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Saúde mental

NESTA EDIÇÃO:

Aborto, crime e vida
Em setembro, o Supremo Tribunal Federal – STF
volta a discutir e pode colocar em votação a questão
da descriminalização do aborto. O tema é controverso e tem despertado manifestações acaloradas
tanto a favor como contra. A grande maioria do povo
brasileiro, por tradição é contra a descriminalização.
Pesquisa Datafolha divulgada no dia 22 de agosto
aponta que 59% dos brasileiros são contrários a mudanças na atual lei do aborto. Há, no entanto grupos
ativistas pressionando o judiciário para que aprove
resolução em favor do aborto em diversos casos
especiais, abrindo a possibilidade dele ser praticado
através do SUS. Alegam a existência de um número de casos alarmantes de abortos clandestinos e o
número de complicações e mortes de mulheres que
o praticam.
Mas a tradição brasileira é pautar-se pelas crenças
religiosas. Neste caso, além da posição católica, totalmente contra a descriminalização, a maioria dos
evangélicos e até os budistas apoiam o ponto de vista
católico e até têm se unido em manifestações públicas contra o aborto. O Jornal Universidade Ciência
e Fé traz artigos de duas autoridades a respeito do
assunto: do Cardeal de São Paulo, Odilo Pedro Scherer, e do ex-ministro do STF e professor aposentado
de direito da USP, Eros Grau, para enriquecer e dar
subsídios a tomada de posição do leitor.
Nos últimos meses, a Igreja Católica está sofrendo
uma “tempestade”, envolvendo escândalos de abusos sexuais em diversas comunidades, notadamente no Estados Unidos, onde um cardeal, Theodore
Edgar McCarrick, acabou renunciando sua posição
no Colégio dos Cardeais, sob a acusação de acobertar casos de abusos sexuais e até pedofilia. Essa
questão foi levantada também na Austrália, no Chile
e na Irlanda, dentre os mais conhecidos.
Nos Estados Unidos, no entanto, onde há diversos grupos clericais conservadores, surgiu um movimento que procura dificultar o pontificado do papa
Francisco. O ex-nuncio do Vaticano nos Estados
Unidos, Carlo Maria Viganò, liderando o clero conservador estado-unidense, há um mês, escreveu
uma carta pedindo a renúncia do papa. Uma análise
deste episódio, feita pelo historiador italiano Massimo Faggioli, professor da Villanova University, nos
Estados Unidos, mostra alguns detalhes do que está
acontecendo.
O jornal traz também reportagem do Fórum de
Sustentabilidade e Governança, ocorrido em agosto,
em Curitiba. E outros assuntos importantes.
Boa Leitura!

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

O paradoxo do
tempo
Edmilson Fabbri (*)

logia que vão nos tornando seus reféns. Ao mesmo tempo quanto se economizou em horas com esses avanços.
uero trazer hoje como tema a percepção E cadê essas horas? Senão vejamos: Antigamente não
alterada da passagem do tempo. A sen- tínhamos e-mails, faz já era um grande avanço; escresação de que ele estaria voando como víamos cartas, nos preocupando com as correções do
tem sido a observação da maioria das português (o que o outro iria pensar??), levávamos ao
pessoas, e a grande desculpa, em função disso, da falta correio e esperávamos por um tempo até que ela chede tempo, principalmente para as atividades físicas ou gasse ao seu destinatário. Quando este a recebia fazia
para momentos de lazer.
o mesmo processo, e todo um tempo decorria disso.
Muito bem, refletindo em cima disso veio a indaga- Hoje, temos e-mails, torpedos, whatsapp, etc..., que
ção: Estamos usando bem o tempo que temos?
nos fazem “ganhar” tempo. Então, a pergunta que não
Vamos fazer uma situação hipotética. Na possibilida- quer calar: Onde está esse tempo economizado com
de de nos serem dadas mais 2 horas em nosso dia. O que esses avanços?
faríamos com elas? Pare, reflita, e responda honestamenTalvez tenha havido uma mudança de conceitos e
te. O que você faria com
ficamos escravos da promais 2 horas no seu dia?
dutividade. O ócio é pecaNo consultório, quando
minoso, todo tempo livre
“Impacientes, ansiosos, queremos
indico exercício físico e
deve ser aproveitado na
tudo para ontem. Almoçamos em
atividades de lazer para os
produção e, com isso, fapacientes, invariavelmente
zemos mais coisas do que
pé, encostados em algum balcão,
a resposta é padrão – Não
podemos dar conta.
engolindo um “fast food”, e já
tenho tempo! Eu sempre
Com o advento do Protesquestiono se o problema
pensando em o que fazer logo após tantismo, trabalhar era uma
não está no gerenciamenforma de louvar ao Senhor.
essa farta refeição !!!”
to desse tempo. Com essas
Por volta do século XVII,
hipotéticas 2 horas a mais,
veio o Capitalismo que estiserá que seriam usadas para esse fim? Ou seriam des- mulou ainda mais a produtividade. Deu no que deu. Ficaperdiçadas dentro desse bolo de horas que acabamos mos escravos de fazer mais coisas, “tempo é dinheiro”.
gerenciando mal?
E assim, impacientes, ansiosos, queremos tudo para
Com o advento das redes sociais, admitindo-se toda ontem. Almoçamos em pé, encostados em algum balsua utilidade e positividade em muitos aspectos, já per- cão, engolindo um “fast food”, e já pensando em o que
ceberam o tempo desperdiçado com inutilidades que fazer logo após essa farta refeição !!!!(farta carbo-hidrase somado poderiam proporcionar o tempo que tanto to, farta proteína, etc.).
sonhamos em obter a mais?
Bem, agora me desculpem porque vou terminar este
Para fazermos uma análise mais abrangente e não artigo correndo já que meu celular não para de tocar,
penalizarmos apenas as redes sociais, o que dizer dos meu computador recebendo e-mails, fora os whatsapp
reality shows com seus paredões de audiência em mas- dos inúmeros grupos de amigos (todos virtuais, claro!!!).
sa? Novelas que temos know how inclusive para expor- Que loucura esta vida. Que correria. Como eu gostaria
tação, consumindo nosso tempo das 18, 19 e 20 horas, de ter mais tempo!!!!
cada uma com seu apelo, fora os vale-a-pena-ver-de(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e cirurgião geral, dirige a Stressclin
novo (quem disse que vale???).
- Clícina de Prevenção e Tratamento dp Stress, é um dos diretores do Instituto
Precisamos tomar cuidado com os avanços da tecno- Ciência e Fé.
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espiritualidade

A força indutora da oração
Antonio Celso Mendes (*)

N

a experiência de que nosso
espírito é centelha semelhante Aquele cuja transcendência é ao mesmo
tempo imanente a tudo que acontece,
nossa fé passa a reconhecer que há uma
Ordem Superior que comanda todos os
acontecimentos, gerando um determinismo cósmico acima de todos os acasos.
Ora, este fato torna a prática da oração
de uma eficácia antecedente ao que se
pede, bastando apenas o fervor com que
os conteúdos sejam invocados.
Orar significa invocar as luzes superiores que comandam o Universo, implícitas que estão na unidade que compõe
o complexo universal. Ora, porque o
mundo criado não tem, em si mesmo, as
justificativas de sua existência e é nosso
espírito que demanda tal questionamento, importa reconhecer que não há diferença essencial entre o todo fenomênico e o que nosso espírito experimenta,
demandando apenas nossa disposição
em recorrer aos apelos que sentimos por
nossas deficiências.
Pois que há um Espírito Transcendente comandando as ocorrências e nossa
fé se vê alicerçada numa condição que
não é aleatória, resulta que a oração é
o processo mais adequado para se obter
os resultados desejados, inseridos que

estão num estofo de mútua dependência.
Como um processo virtual, a oração é
uma prática cuja eficácia depende apenas de nosso fervor em dar-lhe crédito,
pois que está inserida no estofo original
do Universo, como um apelo que depende apenas de nossas invocações.
O fato de muitos de nossos pedidos
não serem atendidos segundo nossos
desejos, apenas confirma o fato básico
de que, no Universo, existem condições
inelutáveis impostas pela Necessidade,
as leis básicas da Natureza que são para
nós como que absolutas, impostergáveis.
Ora, a finalidade da oração consiste justamente em superar aqueles determinismos, através de nosso clamor subjetivo.
É dessa forma que SÃO PAULO nos
recomenda, na carta aos Filipenses (4:6),
que ao iniciarmos nossas orações, devemos manifestar nossos agradecimentos
perenes por tudo o que nos tem sido
concedido, os benefícios gratuitos recebidos. Assim, vivendo em atitude mística com relação a tudo que ocorre em
nossa vida, haveremos de obter a graça
de quem está em sintonia com a Fonte
Imarcescível que nos sustenta.
Há orações formuladas e há também
apenas um diálogo permanente sentindo
a presença da Providência sempre em
nossa companhia. Ambas são oportunas,
por refletirem o ardor de nossa fé, que de
qualquer forma deseja superar limitações

existenciais. Assim, ao contrário do que
pensou o existencialismo ateu (SARTRE,
CAMUS), a vida tem sentido e é inerente à graça da criação, como coroamento
e superação das deficiências que reclamam permanentemente nossa adesão a
algo transcendente.
STO. AGOSTINHO, ao orar, sempre
invocava o Deus que era mais íntimo a
ele do que ele próprio, dando sentido a
um realismo místico que acontece naturalmente no sentimento de cada fiel,
quando é vivido na autenticidade da

graça disponível. Ora, porque a fé é uma
doação transcendente, nossa atitude
humilde deverá ser aquela como de Jó,
passiva diante do que nos é destinado.
Dessa forma, coroam-se os benefícios da
força indutora da oração, inserida fenomenologicamente como complemento
natural na ordem das coisas.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, é
professor do curso de Direito da PUCPR e membro da Academia Paranaense de Letras. Autor de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
e-mail: antcmendes@gmail.com;
site: www.folosofiaparatodos.com.br

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

Em busca de um mundo melhor
Fórum apresenta
tendências de
Sustentabilidade e
Governança em busca de
impactos positivos para
o planeta, a sociedade e
as empresas. Iniciativa
do engenheiro florestal e
professor Miguel Milano
chega à sétima edição
reunindo especialistas e
cases de sucesso em todo o
país
André Nunes (*)

E

speramos fazer avançar os temas mais sensíveis e de maior
impacto da e para a sustentabilidade, vistos tanto pela ótica
do científico como do econômico, sempre gerando impactos positivos para as
empresas, a sociedade e o planeta". Essa
é a definição feita pelo engenheiro florestal e professor Miguel Milano sobre o
objetivo da 7ª edição do “Fórum Sustentabilidade e Governança”.
Promovido pela STCP Engenharia de
Projetos em parceria com a Milano Consultoria e Planejamento, o Fórum reuniu
em Curitiba, nos dias 21 e 22 de agosto,
um público de gestores em uma profícua
discussão de boas práticas que estão impactando negócios e impulsionando a
inovação para diferentes setores da economia.

INICIATIVA DE MILANO

O evento é uma iniciativa de Miguel
Milano. Diretor da Permian Global para
o Brasil (fundo de investimentos baseado no Reino Unido para operações com
REDD+), ele faz parte do Conselho de
Sustentabilidade da Novelis (EUA), dos
Conselhos de Administração do Instituto
LIFE (do qual é presidente), do FUNBIORJ (Fundo Brasileiro para a Biodiversidade), do Forest Trends (EUA) e da Associa4

ção e Site de Notícias O Eco.
Em sua trajetória, Milano foi representante da Fundação AVINA para o Sul do
Brasil e o Pantanal, diretor corporativo
de Responsabilidade Social do Grupo O
Boticário, diretor executivo da Fundação
O Boticário de Proteção à Natureza, diretor de ecossistemas do Ibama e diretor
da Fundação de Pesquisas Florestais do
Paraná (FUPEF). Mestre e doutor em Ciências Florestais pela UFPR, lecionou na
universidade por 25 anos e cumpriu seu
pós-doutorado como professor visitante
da Colorado State University.
Na entrevista a seguir, ele detalha
melhor a proposta - que pode parecer
inusitada - de mesclar sustentabilidade,
governança, interesses econômicos e
ambientais.
Para evitar os lugares comuns, quais
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os diferenciais do Fórum ao abordar os
temas da sustentabilidade e governança?
Particularmente o tema da sustentabilidade é frequentemente tratado dentro
de abordagens do "politicamente correto", que sempre remetem a questões de
gênero, raça, cotas, inclusão, que muitas
vezes gera falta de boa vontade. Ainda
que essas questões sejam relevantes, na
prática compreendem uma pequena parcela do grande escopo das questões mais
críticas e mais relevantes da sustentabilidade, onde ciência, tecnologia, economia e gestão se fazem fundamentais.
É aí que o Fórum se destaca, na forma e conteúdo de abordagem, de base
científica (por exemplo em clima e biodiversidade) e apresentações de cases
concretos (mercado e pagamentos por
serviços ambientais, logística reversa,

certificações de cadeias produtivas, etc.).
Mas, também, como é caso do painel do
setor financeiro, como entram as questões de sustentabilidade e da governança
das empresas nas análises de riscos de
financiamentos, por exemplo, uma questão cada dia mais presente na gestão da
financeira das empresas, mas nem sempre conhecida e considerada por alguns
executivos.
Como isso foi pensado na elaboração
da grade de palestrantes e temas abordados?
A programação como um todo, e por
consequência a grade de palestrantes, é
decorrência de três fatores básicos: as
demandas dos participantes dos eventos
anteriores; o que está acontecendo no
grande espectro dessa temática em nível
internacional (o que é monitorado de

sustentabilidade

forma cuidadosa); e oportunidades que
surgem de temas ou pessoas que vemos
com bom "encaixe" na proposta geral (e
seus princípios basilares), que vem sendo
mantida desde o primeiro evento faz sete
anos.
Tudo combinado de forma cuidadosa, muitas vezes antecipando ou postergando um tema, uma abordagem ou
uma palestra de um evento para outro.
Isso quer dizer que boa parte do oitavo
evento, a ser realizado em 2019, já está
em preparação e planejamento agora, e
assim por diante.

Miguel Milano, organizador da 7ª edição do
“Fórum Sustentabilidade e Governança”.

Como o senhor vê o panorama atual
das fundações ambientais e organizações que buscam estimular a prática da
sustentabilidade?
Nos últimos anos, com o crescimento
da problemática ambiental para o desenvolvimento e econômico e social da humanidade, notadamente nos campos de
clima e abastecimento de água e matérias
primas naturais, vimos crescer o surgimento de propostas de ação e metodologias de ação que acabaram
se institucionalizando na
forma de organizações dos
mais variados formatos.
É uma decorrência natural dos processos evolutivos
organizacionais, e muitos
resultados importantes em
termos de novas práticas e
processos têm sido alcançados. É nesse contexto,
por exemplo, que no Brasil,
com sede em Curitiba, surgiu a Certificação LIFE de
negócios e sustentabilidade
com ênfase na questão da
biodiversidade, uma proposta que tem recebido significativa atenção e aceitação da academia, em nível
nacional e internacional,
e do próprio Secretariado
das Nações Unidas para a
Convenção da Diversidade
Biológica.

fundações e institutos que tenham atuações eficientes nesse cenário, quais
organizações o senhor destacaria? Por
que?
Além do LIFE, já mencionado pelo
inusitado do desenvolvimento local ganhando espaço no cenário internacional,
quando o regular e a nossa colonização
por métodos, processos e ONGs internacionais, há de se mencionar, como
exemplo reconhecidos, entre outros: o

World Business Council for Sustainable
Development (no Brasil, CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável); o CDP (Carbon
Disclosure Project), inicialmente um projeto de proposta metodológica de transparência na informação voluntária de
emissões de carbono, que se institucionalizou e se transformou na referência
maior do tema; ou ainda The Consumer
Goods Forum, uma rede global, baseada

Se tivesse que elencar

(*) 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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sustentabilidade
na paridade, dirigida por seus membros,
que reúne os CEOs e gerência sênior
de mais de 400 varejistas, fabricantes,
prestadores de serviços e outras organizações me mais de setenta países com a
visão ou lema “Better lives through better business” (melhores vidas através de
negócios/empresas melhores).
O público desse tipo de fórum tem
mudado ao longo dos anos? Qual o público e impacto esperado nesta edição?
No caso do nosso evento, o público
tem variado pouco e temos conseguido
manter o público alvo que projetamos
atingir desde o primeiro evento: executivos tomadores de decisão. Cerca de 60
a 70 dos participantes do evento se encaixam nesse universo, sendo que cerca
de 25-30% são executivos tomadores
de decisões estratégicas (presidentes,
CEOs, diretores e equivalentes) e cerca
de 35-40% são tomadores de decisões
operacionais (gerentes, gestores seniores, coordenadores). Mas também temos
consultores, especialistas, advogados e
integrantes das associações empresariais
e da sociedade civil engajados no tema.
Com isso, esperamos fazer avançar
os temas mais sensíveis e de maior impacto da e para a sustentabilidade, vistos
tanto pela ótica do científico como do
econômico, sempre gerando impactos
positivos para as empresas, a sociedade
e o planeta - e acreditamos estar fazendo
alguma diferença, afinal estamos na sétima edição do evento, que é anual, de
"casa cheia".
SOBRE O FÓRUM
Tendo como temática "Estratégias que
impactam negócios e norteiam o amanhã", a sétima edição do “Fórum Sustentabilidade e Governança” foi realizada
no auditório da FAE Business School, trazendo uma programação intensa de conteúdo, painéis e uma grande oportunidade de networking. Foram apresentados
cases de tendências em sustentabilidade
e governança de players de destaque do
mercado, entre eles Vale S.A., Natural
Cotton Color, Banco JP Morgan, BRDE,
Caixa, Sicredi, WEG e Copel.
A programação de palestras contou com
grandes nomes do meio corporativo como
Joésio Deoclécio Pierin Siqueira (vicepresidente da STCP), Jonel Nazareno Iurk
(diretor-presidente da Copel), Jorge Augusto Callado Afonso (diretor superintendente
do PTI – Parque Tecnológico Itaipu e presidente do Conselho Regional de Biologia
do Paraná), o ex-governador Orlando Pessuti (diretor-presidente do BRDE), Rodrigo
Lauria (gerente de planejamento e gestão
para sustentabilidade da Vale) e Elizabeth
de Carvalhaes (presidente executiva da Indústria Brasileira de Árvores - IBÁ).
6

Sustentabilidade, comunicação e
governança corporativa
Por Eloi Zanetti (*)
Comunicar é repartir aquilo que se
sabe ou o que se quer dizer. Muitos
bons projetos na área de meio ambiente e sustentabilidade perdem suas forças
porque não foram comunicados direito,
de forma adequada ou no tempo certo.
Pensar que só porque você tem um bom
projeto as pessoas irão aderir à sua causa e ajudá-lo nisso é ingenuidade – seu
projeto disputa a atenção com centenas
de outros da mesma área ou de áreas
diferentes na mesma ocasião, se você
não souber atrair atenção para ele não
irá conseguir adeptos para defendê-lo.
Projetos ganham mais força quando
associados à uma imagem que emociona. É por isso que imagens como a
tartaruguinha saindo de um ovo do Tamar e o ursinho panda da WWF conseguem tanta aderência, tanto da mídia
quanto o público. Na mesma linha é
preciso saber contar bem a história da
sua causa - pessoas não compram produtos, compram histórias. Se você não
tem uma boa história para contar, trate de encontrar uma. Muitas vezes ela
está debaixo do seu nariz e você ainda
não a viu.
Empresas que abraçam causas sociais e ambientais devem ter o cuidado
de não exagerarem na quantidade de
comunicação endereçada ao público
– já vi muitas causas de sustentabilidade que em uma análise superficial
mostram que não são causas de sustentabilidade, mas sim pura promoção
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para dizer: “vejam como somos bonzinhos”. A mídia, em casos de meio
ambiente, deve ser usada somente
para contar casos acontecidos e que
possam ser provados. Muitas empresas dizem “vou fazer isto, vou fazer
aquilo” e ficam só na intenção. Deixar
a comunicação daquilo que você faz
nas mãos de publicitários ou do pesso-

al de promoção pode dar nisso – muito
trovão e pouca chuva – o público não
é ingênuo e vai perceber que você está
tentando enganar.
Outro cuidado que se deve ter é
definir bem os diferentes públicos que
precisam ser abordados e saber tratar
com cada um deles de forma apropriada. Não posso dizer da mesma
maneira um assunto técnico com pessoas que não são da área, tenho que
facilitar a comunicação. Já vi pessoas
dizerem: “não se pode doutrinar um
canino provecto com manobras inova-

doras” em vez de dizer “não se pode
ensinar um truque novo para um cachorro velho”. Minha experiência me
diz que ao separar os diferentes públicos de uma empresa chegamos facilmente em um número entre 10 e 20
tipos: alguns exemplos técnicos, outros
ambientalistas, órgãos governamentais,
ministérios, secretarias, jornalistas de
diversas áreas (meio ambiente, geral,
economia), (veículos como rádios, TVs
jornais, revistas e redes sociais), precisam de informações e tratos diferentes.
Juízes, promotores, autoridades governamentais como vereadores e prefeitos
da região onde o projeto está sendo
executado também são importantes e,
é claro o seu público interno, funcionários e stakeholders; eles nunca devem ser os últimos a saber.
Um cuidado essencial é saber que
a comunicação se processa com mais
eficiência com o uso da sutileza –
quanto mais pensada, mais refinada a
forma de se dizer, mais poder a comunicação vai ter.
(*) ELOI ZANETTI foi um dos palestrantes do “Fórum
Sustentabilidade e Governança”. Idealizador e fundador da Casa do Contador de Histórias em Curitiba,
da Escola de Criatividade e um dos responsáveis
pelo Prêmio Aberje, Zanetti trabalhou em jornais,
rádios, televisões, estúdios de produção, direção de
arte, filmes publicitários e documentários. É colunista
e palestrante, com artigos e livros publicados sobre
comunicação, marketing e comportamento. Atualmente
reside na Serra da Mantiqueira, município de Alagoa
(MG), onde divide seu tempo em escrever livros (seus
e para empresas), e cuidar de uma plantação de oliveiras extraindo um óleo já premiado internacionalmente.

fato/fotos

“Gaudete et Esxultate”

G

(Fotos do encontro, feitas por Wasyl e Guilherme Barbosa de Souza)

rupo composto de profissionais liberais e intelectuais examinou no sábado
passado, com padre André
Biernaski, pároco de Nossa Senhora
Aparecida, bairro Seminário, Curitiba, a
exortação apostólica do papa Francisco
“Gaudete et Esxultate”, que trata da alegria e esperança na construção da vida
espiritual e num projeto de paz universal. Promoção do Instituto Ciência e Fé
de Curitiba – (Fidelis et Constans).
Dentre os participantes da reunião, a chamada “Confraria Espiritual” – durante café
da manhã – estiveram Cícero de Andrade
Urban, Christiano Machado, Eloi Zanetti,
Hélio de Freitas Puglielli, Romeu De Bruns,
Jubal Sergio Dohms, Guilherme Barbosa
de Souza, Eleidi Freire-Maia, Euclides Scalco, Marleth Silva e Wasyl Stuparik.
Das frases marcantes do documento,
segundo lembrou padre André, é esta:
“O caminho para a santidade passa por
combater o consumismo e o egoísmo”.

Aroldo Murá G. Haygert e Cícero de Andrade Urban

O grupo que participou do encontro

Wasyl Stuparik e Hélio de Freitas Puglielli

VÍDEO

Para acessar vídeo gravado por Wasyl Stuparyk, no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=bigZmF_PVz0&feature=youtu.be
UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | AGOSTO 2018 | 7

catolicismo

O clero dos
Estados Unidos
e a tentativa de
golpe contra
Francisco
“O momento oportuno
para atacar Francisco foi
oferecido pela tempestade
perfeita do verão de 2018
– o rescaldo da viagem
ao Chile, as revelações
sobre o ex-cardeal
Theodore McCarrick, as
investigações sobre alguns
seminários nos Estados
Unidos e, finalmente, o
relatório do Grande Júri da
Pensilvânia”.
Massimo Faggioli (*)

H

oje a nova geração de católicos estadunidenses de
direita (tanto leigos quanto
padres e seminaristas, mas
também alguns bispos) interpreta um catolicismo teologicamente neo-ortodoxo,
moralmente neointegralista, politicamente antiliberal e anti-internacionalista,
esteticamente neomedieval.”
A opinião é do historiador italiano
Massimo Faggioli, professor da Villanova
University, nos Estados Unidos. O artigo
foi publicado em HuffPost.it, 27-08-2018.
A tradução é de Moisés Sbardelotto.
8

Arcebispo Carlo Maria Viganò, exnúncio nos Estados Unidos, ligado
ao clero estadunidense conservador,
crítico do papa.

Cardeal Theodore Edgar McCarrick,
arcebispo emérito de Washington.
Reunciou cargo no Colégio dos
Cardeais, depois de ser ausado de
abusos sexuais

EIS O TEXTO

Na sua carta de 20 de agosto a todo o
povo de Deus, Francisco identificou no
clericalismo a verdadeira chaga da Igreja: prova disso é a tentativa de golpe de
Estado do fim de semana, com o memorial publicado pelo ex-núncio nos Estados Unidos, Carlo Maria Viganò.
A manobra foi estudada minuciosamente tanto nos tempos quanto nos
modos – especialmente olhando para os
jornalistas hostis a Francisco que se prestaram a isso – e fracassou, pelo menos
quanto à tentativa de empurrar o papa a
renunciar. Mas, para entender o que está
acontecendo na Igreja, este momento
deve ser analisado na rota entre os Estados Unidos e o Vaticano.
Por um lado, a manobra mostra uma
soldagem entre uma agenda pessoal,
fruto de sonhos de carreira despedaçados por parte de grupelhos adversos no
pequeno mundo vaticano, e um vasto
projeto ideológico e teológico que toma
forma nos Estados Unidos desde as primeiras semanas do pontificado de Francisco.

Papa Francisco pressionado pelo clero
estadunidense conservador, acusado
de acobertar crimes sexuais, apesar de
estar agindo com rigor.

Cardeal George Pell, o terceiro na
hierarquia do Vaticano, julgado por
abuso sexual na Austrália.

Arcebispo Philip Wilson, de Adelaide,
Austrália, culpado por acobertar
abusos sexuais

DESCONTENTAMENTO

Ainda em julho de 2013, antes mesmo de Francisco tomar a iniciativa mais
significativa do pontificado, uma parte
da Igreja e do episcopado estadunidense
não hesitou em manifestar o seu descontentamento em relação a um pontificado, o de Francisco, não suficientemente
conservador e alinhado com o conservadorismo político que havia se radicaliza-
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Historiador italiano Massimo Faggioli,
professor da Villanova University, nos
Estados Unidos. Estudioso da crise do
catolicismo

catolicismo

A força do catolicismo nos Estados Unidos e dentro da Igreja Católica mundial pode ser evidenciada pelas suas catedrais, como a Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição, em
Washington, DC, a maior igreja católica dos Estados Unidos, Catedral de Nossa Senhora dos Anjos, é um dos principais templos cristãos em Los Angeles, Califórnia, e St. Patrick’s Cathedral,
Nova York, uma das igrejas mais imponentes, em estilo neogótico, talvez o templo mais famoso de Nova York.

do desde 2008, ou seja, após a eleição
à presidência de Barack Obama. Esses
bispos e intelectuais católicos veem no
Papa Francisco, desde o início, uma espécie de Obama da Igreja e adotam com
Francisco uma tática semelhante à adotada para Obama: a deslegitimação.
Lidando com o escândalo dos abusos
sexuais nos Estados Unidos desde 2002,
os bispos estadunidenses nomeados por
João Paulo II e Bento XVI não podem
se irritar com o papado por ter criado
uma classe episcopal inepta para tratar
da única questão em relação à qual deveriam ser confiáveis, ou seja, “lei e ordem”. O momento oportuno para atacar
Francisco foi oferecido pela tempestade
perfeita do verão de 2018 – o rescaldo
da viagem ao Chile, as revelações sobre
o ex-cardeal Theodore McCarrick, as investigações sobre alguns seminários nos
Estados Unidos e, finalmente, o relatório
do Grande Júri da Pensilvânia.
Quem pensou essa operação aceita
o risco de apontar para o Papa Francisco sem se importar com o fato de que

um ataque a Francisco sobre a questão
dos abusos necessariamente envolveria os seus dois antecessores imediatos.
A tentativa de golpe contra Francisco
fala sobre o estado em que se encontra
a oposição extremista contra Francisco,
especialmente nos Estados Unidos: o fato
de a ala tradicionalista aceitar o risco de
prejudicar Bento XVI e João Paulo II – no
panteão católico estadunidense, vistos
como o oposto de Francisco – diz muito
sobre o seu desespero.

RECUSA

A escolha do Papa Francisco de não
se defender das acusações contidas no
memorial, durante a coletiva de imprensa da volta da Irlanda, também deve ser
lida como uma recusa a levar em consideração as acusações contra outros –
incluindo Bento XVI – formuladas nesse
documento.
Muitos no Vaticano, mais cedo ou
mais tarde, terão que dar explicações:
mas essa é uma questão que não afeta Francisco em primeira pessoa, que

O papa Francisco com o ex-presidente dos EUA, Barack Obama

sempre se manteve longe dos grupelhos
curiais postos em questão pelo ex-núncio
Viganò e um certa direita católica nos
Estados Unidos, que o núncio em Washington frequentou entre 2011 e 2016,
às vezes dando a impressão de trabalhar
mais pelos ideólogos daquela ala do que
pelo papa (como no caso do encontro
entre o papa e Kim Davis, durante a visita de Francisco aos Estados Unidos),
usaram-se reciprocamente.
Tanto Viganò quanto essa parte da
Igreja contestam Francisco por uma atitude diferente da Igreja em relação à
questão homossexual, que, na opinião
deles, faz parte do problema da pedofilia na Igreja. Mas é uma convergência de
interesses que não tem nada a ver com a
luta contra a chaga dos abusos sexuais.

CONVERGÊNCIA

Depois, há um segundo elemento da
operação. Além dessa convergência entre a agenda pessoal de Viganò e a agenda ideológica do mundo estadunidense
e anglo-saxão hostil a Francisco, o outro elemento-chave para compreender a
operação e o motivo pelo qual ela fracassou é a transição de um certo tipo de
catolicismo conservador para outro nos
Estados Unidos.
Observando as publicações e os artigos de jovens jornalistas e intelectuais
da nova geração de católicos estadunidenses (nascidos nos anos 1980-1990), é
perceptível como eles não representam
mais o catolicismo neoconservador “das
antigas” (um nome acima de todos: George Weigel), aquele que chegou ao poder com o Partido Republicano, especialmente com George W. Bush em 2000 e
nos Estados Unidos pós-11 de setembro
de 2001.
Mas hoje a nova geração de católicos
estadunidenses de direita (tanto leigos
quanto padres e seminaristas, mas também alguns bispos) interpreta um catolicismo teologicamente neo-ortodoxo,

moralmente neointegralista, politicamente antiliberal e anti-internacionalista,
esteticamente neomedieval.

MAIS VISÍVEL

É o catolicismo cada vez mais visível
na revista-farol da reação conservadora
à teologia liberal, First Things, na qual
as duas tendências e as divergências
entre si são visíveis. Nessa transição de
um tipo de conservadorismo católico
para outro, nota-se uma diferença de
ênfases nas críticas ao Papa Francisco.
Ambos são muito críticos à teologia do
Papa Francisco. A nova ala extremista
e neointegralista, que lembra em alguns
aspectos a Action Française de Charles Maurras nos anos 1920 (condenada
por Pio XI), não hesita em identificar no
Papa Francisco um papa herege ou não
católico. Mas a velha geração de católicos neoconservadores não está disposta a arruinar a Igreja a fim de se livrar
do Papa Francisco: e foi aí que faltou o
apoio à operação Viganò.
O ataque ao Papa Francisco do último fim de semana também deve ser lido
dentro da luta pela supremacia dentro do
catolicismo estadunidense conservador,
entre a velha escola neoconservadora e
o novo integralismo medievalista. O ataque contra o Papa Francisco fracassou,
mas não está claro o que acontecerá
com a cultura católica conservadora nos
Estados Unidos: se ela recuará para um
neoconservadorismo que ainda mantém
algum sentido das instituições (eclesiásticas ou não), ou se tomará o caminho
de um jacobinismo católico que não tem
medo de flertar com a ideia de um novo
cisma do Ocidente.
(*) MASSIMO FAGGIOLI, historiador italiano, professor da
Villanova University, nos Estados Unidos. Artigo publicado
em português no site do Instituto Humanistas Unisinos –
IHU em 28 Agosto 2018
FONTE: http://www.ihu.unisinos.br/582208-o-catolicismonos-estados-unidos-e-a-tentativa-de-golpe-contra-francisco-artigo-de-massimo-faggioli
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A solução é descriminalizar o aborto?
A finalidade da lei não é a
penalização da mulher que
o faz, mas a sua proteção e
a de seu filho
Odilo P. Scherer (*)

A

s audiências públicas promovidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sobre
o aborto deram ocasião a
muitas manifestações favoráveis ou contrárias à descriminalização do aborto voluntário. Após ouvir a sociedade, o Supremo deverá responder à pergunta se os
artigos 124 e 126 do Código Penal, que
qualificam o aborto como crime e preveem sanções correspondentes, são contrários à Constituição de 1988 ou não.
Desejo participar desta reflexão e
peço ao leitor que me dê o crédito da sua
leitura. Como cardeal da Igreja Católica,
eu poderia tratar o aborto do ponto de
vista moral e religioso; mas aqui pretendo refletir apenas com argumentos compartilháveis também por quem não tem a
mesma fé religiosa.
O motivo da existência de leis é a preservação de valores e bens de alto apreço. O bem patrimonial privado e público
é um valor a ser preservado por leis, e o
atentado contra ele leva o legislador a
prever a lei que protege este bem e manda
o julgador aplicar sanções que penalizem
quem desrespeita o legítimo patrimônio. E
não achamos isso estranho. Assim há leis
para regular o trânsito e penalizar seus
infratores; leis para preservar o ambiente
e penalizar quem as desrespeita. E não
é preciso ir mais além nesse raciocínio.
Alguém pensa que a aplicação da lei ao
infrator é uma injustiça contra ele?

O feto humano, desde a
sua concepção, já é um
ser humano

A lei que penaliza o aborto provocado
está a serviço de um valor altíssimo, que
é a vida do nascituro, seu primeiro e mais
fundamental direito. Sei bem que existem
diversas percepções sobre o início da vida
humana. Penso que o feto humano, desde
a sua concepção, já é um ser humano, sujeito de direitos. Não consigo pensar que
ele se torne “humano” apenas num estágio posterior do seu desenvolvimento no
10

útero da mãe. A mulher, da mais inculta à
mais letrada e conhecedora dos segredos
da ciência, quando tem a notícia do início
de uma gravidez, exclama “estou esperando um filho!”. E quem diria que não é
assim ou que ela está iniciando a gestação
de “algo” indefinido, que apenas depois,
mais tarde, se tornará um filho seu, um ser
humano como ela? O embrião é humano,
desde o primeiro instante de sua gestação.
Se não o fosse, não haveria lei alguma, ou
Constituição de país nenhum, capaz de
torná-lo “humano”, em momento posterior. Não é uma concessão da lei; é um
fato da natureza, que precede à própria
legislação positiva.
Argumenta-se que o bebê em gestação
ainda não seria sujeito dos mesmos direitos dos já nascidos e dos adultos, e isso
é verdade. No entanto, sendo “humano”,
ele já tem o direito à proteção dos adultos e de leis que lhe assegurem direitos
proporcionais à sua condição, como a
saúde, a proteção contra a violência e,
sobretudo, o direito à vida. É da percepção mais elementar da condição humana
que os adultos protejam e defendam os
humanos mais fracos e indefesos, como
é o caso das crianças desde a mais tenra
idade. Seria cínico e desumano não reconhecer a dignidade humana do nascituro
e aprovar atitudes agressivas contra ele,
sobretudo a iniciativa de lhe tirar a vida.
Claramente, penso que apenas numa
condição o aborto poderia ser visto com
indiferença pela sociedade e suas leis:
só se o bebê, em qualquer fase de sua
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gestação, não fosse um ser humano. Mas
quem o poderia afirmar, sem esconder a
mais elementar verdade científica? Sendo o nascituro um ser vivo da mesma
espécie de quem o gerou, o aborto interessa à sociedade como um todo e cabe
à comunidade humana civilizada fazer
leis e cuidar de sua aplicação, quando se
trata de proteger e defender os inocentes
e indefesos. Do contrário, ela deixa de
ser civilizada e humana.

Preservar o “valor”, que é
a vida

Então o aborto deve continuar a ser
tipificado como crime no Código Civil?
Minha resposta vem como uma nova pergunta: existe algum modo de proteger e
preservar o “valor”, que é a vida dos nascituros, sem que haja uma lei expressa
que o estabeleça e que também preveja
sanções para quem, de modo direto ou indireto, provoca o aborto voluntariamente?
A finalidade da lei não é, antes de tudo, a
penalização da mulher que o faz, mas a
proteção do seu filho e dela mesma. Existe alguma possibilidade diversa de conseguir esse objetivo, sem ser por uma lei
adequada, contrária ao aborto?
A gestante também deve ter a proteção
da sociedade mediante uma legislação
adequada e políticas que a implementem
de maneira eficaz. Mas o preço pela falta
ou pela ineficácia de leis que assegurem
a dignidade e os legítimos direitos da
mulher não deve jamais ser cobrado do
filho dela, inocente e indefeso.

Argumenta-se, também, que a lei que
qualifica o aborto voluntário como crime
limita os direitos fundamentais da mulher e desrespeita a sua autonomia, sua
dignidade e sua integridade física e psíquica. Sinceramente, não me parecem
argumentos que justifiquem a desproteção legislativa do nascituro. Não é belo
e não é adequado ver no filho um “agressor” de sua mãe...
As questões em relação aos direitos e
à dignidade da mulher podem e devem
ser resolvidas sem suprimir a vida dos
bebês ainda por nascerem. A maternidade não é doença nem mácula para a
dignidade da mulher. A liberdade dela é
preciosa, mas também está vinculada à
responsabilidade que lhe corresponde.
A gravidez inesperada pode ser prevenida com meios adequados, sobretudo
com a educação e a informação. A falta
de condições econômicas para criar os
filhos deve ser tratada com seriedade e
a mulher que se torna mãe tem o direito
ao apoio da sociedade para encaminhar
bem o filho na vida. Mas a injusta pobreza de muitos não pode ser argumento
para eliminar o inocente e indefeso. As
cifras presumidas de abortos clandestinos e os custos das complicações decorrentes devem ter uma solução que,
honestamente, não poderia ser a legalização do morticínio de bebês ainda no
ventre de suas mães.
(*) Odilo Pedro Scherer, Cardeal de São Paulo.
Artigo publicado no Jornal “O Estado de S. Paulo”, ed.
11/8/2018

vida

Mais um grito
pela vida!
O Direito brasileiro não
adota a viabilidade do
nascituro para proteção de
seus direitos

Eros Grau (*)

O

Supremo Tribunal Federal (STF) há de estar começando, por estes dias,
a apreciar a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamenta (ADPF) 442, que tem por objeto
a liberação do aborto até a 12.ª semana
de gestação.
Conta-se que num jardim no Inferno
há uma placa assim: “É proibido arrancar
flores, mas os botões podem ser suprimidos antes de se abrirem”. Na Terra, não.
Aqui, aborto é permitido única e exclusivamente nos termos do artigo 128 do
Código Penal: “Não se pune o aborto
praticado por médico: I – se não há outro
meio de salvar a vida da gestante; e II – se
a gravidez resulta de estupro e o aborto é
precedido de consentimento da gestante
ou, quando incapaz, de seu representante legal”. Fora dessas hipóteses, é crime.
Isso é o que diz a lei, com todas as letras.
Daí porque, repetindo o que tenho dito
e escrito por aí, mais um grito que dou,
bem alto, pela vida!
Há quem diga que a medicina dá como
certa a morte do bebê anencéfalo fora do
útero materno em 100% dos casos, cerca
de 65% das crianças perecendo ainda no
ventre da mãe. Não é, contudo, necessária qualquer certeza médica para afirmar
que a morte é certa em 100% dos casos de
vida extrauterina! Ela é tão certa para o feto
anencéfalo como para qualquer um de nós.
Ademais, se há morte, é porque em algum
momento houve vida, ainda no interior do
útero materno, a partir da fecundação.
A estatística dá notícia de que 35%
dos fetos anencéfalos vencem o período
de gestação e chegam ao parto, momento que lhes é garantido à luz da Consti-

tuição do Brasil e da lei. O que a estatística não diz é que a certeza do diagnóstico
médico da anencefalia não é absoluta,
de modo que a prevenção do erro, mesmo culposo, não será sempre possível. O
que dizer, então, do erro doloso?
ATIVIDADE ECONÔMICA
Causa espanto a ideia de que se possa
promover defesa do aborto sem interesse
econômico. Estou plenamente convencido de que, embora aludindo à defesa de
apregoados direitos da mulher, o que se
pretende é a migração da sua prática do
universo da ilicitude penal para o campo
da atividade econômica. Em termos diretos e incisivos, para o mercado.
O feto faz parte do gênero humano,
parcela da humanidade. Há, nele, processo vital em curso. O útero é a morada
da vida. Nele se dão momentos anteriores ao nascimento, mas de Vida.
Daí que a proteção da sua dignidade
é garantida pela Constituição. É verdade
que sua autonomia se manifesta de ma-

à capacidade jurídica do recém-nascido.
DIREITOS ADQUIRIDOS
O nascituro é titular de direitos adquiridos. Leia-se o texto do artigo 2.º do nosso Código Civil: “A personalidade civil
da pessoa começa do nascimento com
vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.
Não há, pois, espaço para distinções,
como assinala José Neri da Silveira num
belo parecer: “Em nosso ordenamento jurídico, não se concebe distinção também
entre seres humanos em desenvolvimento

A mulher tem direito sobre o corpo. Mas qual
corpo? Aquele que gesta no seu ela pode matar?
(José Antonio Brenner)
neira especial, na medida em que a única opção que detém é nascer. Mas é autonomia. Não há nenhuma dúvida, pois,
a respeito do fato de que há, no aborto,
destruição da vida.
Anencéfalo ou não, um filho morto
em estado puerperal é um ser vivo. Sua
morte consubstancia homicídio. Então,
pergunto: por que não seria criminoso o
assassinato de um feto anencéfalo, que
– como dizem os artigos 542, 1.799 e
1.621 do Código Civil – pode receber
doações, figurar em disposições testamentárias e ser adotado?
O processo da civilização vem lentamente banindo desumanidades, de sorte
que, entre nós, desde a vigência do primeiro Código Civil, certas patologias deixaram de consubstanciar causa de recusa

na fase intrauterina, ainda que se comprovem anomalias ou malformações do feto;
todos enquanto se desenvolvem no útero
materno são protegidos, em sua vida e dignidade humana, pela Constituição e leis”.
Há quem argumente com a inviabilidade do nascituro portador de anencefalia, pretendendo justificar a prática do
aborto de ser humano que não sobreviverá fora do útero materno. O Direito
brasileiro não adota, contudo, a viabilidade do nascituro para proteção de seus
direitos. Leiam-se os preceitos do Código
Civil que linhas acima referi.
A interpretação/aplicação do direito
pressupõe a plena compreensão da realidade pelo intérprete. Mas ele não é autorizado a decidir segundo qualquer outra
lógica que não a jurídica. Dela não se

pode afastar, seja para ceder à ciência,
seja para adotar valores de ética religiosa. Há de decidir no quadro da ordem
jurídica, estritamente. E não há como, na
moldura da lógica jurídica, conceber o
feto como coisa, como res.
INFANTICÍDIO
Nenhum, entre a hierarquia dos juízes
de nossa terra, em tese negaria aplicação
do disposto no artigo 123 do Código Penal – que tipifica o crime de infanticídio
– à mulher que mate, sob a influência do
estado puerperal, o próprio filho anencéfalo, durante o parto ou logo após, sujeitando-a a pena de detenção, de dois a seis
anos. Se o filho anencéfalo morto pela
mãe sob a influência do estado puerperal
é ser vivo, por que não o seria o feto, que
pode receber doações, figurar em disposições testamentárias e ser adotado?
Glosando o Almada Negreiros, quem
defende o aborto está como que a gritar
“morra o feto, morra, pim!”.
Uma breve história, por fim. Um
homem simples, do campo, ouvindo
algumas pessoas discutirem em torno
de ser ou não perigosa, para a mãe,
a interrupção da gravidez no segundo e no terceiro mês de gestação,
perguntou-lhes, ingenuamente, se não
seria melhor deixar nascer a criança e
matá-la, no primeiro momento de vida
fora da mãe...
Um horror! A vida é maravilhosa, mas
– lastimavelmente –, em plena hemorragia de subjetividade, juízes sem preconceitos, sem saberem o que é o Direito,
fazem suas próprias leis...
(*) EROS GRAU - advogado, professor titular aposentado
da faculdade de direito da USP, foi ministro do STF
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A farra dos guardanapos
Jornalismo é a busca do
essencial, sem adereços,
qualificativos ou adornos
Carlos Alberto Di Franco (*)

T

odos nós, jovens e menos jovens, estamos crescentemente
dependentes da plataforma
virtual. É fascinante o apelo
da web. Investimos muito tempo digitando mensagens de texto, escrevendo nos
nossos blogs, postando fotos e comentários no Facebook. Eu mesmo já fiz o propósito de pular fora do mundo digital nos
fins de semana. Tem sido uma luta. Com
vitórias, mas também com derrotas.
As redes sociais são uma ferramenta
extraordinária da cidadania, um magnífico espaço de mobilização. Mas não são
uma garantia de segurança informativa
e de credibilidade. Sobra opinião superficial e radicalizada. Faltam apuração,
análise, matiz. Falta reportagem.
Jornalismo é a busca do essencial, sem
adereços, qualificativos ou adornos. O jornalismo transformador é substantivo. Sua
força não está na militância ideológica ou
partidária, mas no vigor persuasivo da verdade factual e na integridade de uma opinião fundamentada. A credibilidade não é
fruto de um momento. É o somatório de
uma longa e transparente coerência.
A ferramenta de trabalho dos jornalistas é a curiosidade. A dúvida. A interrogação. Há um ceticismo ético, base da
boa reportagem investigativa. É a saudável desconfiança que se alimenta de uma
paixão: o desejo dominante de descobrir
e contar a verdade.
Pois bem, amigo leitor, acabo de topar com um exemplo de reportagem de
qualidade. Refiro-me ao livro do jornalista Sílvio Barsetti “A Farra dos Guardanapos – O último baile da Era Cabral”.
A história que nunca foi contada (Editora
Máquina de livros, Rio de Janeiro).
O texto, agradável e leve, é uma reconstituição da festa em Paris que marcou a ascensão e queda do governo de
Sérgio Cabral.
A segunda semana de setembro de
2009 era muito especial para o então
poderoso governador Sérgio Cabral.
Louvado como grande gestor, aliado privilegiado do ex-presidente Lula, Cabral
12

vislumbrava um horizonte sem fim. Em
alguns dias, poucos, ele receberia a condecoração máxima do governo francês, a
comenda Legião de Honra.
Uma mansão na emblemática
Champs-Elysées foi o cenário da suntuosa festa da corrupção impune e sem limites. Quem eram os convidados? Quais
pratos e vinhos caríssimos foram servidos
no banquete? O que realmente aconteceu naquela noite de ostentação? O leitor é introduzido no clima da lambança,
num relato jornalístico detalhado sobre
os personagens que comandaram o assalto ao dinheiro púbico do Rio de Janeiro. Criminosos responsáveis pela dramática situação das finanças, da saúde e da
segurança pública do Estado, protegidos
com as máscaras de gestores eficientes,
comemoravam o triunfo do chefe da
quadrilha. Barsetti conseguiu reconstituir
em detalhes a festa que marcou o apogeu
e a derrocada do governo Cabral.
O livro é um magnífico registro histórico. Mas também cumpre importante
papel preventivo. A candura, num país
marcado pela tradição da impunidade,
acaba sendo um desserviço à sociedade.
É indispensável o exercício da denúncia
fundamentada.
A política brasileira está podre. Ela
é movida a dinheiro e poder. Dinheiro
compra poder e poder é uma ferramenta poderosa para obter dinheiro. É disso
que se trata. E é exatamente isso que
você, cidadão e eleitor, deve questionar
nas próximas eleições.
Precisamos, independentemente do
escárnio e do fôlego das máfias corruptas
e corruptoras, perseverar num verdadeiro
jornalismo de buldogues. Um dia a coisa
vai mudar. E vai mudar graças também
ao esforço investigativo dos bons jornalistas. O repórter, observador diário da
corrupção e da miséria moral, não pode
deixar que a alma envelheça. Convém
renovar a rebeldia sonhadora do começo
da carreira. O coração do repórter deve
pulsar em cada matéria.
O poder público tem notável capacidade de pautar jornais. Fonte de governo
é importante, mas não é a única. O jornalismo de registro, pobre e simplificador,
repercute o Brasil oficial, mas oculta a
verdadeira dimensão do País real. Muitas
pautas estão quicando na nossa frente.
Muitas histórias interessantes estão para
ser contadas. Precisamos fugir do show
político e fazer a opção pela informação
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que realmente conta. Só assim, com didatismo e equilíbrio, conseguiremos separar a notícia do lixo declaratório.
O culto à frivolidade e a submissão
à ditadura dos modismos estão na outra
ponta do problema. Vivemos sob o domínio do politicamente correto. Trata-se
de um dogma que não deixa saída: de
um lado, só há vilões; de outro, só se
captam perfis de mocinhos. E sabemos
que não é assim. A vida tem matizes. O
verdadeiro jornalismo não busca apenas
argumentos que reforcem a bola da vez,
mas também, com a mesma vontade, os
argumentos opostos. Estamos carentes
de informação e faltos da boa dialética.
Sente-se o leitor conduzido pela força de
nossas idiossincrasias.
Mas o esforço de isenção não se confunde com a omissão. O leitor espera
uma imprensa combativa, disposta a
exercer o seu intransferível dever de denúncia. Menos registro e mais apuração.

Menos fofoca e mais seriedade. Menos
espetáculo de marketing político e mais
consistência.
Inúmeras foram as reflexões suscitadas
pelo excelente texto de Sílvio Barsetti.
Reportagem na veia. O leitor, em qualquer plataforma, evita os produtos sem
alma. Quer matérias interessantes, pautas próprias. Quer menos jornalismo de
registro e mais reportagem de qualidade.
Quer um jornalismo rigoroso, mas produzido com paixão.
A força de uma publicação não é fruto
do acaso. É uma conquista diária. A credibilidade não combina com a leviandade. Só há uma receita duradoura: ética,
profissionalismo e talento. O leitor, cada
vez mais crítico e exigente, quer notícia.
Quer informação substantiva. A farra dos
guardanapos é um bom exemplo.
(*) Carlos Alberto Di Franco, jornalista. E-mail:
difranco@ise.org.br

Não tropece na língua

Haja vista, fecho de carta e
endereçamento
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)
Em atenção a pedido de Adalberto Tostes (Rio Pardo/RS), vejamos o emprego de haja vista. Esta expressão significa: atente-se para, haja atenção para, tenha-se em consideração, veja [o leitor] tal coisa ou pessoa, tenha [o leitor] em vista o que se passa a exemplificar.
Segundo a tradição literária, vista fica invariável, não
importa que a palavra seguinte – o objeto direto, no
caso – esteja no masculino ou no plural:
... haja vista a dieta prescrita.
... haja vista o art. 93 do Código Civil.
... haja vista as obras que já publicou.

... haja vista os ingredientes recomendados.
Também se encontram exemplos na literatura de flexão do verbo haver – ele pode ir para o plural, continuando invariável a palavra “vista”:

... hajam vista as seguintes frases em francês.
Haja vista não é expressão jornalística. Quando se
encontra em algum texto popular, pode estar lá como
“haja visto”: visto no lugar de vista, porém, é uso malvisto pelos puristas.

... hajam vista os acontecimentos da África.

FECHO DE CARTA
O leitor Beryl E. Taves, do Rio de Janeiro, solicita matéria sobre o uso do ponto ou da vírgula após o Atenciosamente em fechos de carta, “já que existe controvérsia sobre
a questão”.
O que existe são variações de uso, isso sim. O que
está dito na coluna Não tropece na Língua 232 a respeito do uso de vírgula ou não após o vocativo de cartas
comerciais e ofícios vale também para o fecho. Quando
o expediente termina numa palavra só, como Atenciosamente, Cordialmente, Respeitosamente, Grato, Saudações, o usual tem sido colocar uma vírgula, mas há
pelo menos duas décadas começou uma simplificação
no sentido de deixar esse tipo de fecho sem pontuação
alguma, pois isso significa menos toques, menos tinta

de impressão, menos poluição visual. Portanto estão
ambos corretos:
Atenciosamente,

Atenciosamente

O ponto final é usado quando se faz a despedida por
meio de uma frase toda, acabe ela com a palavra atenciosamente ou não. Exemplos:
Agradecendo sua atenção, subscrevo-me cordial-

mente.
[cuidado para não deixar "atenção" junto com "atenciosamente"]
Ao agradecer a hospitalidade, coloco-me à sua disposição.
Na expectativa de sua resposta, despeço-me atenciosamente.
Contamos com sua colaboração, ao tempo em que
agradecemos a atenção dispensada.

ENDEREÇAMENTO
E a professora Ivanilda “gostaria de saber se ao endereçar uma correspondência (no rodapé) ainda se faz necessário colocar: MD., Ilmo., DD. etc.”
Não é mais preciso, não. O Manual de Redação da
Presidência da República (1991), que atualiza, uniformiza e simplifica as normas de redação de atos e comunicações oficiais, aboliu o uso do tratamento digníssimo (DD.) a todas as autoridades, ficando também
“dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para
as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Se-

nhoria e para particulares” – neste caso é suficiente o
tratamento Senhor. No endereçamento basta: Ao Senhor ou À Senhora.

à colocação no rodapé, não há absoluto rigor nisso. O
usual – e mais estético até – é fazer o endereçamento
em cima e à esquerda.

Contudo, há uma exceção para as “excelências”: a
elas ainda se destina o Excelentíssimo Senhor / Exmo.
Sr. (V. modelos em Não Tropece na Língua 22). Quanto

(*) 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

AMOR E TEMPESTADE
Superando as reviravoltas da vida
Altierez dos Santos

INTRODUÇÃO À PSICOLOGIA
FENOMENOLÓGICA
A nova psicologia de Edmund Husserl
Tommy Akira Goto

Felicidade
O que realmente importa para uma vida bemsucedida
Anselm Grün; Walter Kohl

RESILIÊNCIA
O segredo da força psíquica
Christina Berndt

A palavra amor parece hoje estar bastante desgastada, pois o corre-corre do dia a dia força o
cumprimento de suas urgências, fazer as coisas de
forma rápida e eficiente, viver e até amar e sofrer
no menor tempo possível. Acontece que, de vez
em quando, algumas tempestades passam pela
nossa vida. O que foi arrumado com tanto sacrifício
vira uma tremenda bagunça. Como reencontrar o
caminho? É disso que o livro trata.
Páginas: 64
Preço referência: R$ 14,00

A proposta é esclarecer a psicologia fenomenológica de E. Husserl, superando a fase de introdução
geral das ideias psicológicas de Husserl, que
se resumem normalmente nas páginas finais
das relações existentes entre fenomenologia e
psicologia. Aqui se deixa de lado a tendência de
muitos estudos sobre esse assunto para examinar
na própria obra do filósofo sua efetiva contribuição
à psicologia.
Páginas: 256
Preço referência: R$ 38,00

Quais são os temas da vida que não deveríamos
fugir? E o que une os fragmentos da nossa vida?
O ponto de partida da reflexão desta obra singular
é o indivíduo. Aquele que conseguir pôr em ordem
sua própria vida contribui também para um mundo
melhor. Este livro fala sobre como podemos viver
sem ser areia ao vento, sem nos deixar arrastar
pelos afetos e sem nos rendermos ao jogo de
interesses dos outros.
Páginas: 280
Preço referência: R$ 29,90

O que faz com que algumas pessoas sejam
incrivelmente fortes para lidar com dificuldades
e situações extremamente exigentes, enquanto
outras rapidamente sucumbem e se entregam
em circunstâncias semelhantes? Christina Berndt
retrata como essa imensa força surge em algumas
pessoas, e descreve o que neurobiólogos, geneticistas e psicólogos descobriram sobre a origem
dessa resistência.
Páginas: 280
Preço referência: R$ 34,90

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

Apocalipse
A história de Padre Elias
Michael D. O’Brien

O Homem e a Eternidade
Garrigou-Lagrange

A CONSTITUIÇÃO DE 88 TRINTA ANOS DEPOIS
Cristina Buarque de Hollanda, Luciana
Fernandes Veiga e Oswaldo E. do Amaral (Org.)

MUNDO RURAL E RURALIDADES
Alfio Brandenburg

Neste romance, as condições do mundo moderno
e as debilidades do sentimento religioso contemporâneo são exploradas pelo personagem principal,
o padre carmelita Elias Schäfer, que sai em uma
missão secreta do Vaticano. Publicado pela primeira vez em 2014 pela Vide Editorial, o instigante
romance de Michael D. O'Brien recebe segunda
edição revisada pela editora Ecclesiae.
Páginas: 536
Preço referência: R$ 63,92

O homem e a eternidade é um tratado De Novissimis, ou seja, dos fins últimos. Tem por objetivo
iluminar as almas e fazê-las tomar consciência da
extensão de suas responsabilidades; instruir pela
doutrina do Purgatório as que cometem frequentemente o pecado venial deliberado. Réginald
Garrigou-Lagrange (1877-1964) foi um dos mais
importantes teólogos do catolicismo do século XX.
Páginas: 308
Preço referência: R$ 55,92

A edição deste livro se encerra em meio à crise
mais aguda da democracia no Brasil desde o
golpe de 1964. Mais do que a celebração de uma
data redonda, a reflexão sobre o texto constitucional, suas mutações e forma atual, é oportuna e
necessária em um contexto de ceticismo grave e
difundido sobre os modelos tradicionais da política
representativa.
Páginas: 400
Preço referência: R$ 40,00

Um dos conceitos que aparecem na literatura recente sobre o rural brasileiro é o de “nova ruralidade”. Esta noção, que tem por base a transformação
do rural nas sociedades de capitalismo avançado,
transmite a ideia de um rural reestruturado. O livro
trabalha com a hipótese de que a noção de “nova
ruralidade” se aplica apenas em algumas situações
e espaços específicos no rural brasileiro.
Páginas: 247
Preço referência: R$ 45,00

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

14

R Emiliano Perneta, 332, Curitiba, PR
(41) 3224-1442
Loja Virtual: www.universovozes.com.br
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Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

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

A verdadeira história da Inquisição
Rino Camilleri
A história da Inquisição é bem diferente do que habitualmente
se conta. Os especialistas acadêmicos há muito tempo já
desconstruíram a ‘lenda negra’ imposta sobre aquela instituição
eclesiástica e redimensionaram notavelmente a sua imagem.
Por isso, A Verdadeira História da Inquisição é uma obra didática e esclarecedora.
Páginas: 168
Preço referência: R$ 31,92
Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.com.br

Vozes do Paraná 10
Retratos de Paranaenses
21 personagens QUE FIZERAM E FAZEM A
DIFERENÇA NO PARANÁ:
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
Contatos e vendas com Editora Bonijuris (41) 3323-4020, Hélio Martins (41) 99526-1304 e
Aroldo Murá G. Haygert (41) 3243-2530, ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br

Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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