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FOGO E ‘FAkE’ 
NA AMAZÔNIA

A Amazônia está sendo destruída pelos 
grileiros de terras, pelo corte ilegal de 

madeira e o fogo? Tem gente que diz: NÃO
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

OPINIÃO

Tenho diminuído muito 
meu acesso à programa-
ção da TV aberta, princi-
palmente aos telejornais. 

É incrível como a tragédia vende. 
Nos programas de rádio também, 
como esticam notícias ruins. Levam 
ao pé da letra o conselho do poeta 
romano Juvenal ao imperador Caio 
Graco, pão e circo para o povo, ti-
rando do foco as questões centrais. 
Se derem o pão, aí então estaremos 
retrocedendo à Roma antiga. Só que 
à época, a ideia era manter o povo 
sob controle, evitando rebeliões. 
Despolitizado e sem vontade pró-
pria, o povo era manipulado atra-
vés de seu viés agressivo, sendo a 
ele oferecidas lutas de gladiadores 
, compostas por pobres, escravos e 
bandidos, que aceitavam o risco de 
perder a própria vida para que a po-
pulação se divertisse.

Hoje o noticiário é ruim mes-
mo, falta-lhe conteúdo adequado. 

Falta-lhe isenção nos comentários, 
percebe-se claramente, quem os vê 
ou os ouve, seus desvios político-
partidários.

Independente do aspecto político 
desses noticiários, que daria tema 
para outro artigo, e retornando ao 
caos da violência, qual a necessida-
de de se mostrar tantas cenas desu-
manas? A notícia tem que ser veicu-
lada, mas não precisariam mostrar 
o acidente e as fotos das vítimas. O 
atentado e os corpos esquartejados. 
Eles não têm a noção de como isso 
fica intoxicando a mente das pes-
soas. Todo esse lixo “jornalístico” 
tóxico, armazenado em nosso cé-
rebro. E esse acúmulo vai aos pou-
cos te amargurando sem que você 
perceba. Assiste um jornal à noite 
e acorda triste sem saber o porquê. 
Discute a toa logo no café da ma-
nhã com esposa ou filhos. Todo lixo 
tóxico mental acumulado vai sendo 
distribuído.

Os redatores chefes desses tele-
jornais deveriam ler artigos como 
este para ver se caem na real e colo-
cam mais qualidade nesses noticiá-
rios e menos sangue. Mais foco nas 
questões centrais, mais comentaris-
tas especializados para discussão de 
temáticas relevantes, que nos aju-

dem na formação de nossos concei-
tos e opiniões. Que empobrecimen-
to é esse que estamos enfrentando? 
Pessoas estridentes, travestidas de 
comentaristas, soltando sua verbor-
ragia desenfreada, agredindo nossos 
tímpanos. Isso me lembra de uma 
história: “Certo dia um pai sentou 
com seu filho à beira de uma estra-
da rural e pediu ao garoto para que 
de olhos fechados, se concentrasse, 
em tudo que ouvia e descrevesse. E 
o garoto começou: - “Ouço pássa-
ros cantando, ouço também um gri-
lo, as águas do riacho..., de repente 
foi interrompido pelo pai que per-
guntou: - Ouve uma carroça vazia 
vindo ao longe? Ao que respondeu, 
- Sim, mas como sabe que ela está 
vazia? E seu pai falou: Quanto mais 
barulho ela faz, mais vazia ela está.

Hoje quando vejo esses pseudo-
comentaristas de alguns telejornais, 
fazendo barulho demais, falando 
demais, lembro dessa história da 
carroça vazia. Mas se analisarmos 
friamente, está tudo bem de acordo, 
muita violência visual e verbal. Essa 
é a proposta. Haja pinico!!!

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Pre-
venção e Tratamento do Stress, é um dos diretores 
do Instituto Ciência e Fé.

Carroça Vazia...

Edmilson Fabbri (*)

Os redatores chefes 
desses telejornais 
deveriam ler artigos 
como este para ver se 
caem na real e colocam 
mais qualidade nesses 
noticiários e menos 
sangue. Mais foco nas 
questões centrais, 
mais comentaristas 
especializados para 
discussão de temáticas 
relevantes,

AMAZÔNIA EM CHAMAS
O Brasil foi abalado, nos últimos dias, não tan-

to pelo fogo destruindo grandes áreas da Ama-
zônia, mas pela discussão mundial a respeito, 
em que não faltou palavras de baixo calão, tanto 
do presidente brasileiro Jair Bolsonaro como do 
presidente francês Emmanuel Macron. Um prato 
cheio para as mídias sociais (e a grande mídia), 
com acusações de todos os lados, Face News à 
vontade, sobrando gritos e até campanha midiá-
tica por todos os lados. Foi ressuscitada, dentro 
da falácia da ‘teoria da conspiração’, até a velha 
desconfiança de que o mundo está de olho na 
Amazônia. Macron, inclusive chegou a mencionar 
a possibilidade de “internacionalizar”...

Sobrou também para cientistas e funcionários 
do alto escalão. Um deles, Evaristo Eduardo de 
Miranda, é doutor em ecologia, pesquisador e 
chefe geral da Embrapa Territorial, consultor da 
ONU e diretor do Instituto Ciência e Fé de Curiti-
ba. Chamaram ele de ‘guru’ de Bolsonaro. Coisa 
que ele nega. Tudo isso às vésperas do Sínodo 
da Amazônia, Trazemos um pouco dessa discus-
são para apreciação dos leitores.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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FILOSOFIA

Vivemos cercados por indi-
cações do infinito, as expe-
riências peculiares de tudo 
que ultrapassa seus limites, 

desde as intuições ilimitadas do espaço e 
do tempo, o suceder infinito dos números 
ou as paralelas que nunca se encontram, 
mas também as experimentamos em nos-
sa subjetividade, quando sentimos o infi-
nito do amor e da liberdade, a sensação 
da imortalidade da vida, a imaterialidade 
de nossa consciência  ou a infinidade do 
Deus Criador.

Não obstante, que é mesmo isso que 
supera os limites estreitos de nossa rea-
lidade física? Os pensadores, há séculos, 
têm se dedicado a perscrutar a ocorrên-
cia peculiar disso que constitui uma ex-
periência por não dizer extática em nossa 
subjetividade, um anseio pelo encontro 
de uma vivência além de nossa pobreza 

física, em contraste constante com a infi-
nidade de nosso espírito? 

 O infinito, representado por um oito 
deitado, chamado lemniscata, indica o 
ciclo da vida, a respiração e o circular 
eterno da energia. No entanto, segundo 
KANT, a ideia do infinito nos é comple-
tamente a priori, por ser uma intuição 
criada apenas por nosso espírito, pois a 
Natureza desconhece inteiramente este 
fenômeno, nascido nos permeios da in-
teligência humana, toda vez que expe-
rimenta algo além de seus limites, um 
simbolismo virtual próprio de nossa es-
piritualidade.

Começando pelo mundo exterior, 

temos a constatação do infinitamente 
grande e do infinitamente pequeno; as 
medidas incomensuráveis do Universo; 
,a variedade quântica da vida, que não 
tem limites em sua criatividade; na ma-
temática, descobrimos a sucessão infinita 
dos números, a relação entre a diagonal  
com a circunferência do círculo, a série 
3,1416... ZENÃO de Eléia, pensador gre-
go, ficou famoso ao negar a existência do 
movimento, pela constatação da divisão 
infinita do espaço-tempo, como ocorre no 
exemplo da corrida entre Aquiles e a tar-
taruga, esta vencendo uma corrida entre 
ambos, por ter se deslocado primeiro.

GIORDANO BRUNO, monge domi-

nicano que viveu no século XVI, é con-
siderado o mártir do infinito, por suas 
concepções consideradas muito avan-
çadas para o seu tempo. Foi queimado 
vivo pela Inquisição. Para ele, Deus é in-
finito, constituindo a base de nossas di-
ficuldades em concebê-LO. Em comple-
mento, segundo DESCARTES, o infinito 
em nós é prova cabal de Sua Existência, 
uma presença evidente em nossa reali-
dade objetiva e subjetiva. TEILHARD DE 
CHARDIN, paleontólogo jesuíta, teceu 
inovadoras impressões sobre o ilimitado 
do Universo.

Assim, o infinito em nós é algo a ser 
devidamente considerado, uma abertura 
divina em nosssa consciência, que deve-
mos aprender a cultivar. Ter o infinito na 
palma da mão e a eternidade numa hora, 
eis como o poeta WILLIAM BLAKE sentiu 
a presença do Infinito, que desponta em 
nossa vida como a prova mais evidente 
da mística da criação. Nas escolas, os 
estudos sobre o infinito haverão de ser 
bastante úteis na formação da mentalida-
de dos jovens, esclarecendo-os sobre a 
verdadeira natureza da realidade, virtual 
e mística em sua essência. 

(*) 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

A espiritualidade do infinito
Começando pelo 
mundo exterior, temos 
a constatação do 
infinitamente grande e do 
infinitamente pequeno

Antonio Celso Mendes
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Insatisfeitos com o tom adotado pelos 
organizadores do Sínodo da Amazô-
nia, representantes de grupos conser-
vadores ligados à Igreja Católica vão 

realizar nos dias 4 e 5 de outubro, em Roma, 
um encontro para contestar a abordagem 
sobre a questão ambiental. Setores cató-
licos questionam o que classificam como 
tentativas de interferência em “soberanias 
nacionais” e criticam o endosso a políticas 
ambientais que privariam a população da 
região amazônica do desenvolvimento.

O discurso repete os argumentos do 
governo de Jair Bolsonaro que, conforme 
mostrou o Estado, tem a preocupação 

de que o Sínodo se torne mais um palco 
para críticas ao País na questão ambien-
tal. O receio do Palácio do Planalto é de 
que o encontro de bispos não se limite 
a questões religiosas, discutindo também 
temas relacionados a políticas públicas 

dos países amazônicos.
Neste ano, durante 20 dias, 45 cara-

vanistas recolheram 20 mil assinaturas 
na região amazônica, questionando os 
desvios que estariam ocorrendo na pre-
paração do Sínodo. O abaixo-assinado 

que será entregue à cúpula da Igreja fala 
em “inaceitável” atentado a “diversas 
soberanias nacionais” por “tentativa de 
internacionalização” da Amazônia.

A contestação ao Sínodo será apresen-
tada por grupos conservadores ligados à 
Igreja, como Instituto Plínio Correa de 
Oliveira e Voz da Família. O texto do 
abaixo-assinado faz um “pedido aos pa-
dres sinodais por uma Amazônia cristã e 
próspera, e não uma imensa favela verde 
dividida em guetos tribais”.

‘ZOOLÓGICOS HUMANOS’
Em outro trecho do documento, os 

grupos repudiam a “utopia comuno-
tribalista pela qual uma minoria de an-
tropólogos neomarxistas e de teólogos 
da libertação pretende manter nossos ir-
mãos indígenas no subdesenvolvimento, 
confinando-os num gueto étnico-cultural 
(verdadeiros ‘zoológicos humanos’) que 
os privam dos benefícios da convivência 
e da civilização nacional, como foi de-
nunciado pelo professor Plínio Correa de 
Oliveira, há 40 anos”.

Expressão semelhante foi usada por 
Bolsonaro, em seu Twitter, em abril, 
quando defendeu o direito dos índios 
de trabalhar e produzir. “Chega de tratar 
nossos irmãos como animais de zooló-
gicos ou como massa de manobra polí-
tica”, escreveu o presidente, ressaltando 
que a “comunidade inteira” ganha com a 
inserção social indígena.

O porta-voz do Instituto Plínio Correa 
de Oliveira, Nelson Barreto, afirmou ao 
Estado que integrantes do grupo chegaram 
a se reunir com representantes do gover-
no para tratar de suas preocupações. “Nós 
reconhecemos que era mais fácil que nós 
mesmos, leigos católicos, nos manifestás-
semos sobre a condenação aos erros que 
estão sendo praticados na preparação do 
Sínodo, já que, infelizmente, muitos dos 
representantes do episcopado não se ma-
nifestaram”, disse ele.

Dentro da Igreja, o bispo emérito da 
Ilha de Marajó, José Luís Azcona, é um 
dos raros integrantes que questionaram 
pontos do documento preliminar pre-
parado para o Sínodo da Amazônia. D. 
Azcona criticou o que chama de “visão 
distorcida” em relação ao chamado “ros-
to amazônico” e a “interculturalidade”.

AMAZÔNIA

Grupo conservador ligado à 
Igreja Católica ataca Sínodo

Abaixo-assinado com 20 mil assinaturas repete 
argumento do governo ao falar em ‘inaceitável’ atentado 

à ‘soberania’

Tânia Monteiro (O Estado de São Paulo - 28/08/2019)

Índios na atualidade, 
revoltados coom o tratamento 

dado a eles, na Amazônia

Século XIX: Carl 
Hagenbeck, comerciante 
de animais alemão, 
capturou 11 nativos 
Selk’Nam e os aprisionou 
em gaiolas
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AMAZÔNIA

A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB) emi-
tiu nota sobre a situação em 
que classifica de “absurdos 

incêndios” e outras criminosas depreda-
ções em curso na Amazônia. Estas atitu-
des, segundo o documento, requerem 
posicionamentos adequados. “É urgente 
que os governos dos países amazônicos, 
especialmente o Brasil, adotem medidas 
sérias para salvar uma região determinan-
te no equilíbrio ecológico do planeta – a 
Amazônia. Não é hora de desvarios e des-
calabros em juízos e falas”, diz a nota.

No documento, a CNBB ressalta que 
Sínodo dos Bispos sobre a Amazônia, 
convocado pelo papa Francisco para ou-
tubro próximo, no cumprimento de sua 
tarefa missionária e da evangelização, é 
sinal de esperança e fonte de indicações 
importantes no dever de preservar a vida, 
a partir do respeito ao meio ambiente.

Confira, abaixo, a íntegra o documento:

NOTA DA CNBB 
O povo brasileiro, seus representantes 

e servidores têm a maior responsabilida-
de na defesa e preservação de toda a re-
gião amazônica. O Brasil possui signifi-
cativa extensão desse precioso território, 
com o rico tesouro de sua fauna, flora e 
recursos hidrominerais. Os absurdos in-
cêndios e outras criminosas depredações 
requerem, agora, posicionamentos ade-
quados e providências urgentes. O meio 
ambiente precisa ser tratado nos parâ-
metros da ecologia integral, em sintonia 
com o ensinamento do Papa Francisco, 
na sua Carta Encíclica Laudato Si’, sobre 
o cuidado com a casa comum.

“Levante a voz pela Amazônia” é um 
movimento, agora, indispensável, em con-
traposição aos entendimentos e escolhas 
equivocados. A gravidade da tragédia das 
queimadas, e outras situações irracionais 
e gananciosas, com impactos de grandes 
proporções, local e planetária, requerem 
que, construtivamente, sensibilizando e 
corrigindo rumos, se levante a voz.

É hora de falar, escolher e agir com 
equilíbrio e responsabilidade, para que 
todos assumam a nobre missão de pro-
teger a Amazônia, respeitando o meio 
ambiente, os povos tradicionais, os indí-
genas, de quem somos irmãos. Sem as-

sumir esse compromisso, todos sofrerão 
com perdas irreparáveis.

O Sínodo dos bispos sobre a Amazô-

nia, em outubro próximo, em sintonia 
amorosa e profética com a convocação 
do Papa Francisco, no cumprimento da 

tarefa missionária e da evangelização, é 
sinal de esperança e fonte de indicações 
importantes no dever de preservar a vida, 
a partir do respeito ao meio ambiente.

“Levante a voz” para esclarecer, indi-
car e agir diferente, superar os descom-
passos vindos de uma prolongada e equi-
vocada intervenção humana, em que 
predominam a “cultura do descarte” e a 
mentalidade extrativista. A Amazônia é 
uma região de rica biodiversidade, mul-
tiétnica, multicultural e multirreligiosa, 
espelho de toda a humanidade que, em 
defesa da vida, exige mudanças estrutu-
rais e pessoais de todos os seres huma-
nos, Estados e da Igreja.

É urgente que os governos dos paí-
ses amazônicos, especialmente o Brasil, 
adotem medidas sérias para salvar uma 
região determinante no equilíbrio eco-
lógico do planeta – a Amazônia. Não é 
hora de desvarios e descalabros em juí-
zos e falas. “Levante a voz” na voz profé-
tica do Papa Francisco ao pedir, a todos 
os que ocupam posições de responsabi-
lidade no campo econômico, político e 
social: “Sejamos guardiões da criação”.

Vamos construir juntos uma nova or-
dem social e política, à luz dos valores 
do Evangelho de Jesus, para o bem da 
humanidade, da Panamazônia, da so-
ciedade brasileira, particularmente dos 
pobres desta terra. É indispensável para 
promovermos e preservarmos a vida na 
Amazônia e em todos os outros lugares 
do Brasil. Em diálogos e entendimentos 
lúcidos, que se “levante a voz”!

Brasília-DF, 23 de agosto de 2019

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte – MG
Presidente da CNBB

Dom Jaime Spengler, OFM
Arcebispo de Porto Alegre – RS
1º Vice-Presidente da CNBB

Dom Mário Antônio da Silva
Bispo de Roraima – RR
2º Vice-Presidente da CNBB

Dom Joel Portella Amado
Bispo Auxiliar de S. Sebastião do Rio 

de Janeiro – RJ
Secretário-Geral da CNBB

“Levante a voz pela Amazônia”, 
pede CNBB em nota

Nota oficial da Presidência da CNBB (23/08/2019)

“O povo brasileiro, seus representantes e servidores 
têm a maior responsabilidade na defesa e preservação 
de toda a região amazônica. O Brasil possui significativa 
extensão desse precioso território, com o rico tesouro de 
sua fauna, flora e recursos hidrominerais. Os absurdos 
incêndios e outras criminosas depredações requerem, 
agora, posicionamentos adequados e providências 
urgentes. O meio ambiente precisa ser tratado nos 
parâmetros da ecologia integral, em sintonia com o 
ensinamento do Papa Francisco, na sua Carta Encíclica 
Laudato Si’, sobre o cuidado com a casa comum.”
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AMAZÔNIA

Pesquisador da Embrapa des-
de os anos de 1980, Miranda 
defende que o Brasil desti-
na 66,3% de sua área para a 

proteção e preservação de vegetação, 
em uma conta que inclui unidades de 
conservação, terras indígenas e de qui-
lombolas, além das áreas de preservação 
dentro de imóveis rurais.

A tese é contestada por cientistas no 
Brasil e mundo afora, que alegam um 
tipo de contabilidade criativa para essa 
conta. Contudo, os estudos de Miranda 
ganharam espaço dentro do governo. 
O próprio presidente Bolsonaro já usou 
essa argumentação ao falar da questão 
ambiental logo no início do mandato, 
durante o Fórum Econômico Mundial. E, 
de lá para cá, assuntos relacionados ao 
meio ambiente são dos principais fatores 
geradores de polêmica dessa gestão.

GURU AMBIENTAL DO 
GOVERNO

Miranda é chefe da Embrapa Territo-

rial, empresa na qual está há quase 40 
anos. Mas ele não é "apenas um guru 
ambiental": também é estudioso de he-
braico e colabora ativamente com o Ins-
tituto Ciência e Fé. Além da formação em 
agronomia, com doutorado em ecologia 
e publicação de livros e artigos sobre o 

tema, já se aventurou em outras áreas. 
Publicou o livro “Bíblia: história, curiosi-
dades de contradições”, em que respon-
de a questionamentos sobre o texto. Essa 
área o interessa: ele também já publicou 
o livro “Guia de Curiosidades Católicas - 
Causos, Costumes, Festanças e Símbolos 
Escondidos no seu Calendário”, sobre o 
qual falou em entrevista a Jô Soares.

Chamado para atuar na equipe de 
transição de Bolsonaro, que cogitou unir 

os ministérios do Meio Ambiente e Agri-
cultura, ele declinou do convite para 
assumir o comando da pasta. Mas sedi-
mentou um trabalho que está repercutin-
do entre governistas de primeiro escalão 
e a família do presidente. “Meio Ambien-
te será um assunto de Estado, e não de 

governo”, disse à revista Globo Rural, à 
época da transição.

MEIO AMBIENTE NA MIRA
É fato que o atual governo tem outra 

maneira de tratar o assunto, aproximan-
do ainda mais o meio ambiente da ques-
tão agrícola. E é aí que Miranda entra: 
esse vem sendo seu discurso há anos e 
que acabou sintetizado no livro “Tons de 
Verde”, lançado no ano passado e que 

discute a sustentabilidade da agricultura 
no Brasil. O assunto, aliás, é volta e meia 
comentado pelo agrônomo, que apre-
sentou muitos desses dados no Fórum de 
Agricultura da América do Sul, realizado 
em agosto de 2018, Curitiba.

Na apresentação, que teve piadinha 
com a cor vermelha escolhida para mos-
trar áreas de preservação em uma alusão 
ao PT, Miranda já usava o bordão de que 
era melhor “já ir se acostumando”, muito 
usado por apoiadores de Bolsonaro no 
período de campanha. E explanou seu 
ponto de vista sobre o uso das terras bra-
sileiras para agricultura. “O Brasil, que 
era grande, ficou pequeno porque tem 
muita terra atribuída no Brasil”, sinteti-
zou no começo da sua fala.

O vídeo viralizou, e dá para ver que 
argumentos usados pelo atual governo 
já estavam lá. Miranda começa apresen-
tando mapas que mostram áreas que são 
unidades de conservação (1.871 áreas, 
na época), terras indígenas e quilombo-
las. Esse conjunto do território faz parte 

Quem é o guru 
ambiental do 
governo de 
Jair Bolsonaro

Fernanda Trisotto (*)

Se você já ouviu um ou mais integrantes do governo 
de Jair Bolsonaro (PSL) falarem que o Brasil é líder em 
preservação ambiental no mundo e não sabia de onde 
saiu essa informação, pode apostar que tem relação com 
o trabalho do agrônomo Evaristo Eduardo de Miranda. 
Já há quem o considere um tipo de guru ambiental de 
Bolsonaro.

Evaristo Eduardo de Miranda é apontado como guru ambiental do governo de Jair Bolsonaro.| 
Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

“O Brasil, que era grande, ficou pequeno porque 
tem muita terra atribuída no Brasil”

Evaristo Miranda, chefe da Embrapa Territorial, durante palestra
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das áreas protegidas dos países, de acor-
do com a ONU.

De acordo com a apresentação de 
Miranda, 30% da área brasileira se en-
quadra nessa categoria. Ele vai além: 
diz que só dez países possuem mais de 
dois milhões de quilômetros e a média 
de área protegida é de 10%. “Eu não sei 
se é muito ou se é pouco esse 30%, mas 
é o campeão. Apanhar dizendo que o 
Brasil não protege as suas florestas, a sua 
vegetação nativa, é um absurdo”, argu-
mentou.

Para chegar aos 66,3% de áreas que 
não podem ser usadas para a agricultura, 
Miranda ainda somou os assentamentos 
do Incra, terras devolutas, imóveis não 
cadastrados e áreas militares, perfazendo 
uma área equivalente a 48 países euro-
peus.

“É o mapa que a gente tem que mos-
trar pros europeus, porque eles planejam 
o que não executam e depois avaliam o 
que não fizeram. É o que fazem com o 
Brasil o tempo todo”, disse. E também 
cutucou a Noruega, tão em voga por 
causa do Fundo Amazônia e retenção de 
repasses de verbas para o governo bra-

sileiro.
Para Miranda, há um movimento in-

ternacional claro para forçar a cultura 
da preservação ambiental no Brasil em 
detrimento do avanço da agricultura. 
Citou como exemplo o estudo america-
no “Farms here, forests there” [Fazendas 
aqui, florestas lá, em tradução livre], que 
mencionava um mercado adicional de 
alimentos no mundo, de US$ 40 bilhões 
nos próximos 20 a 30 anos.

Ele só não comentou que o estudo cir-
cula entre parlamentares brasileiros pelo 
menos desde 2010, quando já se discu-
tiam alterações no Código Florestal. Na-
quela época, a projeção apontava que 
os agricultores americanos poderiam ga-
nhar até US$ 270 bilhões em 2030 com 
a redução do desmatamento nos países 
tropicais.

DERRUBANDO MITOS
O discurso de Miranda foi atualizado 

com o passar dos anos, mas não é pro-
priamente novo: em entrevistas antigas, 
ele já defendia vários desses pontos. Em 
2011, para a TV Cultura, declarou que a 
biodiversidade brasileira é uma das gran-

des maravilhas do mundo. E falou sobre 
a região amazônica. Para ele, o país pre-
cisava aprender a preservar a biodiversi-
dade em um espaço rural heterogêneo, 

promovendo um 
melhor uso das 
tecnologias, agre-
dindo menos o 
meio ambiente, 
reduzindo quei-
madas e o uso de 
agrotóxicos.

“Você tem 25 
milhões vivendo 
na Amazônia. Es-
sas pessoas querem 
comer, tem neces-
sidades. Então é 
fundamental para 
preservar a floresta 
amazônica que a 
gente intensifique 
a agricultura, que 
a gente cresça ver-
ticalmente, que a 
gente produza mais 
no mesmo lugar 
sem ter de ampliar 
a área”, afirmou.

E ele já falava 
isso há mais tem-
po. Uma entre-
vista de 2006, ao 
jornal O Estado de 
S.Paulo, mencio-
nava a necessidade 
de derrubar mitos, 
como a Amazô-
nia ser o pulmão 
verde do mundo e 
que se a região é 
desmatada, depois 
se torna um deser-

to. “Essa ideia tem a ver com a falta de 
tecnologia, com a agricultura de índio, 
de quem não cuida da terra”, afirmou. 
Logo depois, defendeu o modelo agríco-
la usado em Mato Grosso, que considera 
“extremamente ecológico”, por ser um 
sistema que explora a tecnologia e pro-
tege o solo.

De lá para cá, fica mesmo a defesa ao 
produtor agrícola. “Quanto à preserva-
ção da vegetação nativa, qual agricultura 
no mundo dedica tanta área de seu terri-
tório à preservação ou exige uma contri-
buição, nesse sentido, da magnitude da 
exigida dos agricultores brasileiros? Não 
há no Brasil nenhuma categoria profissio-
nal que preserve tanto o meio ambiente 
como os agricultores”, anotou em um ar-
tigo publicado em 2017.

Em entrevista ao jornal Universidade, 
do Instituto Ciência e Fé, publicada em 
maio do ano passado, ele reafirmou a 
admiração pelos agricultores. “Eles imo-
bilizam um enorme patrimônio fundiário 
pessoal nisso, algo da ordem de R$ 3 
trilhões. E ainda têm custos para evitar 
incêndios, roubo de madeira, invasões. 
Todos esses custos e gastos precisam ser 
estimados e conhecidos pelo cidadão ur-
bano”.

Para ele, o “cidadão urbano” tem mui-
to o que aprender com os produtores ru-
rais em termos de preservação, porque 
não vê esforço equivalente nas cidades 
em termos de consumo consciente, sane-
amento básico e poluição. Coincidência 
ou não, a atual gestão do Ministério do 
Meio Ambiente diz que sua prioridade 
é tratar do meio ambiente urbano. E já 
lançou mais de um programa nessa di-
reção."

(*) FERNANDO TRISOTTO, jornalista na Gazeta do Povo

Evaristo Eduardo de Miranda mmostra sua pesquisa para o presidente Jair Bolsonaro e o 
secretário de Governo, Santos Cruz (Alan Santos/PR)
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As propriedades rurais guardam 
vegetação nativa de todos os 
biomas brasileiros. As primei-
ras análises da Embrapa Terri-

torial sobre os dados do Cadastro Ambiental 
Rural mostraram que pelo menos 20,5% do 
território brasileiro é destinado à cobertura 
com espécies nativas dentro dos imóveis ru-
rais. Nesta entrevista, concedida à jornalista 

Vivian Chies, o pesquisador e chefe-geral 
da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda 
(diretor do Instituto Ciência e Fé de Curiti-
ba), fala sobre a dimensão da preservação 
ambiental na agropecuária brasileira e os 
desafios de elevar a produção. É também 
autor do livro “Tons de Verde: a sustentabi-
lidade da agricultura no Brasil”, lançado em 
maio, com versões em Português e Inglês, 

pela Editora Metalivros.
O livro reúne dados e fatos como a 

preservação da vegetação nativa em mi-
lhões de imóveis rurais brasileiros. Rica-
mente ilustrado, ele apresenta 10 capí-
tulos: áreas protegidas do Brasil, áreas 
preservadas do Brasil, proteção e preser-
vação ambiental, agroenergia renovável, 
cultivar a terra sem arar, intensificação 
tropical, integrações agropecuárias e flo-

restais, industrialização do uso de agente 
biológicos, pecuária verde e reciclagem 
em larga escala, diversidades e singulari-
dades. Exemplares podem ser adquiridos 
pela loja online da Livraria Martins Fon-
tes (www.martinsfontespaulista.com.br).

1 – Qual a diferença entre ser am-

bientalista e ser preservacionista?
Não sei. São neologismos midiáticos. 

Posso falar da diferença entre ecólogo e 
ecologista. Ecólogo é o técnico, o cien-
tista, assim como existe o biólogo e o 
geólogo. Ecologista é o militante da cau-
sa ambiental. Eu mesmo fiz mestrado e 
doutorado em ecologia na França e me 
considero um ecólogo.

2 – Quando fala sobre atribuição, 
uso e ocupação das terras, o senhor 
tem classificado os espaços do território 
destinados à vegetação nativa em áreas 
protegidas, preservadas e conservadas. 
Poderia explicar esses três conceitos?

As áreas protegidas correspondem aos 
territórios legalmente atribuídos pelo Es-
tado à manutenção da vegetação nativa 
e da biodiversidade, direta ou indireta-
mente. São as unidades de conservação, 
os parques nacionais, estaduais e mu-
nicipais e também as terras indígenas. 
Esse é o conceito utilizado internacional-
mente, inclusive pelo Programa de Meio 
Ambiente da ONU, o UNEP. No Brasil, 
elas totalizam cerca de 30% do territó-
rio nacional, um recorde mundial em 
termos absolutos e relativos. Já as áreas 
preservadas referem-se essencialmente 
aos espaços existentes dentro dos imó-
veis rurais destinadas à vegetação nativa, 
onde normalmente não há exploração 
econômica. São áreas privadas. Aqui se 
inserem a reserva legal e as áreas de pre-
servação permanente nos imóveis rurais. 
Por fim, há no Brasil extensas pastagens 
nativas no Pantanal, no Pampa e na Ca-
atinga. Não dá para chamá-las de áreas 
preservadas ou protegidas porque ali 

existe atividade econômica (pastejo ani-
mal). Elas não estão ali apenas para fins 
preservacionistas. Mas ninguém planta 
pampa, ninguém planta pantanal! A ve-
getação nativa é conservada secularmen-
te, em equilíbrio, com o pastejo animal. 
Por isso, podem ser chamadas de áreas 
conservadas e representam cerca de 8% 
do território nacional.

3 – Qual a dimensão da preservação 
nativa nos imóveis rurais?

Antes da exigência do Cadastro Am-
biental Rural (CAR) trazida pelo novo Có-
digo Florestal, era muito difícil responder 
a essa pergunta. Agora, há respostas com 
mapas e números. Em janeiro de 2017, 
a Embrapa Territorial baixou os dados 
do Sistema Nacional de Cadastro Am-
biental Rural (SiCAR). Ao processar essas 
informações com 10 metros de detalhe, 
identificou 177 milhões de hectares re-
servados pelos agricultores para a vege-
tação nativa. Isso equivalia na ocasião a 
20,5% de todo o território nacional, mais 
do que as unidades de conservação e ter-
ras indígenas somadas. Esses dados não 
incluíam ainda as informações do Mato 
Grosso do Sul e do Espirito Santo.

4 – Esses dados de preservação da 
vegetação pelos agricultores são defini-
tivos?

Não. O SiCAR é dinâmico. Todos os 
dias, com a compra e venda de imóveis, 
divisão de heranças, há atualizações no 
sistema. Além disso, milhares de imóveis 
se cadastraram ao longo de 2017 e nes-
te início de 2018. Os números poderiam 
subir e subiram. A Embrapa Territorial, 

Agricultura 
e preservação 
ambiental
Em entrevista, chefe-geral da Embrapa 
Territorial, Evaristo de Miranda, cobra medidas 
preservacionistas da população urbana

Vivian Chies (*) Reproduzido de Universidade Maio/2018
Uma nova Amazônia
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está processando os dados do CAR atu-
alizados até fevereiro de 2018. A área de 
preservação dentro das propriedades já 
ultrapassa 200 milhões de hectares e se 
aproximam de ¼ do território nacional. 
O ministro Blairo Maggi deve anunciar 
esses resultados finais no início de junho, 
na semana do meio ambiente. E tudo es-
tará disponível para consulta no site da 
Embrapa Territorial.

Esses dados são impressionantes e 
pouco conhecidos: não há categoria 
profissional que chegue perto dos agri-
cultores em preservação ambiental! Eles 
imobilizam um enorme patrimônio fun-
diário pessoal nisso, algo da ordem de 
R$ 3 trilhões de reais. E ainda têm custos 
para evitar incêndios, roubo de madei-
ra, invasões. Todos esses custos e gastos 
precisam ser estimados e conhecidos 
pelo cidadão urbano. 

5 – Como a agricultura brasileira pode 
responder ao desafio do aumento da de-
manda por alimentos, fibras e agroener-
gia e, ao mesmo tempo, preservar áreas 
de florestas?

Continuando o que já faz. Aumentan-
do a produtividade da produção vegetal 
e animal com o uso de tecnologias. Am-
pliando a intensificação no uso das terras 
com duas e até três colheitas por ano no 
mesmo local (safra e safrinha, por exem-
plo). Estendendo a prática da Integração 
Lavoura – Pecuária – Floresta (ILPF) etc. 
O desafio é remunerar os agricultores pe-

los seus serviços ambientais. As cidades 
criaram leis pelas quais cada produtor 
tem que ter um “parque nacional” prova-
do em seu imóvel. Ninguém pagou pela 
desafetação dessas áreas como ocorre 
nos parques nacionais. Ali o agricultor 
assume tudo. Além disso, ele tem que ser 
o guarda e o serviço de manutenção. Se 
receber nada. Essa realidade precisa ser 
conhecida e reconhecida com compen-
sações financeiras e tributárias para os 

agricultores. O pior é quando o cidadão 
urbano que planeja o que não executa e 
depois avalia o que não fez, diz ao pro-
dutor: isso é bom para você!

6 – Conseguiremos produzir mais sem 
abrir novas áreas?

É o que estamos fazendo. As florestas 
são poupadas pela intensificação da agri-
cultura, graças ao uso de tecnologias. Em 
1972, a safra de grãos foi de 30 milhões 

de toneladas para uma área plantada de 
28 milhões de ha. Em 2016, a produção 
ultrapassou 210 milhões de toneladas para 
uma área de 50 milhões de ha. A área cul-
tivada cresceu 80% e a produção mais de 
500%. Esse crescimento “vertical” da pro-
dução evitou o desmatamento de mais de 
100 milhões de ha de florestas e cerrados. 
Existe algum esforço equivalente nas ci-
dades em termos de consumo consciente, 
saneamento básico, poluição? O cidadão 

urbano tem muito a aprender com o pro-
dutor rural brasileiro, sobretudo em maté-
ria de preservação do meio ambiente.

7 - Além de poupar terra com o uso 
de tecnologias, como a agricultura con-
tribui com a sustentabilidade?

Tratei amplamente desse tema no livro 
que acabo de lançar: “Tons de Verde – A 
sustentabilidade da agricultura no Brasil” 
(Ed. Metalivros). O livro leva ao público, 

pela primeira vez, um amplo e revelador 
panorama ilustrado da atual sustentabili-
dade do setor agrícola e pecuário brasi-
leiro. Publicada, em português e inglês, 
separadamente, a obra reúne elementos 
concretos e inéditos que jogam uma nova 
luz sobre o setor, apresentando fatos e 
ações sustentáveis em termos econômi-
cos e ambientais, como a preservação 
de milhões de propriedades rurais com 
vegetação nativa; a força da produção 
da agroenergia renovável; o cultivo sem 
arar a terra; a intensificação tropical; as 
integrações agropecuárias e florestais; o 
avanço no uso de agentes biológicos; a 
pecuária verde e a reciclagem agrícola.

Um exemplo para as cidades é o trata-
mento e a reciclagem de resíduos e em-
balagens dos insumos agrícolas. No Bra-
sil, os agricultores devolvem – de forma 
adequada – mais de 90% das embalagens 
de agroquímicos utilizados, um recorde 
mundial. Podem ser encaminhadas para 
reciclagem 95% das embalagens coloca-
das no mercado, desde que tenham sido 
corretamente lavadas no momento de 
uso do produto no campo. As embala-
gens não laváveis (5% do total) ou não 
devidamente lavadas são encaminhadas 
a incineradores credenciados. Nossas ta-
xas de reciclagem são superiores às do 
Japão e da Alemanha! E como anda a re-
ciclagem de embalagens nas cidades?

(*) VIVIAN CHIES, jornalista do Núcleo de Comunicação 
Organizacional da Empresa Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa)

Não há categoria profissional que chegue perto 
dos agricultores em preservação ambiental! Eles 

imobilizam um enorme patrimônio fundiário 
pessoal nisso, algo da ordem de R$ 3 trilhões de 
reais. E ainda têm custos para evitar incêndios, 

roubo de madeira, invasões. Todos esses custos e 
gastos precisam ser estimados e conhecidos pelo 

cidadão urbano. 
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Os serviços de segurança 
da Sociedade Garibaldi 
e da Editora Alma Mater 
registraram: entre 18h50 

e 22h40 de segunda-feira, 12 de agosto, 
450 pessoas participaram do lançamento 
da 11ª edição do livro “Vozes do Paraná 
– Retratos de Paranaenses”. 

A estatística é muito relevante e expli-
ca-se: como o prédio histórico da Gari-
baldi exige precauções, nunca podem 
estar mais, ao mesmo tempo, que 300 
pessoas no salão principal. Questão de 
resistência do material.

Para mim, tão importante quanto o 
número de pessoas interessadas no lan-
çamento do volume 11 de meu livro foi 
a qualidade das presenças. As fotos con-
tinuam valendo muito e elas dão parte 
da medida do evento apresentado por 
Carlos Marassi e registrado pelas câme-
ras de Wasyl Stuparyk, para futura apre-
sentação no Youtube.

VICE GOVERNADOR PIANA
O vice-governador Darci Piana; o pre-

sidente do TJ-PR, Xisto Pereira; o desem-
bargador Ferreira, presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral; Flávio Arns, o ativís-
simo senador dos projetos de ampla re-
percussão social; o ex-ministro Euclides 
Scalco, um dos fundadores do Instituto 
Ciência e Fé de Curitiba; vice-prefeito 
de Curitiba, Eduardo Pimentel; Daniel 
Pimentel, presidente da COPEL; Marcos 
Domakoski, ex-diretor da COPEL e futuro 
presidente da Fundação daquela estatal; 
secretário de Justiça, Família e Trabalho, 
Ney Leprevost.

GRANDE HONRA
Também me alegra registrar a presen-

ça de Gláucio Geara, presidente da As-
sociação Comercial do Paraná, os ex-go-
vernadores Orlando Pessuti e João Elísio 
Ferraz de Campos; Paulo Salamuni, su-
plente do senador Oriovisto Guimarães; 
empresários Mário Petrelli e Leonardo 
Petrelli; o ex-reitor Akel, da UFPR; reitor 
da PUCPR, Waldemiro Gremski; Hélio 
Gomes Coelho Junior, presidente do Co-
légio de presidentes de Institutos de Ad-

vogados do Brasil; empresário Pedro de 
Paula Filho; o advogado Walter Cardoso 
Silveira Filho, administrador de grandes 
fortunas do Paraná, diretor da New Way 
Investimentos; ex-presidente da OAB, 
José Lúcio Glomb e Suely; deputado pri-
meiro secretário da Alep, Luiz Cláudio 
Romanelli; vereador Oscalino do Povo.

Gláucio Geara comoveu-me com suas 
palavras de amizade e reconhecimento 

à minha história jornalística. Ao me en-
tregar o diploma da Cidadania ACP, que 
me coloca ao lado de notáveis como o 
general Mourão, o vice-presidente; o 
presidente da Câmara, Rodrigo Maia; e 
o governador João Dória, dentre outros 
– deu relevo ao trabalho que desenvol-
vo de registrar a história do Paraná em 
tempo real.

Disse que me considerava a partir da-
quele momento como engajado no tra-
balho da ACP.

Ainda do universo empresarial, pre-
sente meu amigo construtor, o engenhei-
ro Lincoln Fedalto e seu pai; e do mundo 
da poesia, a sempre preciosa poeta Adé-
lia Woellner, discreta, inteligente, gentil. 
Ela recebeu um demorado cumprimento 
do desembargador presidente do TJPR, 
Xisto Pereira, que foi seu aluno na Facul-
dade de Direito da PUCPR.

CÍCERO E LINEI URBAN
Importante registrar as manifestações 

do coordenador do Curso de Medicina 
da Universidade Positivo, professor Cíce-
ro Urban, que esteve na noite com a es-
posa, médica Linei e os filhos Lara e João 
Paulo; cirurgião Raul Anselmi Junior e 
esposa, cirurgiã Karina Furlan Anselmi; 
familiares de Abdo Dib Abage, como a 
viúva, Ironita, com filhos; Ivete Abage 
(irmã de Abdo) e esposo, Massad Deud; 
Ana Paula Abage Machado, com o espo-
so Christiano Machado; a professora de 
Genética da UFPR, Eleidi Freire-Maia. 
Também Izaac Baril, presidente da Fede-
ração Israelita do Paraná.

ESCREMIN-MATTE E PADRE ANDRÉ
E mais: padre André Bienaski; a famí-

lia Escremin-Matte, liderada por Ronald 

Daniel e Eduardo Pimentel com 
Mario Petrelli e Leonardo Petrelli

Claudia de Cerjat Bernardes e 
Michelle de Cerjat

Piana, Xisto, Arns, Petrelli, Leprevost e      Pimentel reunidos na noite de “Vozes 11”
Lançamento da 11ª edição de “Vozes do Paraná” marcou 
também a entrega do diploma Grandes Porta-Vozes do 

Paraná, na Sociedade Garibaldi

Por Aroldo Murá

Aroldo Murá G.Haygert recebe o Diploma Cidadania ACP das mãos de Glaucio Geara, 
presidente da ACP
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Des Xisto Pereira presidente do TJPR 
e senador Flavio Arns

Darci Piana e Felix Bordin

Cicero e Lineu Urban com os filhos e 
Rafael Pussoli

Andre Nunes e Faruk El Katib

Piana, Xisto, Arns, Petrelli, Leprevost e      Pimentel reunidos na noite de “Vozes 11”
Escremin, a esposa Jucirê e a cunhada 
Tiara Matte; Carolinne Matte Escremin 
e Fábio Cezar Haygert e a filha dele, a 
glamourosa Isabelle, minha neta; Claú-
dia de Cerjat Bernardes com a especia-
líssima Michelle de Cerjat, uma expert 
em comunicação social internacional; 
Szyja Ber Lorber e Rosilda; Luiz Julio Za-
ruch; Jane Maria Uhlike, representando 
o deputado Luiz Carlos Martins; Rubens 
Genaro, da direção da Garibaldi; jorna-
listas Odailson Spada, Diego Antonelli, 
Vinicius Sgarbe , Guilherme de Souza e 
Fernando Tupan, cujo blog movimenta 
parte de Curitiba; André Nunes, com a 
elegante Paula, a mãe, Iracema, e a avó 
Porfiria, fieis acompanhantes da coleção 
“Vozes do Paraná”, meus bons amigos.

BERGER E MÔNACO
Também presentes: empresário e mé-

dico Alexandre Berger e esposa; o em-
presário Ottilio Mônaco, segundo vice-
presidente da Fecomercio, responsável 
pela presença dos vinhos espanhóis da 

noite – Carlades – La Mancha -, um pon-
to à parte do coquetel; a geneticista da 
UNESP, Elizabeth Schmidt, com o pai, 
Walter; o ex-deputado e “guardador das 
ilhas do Paraná”, empresário vinicultor 
Renato Adur; o ex-presidente da ACP, 
Edson Ramón; o advogado Pedro Ferraz 
Paciornik; os desembargadores Rosane 
Andriguetto e Joatan Marcos Carvalho; 
Fernando Xavier Ferreira, ex-ministro das 
Comunicações e ex-diretor de Itaipu; o 
médico e compositor Iso Fischer; o “Serra 
Verde” Adonai Aires de Arruda; jornalis-
ta Fernando Scheller, de O Estadão; Mar-
den Machado, a quem chamo de “crítico 
dos críticos”, pelo olhar agudo que tem 
sobre o cinema, o bom cinema. Hoje ele 
dirige o Cine Passeio e é um dos braços 
direitos do presidente do TJPR; o prove-
dor da Casa dos Pobres São João Batista, 
professor e engenheiro Rafael Erico Pus-
soli, Hélio de Freitas Puglielli.

Com alegria enorme, reencontrei a es-
critora Anita Zippin, presidente da Aca-
demia de Letras José de Alencar, com o 

esposo, Geraldo. Anita pediu-me o autó-
grafo de um livro para o general Bonat, 
membro da Academia.

Claro que haverá falhas nessa relação, 
feita de pura memória. Mas espero que 
sempre terei tempo para corrigir omis-
sões, no momento oportuno.

GRANDES PORTA-VOZES
Dentro da noite de lançamento de 

“Vozes 11”, um momento singular foi 
o da diplomação de 12 novos Grandes 
Porta-Vozes do Paraná, reconhecimento 
do autor, das editoras e do Instituto Ci-
ência e Fé, a nomes que já foram perso-
nagens do livro em edições anteriores. E 
que são autênticos Porta-vozes do Para-
ná de hoje. 

De todos os porta-vozes, um só ausen-
te – mas representado pela sócia Gabrie-
la -, o publicitário Cláudio Loureiro (em 
viagem ao exterior). Os demais foram: 
Carneiro Neto, Darci Piana, Gláucio 
Geara, Hélio Gomes Coelho Junior, José 
Lucio Glomb, José Machado de Oliveira, 

José Dionísio Rodrigues, Mario Petrelli, 
Paulo Nauiack, Raul Anselmi Junior e 
Waldemiro Gremski.

FALA SAPIENCIAL
Petrelli fez um discurso curto, objeti-

vo, com advertências sapienciais, espe-
cialmente sobre política. Foi, no entanto, 
exagerado em se referir a este jornalista, 
com elogios imerecidos. Aliás, o mesmo 
exagero cometido por meu amigo de-
sembargador Xisto Pereira, a penúltima 
fala da noite. Assim como igual exagero 
fui nominado no elegante discurso de Pe-
dro de Paula Filho (estava acompanhado 
de Ana Maria), presidente da Associação 
de Amigos do Hospital de Clínicas da 
UFPR.

Já o presidente do Tribunal de Justiça 
– assim como fizera Petrelli – discorreu 
sobre o papel que o livro Vozes do Para-
ná, Retratos de Paranaenses, vai exercen-
do na vida do Estado. Sua fala também 
inclui reafirmar a importância do papel 
da Justiça na vida do país.
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VOZES DO PARANÁ 11

Raul Anselmi Jr com o diploma

Prof Waldemiro Gremski diplomado 
Grande Porta Voz do Parana

Orlando Pessuti

Paulo Salamuni, Rogério Campos, 
Adelia Woellner, Oscalino do Povo e 

convidados

Ney Leprevost e Pedro de Paula 
Filho, personagens de Vozes 11

Jose Machado de Oliveira e Mario 
Petrelli diplomados Grandes Porta 
Vozes do Parana, e Doralice Zanetti, 
esposa de Machado

Jose Lucio Glomb recebe o diploma

Euclides Scalco e Luiz Carlos 
Marchesini
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Instituições de Ensino: PUC-PR, em todos os campi; UFPR, Departamento de 
Genética; Universidade Positivo; UNIFAE; Studium Theologicum; Faculdades 
Espírita; Faculdades do grupo UNINTER (FACINTER, FATEC, IBPEX, INFOCO); 
Faculdade Evangélica do Paraná, curso de Teologia; Universidade Tuiuti; 
Colégio Nossa Senhora Medianeira; Colégio Bagozzi, Curso de Filosofia dos 
Padres Xaverianos; FAVI e Ichthys Instituto de Psicologia e Religião, cursos de 
Pós-graduação Psicologia e Religião e Psicologia Analítica e Religião Oriental 
e Ocidental; Faculdades ESEI (prof. Eliseu); Faculdades Santa Cruz (Letras); EBS 
- Business School; Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Elizabeth Daxer, de São Paulo/SP, apresenta duas frases 
interessantes onde aparece duplo se, que ela pergunta se 
é uma conjunção condicional e se “devo usá-la apenas uma 
vez?”:

1) Paulino Jacques também faz uma crítica a essa 
terminologia, advertindo que é ambígua porque não 
se sabe se se trata de um novo direito ou do próprio 
direito do trabalho.
2) Se se aplicasse ao direito do trabalho a simples di-
visão usual do Direito em público e privado, separar-
se-ia aquilo que vive em união interna.

Já o leitor Rubens Viana, de São José dos Campos/SP, 
quer saber se “é um jogo de palavras? pronome pessoal e 
condicional?” e extrai um exemplo da coluna Não Tropece 
na Língua 91:

3) Nessas frases haveria clareza se se observasse 
a regra citada.

E Ronaldo Nogueira, de Fortaleza/CE, acrescenta sua dú-
vida: Escrever dois se junto está certo? Qual seria a melhor 
maneira de escrever esta frase:

4) Se se tratar da entrada, informe o responsável 

pelo setor de compras.

As frases acima, de 1 a 4, estão corretas, perfeitas. Em 2, 
3 e 4 seria possível trocar o primeiro SE, que é conjunção 
condicional, por “caso”, o que contudo não significa melhor 
estilo, mas apenas uma alternativa de redação:

2) Caso se aplicasse ao direito do trabalho a simples 
divisão... 
3) Haveria clareza caso se observasse a regra ci-
tada.
4) Caso se tratar da entrada, informe o responsá-
vel...

No mais, é impossível a ênclise (o pronome depois do ver-
bo) porque a conjunção subordinativa se atrai o pronome. 
E atrai justamente por questões de eufonia. Vejam como 
soaria mal: *Não se sabe se trata-se... *Se aplicasse-se... 
*Haveria clareza se observasse-se...

Não é à toa que Camões, há mais de quatro séculos, es-
creveu estes versos: “Se se sabe ou se se sente, não (n)a 
digo a toda a gente”... – provocando intencionalmente essa 
sonoridade. Observem que o usual é pronunciar \se\ no 1° e 

\si\ no 2°, evitando-se o cacófato \se-se\.

Eis a explicação gramatical para o caso:
O 1º se é sempre conjunção condicional. 
O 2º se é pronome, que pode ter três funções:

- partícula apassivadora:
Se se aplicasse a divisão... [= se fosse aplicada a 
divisão]
Se se observar a regra...  [= se a regra for observa-
da]

- indicativo de verbo pronominal:
Não sabe se se despede agora ou não, se se casa 
ou se se deita e espera.

- índice de indeterminação do sujeito:
Para saber se se trata de entrada, é preciso analisar 
todo o material.
Se se trata de novo direito, saberemos.
Se se ama, sente-se saudades.

Se se sabe ou se se sente...

André Alexandre Hapcke e Guilherme Casali, ambos de 
Florianópolis/SC, solicitam esclarecimentos a respeito de 
expressão muito utilizada em sentenças e acórdãos: a final 
ou ao final. Exemplifica André: “Requer, ao/a final, a conde-
nação do réu”.

Ambas corretas. Note-se, porém, que a locução escrita 
com a prep. a é antiga. Essa grafia já não aparece em dicio-
nários atuais, tendo sido substituída por afinal ou ao final, 
locução adverbial que significa “na última parte, no fim, na 
conclusão /desenlace /remate, ao termo /término”.

O advérbio afinal (ou afinal de contas), além de significa-
do semelhante – por fim, finalmente, enfim, em conclusão, 
em resumo –, apresenta algumas nuances de interpretação, 
podendo expressar indignação, contrariedade, surpresa/
espanto, melancolia, resignação, ou algo como “pensando 
bem”. Exemplos:

Afinal, o que fazer da vida depois da tragédia?
“Disse-lhe que, afinal de contas, a vida de padre não era 

má.” (Machado de Assis)

--- Ante o X ante ao X. Qual o mais certo?  Carlos Cerquei-
ra Jr., Seabra/BA

A forma correta é ante o e ante a, porque não se trata de 
uma locução; consequentemente, não cabe a preposição a 
depois da também preposição ante, que se comporta como 
perante (perante o juiz) com o mesmo significado de “diante 
de, em presença de alguém ou algo”. Naturalmente não há 
crase quando se usa um substantivo feminino:

Ante a juíza, ele vacilou. 
Calou-se ante os argumentos apresentados.

--- Quais as formas corretas: pelo promotor de justiça 
QUE esta subscreve ou QUE A esta subscreve; egrégio ou 
Egrégio Tribunal de Justiça. Jadir Cirqueira de Souza, Co-
romandel/MG

1.  O verbo subscrever pode ser transitivo indireto (com a 

preposição a) na acepção de “conformar-se (ao parecer de 
alguém)”, como em subscrever a preceito, a conselhos, a 
um regimento. Já com o significado de “dar sua aprovação 
a; assinar ou firmar aprovando”, ele é transitivo direto – daí 
ser desnecessária a preposição nestas frases:

...pelo promotor de justiça que esta subscreve.
Desconhecemos a autoridade que subscreve o parecer. 
O magistrado subscreveu a sentença na mesma data.
2.  Não há necessidade de usar inicial maiúscula em 

egrégio e colendo, pois tais termos, usados para distinção 
ou realce, são simples adjetivos – não fazem parte do nome 
próprio Tribunal de Justiça.

(*) 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)

Afinal, ante o, subscrever, egrégio
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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

R Deputado Mario de Barros, 752, APT 91
Curitiba – PR - (41)3026-0523
contato@roseanigra.com.br
www.roseanigra.com.br

EMPRESA BRASILEIRA E GLOBALIZAÇÃO
Belmiro Valverde Jobim Castor
Editora Esplendor

Este livro de Belmiro Valverde Jobim Castor vem 
preencher uma das grandes lacunas de publi-
cações sérias e bem fundamentadas sobre o 
Brasil e o desafio da empresa brasileira no seu 
objetivo de se inserir, conquistar e brilhar no mundo 
globalizado. É um livro de leitura obrigatória para 
empresários, empreendedores, executivos e gesto-
res de modo geral.
Páginas: 256
Preço referência: R$ 49,00

A SABEDORIA DO NÃO
O que você ganha quando você perde
Mariliz Vargas
Editora Rosea Nigra

O livro faz parte da coleção Despertar da Consci-
ência. Propõe uma visão diferente deste importante 
vetor energético presente nas relações entre as 
pessoas. E aponta um novo caminho para o ama-
durecimento humano, seu fortalecimento interior e 
a conquista de mais felicidade. É, em essência, o 
que você ganha quando você perde.
Páginas: 132
Preço referência: R$ 29,00

O DESENVOLVIMENTO MORAL DOS 
ADOLESCENTES
Anna Rita Grazian, Augusto Palmonari

O livro trata do desenvolvimento moral, isto é, de 
como os indivíduos aprendem a pensar e a agir se-
guindo princípios morais e como o percurso pode 
influenciar o comportamento humano. Os autores 
referem-se frequentemente ao conceito de sociali-
zação, entendido como o processo através do qual 
os modelos de uma sociedade são transmitidos de 
uma geração a outra.
Páginas: 160
Preço referência: R$32,50

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA 
A MULHER
Um problema de toda sociedade
Instituto Patrícia Galvão

O enfrentamento do problema da violência contra a 
mulher é urgente, complexo e requer o envolvi-
mento de toda a sociedade. É opinião unânime que 
somente com informação, educação, denúncia e 
acolhimento será possível implementar mudanças 
que garantam relações de verdadeira parceria e o 
direito a uma vida plena.
Páginas: 208
Preço Referência: R$31,80

MAZZAROPI 
um Jeca bem brasileiro
Dílvia Ludvichak

Este livro nos leva ao encontro de um artista 
genuinamente brasileiro, criador de uma obra 
cinematográfica tão expressiva e popular que 
continua viva, graças a um público tradicional, fiel, 
e a um novo público, que vê em seus filmes traços 
do nosso tempo, tornando sua mensagem sempre 
atual. Contada em versos, a narrativa se aproxima 
da forma tão apreciada pela cultura popular e, 
ao mesmo tempo, nos faz lembrar das profundas 
raízes do jeito de ser caipira e do sertão brasileiro, 
marcas registradas de Mazzaropi.
Páginas: 32
Preço referência: R$ 23,20

MÍDIAS E LUTAS POR RECONHECIMENTO
Rousiley C. M. Maia

Hoje, um ambiente híbrido de mídia interconectada 
molda as interações das pessoas em diferentes 
esferas da vida cotidiana – íntima, social e política. 
A construção da identidade e os conflitos relacio-
nados com o reconhecimento social, os litígios na 
esfera pública e os processos de institucionaliza-
ção não podem ser totalmente explicados sem que 
o papel dos mídia nessas dinâmicas seja levado 
a sério.
Páginas: 416
Preço referência: R$ 40,00

NÃO NASCEMOS PRONTOS!
Mario Sergio Cortella

Este livro inspirador nos desafia a aprender 
sempre, olhando o mundo e a nós mesmos sob 
uma nova perspectiva. O autor mostra que quando 
estamos insatisfeitos somos capazes de inovar, 
mudar e nos construir aos poucos, pois o grande 
desafio humano é não se satisfazer com as coisas 
como estão. 
Páginas: 136
Preço referência: R$ 31,90

ONDE EU ME SINTO EM CASA
Autor: Anselm Grün

Sentir-se "em casa" é uma experiência maravi-
lhosa, e também um anseio imenso para todos 
que passam pelo drama terrível da migração e da 
mudança, todos aqueles que são levados a "sair de 
casa". Neste livro, Anselm Grün propõe que o leitor 
reflita sobre essa temática ampliando a experiência 
para além das suas fronteiras pessoais.
Páginas: 112
Preço referência: R$ 16,95



15UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ  |  AGOSTO 2019  |

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

A REVOLUÇÃO FRANCESA - 1789-1799
2ª edição
Michel Vovelle

Nesta obra, Michel Vovelle retrata os dez anos da Revolução 
Francesa à luz das mais recentes descobertas e interpretações 
da pesquisa historiográfica. Com uma narrativa concisa e en-
volvente, o autor coloca em perspectiva as versões tradicionais 
dos acontecimentos da época, assim como levanta novos 
questionamentos para as gerações atuais.
Páginas: 296
Preço referência: R$68,00

 Abdo Abage (in memoriam),
 Leonardo Fabbri (Chameleo),

 Adonai Ayres de Arruda,
 Alexandre Sarraff Berger,
 Cecilia Maria Vieira Helm,

 Des. Adalberto J. Xisto Pereira,
 Eduardo Pimentel Slaviero,

 Fernando Scheller,

 Fernando Xavier Ferreira,
 Flávio Arns,
Iso Fischer,

 Ney Leprevost,
 Pedro de Paula Filho,
 Samuel Ferrari Lago

 e Walter Schmidt.

VOzes dO PArANá 11 
reTrATOs de PArANAeNses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 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) 99838-8348, 

 ou pelo e-mail: aroldo@cienciaefe.org.br
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(41) 99526-1304 (falar com Hélio Martins)
(41) 99838-8348 

(41) 3673-2316 (sede)
instituto@cienciaefe.org.br

www.cienciaefe.org.br

Infraestrutura ferroviária
FERROESTE/SEIL/SEPL

R$ 40 MILHÕES
DER e Rede de Integração
Infraestrutura rodoviária

R$ 290 MILHÕES
Segurança Pública

R$ 20 MILHÕES
SESP

R$ 350 MILHÕES
PARA FINANCIAR PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA PÚBLICA.

O Governo do Paraná lançou o maior Banco de Projetos do Brasil, que vai financiar os estudos sobre obras em 
todo o Estado para reestruturação de rodovias, ferrovias e garantir mais segurança a todos os paranaenses.


