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Sobre o novo governo
Por uma campanha inovadora, defendendo ideias diferentes, Jair Bolsonaro deve assumir a Presidência. Por
isso, ele deixa incertezas. A começar pela campanha.
Será uma nova era no marketing político? E os desafios,
vai dar conta em encaminhar o país para a superação
da crise, sem dilapidar as riquezas que o Brasil possui?
Pode ele enfrentar a maré da descriminalização do aborto? Temos algumas considerações neste número.
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Editor
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A mística presente nos
quatro elementos
“Tudo no Universo compreende a
combinação de ar, terra, água e fogo”.
(Empédocles)
Antonio Celso Mendes (*)

E

MPÉDOCLES de Agrigento, filósofo grego
pré-socrático que viveu no século V AC,
concluiu que tudo no Universo compreende
a combinação de ar, terra, água e fogo. Antes do advento da química moderna, esta teoria reinou
soberana entre os pensadores antigos, de Aristóteles a
Tomás de Aquino e representa uma forma incipiente de
fazer ciência, com base apenas em observações sensíveis, a categorização imediata de aspectos visíveis, mas
nem por isso, carentes de eficácia explicativa.
Dessa forma, com fundamento no princípio esotérico
que reza: tudo que está embaixo possui correspondência com que está em cima, é possível o estabelecimento
de algumas analogias simbólicas entre os quatro elementos estabelecidos por Empédocles e as quatro divindades que governam o mundo da fé e da religião: Pai,
Filho, Espírito Santo e os milagres da Santíssima Mãe de
Deus, Nossa Senhora. Estas analogias, como evidente,
não são relações físicas, mas constituem sobretudo ressonâncias mórficas e, portanto, virtuais.
Assim, o ar se assemelha ao Universo do Pai, causador do primitivo ambiente cósmico que, segundo os
cientistas, deu origem a tudo o que existe, um processo cíclico que transformou o caos em cosmos, depois
do Big Bang. É o ar em movimento o indutor primitivo
que dá origem às galáxias e estrelas, o substrato físico
do multiverso. Foi o carismático profeta ELIAS que, no
monte Horeb, encontrou Deus na brisa suave do vento,
ou seja, uma revelação mística do ar (1Reis 19:11,14).
O segundo elemento de Empédocles, a Terra, corresponde ao mundo do Filho, que descendo do céu,

encarnou-se como ser humano (de humus, terra), para
salvar a humanidade transgressora das leis de Deus.
Sofreu como os humanos para resgatar os defeitos da
maldade. Aqui, a perspectiva é teológica, a redenção
do mundo criado para a glória do Filho Salvador.
O terceiro elemento de Empédocles é o fogo, a imagem viva do Espírito Santo, que acende no coração das
pessoas a luz divina da salvação, a graça dada a cada
um de participar das verdades da redenção. Vivendo a
dialética das contradições, é a força de superação de
todos os males e sofrimentos, pela virtualidade de sua
graça. O Espírito Santo é o espelho de nossa consciência, a firmeza de nossa fé e a certeza de que tudo
tem um sentido, apesar dos sofrimentos causados pela
necessidade das leis naturais.
O quarto elemento é a água, o caminho que fertiliza
a terra, similar às graças de nossa mãe celeste, corporificadas nas aparições de Nossa Senhora em Lourdes, em
Fátima, Nossa Senhora do Rocio e em tantos outros lugares, verdadeiros testemunhos de milagres concedidos
a todas as pessoas dotadas de fé e devoção. Bernadette
Soubirous testemunhou a revelação de Maria em uma
caverna subterrânea, Nª Sra Aparecida foi pescada de
um rio, confirmando suas graças a partir da água. Nª
Sra do Rocio é o orvalho salvador que livra o povo de
sua peste.
Ainda mais, a água, como Nossa Senhora, é elemento recorrente no processo da Revelação, desde Moisés,
que foi encontrado às margens de um rio; também, na
salvação depois do dilúvio, na transposição do rio Nilo
e outras ocasiões cruciais da manifestação libertadora
de Deus. Como a água, Nª Sra, aplaca o secume de nossa fé, mantém a vida e supre nossas carências de Deus.
Por isso, ela se constitui como origem de graças especiais, mantendo vivas as certezas do poder de Deus.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, é
professor do curso de Direito da PUCPR e membro da Academia Paranaense
de Letras. Autor de “Introdução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br
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orientação psicológica

Importante ou
essencial?
Edmilson Fabbri

P

erdemos tanto tempo de nossas preciosas vidas com coisinhas, valorizando situações
ou pessoas que não merecem,
que se fizéssemos um balanço, veríamos
o quanto de horas, dias, e até meses,
quando não anos, já desperdiçamos por
conta de coisas, situações ou pessoas
que achávamos importantes, e depois
percebemos quão banais foram.
Para evitarmos novos desperdícios de
tempo bom para nós, devemos ter sempre em mente a seguinte questão: "Talvez
isso seja importante, mas será essencial?"
com essa pequena indagação separaríamos o joio do trigo e pararíamos de super
valorizar o que não merece.
Num tempo em que a busca pela felicidade é algo quase obrigatório, parece um contra senso andar-se na contra
mão disso, irritando-se e magoando-se
por coisas importantes mas não essenciais, também chamadas de bobagens.
Lembrem-se, não saber controlar as
emoções é quase tão prejudicial quanto
não tê-las.

Sêneca já nos discorreu sobre a brevidade da vida, trabalhando sobre a essencialidade das coisas. Esse deveria ser o
divisor de águas na vida das pessoas.
Discutimos no trânsito, valorizamos
comentários de pessoas fofoqueiras, nos
irritamos com nossos familiares por pequenas questões e, ti ti ti daqui e ti ti ti de
lá, afinal queremos ter razão ou ser felizes? Disso depende a separação do que é
importante para o que é essencial.
Percebem o quanto essa mudança de
atitude pode mudar vidas? Tirar-nos de
um patamar e jogar-nos em outro?
É claro que essa percepção só vem
com o tempo. Normalmente trazida pelos primeiros cabelos brancos, fruto de
avaliações que deveríamos fazer constantemente de nosso histórico, seguindo
o conselho de Sócrates: "Uma vida bem
vivida é uma vida examinada".
Já se perguntaram porque temos tanta depressão hoje em dia? Tirando os
aspectos genéticos e algumas outras situações que merecem tratamento medicamentoso, tem muita gente tomando
medicamentos por valorizar coisas que
as levam a situações depressivas, com
muito pouca resposta à medicação, pois

a questão principal nesses casos é mudar
a perspectiva, rever conceitos e tomas
novos rumos.
Tanya Luhrmann, antropóloga da Universidade de Stanford nos EUA, corrobora com esse pensamento quando diz:
"Damos muitos remédios às pessoas, tem
muita tristeza comum sendo tratada com
medicação como se fosse depressão".
Vale lembrar também, que as coisas
já foram piores, lembrem-se que Freud já
foi usuário e entusiasta de cocaína, receitando, inclusive, para seus pacientes
com tristeza recorrente.
A serotonina que já foi a superstar anos
atrás, sendo que todos queriam elevar os
seus níveis, já é questionada em função
de que nem todo cérebro deprimido tem
baixa de serotonina.
Antes de valorizarmos o desequilíbrio
químico deveríamos valorizar a capacidade de reação das pessoas, desde que

bem estimuladas e orientadas. A Programação Neurolinguística mostrou-se uma
excelente ferramenta para esse fim.
Afora tudo isso vem o grande vilão de
século, o estresse, com a liberação de
cortisol em excesso alterando a bioquímica do cérebro, facilitando a depressão.
E aqui, reforçamos a questão principal
desse artigo, para diminuir nosso estresse
diário é só pararmos de valorizar o que
nos parece importante e focarmos verdadeiramente no que é essencial.
Assim, tomando essas atitudes e nos
orientando voltados para o essencial, teremos uma possibilidade muito grande
de dependermos menos de médicos e remédios, fazendo da simplicidade motivo
para felicidade.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e cirurgião
geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores do Instituto Ciência
e Fé.
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www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | NOVEMBRO 2018 | 3

meio ambiente

O presidente e
a Amazônia
Desafio é fazer cumprir o Código
Florestal e garantir a gestão das áreas já
atribuídas
Evaristo de Miranda (*)
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A

s eleições presidenciais trouxeram
debates e polêmicas também sobre
ocupação e preservação da Amazônia. Visões alarmistas denunciaram
a iminente devastação florestal, o abandono das
políticas de conservação e a agropecuária como
vetor de devastação. Até a revista britânica The
Economist vaticinou sobre o tema. Mas qual a
situação efetiva da proteção e da preservação da
vegetação nativa no bioma Amazônia? Qual o
papel das políticas públicas na manutenção das
florestas? Qual a parte do mundo rural na preservação?
Pesquisa recente da Embrapa traz respostas objetivas a essas indagações e aponta o real desafio
amazônico do novo presidente da República.

meio ambiente
A PROTEÇÃO DA
VEGETAÇÃO NATIVA

No Brasil, o bioma Amazônia ocupa cerca de 4,2 milhões de quilômetros
quadrados, praticamente a metade do
País (49,4%). Ele engloba Acre, Amapá,
Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima,
além de parte de Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.
As unidades de conservação de proteção integral, como estações ecológicas e parques nacionais, são 204 no
bioma Amazônia e totalizam uma área
superior a 76 milhões de hectares. Elas
recobrem 18% do bioma, excluem a
presença humana e não admitem nenhuma atividade produtiva. Reservas
extrativistas e de desenvolvimento sustentável não fazem parte desse conjunto de proteção integral.
Também há 330 terras indígenas legalmente atribuídas no bioma Amazônia, sob a gestão da Funai. Elas totalizam
quase 107 milhões de hectares e recobrem 25,4% do bioma.
Existem sobreposições entre as 534
áreas atribuídas a meio ambiente e povos indígenas. Descontadas as sobreposições, elas totalizam 171,5 milhões de
hectares de áreas protegidas e 40,8% do
bioma.
As áreas militares, cadastradas com
florestas nacionais, totalizam cerca de
2,7 milhões de hectares e 0,6% do bioma
Amazônia. No total, unidades de conservação integral, terras indígenas e áreas
militares protegem hoje 174,2 milhões
de hectares ou 41,4% do bioma.

A PRESERVAÇÃO DA
VEGETAÇÃO NATIVA

Até o advento do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a contribuição dos
agricultores, pecuaristas e extrativistas
à preservação ambiental na Amazônia
era subestimada e pouco conhecida.
Criado e exigido pelo Código Florestal
(Lei 12.651/12), esse registro eletrônico
obrigatório tornou-se um relevante instrumento de planejamento agrícola e socioambiental.
Até agosto de 2018, no bioma Amazônia registraram-se no CAR mais de
468 mil imóveis rurais, incluindo reservas extrativistas e de desenvolvimento sustentável. A Embrapa Territorial
analisou esse big data geocodificado.
E mapeou com dez metros de detalhe
a área dedicada à preservação da vegetação nativa em terras extrativistas e
de agropecuária, em cada imóvel rural, município, microrregião, estado e
no bioma (www.embrapa.br/car). Uma
área total de 103,1 milhões de hectares
está dedicada à preservação da vegetação nativa pelo mundo rural. Isso corresponde a 24,6% do bioma Amazônia
e a 64% da área dos imóveis. Ou seja,

É preciso fiscalizar e fazer cumprir o Código Florestal

o mundo rural preserva, em meio às
suas atividades produtivas, um quarto
do bioma Amazônia e dois terços de
seus imóveis.

e à agropecuária, sem acesso logístico.
Em boa parte, trata-se de terras devolutas.

UM BIOMA PROTEGIDO E
PRESERVADO

Mesmo diante da hipótese muito
pouco provável de uma futura ocupação integral dessas áreas pelo mundo
rural, o Código Florestal já impõe o
limite de 20% para uso e exploração
(desmatamento legal). A área de reserva
legal prevista para a vegetação nativa é
de 80%. Assim, cerca de adicionais 67

Em resumo, as 534 áreas de proteção
mais estrita (unidades de conservação
integral e terras indígenas) totalizam
171,5 milhões de hectares e alcançam
40,8% do bioma Amazônia. Com as
áreas militares essa porcentagem chega
a 41,4%. Em mais de 468
mil imóveis rurais, pelos
dados do CAR, as áreas dedicadas à preservação da
vegetação nativa totalizam
103,1 milhões de hectares
ou 24,6% do bioma.
O total de áreas legalmente protegidas e preservadas, devida e detalhadamente mapeadas, é de
277,3 milhões de hectares,
66,1% ou dois terços da
Amazônia. Para o mundo
rural e para os órgãos governamentais, isso implica
um grande custo operacional e patrimonial, ainda por
calcular.
Sem descontar áreas urbanas e de mineração, cuja
dimensão é muito pequena
em relação ao total da região, existem ainda cerca
de 83,8 milhões de hectares
passíveis de ocupação no
bioma Amazônia. Em sua
maioria, são áreas inundáveis, superfícies hídricas do
Rio Amazonas e terras pouco propícias ao extrativismo

O REAL DESAFIO

milhões de hectares, ou 16% da região,
já estão prévia e legalmente destinados
à preservação, por exigência do Código
Florestal.
O País já abriu mão de explorar e
usar 82% do bioma Amazônia, com todas essas áreas legalmente destinadas à
proteção e à preservação da vegetação
nativa. Uma área maior do que a Índia!
Esse fato precisa ser mais bem conhecido e reconhecido. Que outro país no
mundo dedica 3,5 milhões de quilômetros quadrados à preservação? Tente alguém propor essa área em preservação
aos Estados Unidos, ao Canadá, à Rússia ou à China. A proteção ambiental da
Amazônia é um exemplo sem equivalente no planeta, em valores absolutos
e relativos, como atestam documentos
internacionais (IUCN, 2016. Protected
Planet Reports).
O desafio do presidente Jair Bolsonaro
não é criar mais áreas de conservação,
mas, sim, fazer cumprir o Código Florestal e garantir a gestão das áreas já atribuídas, públicas e privadas. E encontrar
meios de cobrar dos beneficiários, urbe
et orbi, pelos serviços ambientais da preservação da nossa Amazônia. Manter a
integridade desse imenso patrimônio
natural, sobretudo em face de atividades ilegais, exige mais recursos e menos
alarme.
(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em Ecologia, é
chefe-geral da Embrapa Territorial; e diretor do Instituto
Ciência e Fé de Curitiba.
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COMUNICAÇão

Imprensa, recados de
uma eleição
Precisamos repensar
nossas coberturas e a
capacidade de dialogar
com a sociedade real

Carlos Alberto Di Franco (*)

R

ecentemente, em reunião
com jornalistas e executivos
do Grupo Rede Amazônica,
fiz o seguinte comentário:
“Um fenômeno chegará ao poder. Sem
partido, sem dinheiro, sem mídia, sem
tempo de televisão e confinado ao quarto de um hospital”. Pois bem, amigo leitor, o candidato azarão, quase folclórico,
subirá a rampa do Palácio do Planalto na
abertura de 2019.
Muitos são os recados dessa eleição
disruptiva: partidos tradicionais, velhos
caciques da política e gurus do marketing, habituados ao conforto das jogadas
previsíveis, estão nocauteados.
Nós, jornalistas, executivos de mídia
e formadores de opinião, devemos fazer uma sincera autocrítica. Precisamos
repensar as nossas coberturas e a nossa
capacidade de dialogar com a sociedade
real.
As mídias sociais, molas propulsoras
da candidatura de Jair Bolsonaro, podem
ser a alavanca para um renovado jornalismo de qualidade. As pautas não estão
dentro das redações ou escondidas nas
nossas idiossincrasias ideológicas. Elas
estão quicando nas ruas, no rosto das
pessoas, no fascínio do cotidiano.
Sentir o cheiro da notícia. Persegui-la.
Buscar novas fontes e encaixar as peças de um enorme quebra-cabeça para
apresentá-lo o mais completo possível.
Dentre as competências necessárias para
exercer um bom jornalismo, algumas parecem ser inatas e, por mais que se tente
aprender, inútil será o esforço. É assim
o tal “faro jornalístico”. Uma capacidade
6

quase inexplicável que alguns profissionais têm de descobrir histórias inéditas,
de furar a concorrência e manter pulsando a certeza de que é possível produzir
conteúdo de qualidade que sirva ao interesse público.

INTITUIÇÃO APOIADA

Nunca se pôs em xeque o papel essencial do instinto jornalístico. Nem eu
pretendo fazê-lo agora. Como já venho
reiterando há tempos neste espaço, apenas essa vibração será capaz de devolver a alma que, por vezes, percebo faltar
ao trabalho das redações. O que quero
é acrescentar um aspecto que julgo importante nesta discussão: na era digital,
a intuição pode e deve ser apoiada pelos
números.
Realidades que pareciam alheias aos
negócios da mídia estão cada vez mais
próximas dos veículos. É o caso do Big
Data. A cada dia os acessos digitais aos
portais de notícias geram quantidades in-
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críveis de dados sobre o comportamento
de nossas audiências, mas ainda não fomos capazes de enxergar o potencial que
há por trás dessa montanha de informação desestruturada.
Nas redações brasileiras multiplicamse as telas coloridas que trazem, minuto
a minuto, indicadores e gráficos mirabolantes. Ao final de um dia de trabalho,
qualquer editor está habilitado a responder quais foram as reportagens mais lidas. Mas e depois disso? Continuamos
incapazes de interpretar adequadamente
todas essas cifras e utilizá-las a favor do
bom jornalismo.

ROBÔS

Não levará muito tempo para que
a tão comentada inteligência artificial
seja incorporada à rotina das redações.
Na Associated Press e em outras agências já são os robôs que geram parte das
notícias sobre os balanços corporativos
e fechamento das bolsas de valores. Um

prato cheio para empresas jornalísticas
especializadas na cobertura do setor financeiro. Mas com isso não quero dar
a entender que, num futuro não muito
distante, as redações poderão prescindir
de seus repórteres. Apenas acredito que
profissionais altamente capacitados deixarão de se dedicar a informações que
podem ser geradas automaticamente,
para contribuírem com reportagens analíticas e contextualizadas. Quem ganha é
o consumidor.
Certo é que os veículos não podem
assistir inermes ao avanço dessas novas tendências. Não podemos repetir a
atitude que tivemos nos primórdios da
internet, quando raras figuras nas redações apostavam que o ambiente multimídia tomaria a dianteira nos negócios.
Também não podemos reproduzir a
postura de meados da década passada,
quando, fechados em nossos paradigmas, observávamos atônitos como o
Google e o Facebook abocanhavam

COMUNICAÇão

parcelas cada vez mais significativas
da verba publicitária.

NOVOS CAMINHOS

Tenho a frequente oportunidade de
conversar com executivos e gestores de
veículos de comunicação, todos eles
responsáveis pelo processo de transição
digital em suas empresas. Vindos de diferentes Estados brasileiros e de alguns
países da América Latina, eles se reúnem
em São Paulo para o programa Estratégias
Digitais para Empresas de Mídia, iniciativa que dirijo no ISE Business School.
Todos eles estão desejosos de encon-

trar novos caminhos de monetização.
Em sala de aula cresce a certeza de que
as verbas publicitárias não retornarão
aos níveis de antigamente e, portanto,
os ingressos deverão ser alavancados
prioritariamente pelo conteúdo digital.
Como tarefa de casa, levam um desafio
nada fácil: olhar para a cobertura de
seus veículos e questionar-se se há valor diferencial naquilo que estão entregando aos seus consumidores. Sabem
que se a resposta for negativa poucas
serão as possibilidades de monetizar
esse conteúdo. Afinal, ninguém pagará
por aquilo que pode encontrar de for-

ma similar e gratuita na rede.

AUDIÊNCIA NO CENTRO

Recebem também a missão de colocar a audiência no centro do processo. Já
não basta que definamos nós o que precisam os consumidores de informação.
É preciso ouvir o que eles têm a dizer.
Felizmente, o ambiente digital rompeu
a comunicação unidirecional que por
muitas décadas imperou nas redações.
O fenômeno das redes sociais estourou
a bolha em que se confinavam alguns
jornalistas que produziam notícias para
muitos, menos para o seu leitor real.

Sou otimista em relação ao futuro das
empresas de comunicação, mas não deixo de considerar que o renascer do nosso
setor será resultado de um doloroso processo. Passará pela construção de uma
identidade editorial sólida, com apoio
da tecnologia que permita escutar a voz
dos consumidores. Mas, antes de tudo,
exigirá uma boa dose de audácia para
dinamitar antigos processos e modelos
mentais que, até este momento, vêm freando as tentativas de inovação.
(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO é jornalista. E-mail:
difranco@ise.org.br
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A perspectiva
teológica do
aborto
Entrevista com Dom Ricardo Hoepers é bispo da Diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

Discurso do bispo Dom Ricardo Hoepers perante as
ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia, no STF

8
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Dom Ricardo Hoepers é
bispo da Diocese de Rio
Grande, no Rio Grande
do Sul. É formado
em Filosofia pela
Universidade Federal do
Paraná e Teologia pelo
Studium Theologicum.
Possui mestrado e
doutorado em Bioética
e Teologia Moral pela
Academia Alfonsiana,
em Roma. Foi professor
universitário na
Faculdade Vicentina, em
Curitiba, e Coordenador
do Curso de Filosofia
da Arquidiocese de
Curitiba. É autor do
livro “Teologia Moral
no Brasil: um perfil
histórico”. Entrevista
dada a Edimar Brígido,
por ocasião da ADPF
442
Edimar Brígido (*)

Dom Ricardo Hoepers é bispo da Diocese de Rio Grande, no Rio Grande do Sul.

D

om Ricardo, queremos
agradecer pela gentileza da
disponibilidade para tratar
de um assunto tão delicado
e complexo. Esperamos que esta entrevista sirva de referencial teórico e reflexivo
para estudantes, pesquisadores e sociedade em geral, estreitando os laços de respeito que fortalecem a democracia.
A sociedade brasileira foi mais uma
vez provocada a discutir o tema do aborto. Desta vez, a matéria chegou a Suprema Corte por meio da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF), sendo alvo de muitas polêmicas.
A relatoria do processo está sob a incumbência da ministra Rosa Weber, que não
tem prazo definido para emitir seu parecer.
A ADPF 442 foi ajuizada pelo PSOL
(Partido Socialismo e Liberdade), assessorado pela Organização ANIS – Instituto de Bioética, que questiona a constitucionalidade da criminalização do aborto,
previsto nos artigos 124 e 126 do Código
Penal de 1940, que configura crime a
interrupção voluntária da gravidez. Tais
dispositivos, argumentam os requerentes,
afrontam postulados fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988,
como a dignidade da pessoa humana, o
planejamento familiar das mulheres e os
direitos sexuais e reprodutivos.
Edimar Brígido - A pretensão é que o
STF exclua do âmbito de incidência dos

dois artigos a interrupção da gestação
induzida realizada nas primeiras 12 semanas, de modo a garantir às mulheres
o direito de interromper a gestação sem
necessidade de qualquer forma de autorização estatal. Gostaríamos de saber
qual é a posição da Igreja Católica a esse
respeito?
Dom Ricardo – Primeiramente eu
quero agradecer o convite. Sempre é
uma honra colaborar na reflexão sobre
esse tema tão importante. A Igreja defende a vida desde a concepção até o seu
fim natural. Do ponto de vista da fé, a
vida é um dom de Deus e fomos criados
à sua imagem e semelhança. Do ponto
de vista humano e social, o direito à vida
é o mais fundamental de todos os direitos e, precisa ser protegido. A CNBB vem
acompanhando com atenção todos os
projetos de leis que se referem à vida e
tramitam na Câmara dos Deputados e no
Senado. Mas, o que está acontecendo é
que muitos temas que seriam do Legislativo estão indo para o Judiciário. Então,
a nossa primeira preocupação é com o
chamado “ativismo judiciário” que vem
colocando em jogo a legitimidade democrática. Não cabe a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente
o direito à vida, assegurando-o a uns e
negando-o a outros, pois essa discriminação seria iníqua e excludente. Quando falamos em início da vida, em concepção, em gestação, estamos falando
de sujeitos, no plural: a mãe, o bebê, o

pai, e todos os demais envolvidos. Vemos claramente nos discursos de defesa
do aborto uma negação de um dos sujeitos: o bebê, frágil e vulnerável, e o mais
necessitado de proteção. O livre arbítrio
só pode ser exercido quando se respeita a liberdade do outro. Aborto vem do
latim e significa “privação do nascimento”: não é o ato de subtrair o direito do
outro e sua liberdade de nascer e viver?
Por isso, quanto mais livre desejam ser
o homem e a mulher, mais responsáveis
eles deveriam se tornar em relação a vida
dos outros, especialmente de seus filhos,
com quem não se trata de uma relação
só de direitos, mas também de deveres.
O nascituro é o ser mais inocente e indefeso que precisa ser salvaguardado pelos
seus genitores e protegido pelo Estado.
Em segundo lugar, gostaria de dizer que
o código penal está em plena harmonia
com a Constituição, que fala da inviolabilidade da vida no Artigo V. Não há
nenhuma contradição em penalizar os
atentados contra a vida inocente, pois
entendemos que é um crime. Como seres
humanos somos constituídos, pela nossa
própria natureza, a proteger e defender a
integralidade do nosso patrimônio genético, bem como a dignidade das gerações
que estão por vir. Não podemos determinar se a vida vale a pena na primeira, na
segunda, na décima segunda semana ou
só na maioridade... pois estaríamos fragmentando a vida humana em pedaços e
negando o “modus operandi” pelo qual
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No momento da fecundação, já há vida. Um novo ser começa a se desenvolver.

nós nos tornamos pessoas no mundo,
nossa essência, nosso modo de ser e de
viver. Enfim, a Igreja sempre será contra
o aborto provocado.
Esse entendimento se aplica também
para os casos previstos em lei e não puníveis, como é o caso do aborto terapêutico (artigo 128, inciso I: realizado
quando não há outro meio de salvar a
vida da gestante), e o aborto sentimental e humanitário (artigo 128, inciso II:
aborto autorizado quando a gravidez é
resultante de estupro)?
Esses casos já receberam uma exceção
jurídica para fins de descriminalização
social, mas na visão cristã a vida é um
bem inviolável e mesmo nos casos mais
extremos, o aborto continua sendo um
atentado contra a vida inocente. Enquanto houver uma alternativa de salvaguardar o precioso dom da vida, devemos
fazê-lo sem hesitar. No caso de anencefalia a Igreja se posicionou claramente
que não é o tempo de vida ou a qualidade da mesma que determina se alguém
pode viver ou não. Há uma sacralidade
na vida que não nos permite determinar
quem vive e quem morre pelas limitações físicas ou neurológicas. Todos têm
o direito de vir à vida, sãos e doentes,
10

frágeis e fortes, com deficiência aparente
ou não... todos merecem viver o tempo
que sua condição física e neurológica
o permita. Há casos em que o risco de
vida da mãe e da criança são eminentes
e, num procedimento para tentar salvar
as duas vidas pode acontecer um efeito
não desejado: a perda de uma das vidas,
ou até das duas. Nesses casos não há nenhuma intenção de aborto provocado,
mas o que chamamos de um duplo efeito. Muitas mães, corajosamente optam
pela vida da criança. A questão da gravidez como resultado do estupro é a mais
delicada, pois envolve um trauma mais
profundo. Mas, mesmo assim não podemos culpabilizar a criança inocente e decretar sua morte duplicando o trauma da
mãe. A experiência de levar a gravidez
até o fim para uma possível adoção vem
sendo uma experiência humanizadora e
menos traumática.
Sobre a perspectiva do aborto na Idade Média, a Declaração sobre o aborto
provocado (Cidade do Vaticano, 18 de
novembro de 1974, n. 7), da Congregação para a Doutrina da Fé, afirma: “É
certo que, na altura da Idade Média em
que era opinião geral não estar a alma
espiritual presente no corpo senão pas-
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sadas as primeiras semanas, se fazia uma
distinção quanto à espécie do pecado e
à gravidade das sanções penais. Excelentes autores houve que admitiram, para
esse primeiro período, soluções casuísticas mais suaves do que aquelas que
eles davam para o concernente aos períodos seguintes da gravidez. Mas, jamais
se negou, mesmo então, que o aborto
provocado, mesmo nos primeiros dias
da concepção fosse objetivamente falta
grave. Uma tal condenação foi de fato
unânime”. A Igreja teria alterado seu
posicionamento a respeito do aborto ao
longo dos séculos?
O trecho citado explica exatamente
que se tratava de uma época de predomínio da casuística para responder os
casos de consciência errônea ou das
espécies de pecados e suas respectivas
penalidades. A Igreja respondia com os
conhecimentos da sociedade de então e
da ciência da época. Mas, a defesa da
vida inocente e a consideração do aborto provocado como falta grave contra
o quinto mandamento, mantiveram-se
incólumes na tradição da Igreja. O que
varia são as interpretações das penalidades, conforme o conhecimento limitado que se tinha em relação ao início
da vida. É importante levarmos em conta

que a medicina fetal e todo o estudo do
desenvolvimento do embrião através do
ultrassom e da imagem só apareceram a
partir do século passado e, portanto, é
algo muito novo na história das ciências.
Mas Hipócrates (460 aC) não precisou
de nenhuma tecnologia para defender a
vida e proibir o aborto, no seu juramento
médico utilizado até hoje. Assim, eu diria
que a Igreja sempre defendeu o início da
vida e tem na sua tradição uma constante
proteção a vida dentro do ventre da mãe,
desde os seus primórdios: “Não matarás,
mediante o aborto, o fruto do seu seio”
(Didaquê, século I).
Os percalços da interpretação sobre o
“início da vida” se deram devido ao limite do conhecimento científico próprio de
cada época. As biotecnologias hoje nos
permitem conhecer cada segundo do
processo gestacional dentro do ventre da
mãe. Dizer que a vida começa na concepção é primeiramente um dado científico, visualizado e comprovado pela
própria medicina fetal. A Igreja, adere,
assimila, avança e corrobora com os dados da ciência, quando essa não fere a
dignidade da vida humana, pois todos
estamos em busca da verdade. E hoje,
se comprova cientificamente que na fecundação ocorre uma explosão de vida
e se inicia um processo ininterrupto de
desenvolvimento de uma nova vida humana completamente original e com um
novo código genético. Eu diria que não
houve alteração na definição da lei moral sobre o aborto, mas sim um aperfeiçoamento de toda sociedade que, aprimorando seus conhecimentos sobre a vida
intrauterina, hoje tem muito mais razões
de salvaguardar e defender a vida humana desde o momento da concepção. E a
Igreja vem procurando superar toda visão
dualista sobre corpo e alma combatendo
as ideologias que tornam a vida humana
descartável numa cultura da morte. Jesus
Cristo nos propõe a verdadeira imagem
de quem realmente somos e para onde
devemos ir: “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância”
(Jo 10,10) e, portanto, a Igreja, corpo de
Cristo, avança ainda mais na defesa incondicional da integralidade, dignidade
e inviolabilidade da vida humana desde
a concepção até seu fim natural.
Então a Igreja utiliza-se tanto de fontes teológicas quanto científicas para
analisar casos como esse?
São Paulo, em sua Carta aos Efésios,
diz que somos uma família e para sermos
arraigados no verdadeiro amor devemos
ser capazes de compreender a largura, o
comprimento, a altura e a profundidade
desse amor... (cf. Ef 3,18). As ciências
nos dão os instrumentos necessários para
compreendermos a largura, o compri-

vida
mento e a altura, isto é, nossas características biológicas, físicas e sociais. Mas,
o ser humano é mais que um amontoado de células, é mais que um organismo vivo, é mais que um ser social. Ele
tem profundidade, isto é, tem alma, e
anseia por valores que não podem ser
mensurados pelos nossos cálculos. Essa
integridade do ser humano, em todas as
suas dimensões, deve ser respeitada e
garantida, desde a concepção até o seu
fim natural. Hans Jonas, filósofo alemão
muito conhecido entre os que estudam
bioética, reflete sobre uma ética do futuro, sobre um princípio de responsabilidade, isto é, uma ética do presente que se
preocupa com o futuro e busca proteger
nossos descendentes das consequências
de nossa ação presente. Portanto, mesmo
que critiquem nossa posição como Igreja
Católica, ou tentem desacreditar nossos
argumentos, o fato é que, mesmo um Estado Laico, não pode anular ou desprezar a base dos valores cristãos que estão
enraizadas no coração do povo brasileiro. E esta fé professada, tem todo o direito de expor seus argumentos, pois tudo o
que cremos e acreditamos parte de nosso sensus fidei (senso da fé), fundada na
Revelação e, da recto ratio (reta razão),
fundada na lei natural.
E quanto a vida das mulheres das camadas mais pobres da sociedade que recorrem ao aborto clandestino? A Igreja
não se solidariza com elas?
A CNBB já se pronunciou várias vezes
denunciando:
“É um grave equívoco pretender resolver problemas, como o das precárias
condições sanitárias, através da descriminalização do aborto. Urge combater
as causas do aborto, através da implementação e do aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente
as mulheres, nos campos da saúde, segurança, educação sexual, entre outros,
especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Espera-se do Estado maior
investimento e atuação eficaz no cuidado das gestantes e das crianças. É preciso
assegurar às mulheres pobres o direito
de ter seus filhos. Ao invés de aborto seguro, o Sistema Público de Saúde deve
garantir o direito ao parto seguro e à
saúde das mães e de seus filhos”. (CNBB
11/04/2017).
A Igreja deve ser a primeira a expressar misericórdia e acolhida àquelas mães
que sofrem o drama das consequências
de um aborto provocado. Os traumas
psicológicos e o peso de consciência decorrentes dessa escolha deixam marcas
profundas na vida da mulher que acabam
buscando ajuda e apoio nas comunidades. Muitas delas se tornam voluntárias
para ajudar outras mulheres a não fazer

O peso do aborto

o mesmo. É necessário apresentar o que
significa para a mulher fazer um aborto, as consequências humanas, afetivas,
psicológicas do ato. O aborto não é uma
conquista, mas é um drama social que
corrói as mesmas raízes da convivência
humana: isso deve ser prevenido com
meios adequados. O Papa São João Paulo II na Encíclica Evangelium Vitae deu
sua mensagem às mulheres, de modo
que pede que não caiam no desânimo
e não abandonem a esperança. As mulheres podem ser as artífices de um novo
olhar sobre a vida humana (Evangelium
Vitae, 99).
Quase sempre o aborto é tratado
como um problema que diz respeito à
mulher. Como a Igreja entende a participação do homem neste processo?
Temos pesquisas que mostram claramente a presença do homem quando
o aborto é espontâneo e, uma ausência
significativa quando o aborto é provocado. Normalmente a mãe fica sozinha na
decisão e nas consequências da mesma.
São muitos os fatores que levam a ausência masculina, desde a falta de uma
educação sexual e familiar até a lascividade de experiências sexuais promíscuas onde os jovens experimentam álcool,
drogas e sexo e, por consequência, as
mulheres não tem ideia de quem seja o
pai. Isso mostra claramente a irresponsabilidade dos homens que fogem de
sua paternidade e, muitas vezes tornam
a mulher objeto de prazer nas relações
casuais e sem compromisso. Uma crian-

ça no ventre da mãe tem um pai. Presente ou ausente o homem precisa ser
responsabilizado e penalizado também
por esse crime.
O que o senhor diria a respeito da posição assumida pelo movimento “Católicas pelo direito de decidir”?
As católicas pelo direito de decidir
usam indevidamente o nome “católicas”
para defenderem uma posição arbitrária
e ideológica que só leva em conta a autonomia da mulher sobre seu corpo. A
coerência está em defender a vida em todas as suas etapas, pois a vida tem uma
dignidade e uma sacralidade que devem
ser respeitadas no mandamento: amar a
Deus sobre todas as coisas e ao próximo
como a ti mesmo” (Mc 12,33) e, um filho no ventre da mãe é o “próximo” mais
próximo de todos.
Dom Ricardo, para encerrar, qual a

Edimar Brígido

sua mensagem para as mulheres do Brasil, de modo especial para aquelas que já
realizaram o aborto?
Em primeiro lugar é necessário “uma
renovada e universal tomada de consciência da dignidade da mulher” (São João
Paulo II, Carta às Mulheres, 29/06/1995,
n.6). Não podemos desconsiderar as consequências de uma sociedade permissiva
que tornou a mulher um objeto e a desclassifica nos seus dons e valores. A mulher precisa ser reconhecida, respeitada
e valorizada na sua peculiar dignidade.
O desígnio de Deus para a mulher é sublime e belo e todos somos responsáveis
por assegurar à mulher toda proteção e
acolhida que merece, especialmente nos
momentos mais difíceis. A Igreja tem
como princípio condenar o pecado e
não ao pecador, assim como fez Jesus:
“Ninguém te condenou? Eu também não
te condeno, vai-te e não peques mais”
(Jo 8,11). Sempre diremos não ao aborto,
pois é um pecado gravíssimo, um atentado contra uma vida inocente. Mas Deus
sempre usa de misericórdia e compaixão
para quem quer retomar o reto caminho.
Portanto, que as mulheres nunca desanimem e nunca se sintam sozinhas. Sempre terá alguém disposto a salvaguardar
mãe e filho. Nenhum dos dois vai sair
prejudicado quando acreditamos que a
vida é dom de Deus e vale a pena cada
segundo que vivemos deste presente que
Ele nos deu.
(*) EDIMAR BRÍGIDO, doutor em Filosofia pela PUCPR.
É professor de Filosofia e Ética na Faculdade Vicentina e
no UNICURITIBA.
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Parceria da Itaipu e ONU
Mudanças Climáticas mostra
hidroeletricidade na COP 24
Binacional vai a Katowice (Polônia) para expor suas melhores práticas no Pavilhão de Soluções da UNFCCC
Imprensa da Itaipu Binacional (*)

D

urante a Conferência das
Nações Unidas sobre as
Mudanças Climáticas (COP
24, em Katowice, Polônia,
de 2 a 14 de dezembro), a Itaipu Binacional será parceria da ONU Mudanças Climáticas (UNFCCC, em inglês) para apresentar as melhores práticas do setor.
Nesta quinta-feira (22), a organização
ligada às Nações Unidas anunciou em sua
página na web (https://unfccc.int/news/
how-hydropower-can-help-climate-action) a parceria com a binacional, apresentada como exemplo de como a energia hidráulica pode prover eletricidade em larga
escala, ao mesmo tempo em que evita as
emissões de gases de efeito estufa.
Localizada na fronteira do Brasil e do
Paraguai, a usina abastece cerca de 15%
do consumo brasileiro de eletricidade
e 86% do paraguaio. Detém o recorde
mundial de geração anual, com 103,1
milhões de MWh gerados em 2016. Para
produzir energia equivalente, seriam necessários mais de meio milhão de barris
de petróleo por dia.
Na apresentação da parceria, a UNFCCC reconhece que, embora projetos
de grandes usinas como a Itaipu apresentem inicialmente impactos ambientais e sociais, no caso da binacional, estes foram compensados pelos cuidados
ambientais na região em torno do reservatório. E a empresa vai além da compensação, atuando em diversas frentes
para o desenvolvimento sustentável das
comunidades localizadas na fronteira
entre os dois países.
Conforme a ONU Mudanças Climáticas, embora a evolução das energias solar e eólica venha sendo o carro-chefe da
transição para uma economia de baixo
12

Sorvedouro da uisna de Itaipu

carbono, a hidroeletricidade permanece
como um dos pilares da matriz energética em algumas partes do globo, como na
América Latina, onde representa mais de
80% da capacidade instalada, de acordo
com a Agência de Energia Renovável Internacional (Irena, em inglês).
É por isso que a fonte hidráulica tem
um papel-chave a desempenhar no
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Acordo de Paris, em que 175 países do
mundo inteiro se comprometeram com a
ação climática, com o objetivo de limitar
o aumento da temperatura global e seus
efeitos mais adversos, como secas e tempestades mais severas.

PARCERIA COM A UNDESA

A empresa estabeleceu a parceria Solu-

ções Sustentáveis em Água e Energia com
o Departamento de Assuntos Econômicos
e Sociais da ONU (UNDESA), em março
de 2018, e lançará uma plataforma para
essa iniciativa durante a COP 24.
O objetivo é construir uma rede
global multi-stakeholder que permitirá incrementar capacidades, diálogos
e cooperação em vários níveis para

sustentábilidade
facilitar a implementação da Agenda
2030, particularmente os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS)
6 (Água Potável e Saneamento) e 7
(Energia Limpa e Acessível), que estão
fortemente conectados com o ODS 13
(Ação Climática).
“As mudanças climáticas desafiam governos, empresas e outras organizações
a trabalharem juntas para construir um
futuro sustentável para todos. A Itaipu
entende que deve não apenas que gerar
energia limpa e renovável, mas também
promover a segurança hídrica, a conservação da biodiversidade e o desenvolvimento social no Brasil e no Paraguai”,
afirma o diretor-geral brasileiro da Itaipu,
Marcos Stamm.
“Itaipu é uma parceria binacional que
demonstra que o entendimento comum
entre nações é um fator-chave para construir o caminho para a sustentabilidade e
para reduzir os impactos das mudanças
climáticas”, afirma o diretor-geral paraguaio José Alberto Alderete Rodríguez.
Algumas das iniciativas da empresa
para combater as mudanças climáticas,
promover a segurança hídrica e minimizar impactos sociais no Brasil e no Paraguai são:
•
A preservação de 104 mil hectares da Mata Atlântica nos dois países;
•
A recuperação de bacias hidrográficas ao redor do reservatório, protegendo nascentes e matas ciliares, empregando técnicas de conservação de solos
e incentivando a agricultura sustentável;
•
O pagamento de mais de US$
11 bilhões em royalties aos tesouros nacionais brasileiro e paraguaio, que são
distribuídos aos governos federais, estados e municípios dos dois países;
•
No Paraguai, a Itaipu coordena
o programa Paraguai Biodiversidade, que
busca preservar a diversidade biológica
ligando fragmentos de remanescentes
florestais e promovendo o uso sustentável da terra;
•
A frota da Itaipu é movida quase
que exclusivamente a eletricidade ou a
biocombustíveis, o que evita a emissão
de cerca de 900 toneladas de CO2 equivalente por ano.

/ MCK Theatre

PARCERIAS

Caravanas de turistas visitam as turbinas da usina de Itaipu

EVENTOS DA ITAIPU NA
COP 24

Representantes da Itaipu participarão
dos seguintes eventos sobre energias renováveis e segurança hídrica durante a
Conferência do Clima das Nações Unidas:
•
Cerimônia de lançamento: Rede
Global “Soluções Sustentáveis em Água
e Energia” 4 de Dezembro / 17h40 às

19h10 / Espaço Brasil na COP 24
•
Side event “Soluções sustentáveis em água e energia como resposta
integrada à mudança climática” 5 de Dezembro / 9h30 às 11h / MCK Theatre
•
Side event “Estimulando a biodiversidade a infraestrutura verde baseada em serviços ecossistêmicos para a
mitigação e adaptação à mudança climática” 5 de Dezembro / 18h às 19h30

Sobre as parcerias entre a ONU Mudanças Climáticas e outras partes interessadas
A parceria com a Itaipu faz parte de
uma série de parcerias estabelecidas
pela ONU Mudanças Climáticas com
stakeholders relevantes para apoiar a
ação climática. As parcerias para a COP
24 promovem um envolvimento crescente de outras partes interessadas (organizações não diretamente ligadas à ONU),
conforme previsto na Parceria Marrakesh
para a Ação Climática Global (MPGCA,
em inglês).
A MPGCA foi lançada durante a COP
22 pela Conferência das Partes, explicitamente estimulando a adesão das outras
partes interessadas (incluindo a inciativa
privada) à ação climática, para ajudar na
consecução do Acordo de Paris. Todas
as organizações da sociedade são fortemente encorajadas a incrementar seus
esforços e a apoiar as ações para reduzir as emissões, bem como a fortalecer a
resiliência e diminuir a vulnerabilidade
aos efeitos adversos das mudanças climáticas.

SOBRE ITAIPU:

A Itaipu Binacional é a maior geradora de hidroeletricidade na história,
com mais de 2,6 bilhões de MWh produzidos desde 1984. A usina é resultado de uma parceria entre o Brasil e o
Paraguai e está localizada no Rio Paraná, fronteira entre os dois países. Com
14.000 MW de capacidade instalada,
detém o recorde mundial de produção
anual, com 103,1 milhões de MWh
produzidos em 2016. É responsável
por 15% do suprimento de eletricidade
ao Brasil e 86% ao Paraguai. O alcance de Itaipu, entretanto, vai muito além
da geração de energia, com diversos
projetos voltados ao desenvolvimento
sustentável da região de fronteira entre
os dois países.
(*) Divisão de Imprensa da Itaipu Binacional: imprensa@
itaipu.gov.br

A Itaipu desenvolve veículos elétricos

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.

UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | NOVEMBRO 2018 | 13

Sua Biblioteca

A ERA DA PÓS-VERDADE
Desonestidade e enganação na vida
contemporânea
Ralph Keyes

ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS PARA BEM
CELEBRAR
Frei Alberto Beckhaüser, OFM

Embora sempre tenha havido mentirosos, as mentiras geralmente têm sido contadas com hesitação,
uma pitada de ansiedade, um bocado de culpa,
um pouco de vergonha, e, pelo menos, alguma
timidez. Agora, pessoas inteligentes que somos,
apresentamos razões para manipular a verdade,
de modo que possamos dissimular sem culpa.
Ralph Keyes chama isso de pós-verdade.
Páginas: 312
Preço Referência: R$ 65,00

Este pequeno livro reúne diversos textos escritos
por Frei Alberto Beckhäuser para aqueles que
buscam orientações e informações sobre as celebrações litúrgicas. Por terem sido escritos de forma
independente para diversas ocasiões e tendo em
vista as principais dúvidas que lhe eram enviadas
pelos paroquianos, os textos são objetivos e
foram agrupados de maneira a completarem-se
mutuamente.
Páginas: 128
Preço Referência: R$ 20,00

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

O MENINO QUE TINHA MEDO, MAS MUITO
MEDO
Claudio Martins

A MAMÃE DE JESUS E NOSSA MÃE
Para ler e colorir
Texto: Márcia de Oliveira
Ilustrações: Kelly de Oliveira
De forma simples e dinâmica, este pequeno livro
apresenta para as crianças Maria, a Mãe de Jesus
e nossa. O livro é dividido em duas partes: a
primeira traz um texto ilustrado que narra a vida de
Maria; a segunda repete as mesmas ilustrações,
mas sem o texto, para a criança colorir as imagens
e recontar a história lida.
Páginas: 24
Preço referência: R$ 12,00

O conto apresenta linguagem lúdica, imagens
fantasmagóricas, mas carregadas de humor e
nonsense. A obra proposta é bem recomendada
às crianças, pois trabalha um sentimento universal
que é o medo. Sem culpas, sem lições de moral,
mas com propostas cheias de humor e de fantasia.
Um bom modo de as crianças mergulharem no
universo dos sentimentos desconhecidos, sem
explicação.
Páginas: 32
Preço Referência: R$ 35,80

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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A MORTE DA MEDICINA
Hélio Angotti Neto
Segundo o autor, este livro surgiu do espanto,
do choque em constatar os caminhos que as
ideologias estão a arrastar a tudo e a todos. Seu
diagnóstico é que a Medicina corre sério perigo de
se tornar apenas um instrumento de engenharia
social para atender às demandas puramente ideológicas de uma revolução cultural e ética destinada
a modificar valores, atitudes e comportamentos.
Páginas: 156
Preço Referência: R$ 21,95

O QUE HÁ DE ERRADO COM O MUNDO
G. K. Chesterton
A mente moderna vê-se forçada na direção do
futuro pela sensação da fadiga - não isenta de
terror - com que contempla o passado. Ela é propelida para o futuro. É antes um medo do passado:
um medo não só do mal que há no passado, senão
também do bem que há nele. O cérebro entra em
colapso ante a insuportável virtude da humanidade.
Páginas: 218
Preço Referência: R$ 32,44

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

NOVENA MÁRTIRES PE. MANUEL E COROINHA
ADÍLIO
Padre Antônio Lúcio da Silva Lima (org)

VIA SACRA 2019
De dor transpassada, Maria está junto a Jesus
João Paulo Bedor

Ó Deus de bondade, que vos comprazeis de acudir
às necessidades de vosso povo em atenção aos
méritos dos justos, concedei-nos, por intermédio
de vossos mártires, Pe. Manuel e coroinha Adílio,
a graça que vos pedimos, pois eles foram fiéis na
terra, testemunhando com o próprio sangue sua fé
no Redentor...
Páginas: 53
Preço Referência: R$ 4,00

Verdadeiramente, ó santa Mãe, uma espada transpassou tua alma. Aliás, somente transpassando-a,
penetraria na carne do Filho. De fato, visto que o
teu Jesus – de todos certamente, mas especialmente teu – a lança cruel, abrindo-lhe o lado sem
poupar um morto, não atingiu a alma dele, mas ela
transpassou a tua alma... (São Bernardo)
Páginas: 32
Preço Referência: R$ 1,50

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

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

UMA TRAMA NA HISTÓRIA:
A Criança no processo de escolarização primária nas
últimas décadas do período imperial
Juarez José Tuchinski dos Anjos

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

Teriam as crianças um papel na história da escolarização?
Através da micro-história, este livro procura responder a essa
instigante questão, demonstrando a presença e a ação desses
sujeitos na produção da escola primária brasileira no período
imperial.
Páginas: 287
Preço Referência: R$ 40,00

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

Rua João Negrão, 280-2ºAndar
Curitiba, PR - (41) 3360-7489
http://www.editora.ufpr.br/portal/#

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
21 personagens QUE FIZERAM E FAZEM A
DIFERENÇA NO PARANÁ:

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

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

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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