um mundo real. Estão muito ligados
à tecnologia, achando que este mundo
é virtual. Apresentam vazios existenciais
enormes sem respostas adequadas.
Há um distanciamento do contato fa-

miliar contínuo, não se fazem mais as
refeições juntos. Cada um com uma TV
no quarto ou ligados em seus celulares,
durante os encontros.
É bem verdade que vivemos em uma
época de necessidades extremas de trabalho, com deslocamentos grandes e
muita perda de tempo. Ainda assim se valorizássemos o pouco tempo que temos e
privilegiássemos nossos filhos com bons
diálogos e exemplos, talvez começássemos uma mudança importante em seus
conceitos, preenchendo um pouco mais
o vazio que possa estar lhes afligindo.
Para contrapor Schopenhauer, Nietzsche e outros filósofos pessimistas, temos
Tales de Mileto, Aristóteles e Epicuro
fundador da escola da felicidade, postulava que o equilíbrio e a temperança dão
origem a felicidade.
Feliz ou triste, otimista ou pessimista, doente ou saudável, jovem ou idoso.
Não importa, a vida é uma experiência
maravilhosa que deve ser vivida em sua
plenitude. Todos os momentos contam.
Todos fazem parte de nossa história. É
um livro sendo escrito, que o último capítulo seja obra do universo e não de um
desejo de abreviar seu final.

* EDMILSON MARIO FABBRI é
clínico e cirurgião geral, dirige a
Stressclin - Cílcina de Prevenção
e Tratamento dp Stress, é um dos
diretores do Instituto Ciência e Fé.
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‘Fake news’ versus qualidade
É preciso contar boas histórias. Com transparência e sem filtros ideológicos

Carlos Alberto Di Franco (*)

P

roliferam notícias falsas nas
redes sociais. São compartilhadas acriticamente com
a compulsão de um clique.
Fazem muito estrago. Confundem. Enganam. A mentira, por óbvio, precisa ser
debelada. O antídoto não é o Estado. É a
poderosa força persuasiva do conteúdo
qualificado. O valor da informação e o
futuro do jornalismo estão intimamente
relacionados. É preciso apostar na qualidade da informação.
As rápidas e crescentes mudanças no
setor da comunicação puseram em xeque os antigos modelos de negócios. A
dificuldade de encontrar um caminho seguro para a monetização dos conteúdos
multimídia e as novas rotinas criadas a
partir das plataformas digitais produzem
um complexo cenário de incertezas.
É preciso pensar, refletir duramente
sobre a mudança de paradigmas, uma
vez que a criatividade e a capacidade
de inovação – rápida e de baixo custo –
serão fundamentais para a sobrevivência
das organizações tradicionais e para o
sucesso financeiro das nativas digitais.
Mas é preciso, previamente, fazer uma
autocrítica corajosa a respeito do modo
como nós, jornalistas e formadores de
opinião, vemos o mundo e da maneira
como dialogamos com ele.
Antes da era digital, em quase todas as
famílias existia um álbum de fotos. Lembram-se disso? Lá estavam as nossas lembranças, os nossos registros afetivos, a nossa
saudade. Muitas vezes abríamos o álbum e
a imaginação voava. Era bem legal.
Agora fotografamos tudo e arquivamos compulsivamente. Nosso antigo
álbum foi substituído pelas galerias de
fotos de nossos dispositivos móveis. Temos overdose de fotos, mas falta o mais
importante: a memória afetiva, a curtição
daqueles momentos. Fica para depois. E
continuamos fotografando e arquivando. Pensamos, equivocadamente, que o
registro do momento reforça a sua lembrança, mas não é assim. Milhares de
fotos são incapazes de superar a vivência de um instante. É importante guardar
4

imagens. Mas é muito mais importante
viver cada momento com intensidade.
As relações afetivas estão sucumbindo à
coletiva solidão digital.
Algo análogo, muito parecido mesmo,
se dá com o consumo da informação.
Navegamos freneticamente no espaço
virtual. Uma enxurrada de estímulos dispersa a inteligência. Ficamos reféns da
superficialidade. Perdemos contexto e

contamina redações, afasta consumidores e escancara as portas para os traficantes da mentira. O leitor não sente o
pulsar da vida. As reportagens não têm
cheiro do asfalto.
É preciso contar boas histórias. Com
transparência e sem filtros ideológicos.
O bom jornalista ilumina a cena, o repórter manipulador constrói a história.
Na verdade, a batalha da isenção enfren-

sensibilidade crítica. A fragmentação dos
conteúdos pode transmitir certa sensação
de liberdade. Não dependemos, aparentemente, de ninguém. Somos os editores do nosso diário personalizado. Será?
Não creio, sinceramente. Penso que há
uma crescente nostalgia de conteúdos
editados com rigor, critério e qualidade
técnica e ética. Há uma demanda reprimida de reportagem. É preciso reinventar
o jornalismo e recuperar, num contexto
muito mais transparente e interativo, as
competências e a magia do jornalismo
de sempre.
Jornalismo sem alma e sem rigor. É o
diagnóstico de uma perigosa doença que

ta a sabotagem da manipulação deliberada, da preguiça profissional e da incompetência arrogante. Todos os manuais de
redação consagram a necessidade de ouvir os dois lados de um mesmo assunto.
Mas alguns procedimentos, próprios de
opções ideológicas invencíveis, transformam um princípio irretocável num jogo
de aparência.
A apuração de mentira representa uma
das mais graves agressões à ética e à qualidade informativa. Matérias previamente
decididas em guetos sectários buscam a
cumplicidade da imparcialidade aparente. A decisão de ouvir o outro lado
não é honesta, não se apoia na busca da
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verdade, mas num artifício que transmite um simulacro de isenção, uma ficção
de imparcialidade. O assalto à verdade
culmina com uma estratégia exemplar:
repercussão seletiva. O pluralismo de
fachada, hermético e dogmático, convoca pretensos especialistas para declarar
o que o repórter quer ouvir. Mata-se a
notícia. Cria-se a versão.
Sucumbe-se, frequentemente, ao politicamente correto. Certas matérias, algemadas por chavões inconsistentes que
há muito deveriam ter sido banidos das
redações, mostram o flagrante descompasso entre essas interpretações e a força
eloquente dos números e dos fatos. Resultado: a credibilidade, verdadeiro capital de um veículo, se esvai pelo ralo dos
preconceitos.
Politização da informação, distanciamento da realidade e falta de reportagem. Eis o tripé que tisnou a credibilidade dos veículos. A informação não pode
ser processada num laboratório sem vida.
Falta olhar nos olhos das pessoas, captar
suas demandas legítimas. Gostemos ou
não delas. A velha e boa reportagem não
pode ser substituída por torcida.
A crise do jornalismo – e a proliferação de fake news – está intimamente relacionada com a pobreza e o vazio das
nossas pautas, com a perda de qualidade
do conteúdo, com o perigoso abandono da nossa vocação pública e com a
equivocada transformação de jornais em
produto mais próprio para consumo privado. É preciso recuperar o entusiasmo
do “velho ofício”. É urgente investir fortemente na formação e qualificação dos
profissionais. O jornalismo não é máquina, embora a tecnologia ofereça um
suporte importantíssimo. O valor dele se
chama informação de alta qualidade, talento, critério, ética.
O jornalismo precisa recuperar a vibração da vida, o cara a cara, o coração
e a alma. O consumidor precisa sentir
que o jornal é um parceiro relevante na
sua aventura cotidiana. Fake news também se combate com qualidade.
(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO é
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br

mídias sociais

de
Infográfico publicado na Revista Isto É Dinheiro, em março/2018, mostra que mentiras despertam mais interece nas redes siciais que verdades.

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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PUCPR é a oitava universidade
do país em citações
científicas no Ranking “THE”
Times Higher Education
(THE) avaliou 129
universidades latinas,
dentre as quais 43
brasileiras. PUCPR é a
terceira melhor avaliada
instituição privada do
Brasil
André Nunes (*),
com informações de O Globo

C

onsiderado um dos mais relevantes e prestigiados rankings na área de educação superior, o britânico Times Higher
Education (THE) divulgou em 18 de julho
o resultado do Ranking das Universidades
da América Latina, em que se destacam
as colocações de 43 instituições públicas
e privadas brasileiras.
Classificada na posição 41-42 no
Ranking da América Latina e em 19ª entre as 43 universidades brasileiras, a Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUCPR) ocupa o terceiro lugar entre as
universidades privadas, atrás apenas da
PUC-Rio e da PUC-RS.
Quando comparada ao Latin America
University Rankings 2017, a PUCPR melhorou seus indicadores nos cinco critérios avaliados pelo THE: ensino, pesquisa, citações, perspectiva internacional e
recurso vindo da indústria.
"Ao analisarmos o Ranking THE, percebemos que as Pontifícias Universidades Católicas estão bem colocadas no índice de citações, relação com indústria e perspectiva
internacional. Já as universidades públicas
têm boas colocações em ensino e pesquisa,
categorias em que o volume de publicações
leva vantagem", salienta o reitor da PUCPR,
professor Waldemiro Gremski.
6

Vista aérea da PUC-PR campus universitario do Prado Velho, em Curitiba

IMPACTO
INTERNACIONAL

Dos cinco critérios analisados pelo
THE, a PUCPR lidera o rankings das universidades paranaenses em dois deles:
"citações" e "perspectiva internacional".
"Somos a oitava universidade do Brasil
em impacto das pesquisas, que se mede
a partir do número de citações em publicações científicas. Nesse critério, a
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UFPR ficou em 30º lugar, atrás também
da UEPG e da UEL (confira no quadro as
sete universidades paranaenses ranqueadas)", explica Gremski.
Em relação à perspectiva internacional, que mede a proporção de estudantes e professores estrangeiros e colaboração internacional de cada universidade,
a PUCPR está na 22ª posição, seguida
pela UFPR em 27ª, pela UTFPR em 29ª

e UEM em 35ª.

INOVAÇÃO, PESQUISA E
ENSINO

Nos três demais critérios ranqueados,
a "relação da universidade com a indústria" - que avalia a quantidade de convênios e projetos com o mercado, além
das inovações proporcionadas pelas parcerias - a PUCPR só perde para a UTFPR,

educação

Biblioteca e admministração central; valorização religiosa e área de circulação de pedestres

ocupando o segundo lugar entre as instituições do estado.
"Nosso posicionamento na categoria
de 'pesquisa' também merece destaque:
temos 29 cursos de mestrado e doutorado e ocupamos a terceira posição no
ranking do Paraná, em comparação com
os mais de 130 cursos oferecidos pela
UFPR (a primeira colocada) e os 70 cursos da UEL (em segundo lugar)", enfatiza
o reitor.
Por fim, o critério "ensino" é a área
em que a PUCPR mais investe em melhorias, especialmente na graduação,
segundo Gremski. "Estamos lutando
para fazer as mudanças necessárias, o
que já começa a se refletir nos rankings: avançamos de 40.9 pontos para 55.4
pontos nessa avaliação do ambiente de
aprendizagem. Vale lembrar também
que este é o único dos cinco critérios
que não é objetivo, e sim avaliado a
partir de perguntas enviadas a professores universitários", pontua.

UNICAMP: SEGUNDO ANO
NA LIDERANÇA

No cenário nacional, a Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp) lidera
pelo segundo ano o Ranking das Universidades da América Latina do THE. Completam a lista do "top 10 brasileiro" com
a Unicamp as instituições USP, Unifesp,
PUC-Rio, UFMG, UFRGS, Unesp, UFRJ,
UFSC e UFSCar.
Em entrevista à publicação da THE, o
reitor da Unicamp, Marcelo Knobel credita o sucesso da instituição a três fatores
principais: grande proporção de estudantes de pós-graduação, melhorias na qua-

lificação dos acadêmicos pesquisadores
e o foco em inovação e empreendedorismo, por meio do parque científicotecnológico da universidade.
Na mesma divulgação, o vice-reitor
para assuntos acadêmicos da PUC-Rio,
José Ricardo Bergman, aponta a internacionalização da instituição como
um dos motivos para a sua boa colocação. "A interação com a comunidade
acadêmica internacional e a vinda de
alunos estrangeiros certamente fazem
com que a nossa avaliação seja positiva. Entre as universidades
brasileiras, temos um dos
melhores indicadores nessa área", explica.

RECESSÃO
BRASILEIRA

Apesar do bom resultado brasileiro no ranking,
o Times Higher Education
ressalta em sua publicação
que isso não se reflete num
destaque do ensino superior brasileiro em relação
aos demais países latinos.
Em outro ranqueamento, que leva em conta o
impacto das citações obtidas pelas pesquisas realizadas pelas instituições
em periódicos científicos,
as instituições do Equador
tiveram uma média melhor, com 86,5 pontos em
cem possíveis, seguidas
pelo Chile, com 70,9.
Ainda de acordo com a

(*) André Nunes é jornalista graduado em Comunicação Social
pela UFPR com intercâmbio pela Université Stendhal - Grenoble 3.
É assessor de imprensa na IEME Comunicação e redator da coleção
“Vozes do Paraná - Retratos de Paranaenses”.
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país. Estamos realmente preocupados com isso, e esperamos que a economia melhore logo",
deseja.

educação
publicação, o ensino superior brasileiro está sendo vítima da pior recessão já
registrada no país, com o financiamento
para pesquisas caindo ao menor nível na
história recente do Brasil.
Na mesma entrevista, Knobel lembrou que Unicamp, USP e Unifesp, por
lei, devem receber cerca de 10% do imposto de valor agregado recolhido pelo
estado, mas, com a crise econômica,
este fluxo de recursos minguou. "Estamos lidando com um déficit de cerca de
US$ 80 milhões (pouco mais de R$ 300
milhões), o que é bem alto, e estamos
trabalhando duro para achar um equilíbrio entre o que recebemos e o que gastamos", enfatizou o reitor.
Embora a Unicamp receba cerca de
US$ 200 milhões (aproximadamente R$
770 milhões) anuais da iniciativa privada, segundo Knobel estes recursos são
restritos a investimentos em infraestrutura e projetos específicos, não podendo
ser usados para cobrir os maiores gastos
da universidade, os salários dos funcionários. "Temos tido problemas em atrair
novos professores com boas qualificações por causa das perspectivas da carreira e da situação econômica do país.
Estamos realmente preocupados com
isso, e esperamos que a economia melhore logo", deseja.
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Universidade
UFPR
PUCPR
UEL
UTFPR
UEM
UEPG
UNIOESTE

Ranking
América
Latina
(total 129)
36
41-42
48
49
71-80
91-100
<101

Ranking
Brasil
(total 43)
18 º
19 º
26 º
24 º
33 º
36 º
41 º

Citações
30 º
08 º
28 º
34 º
38 º
22 º
41 º

Recurso
vindo da
indústria
36 º
18 º
41 º
15 º
28 º
40 º
33 º

Perspectiva
internacional

Pesquisa

Ensino

27 º
22 º
36 º
29 º
35 º
37 º
42 º

14 º
23 º
16 º
15 º
25 º
28 º
35 º

16 º
25 º
18 º
19 º
24 º
38 º
37 º

A EVOLUÇÃO DADA
PUCPR,PUCPR,
DE 2017 PARA 2018
A EVOLUÇÃO
DE 2017 PARA 2018

Ano

Posição

Recurso

Recurso
Perspectiva
Ensino
PerspectivaPesquisa
Citaçõesvindo
vindo
da
Pesquisa
Ensino
da
internacional
internacional
indústria
indústria

Média

Citações

Ano

Posição

2017
2017
2018

41-45

44.7–46.5

68.8

41.4

2018

41-42

56.6

73.4

43.6

41-45
41-42

Média

44.7–46.5
56.6

68.8
73.4

41.4
43.6

26.5
28.4

26.5
28.4

41.3
57.9

41.3
57.9

40.9

40.9
55.4

55.4

Classificação das universidades brasileiras no Ranking THE:
01 - Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)
02 - Universidade de São Paulo (USP)
04 - Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
07 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio)
09 - Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
10 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
11 - Universidade Estadual Paulista (Unesp)
12 - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
14 - Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
15 - Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
16 - Universidade de Brasília (UnB)
21 - Universidade Federal de Viçosa (UFV)
25 - Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)
30 - Universidade Federal da Bahia (UFBA)
33 - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)
34 - Universidade Federal do ABC (UFABC)
35 - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
36 - Universidade Federal do Paraná (UFPR)
41 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)
44 - Universidade Federal de Lavras (UFLA)
45 - Universidade Federal Fluminense (UFF)
8
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47 - Universidade Federal de Pelotas (UFPel)
48 - Universidade Estadual de Londrina (UEL)
49 - Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)
51 - 60 - Universidade Federal do Ceará (UFC)
51 - 60 - Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
61–70 - Universidade Católica de Brasília (UCB)
61–70 - Universidade Federal de Goiás (UFG)
61–70 - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
71–80 - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
71–80 - Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)
71–80 - Universidade Estadual de Maringá (UEM)
81 - 90 - Universidade Federal de Itajubá (Unifei)
81 - 90 - Universidade Presbiteriana Mackenzie
91 - 100 - Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
101+ - Universidade Estadual do Ceará (UECE)
101+ - Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)
101+ - Universidade Nove de Julho
101+ - Universidade Estadual da Bahia (UNEB)
101+ - Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste)
101+ - Universidade do Vale do Itajaí (Univali)
101+ - Universidade de Vila Velha (UVV-ES)

estilo de vida

4 segredos
para uma boa
autoestima
Algumas chaves essenciais
para possuir e promover
uma autoestima saudável
Javier Fiz Pérez (*)

A

autoestima é moldada pelas
avaliações que as pessoas
fazem de si mesmas com
base nos pensamentos, experiências e sentimentos que foram escolhendo ao longo de suas vidas.
Isso influencia o respeito que sentimos

por nós mesmos e a confiança nas próprias capacidades.
As pessoas com baixa autoestima são
pessoas que não acreditam que são merecedoras da felicidade, sentem que não
têm capacidades, habilidades ou recursos suficientes para “merecer ser feliz”, e
isso está muito relacionado com o sentimento de inferioridade.
Pelo contrário, as pessoas com uma
autoestima saudável confiam nos seus
recursos, no que são capazes de fazer,
pensar e sentir, e isso lhes permite acreditar que são capazes de enfrentar e interagir com o mundo, fornecer soluções

e ideias e provocar mudanças positivas
neles e nas pessoas que as rodeiam.
1. Viver o presente com uma visão
positiva
É inútil permanecer ancorado no passado ou focar nossa existência em um
“futuro feliz” se nada for feito para aproveitar o presente. Muitas vezes não é a
realidade que nos prejudica, mas a percepção que temos dela.
2. Aceitar a si mesmo
Cada pessoa é única e irrepetível. Todos nós temos nossos pontos fortes e fracos, mas mesmo todas as fraquezas podem ter um lado positivo se soubermos

EVARISTO DE MIRANDA
MOSTRA

VERDADES E MENTIRAS SOBRE
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Data: 24/08/2018
Horário: 19 horas
Local: Universidade Positivo
EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA é agrônomo, tem mestrado e doutorado em ecologia pela Universidade de Montpellier (França). Com centenas de trabalhos publicados no Brasil e exterior, é autor de 45 livros.
Pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária desde 1980, participou e coordenou mais de 40
projetos de pesquisa e implantou e dirigiu três centros nacionais de pesquisa. Atualmente, é chefe-geral da
Embrapa Territorial.
É membro de várias sociedades científicas. Ele dirigiu os primeiros programas de estudos agroecológicos e
socioeconômicos em propriedades rurais no Nordeste e Amazônia e seu monitoramento por satélite. Foi por
10 anos professor da Universidade de S. Paulo e por 4 anos coordenador na Secretaria de Acompanhamento
e Assuntos Institucionais da Presidência da República. É diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

Informaçõs: (41) 3243 2530

como buscá-lo da maneira correta.
O ser humano está imerso em um
aprendizado contínuo, por isso é totalmente injusto deixar que as decisões que
foram feitas no passado pesem tanto no
presente que não te deixam avançar.
3. Reconhecer conquistas e capacidades
O mau hábito de destacar mais as falhas do que os sucessos, a modéstia mal
compreendida e outras crenças e normas
culturais têm favorecido subestimar as
capacidades e conquistas das pessoas ao
mesmo tempo em que aumentam as suas
fraquezas e erros.
Portanto, é altamente recomendável
viver com objetivos claros e bem definidos. Os objetivos de curto prazo, reais e
realizáveis proporcionam uma elevação
de autoestima que reforçará a crença de
“eu sou capaz”.
4. Modificar os pensamentos limitantes e a linguagem verbal negativa
Os pensamentos negativos projetados
sobre si mesmo destroem a autoestima,
por isso é muito importante substituí-los
por outros mais saudáveis.
Para alcançar os sonhos e atingir os
objetivos, é essencial deixar o conforto
do que nos faz sentir bem, arriscar e enfrentar o desconhecido.
A vida é risco, escolhas, decisões, quedas, retornos, aprendizagens, mudanças.
A inércia de não fazer nada por medo
afasta do conceito de vida e desenvolvimento contínuo.
Temos de ser os primeiros a acreditar em
nós mesmos, sem nos penalizar antes de
iniciar uma ação ou tomar uma decisão.
É muito importante que nossos relacionamentos pessoais, familiares e de
trabalho tenham uma autoestima bem
definida fortalecida.
Para poder amar e respeitar outras
pessoas, devemos começar a amar e
respeitar a nós mesmos, lembrando que
cada ser humano, começando por nós
mesmos, tem um valor inestimável porque é único e irrepetível.
(*) JAVIER FIZ PÉREZ, psicólogo em
Espanha, colaborador do portal Aleteia
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Romelu Lukaku:

“Juro por Deus que fiz uma
promessa a mim mesmo naquele dia”
O arrepiante
depoimento do menino
pobre e humilhado que
hoje reza de joelhos no
estádio como craque da
Copa: “Eu não podia ver
a minha mãe vivendo
daquele jeito”

O portal Aleteia reproduziu um depoimento impactante de Romelu Lukaku, o craque da Seleção da Bélgica que, nesta Copa do
Mundo, vem chamando as atenções do planeta pelo talento no futebol e pelo testemunho de fé espontânea: viralizou nas redes
sociais a imagem dele, de joelhos em campo, rezando ao lado de outro atleta, o panamenho Fidel Escobar, após a vitória da Bélgica
sobre o Panamá por 3x0 durante a fase de grupos.
A história de Lukaku é a história de quem resistiu ao vitimismo e perseguiu uma promessa de superação feita diante da própria consciência. Se por um lado é possível notar o peso da reação às humilhações sofridas, por outro é evidente o desejo firme e disciplinado
de fazer render o próprio talento, assumindo-o como uma responsabilidade perante o próprio futuro e o da sua família.
Não se trata de incentivar crianças a cultivarem o sonho do estrelato no futebol. Essa ilusão se transforma em decepção e engano
para centenas de milhares de crianças e adolescentes todos os anos em dezenas e dezenas de países, tanto pobres quanto ricos.
O incentivo que surge do depoimento de Lukaku não é à busca ilusória da fama, do desenfreio passional e do esbanjamento de
milhões em frivolidades, mas sim à busca da realização do próprio talento, seja ele qual for, mesmo em meio às circunstâncias aparentemente mais fadadas ao fracasso e à injustiça, pela força de um propósito pessoal de superação, dignidade e responsabilidade.

COMO O FUTEBOL MUDOU A MINHA VIDA
Por Romelu Lukaku (*)

E

u me lembro do instante exato em
que fiquei sabendo que a gente estava na miséria. Ainda consigo enxergar a minha mãe do lado da geladeira
e o olhar dela naquele dia.
Eu tinha 6 anos de idade e cheguei em casa
pra almoçar, no intervalo da escola. Minha mãe
tinha a mesma coisa pra gente comer todos os
dias: pão e leite. Quando você é criança, você
nem pensa sobre isso. Mas hoje eu sei que aquilo
era a única coisa que a gente conseguia pagar.
Naquele dia eu cheguei em casa, entrei na
cozinha e vi a minha mãe do lado da geladeira
com a caixa de leite, como sempre. Mas, daquela vez, ela estava misturando alguma coisa
no leite. Ela estava balançando a caixa, sabe?
Eu não entendi aquilo. Aí ela trouxe o almoço
e sorriu como se estivesse tudo bem. Mas eu
notei na hora o que estava acontecendo.
Ela estava misturando água com o leite. A
gente não tinha dinheiro nem para fazer o leite
durar a semana inteira. A gente estava na miséria. Não só pobre: na miséria.
O meu pai foi jogador profissional de futebol, mas estava em fim de carreira e o dinheiro
tinha acabado. A primeira coisa que a gente
perdeu foi a TV a cabo. Adeus futebol. Adeus
programas esportivos. Adeus sinal.
Quando eu chegava em casa à noite, a luz
estava apagada. Cada vez que eles cortavam a
luz, a gente ficava duas, três semanas sem.
10

Eu queria tomar banho e não tinha água
quente. Minha mãe esquentava uma chaleira
no fogão e eu ficava de pé, no banheiro, jogando água quente na minha cabeça com um
copo.
Tinha vezes que a minha mãe precisava pedir pão “emprestado” na padaria do fim da rua.
Os padeiros me conheciam, conheciam o meu
irmão, então eles deixavam a minha mãe pegar
uma fatia de pão na segunda e pagar na sexta.
Eu sabia que a nossa situação era difícil, mas
quando vi a minha mãe misturando água no
leite, aí eu entendi que já era, sabe? A nossa
vida era aquilo.
Eu não disse nenhuma palavra. Não queria
deixar a minha mãe pior. Só comi o meu almoço. Mas juro por Deus que eu fiz uma promessa
pra mim mesmo naquele dia. Era como se alguém tivesse estalado os dedos e me acordado.
Eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer e
o que eu ia fazer.

FORÇA MENTAL

Eu não podia ver a minha mãe vivendo daquele jeito. Não, não, não. Eu não ia aceitar.
No futebol, as pessoas gostam sempre de falar de força mental. Bom, eu sou o cara mais
forte que você vai conhecer na vida. Porque eu
me lembro que me sentava no escuro com o
meu irmão e a minha mãe, rezando, pensando,
acreditando, sabendo que um dia iria acontecer.
Por um tempo eu não contei a minha pro-
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De joelhos após da vitória contra o Panamá
Nem o início sofrido, nem a fé impede Lukakku de ser um grande craque

Atitudes de fé são comuns com Lukaku

messa pra ninguém. Mas, às vezes, eu
chegava em casa da escola e achava a
minha mãe chorando. Foi aí que eu finalmente falei pra ela um dia:
“Mãe, isso vai mudar. Você vai ver. Eu
vou jogar futebol no Anderlecht e vai ser
logo. Vai ficar bom pra gente. Você não
vai mais ter que se preocupar assim”.
Eu tinha 6 anos de idade.
Perguntei para o meu pai: “Quando
é que eu posso começar a jogar futebol
profissional?”
Ele disse: “Quando você tiver 16
anos”.
Eu respondi: “Tá, então quando eu tiver 16”.
Aquilo ia acontecer. Ponto final.

ERA UMA FINAL

Eu quero dizer uma coisa pra você:
cada jogo que eu disputei foi uma final.
Quando eu jogava no parque, era uma
final. Quando eu jogava no recreio do
jardim de infância, era uma final. Eu estou falando sério. Eu tentava arrancar o
couro da bola toda vez que eu chutava.
Força total. Eu não apertava o R1, irmão.
Não tinha chute de leve. Eu não tinha o
novo Fifa. Eu não tinha Playstation. Eu
não estava brincando. Eu queria derrotar
você.
Quando eu comecei a ficar mais alto,
alguns técnicos e pais começaram a me
encher. Nunca vou me esquecer da pri-

meira vez em que eu ouvi um dos adultos dizendo: “Ei, você, quantos anos você
tem? Você nasceu em que ano?”
Quando eu tinha 11 anos, jogava no
juvenil do Lièrse e um dos pais do outro time tentou me impedir de entrar no
gramado. Desse jeito mesmo. Ele dizia:
“Esse garoto tem quantos anos? Cadê
a identidade dele? De onde é que ele
veio?”
Eu pensei comigo: “Como é que é, de
onde é que eu vim? Eu nasci na Antuérpia! Eu sou da Bélgica!”

MELHOR JOGADOR

O meu pai não tava lá porque não
tinha carro pra me levar. Eu tava totalmente sozinho e tinha que me defender.
Peguei a minha identidade na mala e
mostrei pra todos os pais. Eles passaram
a identidade de mão em mão pra conferir
e eu me lembro do meu sangue fervendo
enquanto eu pensava: “Agora é que eu
vou derrotar o teu filho mais ainda. Eu já
ia, mas agora eu vou destruir ele. Você
vai levar o seu filho chorando pra casa”.
Eu queria ser o melhor jogador de futebol da história da Bélgica. Essa era a
minha meta. Nem bom, nem ótimo: o
melhor. Eu jogava com muita raiva por
causa de muitas coisas; por causa dos ratos que moravam no nosso apartamento;
porque eu não podia assistir à Liga dos
Campeões; por causa do jeito que os ou-

tros pais olhavam pra mim.
Eu estava numa missão. Quando eu tinha 12 anos, fiz 76 gols em 34 jogos. Fiz
todos eles usando as chuteiras do meu
pai. Quando os nossos pés ficaram do
mesmo tamanho, deu pra gente compartilhar as chuteiras.
Um dia liguei pro meu avô materno.
Ele era uma das pessoas mais importantes da minha vida. Ele era a minha ligação com o Congo, a origem da minha
mãe e do meu pai. Um dia eu estava no
telefone falando com ele e disse: “Eu tô
indo bem. Fiz 76 gols e a gente ganhou o
campeonato. Eu tô chamando a atenção
dos times grandes”.

“CUIDO (DA MAMÃE),
VOVÔ”

Ele sempre queria que eu contasse dos
meus jogos, mas, daquela vez, ele estava
estranho. Ele falou: “Que bom, Rom, isso
é muito bom. Mas será que você me faz
um favor?”
Eu respondi: “Faço. Que favor?”
Ele disse: “Você cuida da minha filha,
por favor?”
Eu fiquei confuso. O que o vovô queria dizer?
Respondi: “Da mamãe? Sim, a gente tá
bem. Tá tudo certo”.
Ele repetiu: “Promete pra mim. Você
me promete? Cuida da minha filha. Cuida dela pra mim, ok?”
Eu falei: “Cuido, vovô. Entendi. Eu
prometo”.
Cinco dias depois, ele morreu. Foi aí
que eu entendi o que ele queria me dizer.
Fico muito triste pensando nisso, porque eu queria que ele tivesse vivido mais
quatro anos pra me ver jogar no Anderlecht. Pra ver que eu cumpri a minha promessa. Pra ver que tudo ia ficar melhor
pra gente.
Eu disse pra minha mãe que ia conseguir aos 16 anos. Me atrasei por 11 dias.
24 de maio de 2009. Final do campe-

onato. Anderlecht contra Standard Liège.
Aquele foi o dia mais louco da minha
vida. Mas vamos voltar um pouco antes.
No começo da temporada, eu mal estava jogando no sub-19 do Anderlecht.
O treinador me colocou na reserva. E eu
pensava: “Como é que eu vou conseguir
um contrato profissional com 16 anos se
eu ainda tô no banco no sub-19?”.
Então fiz uma aposta com o treinador.
Falei pra ele: “Eu garanto pra você. Se
você me colocar pra jogar, vou fazer 25
gols até dezembro”.
Ele riu. Literalmente riu da minha
cara.
Eu respondi: “Então vamos fazer uma
aposta”.
Ele disse: “Tá bom, mas se você não
fizer 25 gols até dezembro, você vai pra
reserva”.
Eu falei: “Fechado. Mas, se eu fizer,
você vai limpar todas as minivans que levam a gente pra casa depois do treino”.
Ele topou: “Fechado”.
Eu: “E mais uma coisa: você vai fazer
panquecas pra nós todos os dias”.
Ele: “Ok. Feito”.

APOSTA IDIOTA

Foi a aposta mais idiota que aquele
homem já fez. Eu completei os 25 gols
em novembro. A gente comeu as panquecas bem antes do Natal, meu irmão.
Aprendam isso: não mexam com um garoto que passa fome.
Assinei o meu contrato profissional
com o Anderlecht no meu aniversário,
dia 13 de maio. De lá fui direto comprar
o novo Fifa e um pacote de TV a cabo.
Era o final da temporada e eu fui pra casa
aproveitar. Mas o campeonato belga estava louco naquele ano, porque o Anderlecht e o Standard Liège terminaram com
a mesma pontuação. Ia ter uma final de
ida e volta pra decidir o título.
O jogo de ida eu assisti em casa como
torcedor. Na véspera do jogo de volta, recebi uma ligação do técnico dos reservas.
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Adolphine Lukaku (mãe de Lukaku), Romelu Lukaku, seu irmão Jordan e o pai Roger Lukaku

“Rom, o que você tá fazendo?”
“Saindo pra jogar bola no parque”.
“Não, não, não, não, não. Faz as malas. Agora”.
“Por quê? O que eu fiz?”
“Não, não, não. Vai agora pro estádio.
O time principal quer você agora”.
“Como é que é? Eu?!?”
“É. Vem. Agora”.
Eu corri pro quarto do meu pai: “Levanta aí, pai, rápido! A gente tem que
correr”!
E ele: “Hã? Correr pra onde?”
E eu gritei: “ANDERLECHT, CARA!”

“ME DÁ A 10”

Nunca vou me esquecer. Cheguei no
estádio e corri para o vestiário. O roupeiro perguntou: “Que número você quer,
garoto?”
Eu falei: “Me dá a 10”.
Ha ha ha! Sei lá, acho que eu era novo
demais pra ter medo.
E ele: “Pra jogadores da base o número é acima de 30”.
Eu disse: “Tá. 3 mais 6 dá 9, é um número legal, então me dá a 36”.
Naquela noite, no hotel, os jogadores
adultos me fizeram cantar uma música
no jantar. Nem lembro o que eu cantei.
A minha cabeça estava a mil.
De manhã, meu amigo bateu na porta
da minha casa pra saber se eu queria jogar bola e a minha mãe falou: “Ele saiu
pra jogar”.
Meu amigo: “Onde?”
E ela: “Na final”.
Saímos do ônibus no estádio e cada
12

jogador usava um terno bacana. Menos
eu. Saí do ônibus usando um agasalho
horrível de treino e todas as câmeras de
TV filmaram a minha cara. A caminhada até o vestiário era de uns 300 metros,
mas durou uns 3 minutos. Quando eu
coloquei o pé no vestiário, meu telefone
começou a explodir. Todo mundo tinha
me visto na TV. Recebi 25 mensagens
em 3 minutos. Meus amigos estavam surtados.
“Irmão, POR QUE VOCÊ TÁ NO
JOGO?!”
“Rom, qual é? POR QUE VOCÊ TÁ
NA TV?”
A única mensagem que eu respondi
foi para o meu melhor amigo. “Irmão,
não sei se eu vou jogar. Não sei o que tá
acontecendo. Mas fica assistindo”.
Aos 18 minutos do 2° tempo, o treinador me colocou em campo. Eu estava
entrando em campo pelo time principal
do Anderlecht aos 16 anos e 11 dias.
Nós perdemos a final. Mas eu já estava no céu. Eu cumpri a promessa que
tinha feito pra minha mãe e pro meu avô.
Aquele foi o momento em que eu tive a
certeza de que tudo ia ficar bom pra gente.

LEVAVA UMA MALA
GRANDE

Na temporada seguinte, eu ainda estava no último ano do ensino médio quando jogava na Liga Europa. Eu levava uma
mala grande pro colégio pra pegar o voo
no final da tarde. Vencemos o campeonato belga com folga. Foi uma doideira!
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Eu
esperava,
mesmo, que tudo
isso
acontecesse, mas acho que
não tão rápido.
De repente, a imprensa estava me
colocando lá em
cima e jogando
muita expectativa
nas minhas costas. Especialmente na Seleção. Por
algum motivo, eu
não estava jogando bem pela Bélgica. Não estava
dando certo. Mas
espera um pouco,
eu tinha 17 anos!
18! 19!
Quando as coisas iam bem, eu
lia os jornais e eles
me chamavam de
Romelu
Lukaku,
o atacante belga.
Quando as coisas
não iam bem, eles
me chamavam de Romelu Lukaku, o atacante belga descendente de congoleses.

“EU SOU BELGA”

Se você não gosta do meu jogo, tudo
bem. Mas eu nasci aqui. Eu cresci na
Antuérpia, em Liège e em Bruxelas. Eu
sonhava em jogar pelo Anderlecht. Eu
sonhava em ser Vincent Kompany. Eu
começo uma frase em francês e termino
em holandês e adiciono um pouco de espanhol ou português ou lingala, depende
do lugar onde eu estou.
Eu sou belga. Nós todos somos belgas. É isso o que é legal nesse país, não
é isso?
Eu não sei por que algumas pessoas
no meu próprio país querem me ver fracassar. Não sei mesmo. Quando eu fui
para o Chelsea e não estava jogando,
eles davam risada de mim. Quando fui
emprestado para o West Brom, eles davam risada de mim.
Mas tudo bem. Essas pessoas não estavam comigo quando a gente colocava
água no cereal. Se vocês não estavam lá
comigo quando eu não tinha nada, vocês
não vão conseguir me entender.
Sabe o que é engraçado? Eu perdi dez
anos de Liga dos Campeões quando era
criança. A gente não tinha dinheiro. Eu
chegava na escola e todo mundo estava falando da final, mas eu nem sabia o
que tinha acontecido. Me lembro que,
em 2002, quando o Real Madrid jogou
contra o Bayer Leverkusen, todo mundo
falava “daquele voleio, que voleio!”. E
eu tinha que fingir que sabia do que eles

tavam falando. Duas semanas depois,
a gente estava na aula de computação
e um dos meus amigos baixou o vídeo
da internet. Aí eu finalmente vi o Zidane chutar a bola no ângulo com a perna
esquerda.

NA COPA

Naquele verão, eu fui pra casa assistir o Ronaldo Fenômeno na final da
Copa do Mundo. Todo o resto da Copa
é só uma história que eu ouvi dos outros na escola. Eu também me lembro
dos buracos que tinha nos meus sapatos em 2002. Buracões. Doze anos
depois, eu estava jogando a Copa do
Mundo.
Agora eu jogo mais uma Copa do
Mundo e você sabe de uma coisa? Dessa
vez eu vou me divertir. A vida é curta
demais pra estresse e drama. As pessoas
podem dizer o que elas quiserem do nosso time e de mim.
Quando a gente era criança, não tinha
dinheiro pra ver o Thierry Henry na TV.
Agora eu aprendo com ele todos os dias
na Seleção. Eu tô do lado da lenda, em
carne e osso, e ele me ensina a atacar os
espaços do jeito que ele fazia. O Thierry deve ser o único cara do mundo que
vê mais futebol que eu. A gente debate
tudo. A gente senta e debate até sobre a
segunda divisão da Alemanha.
Eu: “Thierry, viu o esquema de jogo
do Fortuna Düsseldorf?”
Ele: “Vai ser besta, cara, claro que eu
vi!”

“QUERIA QUE ELE (O AVÔ)
ESTIVESSE VIVO”

É a coisa mais legal do mundo pra
mim. Eu só queria que o meu avô estivesse vivo pra testemunhar isso.
E não estou falando da Primeira Liga
inglesa. Nem do Manchester United.
Nem da Liga dos Campeões. E nem da
Copa do Mundo.
Não é disso que eu tô falando. Eu queria que ele estivesse vivo pra ver a vida
que a gente tem agora. Eu gostaria de ter
mais uma conversa com ele, pelo telefone, pra que ele soubesse…
“Viu só? Eu falei. A sua filha tá bem. A
gente não tem mais rato no apartamento. Ninguém mais dorme no chão. Não
tem mais preocupação. A gente tá bem
agora. Estamos bem. E eles não precisam
mais checar a minha identidade. Agora
eles sabem o meu nome”.
(*) ROMELU MENAMA LUKAKU BOLINGOLI, ou simplesmente ROMELU
LUKAKU, é um futebolista belga que
atua como atacante. Atualmente, joga
pelo Manchester United. Destacou-se
na Copa do Mundo de 2018, atuando
pela Seleção da Bélgica.

Não tropece na língua

VÍRGULAS COM NOMES DE
PESSOAS
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
Os nomes próprios de pessoas escritos numa frase
podem ou não ser separados por vírgulas – e disso entendem os jornais e revistas, que falam não só de chiques e famosos mas de políticos e de outros simples
mortais. Também o advogado, em seu trabalho, cita
muitos nomes de pessoas. E aí a vírgula pode contribuir
para aclarar uma situação, dar uma informação correta.
É o caso, por exemplo, de filhos ou funcionários envolvidos numa questão jurídica. Se determinada empresa
tem vários funcionários e foi um deles que, digamos,
abalroou o veículo X, a frase será assim:
Afirma o réu que seu funcionário Mário Tadeu
dirigia o veículo na ocasião.
Se tal réu tivesse apenas um empregado, o nome deste iria entre vírgulas:
Afirma o réu que seu funcionário, Mário Tadeu, dirigia o veículo na ocasião.
Neste último caso, o nome se torna um aposto explicativo (o qual equivale a uma oração adjetiva explicativa sem "que é"), o que justifica sua separação por
vírgulas.
Sendo assim, sempre que se referir a pessoa que tiver
um cargo único e especificado na frase, como presidente da República, do Senado, da Câmara Federal, de um
partido político, de uma empresa etc., ou governador
de um Estado, faça a separação do nome da pessoa por
vírgulas – uma ou duas, conforme sua posição na frase.
Também é o caso de pai e mãe, que temos um só, e de
marido e mulher:
A mãe de Caetano e Bethânia, dona Canô, é
quase tão famosa quanto os filhos.

O governador de Santa Catarina em 2001, Esperidião Amin, e o então ministro da Ciência e
Tecnologia, Ronaldo C. Sardenberg, oficializaram um projeto pioneiro no país – a Rede Catarinense de Ciência e Tecnologia.
A ação contra a empresa TAL foi proposta por
João Silva e sua mulher, Amália J. Silva.
O fundador de Jaraguá do Sul, Emílio Carlos
Jourdan, morreu em 8 de agosto de 1900, no Rio
de Janeiro.
Mas quando se referir a um entre vários da mesma
categoria – como ex-governador, ex-esposa, diretor de
empresa (normalmente há mais de um diretor), professor de escola, habitante, ator, candidato etc. – não faça
o destaque do nome entre vírgulas:
Um dos palestrantes foi o economista e especialista em gestão condominial César Thomé
Júnior.
O ex-governador do Paraná Álvaro Dias concedeu entrevista a uma rádio de Maringá.
O brusquense Eleutério Graf abriu sua banca
num dos principais pontos da cidade.
Para a professora da USP Roseli Baunel, especializada em Educação Especial, a escola deve
perceber o que pode oferecer ao aluno com deficiência visual.
Os candidatos a vereador Tobias Sailor e Tadeu Pilli devem comparecer ao debate.
No caso de irmãos e filhos, depende. Filho único é
separado por vírgulas. Havendo mais de um filho ou
filha, as vírgulas não devem ser usadas:
O jornal publicou pequena entrevista com o

filho de Celso Pitta, Victor.
Vera Fischer e sua filha, Rafaela, aparecem
juntas na foto.
Os seus irmãos Samuel e Sandra estarão competindo em tênis de mesa. [deduz-se que haja
outros irmãos]
Quando se tratar de nomes estrangeiros ou desconhecidos, ou quando ocorrer uma repetição de nomes
(Paulo Paulo, por exemplo), inverta a ordem dos termos. Em vez de:
- O líder da Frente Revolucionária Unida Foday
Sankoh recebeu treinamento militar na Líbia.
- O ex-governador de São Paulo Paulo Maluf se candidatou novamente.
Escreva:
Foday Sankoh, líder da Frente Revolucionária
Unida, recebeu treinamento militar na Líbia.
Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, se
candidatou novamente.

* 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).

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

SOCIEDADE DO CANSAÇO
Os efeitos colaterais do discurso motivacional
Byung-Chul Han

O NASCIMENTO DO PURGATÓRIO
Jacques Le Goff
A crença na possibilidade de redimir certos pecados após a morte tem acompanhado os cristãos
desde os primeiros séculos do cristianismo. Mas no
sistema dualista do além, entre o Céu e o Inferno,
não havia lugar para o cumprimento das penas
purgatoriais. Só no final do século XII apareceu a
palavra Purgatório, para uma terceira opção.
Páginas: 576
Preço referência: R$ 82,20

Byung-Chul Han mostra que a sociedade disciplinar e repressora do século XX descrita por Michel
Foucault perde espaço para uma nova forma de
organização coercitiva: a violência neuronal. As
pessoas se cobram cada vez mais para apresentar
resultados. Este livro transcende o campo filosófico
e pode ajudar educadores, psicólogos e gestores a
entender os novos problemas do século XXI.
Páginas: 80
Preço referência: R$ 25,00

CIENTISTAS DE BATINA
Andrea Bartelloni, Francesco Agnoli
Ainda que no mundo atual possa parecer estranho
um religioso ser também cientista, a Igreja sempre
esteve na vanguarda do conhecimento humano
quando criou um ambiente propício aos estudos
com as universidades medievais. Este livro mostra
alguns personagens religiosos que se destacaram
na ciência, como Nicolau Copérnico, Georges Lemaître, Gregor Mendel, padre Benedetto Castelli,
Leonardo Garzoni, Santo Alberto Magno, Luigi
Galvani entre outros.
Páginas128
Preço referência: R$ 31,92

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

NUMA FRAÇÃO DE SEGUNDOS
Anna Claudia Ramos
Andrei tinha acabado de completar 19 anos,
quando um trágico acidente de carro muda tudo,
da noite para o dia, numa fração de segundos. Ao
perder seu melhor amigo e ficar paraplégico, ele
tem que reaprender a viver. Nessa jornada nada
fácil, repleta de mudanças e desafios, surge o
esporte e novas amizades, trazendo motivação e
força para superar todos os obstáculos.
Páginas: 128
Preço Referencial: R$ 25,80

REENCONTRAR A ESPERANÇA
A passagem através da escuridão
Kathryn J. Hermes
Este livro se destina às pessoas que estão
passando por momentos de depressão e outros
problemas emocionais e precisam encontrar
um meio de sobreviver. Oferecendo sua própria
experiência como referência, ela compartilha as
ferramentas e revela o caminho a percorrer para
recuperar uma vida com esperança e alegria.
Páginas: 168
Preço referência: R$ 18,90

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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O ENIGMA QUÂNTICO
Wolfgang Smith
Editora: Vide Editorial
Após a destruição da imagem clássica do mundo
pelas descobertas da mecânica quântica, os físicos
propuseram uma variedade de visões de mundo
alternativas. Esse livro começa pelo importante
reconhecimento de que cada uma delas sofre de
um certo “cartesianismo residual”, inconscientemente admitido.
Páginas: 277
Preço referência: R$ 50,32

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

MULHERES, PAZ E SEGURANÇA
Renato Augusto de Alcântara Philippini

ESCRAVOS DA INSENSATEZ
José Eduardo Leonel
Em algum ponto entre o início do séc. XIX e final
do séc. XX, os heróis morreram. E sim – desde já
aviso -, é para trazê-los de volta que escrevo este
livro. Após Copérnico, Darwin e Freud humilharem o ser humano, perdemos a possibilidade de
sermos centros das galáxias, dos animais e até de
nós mesmos. Resta-nos um ténue fio onde agarrarnos como única chance de valorizar nossos atos.
Páginas: 59
Preço referência: R$ 35,00

Homens e mulheres experimentam os conflitos
de maneiras diferentes e compreendem a paz
de maneiras diferentes. Invariavelmente, ao lado
das crianças, as mulheres compõem a maioria
das populações deslocadas e refugiadas, sendo,
junto com aquelas, as maiores vítimas da violência
armada. Nesse sentido, a ONU emitiu oito resoluções sobre o tema “Mulheres, Paz e Segurança”,
nas quais exige a participação das mulheres na
construção da paz.
Páginas: 187
Preço referência: R$ 52,00

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316

VIDA DE UMA FAMÍLIA JUDIA
e Outros Escritos Autobiográficos
Edith Stein

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

A edição inaugural da Coleção “Obras de Edith Stein” contém
escritos autobiográficos da filósofa, mártir e santa. Grande parte
do livro se constitui do texto Vida de uma família judia (19331939). Por fim, há também um texto escrito em 1949 por Erna
Biberstein, a quem Edith era muito ligada.
Páginas: 616
Preço Referência: R$ 95,00

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

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

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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