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A INTERNET 
DO BEM

“Sem a Internet, tem-se a impressão 
de voltar a uma era pré-histórica,” 

diz Dom Odilo P. Scherer
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

COMPORTAMENTO

Acredito que a maioria de 
nossos leitores lembra-se 
do tempo em que para 
tirarem-se fotos eram 

necessárias câmeras fotográficas e, 
principalmente, filmes, 12, 24 ou 36 
poses. Depois vinha o custo da reve-
lação, e, finalmente, a organização 
das mesmas em álbuns, devidamente 
identificados: casamento, aniversários, 
viagens e muitas poucas outras coisas 
mereciam registros fotográficos, até 
porque nunca estávamos preparados 
para essa tarefa. Ninguém ia a um res-
taurante com uma “Cannon” pendu-
rada no pescoço, tipo turista japonês, 
para fotografar o prato pedido antes de 
degustá-lo. Seria motivo de chacota. A 
que ponto de desenvolvimento chega-
mos nos dias de hoje, hein?

Bem, tirar fotos, então, exigia 
momentos especiais, razões lógicas 

que tinham um porquê. Selfies?? 
Não me lembro de ter feito nenhu-
ma e nem que tenha visto alguém 
fazendo-a. Seria muito complicado 
e praticamente sem sentido.

Veio então, a revolução avassa-
ladora das câmeras dos celulares, e 
aí, todo mundo virou turista japonês. 
Fotografa-se tudo, de todas as formas 
e para todos os gostos. O impor-
tante é registrar para a posteridade. 
Que posteridade? Que posteridade 
merece aquela foto do sanduíche 
com aquele hambúrguer gordurento, 
cheio de batatas fritas em volta? Por 
isso, não se revelam, ficam ali, guar-
dadas na memória. De quem? Do ce-
lular. Eis aí o grande problema, nos-
sas memórias tem ficado superficiais. 
Transferimos os registros para a câ-
mera e abrimos mão da responsabili-
dade de guardarmos as imagens em 
nossa própria memória. Tanto faz se 
é o hambúrguer ou o nascimento de 
nosso primeiro filho. Automatizamos 
o ato de fotografar. Banalizamos esse 
ato, em assim sendo, não prestamos 
atenção nos detalhes do que estamos 
fotografando, apenas fotografamos 

e está registrado. Sem os detalhes 
nosso cérebro tem dificuldades para 
criar memória perene, o que dificulta 
muito o seu acesso quando necessi-
tamos relembrar.

Pois bem, ninguém é contra o 
progresso, mas convenhamos, desde 
que não nos prejudique. Solução? 
Podemos continuar fotografando 
tudo e todos, da pulga do cachorro 
ao sorriso mágico da vovó. Porém, 
antes da foto, olhemos bem para o 
objeto ou a pessoa a ser fotografada. 
Vislumbremos bem seus detalhes e, 
principalmente, percebamos a im-
portância que aquele momento me-
rece se estiver sendo especial. Pode 
ser, então, que até a Monalisa sorria 
mais largo para você, em agradeci-
mento à sua atenção e admiração 
antes de fotografá-la.

Bem, agora vou encerrando por 
aqui pois chegou minha salada. Vai 
dar uma foto linda. O quê? Acharam 
que eu não era deste planteta??

(*) 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.

Muita foto, 
pouca memória

EDMILSON FABBRI (*)

“Fotografa-se tudo, 
de todas as formas e 
para todos os gostos. O 
importante é registrar 
para a posteridade. 
Que posteridade? 
Que posteridade 
merece aquela foto do 
sanduíche com aquele 
hambúrguer gordurento, 
cheio de batatas fritas 
em volta?”

INTERNET DO BEM, OU DO MAL?
Quando a TV se popularizou, grupos religio-

sos mais rígidos condenaram-na como sendo do 
“mal”. Hoje, mais de meio século depois, esses 
mesmos grupos descobriram que a TV pode ser 
uma arma poderosa para o evangelismo e usam-
na em todas as oportunidades possíveis.

O mesmo processo está acontecendo com as 
mídias sociais: Começou sendo uma poderosa 
arma de aproximação de pessoas, mas logo se 
viu invadida de todo lixo social, influenciando ten-
dências para o “mal”, chegando ao clímax com 
as Fake News (declarações, falsas notícias, etc.) 
que difamam e destroem pessoas, principalmen-
te políticos, e levam usuários desavisados a con-
clusões errôneas ou armadilhas destruidoras.

Dom Odilo Scherer, Cardeal de São Paulo, faz 
um apelo lúcido sobre o assunto. Não se resolve 
a questão tentando negar a tecnologia que hoje 
toma conta da humanidade. O ideal é cada um 
usá-la para o “bem”, usar para aproximar pesso-
as, formar comunidades de apoio. Vale a pena ler 
suas recomendações.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

A contemplação do Universo 
como um todo, em todas as 
suas manifestações, se nos 
apresenta como um grande 

espetáculo de processos comunicativos, 
desde o mundo primitivo das micropar-
tículas, passando pelo mundo vegetal e 
da vida, até atingir a inteligência huma-
na. Assim cada dimensão da Natureza 
se resume em formas de intercâmbio de 
experiências compartilhadas, cada qual 
contribuindo à sua maneira. 

Como as ciências atuais têm verifica-
do, o universo da microfísica manifesta 
variados processos de relacionamento, 
desde os saltos quânticos de intercâm-
bio energético, ora como partículas, ora 
como ondas, permitindo que a inteligên-
cia humana explore todas as suas poten-
cialidades de comunicação à distância, 
permitindo o surgimento de tecnologias 
revolucionárias na forma de processar 

informações.
Agora mesmo estamos veri-

ficando um momento de gran-
des transformações no campo 
da internet, com o advento de 
uma quinta geração em rede 
universal de comunicação 
(5G), o que permitirá uma re-
volução nunca antes imagina-
da pelo homem em termos de 
contato midiático.

TROCAS DE 
EXPERIÊNCIAS

Do mesmo modo, o mundo 
biológico é outra dimensão 
notável de trocas de experiên-
cias no mundo das comunica-
ções, desde a vegetação das 
árvores e seus processos de 
fotossíntese, até a autofagia 
dos animais inferiores em sua 
luta pela sustentação de suas existências, 
confirmando um processo aparente de 
aleatoriedade, intrínseco em sua marcha 
evolutiva. 

Em nível superior, na dimensão huma-
na, os processos comunicativos se tor-
nam imbuídos de propósitos conscien-
tes, no sentido de atingir algo além dos 
determinismos naturais, dotados que são 
de criatividade, racionalidade, sentimen-

to e liberdade, características de ação 
não existentes nas dimensões inferiores, 
presentes nelas de uma forma apenas 
instintiva, inconsciente, como expressou 
BERGSON. 

Finalmente, a experiência humana 
vive ainda as formas de comunicação 
transcendentes, espirituais e místicas, 
através das quais o ser humano atinge a 
plenitude de suas aspirações, mantendo 

formas de comunicação com um mun-
do superior, cheio de graça e alegria, no 
qual o Espírito se conscientiza de si mes-
mo, manifestando-se como inspiração, 
consolo e amor. 

(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direi-
to 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: antcmen-
des@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br

O espírito gosta de se comunicar
O mundo biológico é outra 
dimensão notável de trocas 
de experiências no mundo 
das comunicações.

Antonio Celso Mendes (*)
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A noite de terça-feira (28/05) co-
meçou com muita emoção para 
os mais de 200 convidados da 
Editora Ave-Maria na celebra-

ção dos 60 anos da primeira Bíblia Católica 
do Brasil e 121 anos de existência da edito-
ra. O encontro, que reuniu o alto clero da 
Igreja Católica e todos os amigos, parceiros 
e colaboradores desta casa editorial, acon-
teceu na Academia Paulista de Letras e foi 
celebrado com 
muita emoção 
e história. Padre 
Luís Erlin, dire-
tor-presidente e 
autor de grandes 
obras publicadas 
pela Ave-Maria, 
fez a abertura 
do evento e des-
tacou: “Foi em 
1959, em um dia 
como hoje, por-
tanto há 60 anos, 
que a editora pre-
senteou a igreja no 
Brasil com o maior de todos os bens, com 
o tesouro dos tesouros, a publicação da pri-
meira Bíblia Católica completa em nosso 
país. (...) Desde então, a nossa Bíblia, digo 
nossa, foi ganhando espaço nos lares cató-
licos. Quando se fala em Bíblia Católica, 
logo se pensa na Bíblia da Ave Maria”, na 
sua fala muito emocionada.

Neste encontro muito aguardado por to-
dos, foram homenageadas diversas pessoas 
que fizeram parte desta trajetória: Dom Odi-
lo Pedro Scherer, Dom Fernando Figueiredo, 
Ir. Hely Vaz Diniz, Pe. Zezinho, Mauricio de 
Sousa, Padre Eduardo Dougherty & Ir. Luiza 
Tecilla, Padre Marcelo Rossi, Dunga, Padre 
Alberto Gambarini, Mons. Jonas Abib, RCC 
Brasil, Moysés de Azevedo & Emmir No-

gueira - Shalom, Paulo Rosemberg, Livraria 
Agnus Dei e Sr. Aguinaldo Viola.

MENSAGENS
A editora recebeu mensagens de carinho 

dos homenageados Monsenhor Jonas Abib 
(Fundador da Comunidade Canção Nova) e 
Pe. Marcelo Rossi, que não puderam com-
parecer. Foi uma noite histórica, um marco 
para a Igreja Católica no Brasil. Fato curioso, 

durante o evento 
muitos convida-
dos exibiram seus 
primeiros exem-
plares desgasta-
dos de tanto uso.

Uma celebra-
ção que valori-
zou todo o esfor-
ço que a editora 
e sua equipe ti-
veram em 1959 
para levar aos 
cristãos brasilei-
ros traduções da 

Bíblia Católica do 
Brasil - que é considerado até hoje o país 
que tem mais católicos do mundo.

"Por coincidência, uma feliz coincidên-
cia, o nosso estúdio, Mauricio de Sousa 
Produções, também está fazendo 60 anos. 
(...) Eu fico muito orgulhoso de estar aqui 
sendo homenageado pelo trabalho que 
nós, felizmente, com muita satisfação, esti-
vemos produzindo os desenhos, as ilustra-
ções, primeiro do catecismo que é o livro 
mais vendido de todos os tempos da Tur-
ma da Mônica (...)" - Mauricio de Sousa.

Veja a Mensagem do Monsenhor 
pe. Jonas Abib (fundador da co-
munidade Canção Nova) – https://
www.you tube . com/wa t ch ? t ime_
continue=6&v=vuUGlDAGXbg [1]

Evento dos 60 anos da primeira 
Bíblia Católica do Brasil fez 
história na capital paulista
Mauricio de Sousa, Dom Odilo entre outras personalidades foram homenageados no evento 
da Editora Ave-Maria

Pe. Jonas Abib (fundador da comunidade Canção Nova)

FOTOS

Aqui estão fotos de alguns participantes do evento.

Pe. Luiz Erlin - diretor-presidente e autor de 
grandes obras publicadas pela Ave-Maria

Dom Odilo, cardeal brasileiro e nono bispo de 
São Paulo, foi homenageado

Maurício de Sousa também foi homenageado

Dom Fernando Figueiredo, frade franciscano 
e bispo católico brasileiro
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Pai nosso  
poético-filosófico
ACMENDES

Pai Nosso Transcendente
Criador do Universo Emergente
Vós sois também imanente
Em nosso espírito consciente

Acolhei nossos pedidos 
insistentes
Dando-nos as graças de que 
somos carentes
Tornai nosso coração ardente
De amor por toda a gente

A CNN Brasil escolheu a Ave-
nida Paulista, 1374, para se-
diar os estúdios e escritórios 
do novo canal de notícias 

em São Paulo.
A instalação conta com quatro mil 

metros quadrados de área útil, posicio-
nada em mezaninos que ficam de frente 
para a Avenida Paulista.

No passado, o prédio foi sede do anti-
go Banco Real, e, recentemente, passou 
por um retrofit - processo de moderni-
zação. A área estará integrada à Cidade 
Matarazzo, um grande complexo de la-
zer e de entretenimento que vai revitali-
zar toda a região. Também está próxima 
de famosos edifícios brasileiros, como o 
do MASP e da FIESP.

Empresas de arquitetura, engenharia, 
tecnologia e cenografia já trabalham nos 

projetos dos escritórios, do parque tec-
nológico e dos estúdios de onde serão 
ancorados os programas da CNN Brasil.

"O lugar que escolhemos para a CNN 
Brasil foi estratégico", afirma Douglas Ta-
volaro, founder e CEO da empresa.

"Queremos fazer parte do dia a dia 
dos brasileiros e estar integrados com 
público. Por isso optamos 
por estar no centro pulsante 
e cartão postal da maior ci-
dade do país, próximos das 
pessoas", completa.

Em breve, serão anun-
ciadas as localizações das 
redações da CNN Brasil no 
Rio de Janeiro e em Brasília.

SOBRE A CNN 
BRASIL

A CNN Brasil é conduzi-
da por um grupo brasileiro 
de mídia, baseado no acor-
do de licenciamento de mar-
ca estabelecido com a CNN 
International Commercial 
(CNNIC), que abrange o 
acesso a certas proprieda-
des, incluindo conteúdo da 
CNN International.

O canal de notícias 24 
horas estará disponível no se-
gundo semestre de 2019 para 
assinantes da TV paga e tam-
bém nas plataformas digitais.

Fonte: (Spokesman 
Comunicação - Assessoria de 
Imprensa) - (Fotos divulgadas 
pela CNN Brasil)

CNN Brasil 
anuncia sua 
sede no país
Será na Avenida Paulista, São Paulo. Veja as 
primeiras imagens

A CNN Brasil está localizada na Av. Paulista, São Paulo, proximo ao MASP e o prédio da FIESP
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REDES SOCIAIS

Rede para 
conectar 
pessoas

 
A internet deve servir para promover 
a partilha e formar verdadeiras 
comunidades humanas
Dom Odilo P. Scherer (*)
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Nem dá para imaginar hoje 
como seria um mundo 
sem internet. O seu em-
prego está em toda parte: 

nas novas formas de comunicação, no 
armazenamento e manuseio de dados, 
na pesquisa científica, nos ambientes de 
educação e lazer e nos mais diversifica-
dos âmbitos do trabalho e das ocupações 
cotidianas. Sem a internet, tem-se a im-
pressão de voltar a uma era pré-histórica. 
E nem faz tanto tempo que essa tecnolo-
gia se popularizou!

O seu emprego na comunicação, ao 
mesmo tempo que tende a submergir o 
usuário numa avalanche de mensagens, 
deu-lhe a possibilidade de se tornar um 
comunicador autônomo, num mundo 
que parece não reconhecer fronteiras 
de nenhum tipo, nem mesmo éticas. A 
rede é uma praça atraente e democráti-
ca, onde é possível dar espetáculo bonito 
e também esconder-se atrás de máscaras 
e atirar pedras nos outros frequentadores 
deste convívio midiático. Haverá uma 
proposta humanizada e ética para o uso 
da rede?

Em diversas partes do mundo, tra-
çam-se linhas para o uso humanizado 
da internet e um convívio ético na rede. 
Não é necessário invocar logo alguma 
forma de censura. Mas pensemos nos 
malefícios causados pela maré invasi-
va, fora de quaisquer padrões éticos e 
morais, de notícias falsas, difamação de 
pessoas, ataques destrutivos, chantagens 
e propostas extorsivas contra pessoas e 
instituições! Pensemos nas consequên-
cias comportamentais para os usuários 
obsessivos, enredados de tal forma na 
net que já não conseguem mais inte-
ragir de maneira serena com o mundo 
real nem relacionar-se com pessoas em 
carne e osso!

NENHUMA CONDENAÇÃO
O papa Francisco manifestou-se di-

versas vezes sobre o uso da internet e 
das mídias sociais. Nenhuma condena-
ção em relação à tecnologia: ele alerta 
para os malefícios do uso inadequado 
dela e propõe pistas para que a rede 
contribua para o encontro de pessoas, 
a solidariedade e os valores que edifi-
cam o convívio humano. Em sua recen-
te mensagem para o Dia Mundial das 
Comunicações Sociais, celebrado pela 
Igreja Católica no dia 2 de junho, ele 
pediu que as comunidades midiáticas 
contribuam para formar comunidades 
humanas.

A internet abriu possibilidades extra-
ordinárias de acesso à informação, ao 
saber e à comunicação; mas ela tam-
bém está se revelando como “um dos 
locais mais expostos à desinformação 
e à distorção consciente e pilotada dos 

fatos e relações interpessoais, a ponto 
de, muitas vezes, cair no descrédito”, 
alerta o papa. O uso da rede propicia 
a interação ágil entre pessoas e institui-
ções, mas ela também é usada para ma-
nipular dados pessoais com objetivos 
nem sempre honestos. E as comunida-
des de redes sociais não são, necessa-
riamente, comunidades humanas. Com 
frequência, agregam indivíduos que se 
reconhecem por interesses e argumen-
tos frágeis e sem relação pessoal. Muitas 
vezes, a comunidade na rede funda-se 
em preconceitos, na contraposição a 
outros grupos, acabando por fomentar a 
polarização e o ódio.

PESSOAS ENVOLVIDAS

A imagem da rede, feita de muitos 
nós e conexões, traduz bem a trama 
variadíssima de possibilidades e rela-
ções que essa tecnologia proporcio-
na. Ocorre que na rede não circulam 
apenas dados, mas estão envolvidas 
pessoas; portanto, ela precisa ser hu-
manizada e agregar as características 
das comunidades humanas e das rela-
ções com pessoas reais. “Uma comu-
nidade é tanto mais forte quanto mais 
ela for coesa e solidária, animada por 
sentimentos de confiança e empenhada 
em objetivos compartilháveis”, escreve 
Francisco. Uma rede verdadeiramen-
te humana e solidária requer a escuta 
recíproca e o diálogo baseado no uso 
responsável da linguagem. Requer ca-

racterísticas semelhantes àquelas das 
comunidades feitas de encontros pes-
soais, onde se convive e interage, de 
maneira realista, com a pluralidade de 
pessoas e situações.

A internet proporciona oportunidades 
para o encontro com os outros; mas ela 
também pode ser como uma teia de ara-
nha, que funciona como armadilha para 
capturar, levando ao isolamento e ao 
fechamento das pessoas em si mesmas. 
Adolescentes são, certamente, os mais 
expostos a esse risco, na ilusão de que 
os seguidores na web significam amigos 
e até confidentes, que podem satisfazer 
plenamente a necessidade do contato e 
da interação com outras pessoas. Podem-
se formar legiões de eremitas sociais, en-
redados o tempo todo em contatos midi-
áticos, mas incapazes de olhar nos olhos 
e de trocar duas palavras com as pessoas 
próximas. Isso representa um enorme de-
safio para a educação, e não apenas para 
crianças e adolescentes.

MEMBROS UNS DOS 
OUTROS

Francisco recorre à metáfora do cor-
po e dos membros para sugerir o uso 
construtivo e responsável da internet, 
sobretudo das mídias sociais. No con-
vívio social, ocorre como no corpo 
humano: os muitos membros, órgãos 
e funções existem em vista do bem do 
corpo. Nenhum membro age contra o 
bem do corpo inteiro, a não ser num 
organismo enfermo. Na comunidade 
humana, somos membros uns dos ou-
tros e contribuímos para um organismo 
social sadio. A metáfora do corpo e 
dos membros fala de nossa identidade 
antropológica de pessoas, que se fun-
da sobre a comunhão e a alteridade. 
O outro não deve ser visto como um 
potencial concorrente, adversário ou 
inimigo a ser vencido ou eliminado. 
Ainda que o fosse, deveria ser trata-
do, mesmo assim, como pessoa digna 
do mesmo respeito que reivindicamos 
para nós mesmos.

A internet oferece infinitas possibi-
lidades para tecer relações humanas. 
Como em tudo, depende do uso que 
dela se faz e, portanto, da responsa-
bilidade ética de cada um e da socie-
dade, como um todo, que não pode 
deixar este poderoso instrumento ser 
desviado para usos que se voltem con-
tra a própria sociedade. A rede não 
deve servir, neste caso, para capturar 
e aprisionar, mas para promover o en-
contro de pessoas livres, a partilha e a 
formação de verdadeiras comunidades 
humanas.

(*) DOM ODILO P. SCHERER é cardeal-arcebispo de 
São Paulo

O papa Francisco alerta para os malefícios do uso inadequado das mídias sociais e propõe 
pistas para que a rede contribua para o encontro de pessoas.

Uma rede verdadeiramente humana e solidária requer a escuta recíproca e o diálogo baseado 
no uso responsável da linguagem.
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COMUNICAÇÃO

Bolsonaro não morre de amores pela imprensa. É um 
fato. Parece acreditar, equivocadamente, que as redes 
sociais são a bola da vez. Esquece que a agenda pú-
blica continua sendo determinada pelas empresas jor-

nalísticas tradicionais. O que você conversa com os amigos, goste 
ou não, foi sussurrado por uma pauta de jornal. As redes sociais 
reverberam, multiplicam. Mas o pontapé inicial é dado por uma 
reportagem. Bolsonaro precisa conversar com a mídia. As críticas 
aos governantes, mesmo injustas, fazem parte do jogo.

Creio, no entanto, que Bolsonaro tem enviado mensagens pa-
cificadoras. O café da manhã do presidente da República com 
jornalistas foi uma boa iniciativa. Estive num deles. O papo foi 
solto. Começou às 8h30 e esticou-se até as 9h30. Foram feitas 
perguntas incômodas, algumas com contundência, e o presiden-
te respondeu numa boa. Eu mesmo questionei o distanciamento 
do presidente da mídia e sua obsessão pelas redes sociais. Ele 
reconheceu o equívoco de algumas “caneladas” e manifestou o 
desejo de conversar. Acho, sinceramente, que há um empenho de 
abertura. Alguém se lembra quantas coletivas de imprensa foram 
dadas no longo reinado de Lula e Dilma?

Mas nós, da imprensa, talvez ressentidos pelo estilo polêmico 
do presidente, sobretudo pela agressividade dos seus filhos, não 
estamos captando os sinais do governo. Por isso temos sido exces-
sivamente críticos com uma administração que está nos começos 
e carregando uma herança para lá de incompetente, corrupta e 
irresponsável. Um governo só pode ser avaliado depois que se 
constate se as coisas melhoraram ou pioraram em consequência 
das decisões que pôs em prática. Tem gente séria trabalhando: 
Paulo Guedes, Sergio Moro, Tarcísio Gomes de Freitas e general 
Heleno, entre outros. O porta-voz da Presidência, general Rêgo 
Barros, entende o nosso trabalho e colabora com as nossas de-
mandas. Não dá para comparar com ministérios de recente e triste 
memória. É necessário superar o clima de Fla x Flu e encontrar o 
ponto de equilíbrio: respeito e independência.

A hora do 
jornalismo 
propositivo

Espero que nós, jornalistas, 
deponhamos as armas de uma 
agenda fortemente negativa
Carlos Alberto Di Franco (*)

Carlos Alberto Di Franco
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COMUNICAÇÃO

PRECISAM CONVERSAR
Governo e imprensa não podem ter 

uma relação promíscua. É salutar uma 
certa tensão entre as instituições. Mas 
precisam conversar. São peças essen-
ciais para o funcionamento da democra-
cia. Espero que Bolsonaro desça do pa-
lanque e assuma o papel de presidente 
de todos os brasileiros. Espero, também, 
que nós, jornalistas, deponhamos as ar-
mas de uma agenda fortemente negativa 
e façamos jornalismo propositivo.

As redes sociais claramente tiveram 
papel decisivo na eleição de Bolsonaro. 
Ele falou diretamente com o eleitorado. 
Rompeu, como nunca antes se tinha vis-
to, a intermediação das empresas de co-
municação. E a coisa está pegando. Mas 
não cola por acaso. O fenômeno de de-
sintermediação teve, creio, precedentes 
que poderiam ter sido evitados não fosse 
o distanciamento da mídia dos seus leito-
res, sua dificuldade de entender o alcan-
ce das novas formas de consumo digital 
da informação e, em alguns casos, sua 
falta de isenção informativa e certa dose 
de intolerância.

Os leitores, com razão, manifestam 
cansaço com o tom sombrio das nossas 
coberturas. É possível denunciar mazelas 
com um olhar propositivo. Pensemos, por 
exemplo, na ignominiosa situação do sa-
neamento básico. É preciso reverter um 
quadro que agride a dignidade humana, 
envergonha o Brasil e torna inviável o fu-
turo de gerações. Não seria uma bela ban-
deira, uma excelente causa a ser abraçada 
pela imprensa? Em vez de ficarmos reféns 
do diz que diz, das intrigas e da espuma 
que brota nos corredores de Brasília, que 
não são rigorosamente notícia, mergulhe-
mos de cabeça em pautas que, de fato, 
ajudem a construir um país que não pode 
continuar olhando pelo retrovisor.

DE COSTAS PARA A 
SOCIEDADE

Não podemos viver de costas para a 
sociedade real. Isso não significa ficar 
refém do pensamento da maioria. Mas 
o jornalismo, observador atento do co-
tidiano, não pode desconhecer e, mais 
que isso, confrontar permanentemente 
o sentir das suas audiências. A verda-

de, limpa e pura, é que frequentemente 
a população tem valores diferentes dos 
nossos.

O jornalismo precisa fazer a leitura 
correta e isenta dos acontecimentos. É 
preciso informar com objetividade. Es-
clarecer os fatos sem a distorção das pre-
ferências e dos filtros ideológicos.

A internet, o Facebook, o Twitter e to-
das as ferramentas que as tecnologias di-
gitais despejam a cada momento sobre o 
universo das comunicações transforma-
ram a política e mudaram o jornalismo. 
Queiramos ou não.

A imprensa de qualidade, séria e in-
dependente, é essencial para o futuro da 
democracia. E tudo isso, tudo mesmo, 
depende da nossa coragem e humildade 
para fazer a urgente e necessária auto-
crítica. Não bastam medidas paliativas. 
É hora de dinamitar antigos processos e 
modelos mentais. A crise é grave. Mas a 
oportunidade pode ser imensa.

Neste Brasil sacudido por uma tre-
menda crise ética, alimentada pelo cinis-
mo e pela mentira dos que deveriam dar 
exemplo de integridade, há, felizmente, 

uma ampla classe média sintonizada com 
valores e princípios que podem fazer a 
diferença. E nós, jornalistas, devemos es-
crever para a classe média. Nela reside o 
alicerce da estabilidade democrática. O 
que segura o Brasil é o cidadão comum. 
É o trabalho honrado e competente. É o 
empreendedorismo que consegue supe-
rar o terreno minado pela incompetên-
cia. É o empresário que toca o negócio 
e não dá propina. Sou otimista. Apesar 
de tudo.

A violência, a corrupção e a incom-
petência estão aí. E devem ser denuncia-
das. Não se trata, por óbvio, de esconder 
a realidade. Mas também é preciso dar o 
outro lado, o lado do bem. Não devemos 
ocultar as trevas. Mas temos o dever de 
mostrar as luzes que brilham no fim do 
túnel. A boa notícia também é informa-
ção. E, além disso, é uma resposta ética 
e editorial aos que pretendem tornar o 
jornalismo refém da fácil cultura do ne-
gativismo.

(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO, jornalista. E-mail: 
difranco@ise.org.br

Jornalismo investigativo pode ser propositivo? É importante o apoio da grande mídia na busca de informações mais positivas
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AGROSILVICULTURA

A Embrapa Florestas (PR) aca-
ba de lançar o Sistema Erva 
20, um conjunto de práticas 
em ervais plantados que vi-

sam ao aumento da eficiência e susten-
tabilidade do cultivo de erva-mate. Sua 
adoção é capaz de incrementar a pro-
dutividade e aumentar a qualidade dos 
plantios por meio da melhoria em práti-
cas do dia a dia de produção, como plan-
tio, poda, adubação, controle de plantas 
daninhas, renovação do erval entre ou-
tras. Neste primeiro momento, o Sistema 
está disponível em formato de manual e 
pode ser acessado gratuitamente em no 
site da Embrapa.

Dados do Instituto Brasileiro de Ge-

ografia e Estatística (IBGE) mostram que 
a produtividade média de um erval co-
mercial, em 2015, foi de oito toneladas 
por hectare por colheita. Com a adoção 
de práticas eficientes de manejo e ajus-
tes na condução do erval indicados pelo 
Erva 20, a produtividade pode chegar a 
20 t/ha por colheita, dependendo do po-
tencial produtivo do erval, e até mesmo 
ultrapassar essa quantia em situações ex-
cepcionais.

O sistema não trata só de produtivida-
de, mas também da qualidade da erva-
mate, que tem potencial de crescimento 
como matéria-prima em novos produtos 
e também para inserção no mercado in-
ternacional.

Conjunto de boas práticas é 
capaz de aumentar eficiência 
de plantações de erva-mate

Katia Pichelli/Embrapa Florestas (*)

A adoção de práticas eficientes de 
manejo e ajustes na condução do erval 
indicados pelo Sistema Erva 20, a 
produtividade pode chegar a 20 t/ha por 
colheita

Fotos: Rodolfo Buhrer
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“O cultivo da erva-mate no Brasil con-
ta com relativa baixa adoção de tecno-
logia quando comparado a outras cultu-
ras”, afirma Joel Penteado Júnior, analista 
da Embrapa Florestas e um dos respon-
sáveis pelo desenvolvimento do Erva 20. 
“Nosso trabalho foi o de reunir resulta-
dos de pesquisas, atestar a validação 
de alguns, validar efetivamente outros e 
consolidar a informação para o produtor 
rural”, conta.

PODE SER ADOTADO EM 
QUALQUER FASE

“Vale ressaltar que não é necessário 
começar um erval do zero para implan-
tar o Erva 20”, frisa Ives Goulart, analista 
da Embrapa Florestas responsável pelo 
projeto “Disponibilização e inserção de 
tecnologias do Sistema Erva 20”. “O pro-
dutor pode aplicar as recomendações em 
qualquer fase do erval.” Pizzatto (empre-
sário e produtor rural Marcio Pizzatto, de 
General Carneiro,PR) atesta a efetividade 
do sistema: “São técnicas e metodologias 
para utilizar desde o início até o fim. Se 
você seguir todas as indicações técnicas, 
com certeza vai ter sucesso”.

Ives Goulart explica que a produtivi-
dade é o resultado do sistema de produ-
ção como um todo, em que cada prática 
de manejo tem sua importância relativa, 
de forma que, se qualquer uma for ne-
gligenciada, o potencial produtivo não é 
alcançado. “Assim, a adoção de tecno-
logias de forma isolada não é suficiente 
para o alcance de maiores produtivida-
des”, ressalta o analista. Por isso, as práti-
cas mais eficientes foram sistematizadas 

no Erva 20, disponíveis em forma de ma-
nual, que será utilizado em capacitações 
de agentes da extensão rural e também 
estará disponível aos produtores rurais.

“A intenção é ampliar o alcance das 

informações”, revela Goulart ao contar 
que a organização do sistema começou 
há cinco anos, a partir da constatação 
que os problemas da cadeia produtiva 
da erva-mate eram os mesmos relatados 

em eventos ocorridos 20 anos atrás. “Ou 
seja, muitas respostas até existiam, mas 
não estavam disponíveis aos produtores. 
Outras, precisavam ser atualizadas e tes-
tadas no campo”, lembra o analista. O 
resultado é um conjunto de informações 
fruto de trabalhos da Embrapa Florestas 
com parceiros dos setores público e pri-
vado durante os últimos 35 anos.

Antes mesmo de ser lançado oficial-
mente, o Erva 20 já chama atenção de 
produtores rurais, como a Associação 
Biturunense da Erva-mate (ABEM). A en-
tidade já está em contato com a Embrapa 
Florestas para implantação do sistema de 
produção com seus associados. “O que 
despertou nosso interesse pelo Erva 20 foi 
a possibilidade de aumento de produtivi-
dade sem impacto ambiental e também a 
questão da qualidade do erval. Esse foi o 
início para nosso interesse”, conta Naldo 
Vaz, presidente da ABEM. “A erva-mate 
é altamente lucrativa, desde que haja 
uma boa gestão da propriedade e um 
ótimo manejo do erval, e esse é um as-
pecto que nós da associação prezamos”, 
pondera.

Com a procura crescente por tecno-
logias, o caminho será a capacitação de 
multiplicadores e a disponibilização de 
ferramentas em apoio ao produtor rural. 
“Em breve, disponibilizaremos aplicati-
vos para auxiliar os produtores no geren-
ciamento e manejo dos plantios de erva-
mate”, revela Goulart.

(*) Katia Pichelli/Embrapa Florestas. Mais 
informações sobre o tema: Serviço de Atendimento 
ao Cidadão (SAC) www.embrapa.br/fale-conosco/sac/

AGROSILVICULTURA

Dados de 2016 do IBGE, da Produ-
ção Agrícola Municipal (PAM), mos-
tram que a erva-mate é o principal 
produto não madeireiro da produção 
florestal no Sul do País. Ela é cultiva-
da por milhares de pequenos produ-
tores, sendo a ampla maioria (cerca 
de 80%) em propriedades de até 20 
hectares. Ou seja, é um cultivo majo-
ritariamente da agricultura familiar.

A erva-mate já foi a grande responsá-
vel pelo ciclo econômico chamado de 
“Ouro Verde”. No entanto, nas últimas 
décadas, passou por um período de 
estagnação, com consequente queda 
nos investimentos e desestímulo ao 
desenvolvimento de inovações tecno-
lógicas. “Agora, o mercado de novos 
produtos, principalmente internacio-
nal, está descobrindo os benefícios 
da erva-mate e isso certamente vai 
impactar no desempenho econômico 

e também na criação de novos produ-
tos”, analisa Joel Penteado Júnior.

“Mas hoje temos um paradoxo en-
tre o potencial de expansão do setor 
e a forma como é produzida e bene-
ficiada a matéria-prima”, completa. A 
razão é que o nível técnico dos plan-
tios e do beneficiamento varia entre 
uma minoria de produtores e indús-
trias com ótimo nível técnico e muitos 
outros em condições rudimentares.

“É um grande desafio ao setor, 
que precisa dar uma resposta eficaz 
a esse cenário promissor de surgi-
mento de novos players no mercado 
ervateiro, no sentido de se adaptar e 
suprir o atraso de décadas na adoção 
de tecnologias”, orienta. “O Erva 20 
surge nesse contexto, de auxiliar o 
produtor a se tornar mais eficiente e 
mercadologicamente mais competiti-
vo”, finaliza Penteado.

Importância da erva-mate

Com fotos e esquemas ilustrati-
vos, o manual traz informações a 
respeito de todas as fases de um 
sistema produtivo de erva-mate:

•   produção de mudas por 
sementes e por propagação 
vegetativa;

•   qualidade das mudas;
•   cultivares comerciais;
•   implantação;
•   adubação do erval;
•   controle de plantas daninhas;
•   cobertura do solo;
•   sistemas de podas;
•   renovação do erval via dece-

pa e rebaixamento;
•   sistemas de cultivo de erva-

mate plantada;
•   doenças;
•   pragas;
•   cronograma das práticas de 

manejo.

Boas práticas que 
fazem a diferença

O empresário e produtor rural 
Marcio Pizzatto, de General Car-
neiro (PR), interessado em plantar 
erva-mate em uma área onde an-
tes havia cultivo de pinus, adotou 
as tecnologias do Erva 20 já na im-
plantação do erval e sua área ser-
viu também para validação de al-
gumas tecnologias que compõem 
o sistema.

“Resolvemos adotar o Erva 20 
desde o início por causa da faci-
lidade em aplicar as recomenda-
ções e com todo o estudo da Em-
brapa embasando as práticas. Já é 
possível notar os benefícios visu-
almente: são ervais homogêneos, 
com desenvolvimento muito acima 
da média de um plantio normal. O 
resultado é muito significativo já 
nos estágios iniciais do cultivo”, 
atesta Pizzatto.

Melhoria também 
da qualidade

O sistema não trata só de produtividade, mas também 
da qualidade da erva-mate, que tem potencial de 
crescimento como matéria-prima em novos produtos e 
também para inserção no mercado internacional.
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POLÍTICA

A agência The Intercept reve-
la que Sergio Moro e Deltan 
Dallagnol trocavam infor-
mações e armavam estraté-

gias para montar processos contra os ato-
res que caíram nas malhas da Operação 
Lava Jato. Os puros começam a sair às 
ruas armando fogueiras para fritar juízes, 
promotores, policiais que passaram dos 
limites de suas funções.

Espanta-me que até agora não tenham 
percebido que a Lava Jato foi e ainda é 

um processo essencialmente político 
que sempre esteve à beira dos limites de 
cada profissão. E só tem sentido porque a 
corrupção, inerente a qualquer política, 
se institucionalizou entre nós conforme 
se adensava nosso presidencialismo de 
coalizão. No entanto, se o movimento é 
político, não é por isso que se torna au-
tomaticamente partidário. Embora Moro 
e Dallagnol possam ter agido contra Lula 
e Haddad, a Lava Jato como um todo 
não poderia ter sido apenas antipetista, 

porquanto mobiliza centenas de pessoas 
que não podem ter a mesma escolha par-
tidária. Como era de esperar, para não 
cometer os erros em que caiu, na Itália, a 
Operação Mãos Limpas, importava antes 
de tudo focar o centro do governo e che-
gar até as periferias. Não é à toa que os 
ex-governadores do Rio de Janeiro estão 
na cadeia.

Cabe, ainda, considerar que seguir uma 
regra jurídica não equivale a resolver uma 
equação matemática. O ministro Celso 
de Mello, um dos mais formalistas do Su-
premo Tribunal Federal (STF), explicou 
para a jornalista Andréia Sadi que, diante 
de um caso, primeiro, julga se ele é justo 
ou não para, depois, encontrar as leis e a 
jurisprudência que fundam seu julgamen-
to. Se isso contraria os que imaginam que 
julgar se resolva tão só em peneirar os ca-
sos conforme a rede do Código Penal e 
da Constituição, não seria melhor refletir 
mais de perto no que significa o próprio 
julgar? As normas superiores também se 
ajustam aos casos e sempre entrelaçam 
momentos subjetivos e objetivos. Por isso 
a sentença de um juiz passa por várias 
instâncias, podendo retroceder à primeira 
se forem descobertos defeitos nos autos 
ou se novas provas forem apresentadas. 
Em resumo, o julgamento é um processo 
coletivo em busca de uma certeza, em-
bora, a despeito de tudo, possa terminar 
incriminando inocentes.

FOGUEIRAS TUITEIRAS
Por certo existem leis que impedem 

que juízes conversem com promotores e 
policiais durante a investigação de casos 
que eles mesmos irão julgar. Quais são, 
porém, os limites de uma conversa en-
tre pessoas que convivem no cotidiano e 
comungam posições políticas semelhan-
tes? Uma coisa é trocar opiniões, outra é 
um juiz ter relações pessoais com o réu 
ou com o acusador. Por certo, também, 
existem leis que proíbem alianças entre 
juízes, promotores e policiais. Por muitas 
vezes os atores da Lava Jato passaram o 
Rubicão e estrategicamente retrocede-
ram. Não é o caso das prisões coercitivas 
para provocar delações premiadas? Mas, 
sem elas, a máfia das empreiteiras ainda 
não estaria funcionando? E, se os infra-
tores da Lava Jato forem pegos, que tam-
bém contra eles se apliquem os proces-
sos legais. E que sejam compreendidos, 
ao invés de serem queimados nas foguei-
ras armadas por inquisições tuiteiras.

Consistindo num movimento político, 
era inevitável que seus maiores astros 
fossem atraídos pela política partidária. 
Era o destino de Moro, era do interesse 
de qualquer candidato que participasse 
de seu eventual governo. Não sabemos 
até que ponto Moro se ajusta ao popu-
lismo de Jair (mais) Messias (do que) Bol-

sonaro. Não me parece que, a despeito 
de suas origens, seja um conservador 
empedernido. No entanto, provou que 
não tem jogo de cintura para enveredar 
pelos meandros de uma carreira política. 
Se Bolsonaro sofre do mesmo defeito, ele 
não tem o auxílio dos filhos articulados 
e perigosos. O teste definitivo da nova 
carreira é agora, que está no meio do fu-
racão.

POPULISMO 
ANTIDEMOCRÁTICO

Lembremos que o populismo antide-
mocrático é um movimento mundial. 
Como já tem sido dito, de certo modo o 
povo está contra a democracia. Reforçar 
suas raízes implica sanear os Três Pode-
res que a tramam. Não vamos esperar, 
porém, que o Judiciário seja uma máqui-
na apolítica de julgar. Se movimentos 
políticos o atravessam, creio ser melhor 
entendê-los sem esquecer as inovações e 
os perigos que os espreitam. Somos todos 
devedores da Operação Lava Jato e deste 
processo que tem desvendado operações 
criminosas e ajudado a punir malfeitores. 
Se um deles escapa de seus laços, não é 
por isso que vamos decretar uma anistia 
geral. Se alguém, há dez anos, dissesse 
que as cúpulas das empreiteiras do País 
iriam parar na cadeia, com ou sem torno-
zeleira eletrônica, seria tachado de ma-
luco. Antes de tudo, cabe ajustar as leis 
para que sejam mais eficazes no comba-
te ao crime institucionalizado.

Esse ajuste, porém, só pode ser eficaz 
se, aos poucos, superarmos a crise da po-
lítica contemporânea. Quando predomi-
na o dedo-duro até mesmo nas relações 
pessoais, amizades de décadas se des-
mancham. O outro deixa de ser adversá-
rio para virar traidor e inimigo. O pior é 
que neste clima de tiroteio, açulado ain-
da mais pelo atual governo, os reais pro-
blemas do País desaparecem no nevoei-
ro das provocações midiáticas. Ao grupo 
mais próximo do presidente Bolsonaro 
importa regenerar costumes do século 
19 e educar patriotas bem-comportados. 
Cabe ao resto do Ministério configurar, 
de um ponto de vista conservador, os re-
ais problemas do País, em particular aos 
dois “superministros”, um deles agora 
depenado. Em contrapartida, as esquer-
das, em vez de tratar de reescrever a his-
tória e propalar como foram apeadas do 
poder por um golpe, que enfrentem cara 
a cara a crise econômica, social e cultu-
ral em que nos metemos.

(Nota: agradeço a Lidia Goldenstein 
e a Marcio Sattin por terem colaborado 
neste artigo)

(*) JOSÉ ARTHUR GIANNOTTI é professor emérito de 
filosofia da USP e pesquisador do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (CEBRAP).

Diferenças 
purgadas
Se movimentos políticos atravessam o 
Judiciário, creio ser melhor entendê-los
José Arthur Giannotti (*)
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Cascavel: Faculdades Assis Gurgacz (FAG).
Paróquias e Igrejas: São Francisco de Paula; São João Batista Precursor; Santo 
Antonio Maria Claret; N. S. de Salette; do Espírito Santo; Igreja da Ordem; Sagrado 
Coração Pinheirinho (Igreja Preta), Santíssimo Sacramento (pe. João Carlos Velo-
so), Paróquia São Marcos - Barreirinha, Pilarzinho (seminarista Leandro); Paróquia 
de Santo Agostinho, Ahu (com Suzy, pastoral da Liturgia), Paróquia Bom Pastor 
(Vista Alegre), Paróquia Santo Antonio Maria Caret (Alto Boqueirão), em Curitiba; 
São Pedro e N. S. Perpétuo Socorro, em São José dos Pinhais; Capela São Miguel 
Arcanjo, em Pinhais; Paróquia Santíssimo Sacramento (Av. Iguaçu), em Curitiba.

Livrarias: Ave Maria, Letternet, Paulinas, Paulus e Vozes.
Instituições de Saúde: Hospital de Clínicas da UFPR; Hospital Nossa Sra. das Graças.
Outras Instituições: Biblioteca Pública do Paraná; CNBB Regional Sul II; 
Conferência dos Religiosos do Brasil CRB-PR; Museu Paranaense, Sindicato dos 
Representantes Comerciais do Paraná (SIRECOM-PR).
Outros Recebedores Permanentes: Lideranças do magistério em Campinas-SP 
(pelo Dr. Evaristo de Miranda); juízes, desembargadores, promotores e procura-
dores de Justiça de Curitiba (cortesia Garante Condomínios Garantidos do Brasil); 
sócios e colaboradores do Instituto Ciência e Fé.

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Embora não haja mais discussão, pois o Acordo Ortográfico 2009 determina a grafia socieconômico, sociocultural, socioinstitucional, esta coluna permanece aqui pelo 
seu histórico.

--- O Manual de Redação da Folha de S. Paulo recomenda a grafia “socioeconômico” para a palavra composta “sócio-econômico”. Desejo saber qual a grafia correta. 
Márcio Antonio de Melo, Chapecó/SC

Socioeconômico ou 
sócio-econômico

As duas grafias coexistem no Brasil. A forma inovada 
é sem hífen. A mais antiga é hifenizada, pois foi estabe-
lecida de acordo com a regra de formação dos adjetivos 
compostos, em que o primeiro adjetivo fica na sua for-
ma neutra (sem flexão de feminino ou plural), às vezes 
reduzida (infantil – infanto, literário – lítero, maxilar – 
maxilo, social – sócio), e os dois elementos se unem 
obrigatoriamente por hífen. É o caso, por exemplo, de 
político-financeiro, histórico-cultural, infanto-juvenil, 
técnico-administrativo, entre dezenas de outros.

A questão começa a ser controversa quando se veri-
fica que “socio” – redução tanto de “social” quanto de 
“sociedade” – também entra na composição de subs-
tantivos, como sociolinguística, sociodrama, socioge-
nética, sociogeografia, socioeconomia. Aqui, então, 
sócio- é considerado um “elemento de composição”, 
como registram os dicionários. Desta forma, mais pelo 
aspecto visual do que lógico, começou-se a escrever 
igualmente num só bloco o adjetivo: sociogenético, 
sociolinguístico, socioeconômico, sociogeográfico, so-
ciocultural, socioinstitucional, sociopolítico.

Essa evolução e a hesitação entre uma e outra grafia 

podem ser constatadas nos dados abaixo:

. Dicionário Aurélio 1986: apresenta sócio-econômi-
co, sócio-político, sociocultural e sociolinguístico.

. Manual de Redação da Folha de S. Paulo 1987: 
sócio-econômico e sócio-cultural.

. Novo Manual de Redação da Folha de S. Paulo 
(Anexos) 1992: socioeconômico.

. Dicionário Aurélio 1999: sociobiológico, sociocul-
tural, socioeconômico, sociolinguístico, sociopolítico e 
sociorreligioso.

. Dicionário Houaiss 2001: tudo sem hífen, inclusi-
ve socialpatriótico e socialdemocracia (!). Ali constam 
igualmente as variações socieconômico e sociecono-
mia [sem O].

De fato, a grafia sem hífen é mais econômica. E con-
siderar a redução de um adjetivo como elemento de 
composição não é fato novo nem raro. Veja-se agro, 
cardio, eletro, gastro e termo, que formam vocábulos 

como agroindustrial, agrosserviço, cardiorrespiratório, 
eletrotécnico, eletroeletrônica, termodifusão, termoes-
tável.

De outra parte, o dicionário Houaiss, nos verbetes 
soci(o), não traz nenhum adjetivo formado por três ele-
mentos, como em “atividades sócio-político-culturais, 
medidas político-econômico-sociais”. Quem prefere a 
composição sem hífen deveria, nesses casos, escrever: 
atividades sociopoliticoculturais, medidas politicoeco-
nomicossociais. Só que a coerência aí levaria à grafia 
de nomes um tanto estranhos e mais difíceis de enten-
der.

No tocante a palavras iniciadas com h, é de lei (2009) 
o registro com hífen; ”Enquanto as ideologias seriam 
puras projeções que não têm efeito transformador no 
mundo sócio-histórico, as utopias seriam ideias passí-
veis de concretização, até certo ponto e em seu tempo, 
neste mundo” (J. R. Thompson).

(*) 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)
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Sua Biblioteca

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

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

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

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

A CRISE DO MUNDO MODERNO
Pe. Leonel Franca S. J.

“Crise de alma e crise de instituições; um abalo 
profundo que atormenta as consciências e desor-
ganiza a convivência humana, em todos os seus 
graus — familiar, nacional, internacional — eis o 
espetáculo doloroso que nos oferece a civilização 
moderna.”
Páginas: 276
Preço referência: R$ 47,92

POLITIZAÇÃO DA BÍBLIA
As raízes do Método Histórico-Crítico e a 
secularização da Escritura (1300-1700)
Benjamim Wiker, Scott Hahn

O objetivo de Scott Hahn e Benjamin Wiker nesse 
estudo é demonstrar que os problemas da crítica 
histórica não são primordialmente exegéticos, mas 
filosóficos, e suas raízes intelectuais remontam 
ao nominalismo do final da Idade Média, quando 
surgiram maneiras alternativas de ler as Escrituras, 
estranhas não apenas à Igreja e sua tradição, mas 
às formas clássicas de interpretar textos.
Páginas: 784
Preço referência: R$ 87,53

HIPERTENSÃO
Diferentes métodos para prevenir e tratar
Savitri Ramaiah

A hipertensão é um dos problemas de saúde que 
mais vem se disseminando em todo o mundo. A 
autora explica o que é, como detectar, quais os 
riscos e complicações associadas, como prevenir 
e controlar a pressão arterial segundo os preceitos 
da alopatia. Em paralelo apresenta as teorias e 
práticas alternativas.
Páginas: 64
Preço referência: R$ 13,00

OBESIDADE
Dicas e estratégias para emagrecer e manter 
o peso
Catherine Francis

Um guia com dicas práticas para quem luta para 
emagrecer. A autora aconselha o leitor a preparar-
se antes de dar início ao plano de emagrecimento, 
tomando notas dos motivos pelos quais deseja 
perder peso, traçando metas e consultando um mé-
dico. A seguir, explica como funciona o metabolis-
mo durante a dieta e oferece algumas alternativas 
para o leitor.
Páginas: 120
Preço referência: R$ 25,00

EM CAMINHO COM O APÓSTOLO SÃO TIAGO
Fábio Tucci Farah

Esta novena se destina a todos os caminhantes e 
peregrinos que têm os corações ao alto e os pés 
na estrada. É um convite para os fiéis visitarem a 
outra margem do rio, ou seja, entrarem em contato 
consigo mesmos e se permitirem um período de 
discernimento e transformação. O caminho de 
Santiago de Compostela pode ser iniciado a partir 
de Florianópolis-SC.
Páginas: 40
Preço referência: R$ 5,00

ORAÇÕES A SANTO ANTÔNIO
Trezena, responsório e outras invocações
Dionísio Pedro de Alcântara Lisboa (org.)

Quem, dentre aqueles que vierem a ter a opor-
tunidade de ler e recitar o conteúdo da presente 
trezena, não se emocionará em relembrar as 
invocações e ladainhas que a permeiam? Tais 
tradições ainda se encontram arraigadas no íntimo 
de fiéis brasileiros que, teimosa e incansavelmente, 
rezam a tradicional trezena em junho.
Páginas: 136
Preço Referência: R$ 9,00

FILOSOFIA: E NÓS COM ISSO?
Mario Sergio Cortella
Editora: Vozes Nobilis

Um dos grandes nomes da filosofia nacional, Mario 
Sergio Cortella já conquistou milhares de pessoas 
com suas palestras e livros esclarecedores e pro-
vocativos. Nesta nova obra, "Filosofia: e nós com 
isso?", aborda um assunto profundo e necessário, 
e explica porque a Filosofia é tão importante para 
nossa vivência.
Páginas: 136
Preço referência: R$ 22,90

SOBRE A LIBERDADE
John Stuart Mill
Editora: Vozes de Bolso

O assunto deste ensaio não é a chamada liberdade 
do querer, tão infortunadamente oposta à doutrina 
mal denominada “da necessidade filosófica”; e 
sim a liberdade civil ou social: a natureza e os 
limites do poder que a sociedade legitimamente 
exerça sobre o indivíduo. Uma questão raramente 
exposta, e quase nunca discutida, em tese, mas 
que influencia profundamente as controvérsias 
políticas da época.
Páginas: 192
Preço referência: R$ 19,90
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VOzeS DO Paraná 10 
retratos de Paranaenses

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 

21 PERSONAGENS QUE FIZERAM E FAZEM A 
DIFERENÇA NO PARANÁ:

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

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

PEDAGOGIA DO SILÊNCIO
Um caminho para a interioridade
Eder Vasconcelos

A obra propõe a pedagogia do silêncio como arte de conduzir 
para o lugar da interioridade pessoal e comunitária. Ela quer ser 
um caminho rumo a nossa casa interior, para permanecermos 
na escuta atenta do mistério que perpassa a nossa existência. 
A pedagogia do silêncio tem como meta essencial nos educar 
para falar e calar, para sentir e perceber. Ela não faz oposição 
entre palavra e silêncio. Parte do princípio de que toda palavra 
gestada no silêncio é capaz de transformar o mundo.
Páginas: 62
Preço referência: R$ 15,50
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