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O SÍNODO das
polêmicas

E a Amazônia, como é que fica?
O barco hospital Papa Francisco: assistência médica aos ribeirinhos na Amazônia
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NESTA EDIÇÃO:

AMAZÔNIA EM CHAMAS (II)
Ainda em outubro deve ocorrer o Sínodo para
a Amazônia. Há um receio (acentuado) de que o
evento sirva para fins políticos (ideologização).
Mesmo dentro da igreja católica, promotora do
Sínodo, há opiniões divergentes. Dentro dos muros da Cidade do Vaticano a opinião mais comum
é que se trata de um exemplo da sagacidade política do papa Francisco,
Mais que isso, o Sínodo se volta para as populações da região, suas necessidades, e ao alerta
de ações de criminosos na destruição da floresta.
Assim, não se trata de ações para internacionalizar a Amazônia. Trata-se de um evento em busca
de soluções, uma colaboração ao país.
O lado negro da Amazônia e que entra em choque com os objetivos do Sínodo, são as denúncias de ações criminosas. Os participantes (cuja
lista já foi divulgada) têm a tarefa difícil de encontrar soluções e levar a paz à região.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

SUMÁRIO
02....CURITIBA, Edmilson Fabbri
03....AS POTENCIALIDADES MÓRFICAS, Antonio Celso Mendes
04 e 05....AMAZÔNIA SEM LEI, Lucas Ferraz
06....SÍNODO DA AMAZÔNIA NO FOGO DAS
POLEMICAS, Dom Odilo Scherer
07....PARTICIPANTES NO SÍNODO DA AMAZÔNIA
08 e 09....REDES CRIMINOSAS E IMPUNIDADE
IMPULSIONAM DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA
10....A DOR DA MÃE, Leandro Karnal
11
NUMA SEGUNDA-FEIRA, A BELEZA DO
COSMOS, Evaristo de Miranda
12....BOM JORNALISMO SEMPRE FASCINA,
Carlos Alberto Di Franco
13....NÃO TROPECE NA LÍNGUA, Maria Tereza
de Queiroz Piacentini

Curitiba
Temos na Rua XV
dois tradicionais
bares, o Mignon e o
Triângulo, que, não
sei a quantos anos,
tem o mesmo layout
de seu espaço externo
com suas cadeiras e
mesas enferrujados
e aquela cobertura
tipo ponto de ônibus
já completamente
desgastada pelo tempo
e sem manutenção.
Edmilson Fabbri (*)

S

ou daqueles Curitibanos
apaixonados por Curitiba.
Adorava os textos da Ilana
Lerner, em sua coluna na
revista Ideias, exaltando nossa cidade.
Muito do que temos e somos reconhecidos mundialmente, deve-se
a Jaime Lerner, e isso é chover no
molhado.
Muito também ao Rafael Greca,
atual prefeito e outro apaixonado
por Curitiba. Tenho muita esperança neste seu mandato, tenho visto
boas movimentações na cidade por
obras da prefeitura.
Vi, dia desses no facebook uma
postagem do meu amigo e companheiro de Rotary, Camilo Turmina,

Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

O Bondinho e o espaço externo dos bares Mignon e Triângulo

que representava a ACP, em uma
reunião com o prefeito, na parceria
do projeto Rosto da Cidade. Naquele mesmo canal postei a sugestão
que é o alvo deste artigo.
Pois bem, a sugestão é que esse
projeto possa abranger a recuperação das áreas externas de bares,
restaurantes e cafés, dando-lhes o
charme que eles têm nas cidades
europeias, até porque, Curitiba é a
mais européia das capitais brasileiras.
Temos na Rua XV dois tradicionais bares, o Mignon e o Triângulo,
que, não sei a quantos anos, tem o
mesmo layout de seu espaço externo com suas cadeiras e mesas enferrujados e aquela cobertura tipo
ponto de ônibus já completamente
desgastada pelo tempo e sem manutenção. Aos seus lados temos outros
espaços gastronômicos que poderiam aderir ao espaço externo para
atendimento.
Claro que tudo isso bem projetado, respeitando a circulação dos pedestres, mas tem espaço para todos.
Ali é nosso cartão de visitas, Boca
Maldita, Bondinho e etc...
A iluminação da XV está um

charme com suas luminárias retrô
e luzes amarelas, bem como as floreiras sempre bem cuidadas. Certamente esse espaço ganharia muito
com essa atenção às áreas externas.
Pasmem, a Confeitaria das Famílias,
tradicional ponto de encontro dos
curitibanos há décadas, não oferece
uma área externa aos seus clientes.
Para os que acharam muito esnobe a referência européia, fiquemos
pela América do Sul mesmo, basta
ir à Buenos Aires e ver seus maravilhosos cafés. Vejam o charme que
emprestam à capital Argentina.
Rogo para que este artigo chegue às mãos de nosso prefeito, nem
que seja pela intervenção divina de
Nossa Senhora da Luz dos Pinhais,
nossa padroeira, pois Rafael Greca,
um curitibano apaixonado, homem
culto e viajado pode dar esse presente à Curitiba e a nós Curitibanos,
e também a todos os turistas que
tem nos visitado cada vez mais.
Viva Curitiba!!!
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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filosofia

As potencialidades
mórficas da energia
É dessa forma que somos conduzidos naturalmente a
perceber que a eclosão evolutiva da energia tem uma
origem transcendente e não se dá por acaso, pois deixada
à própria sorte, não teria resultado em coisa alguma.
Antonio Celso Mendes (*)

A

s potencialidades mórficas
da energia dizem respeito
às variadas formas em que
a mesma se desdobra, a
partir da constatação científica de que
o Universo é um espetacular palco de
transformações energéticas. O mistério,
para o filósofo, consiste em observar os
devaneios de sua evolução, tendo dado
origem a uma diversidade de considerações, ora otimistas, ora pessimistas, de
onde tem origem um espanto, conforme
ocorreu com ARISTÓTELES.
A explosão que destrói é a mesma que
reconstrói. Só assim será possível entendermos a violência da explosão inicial
que deu origem ao Universo, o Big Bang.

Ora, isto nos remete diretamente às potencialidades mórficas que envolvem o
fenômeno da energia, ou a força intrínseca existente no coração do orbe criado. Dessa forma, nossa razão é levada a
perguntar o porquê dessa potencialidade, criando um processo gigantesco de
galáxias circulares.
Na continuidade, percebemos que a
energia provoca movimentos em linha
reta ou circular, em turbilhão ou em pulsar, oscilante ou periódico, gerando a
massa da matéria, que constitui todos os
corpos (a partícula de Deus). Tudo isso
resulta de um trabalho intenso dos pesquisadores, que nos relatam que a existência da realidade, em seus princípios, é

resultado de uma explosão contínua que
gera uma energia luminosa num espaço
frio e escuro.
É dessa forma que o eterno convive
com o temporal, num processo aparentemente autônomo de efetivação, que
nos dispensaria de indagar sobre quem
teria sido o criador de tamanha epopeia,
como concluiu STO. TOMÁS DE AQUINO, no século XIII. Não obstante, isto
nos leva a pensar sobre a própria existência das coisas em si mesmas, a velha
indagação de LEIBNIZ sobre a existência
de algo em vez do nada. Ora, o recurso
é apelar para a divinização da substância
absoluta concebida por BARUC SPINOZA, que nos indica que ela se confunde
com o próprio Deus.
É dessa forma que somos conduzidos
naturalmente a perceber que a eclosão
evolutiva da energia tem uma origem
transcendente e não se dá por acaso, pois
deixada à própria sorte, não teria resultado em coisa alguma. Ora, do nada, nada

se faz, o que nos obriga conceber que
a ocorrência da explosão inicial, como
criação ex nihilo, só pode ter ocorrido
pela Providência de Alguém. Sem dúvida, esta é a única forma de compreendermos que o Universo não é suficiente
em suas causas geradoras.
Assim, conceber a existência de um
Deus criador é nossa mais coerente atitude diante de uma realidade instável e virtual, tendo como avalista o Espírito que
nos ilumina, pois as coisas nos parecem
muito naturais, quando, na verdade, são
completamente extraordinárias. Dessa
forma, manter o espírito aberto em uma
crença sobre a divindade das ocorrências será uma atitude bastante coerente
com o que o espetáculo cósmico nos
oferece.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e Doutor em Direito pela UFPR, é professor do curso de Direito da PUCPR
e membro da Academia Paranaense de Letras. Autor de
“Introdução ao Universo dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@gmail.com; Site: www.folosofiaparatodos.com.br

Seu evento acontece aqui
Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br
www.expotrade.com.br
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Amazônia
sem lei
Sínodo da Amazônia
revela sagacidade política
do papa

Lucas Ferraz (*)

S

ó a Divina Providência poderia
prever que um encontro internacional sobre a Amazônia,
convocado há dois anos, coincidiria com o atual momento da região,
alvo de políticas destrutivas do governo
Jair Bolsonaro e após virar notícia global
em razão dos incêndios descontrolados e
do avanço recorde do desmatamento.
Em Roma, a explicação que se ouve
dentro dos muros da Cidade do Vaticano
é bem mundana: trata-se de um exemplo
da sagacidade política do papa Francisco, que, responsável por pautar o evento
no final de 2017, desde o início de seu
pontificado, há seis anos, elencou a defesa do meio ambiente como ponto central
de sua agenda.
Em outubro, durante três semanas,
mais de 250 integrantes da Igreja Católica, além de indígenas, ribeirinhos e
cientistas de nove países que fazem parte
da floresta, se reunirão no Vaticano para
o Sínodo da Amazônia, evento que consolidará a liderança global do argentino
Jorge Mario Bergoglio como porta-voz
da causa ecológica.
O objetivo não é somente discutir novas formas de evangelização na região,
que tem cada vez menos influência católica, mas principalmente debater propostas e estratégias para a preservação
de sua biodiversidade, das comunidades
tradicionais e como desenvolver um modelo econômico sustentável.
Visto pelo governo Bolsonaro como
uma ameaça à soberania nacional, o
evento será outro potente fórum a chamar atenção da comunidade internacional para a prejudicial política em curso
4

na Amazônia, além de provocar descontentamento na ala conservadora do Vaticano, que tachou o sínodo de “herético”
por propor a discussão de temas revolucionários para o catolicismo, como a
ordenação de leigos para suprir a falta de
padres nas regiões isoladas.

“PARLAMENTO DOS
BISPOS”

O sínodo é uma espécie de assembleia
realizada em média a cada três anos, que

Como observou recentemente o jornal
L’Osservatore Romano, órgão oficial do
Vaticano, a Igreja Católica não tem competência para formular e promover novos
modelos de desenvolvimento na Amazônia, mas o que ela espera é denunciar
os males provocados pelo atual modelo
político e econômico, posicionando-se
simbolicamente contra uma situação que
considera de “caos ambiental e social” e
coloca em risco a área com a maior biodiversidade do mundo.

Evento consolida Francisco como porta-voz do meio
ambiente. Essa é a explicação que se ouve dentro dos
muros do Vaticano sobre a convocação da reunião de
outubro em Roma, que vem fazendo barulho entre os
cardeais

muitos em Roma chamam de “Parlamento dos Bispos”. Ele foi instituído após o
Concílio Vaticano II, um longo debate
que, no início dos anos 1960, modernizou a estrutura da Igreja em diversas
frentes. A atual edição, dedicada à Amazônia, se encaixa na categoria de sínodo especial, como já ocorreu antes em
discussões específicas sobre continentes
como Europa e África. A novidade, agora, é o evento ser dedicado a uma região
geográfica.
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De acordo com o jornal L’Osservatore
Romano, a Igreja Católica busca se posicionar simbolicamente com a convocação do Sínodo da Amazônia.

VIOLÊNCIA, CAOS E
CORRUPÇÃO

O documento preparatório do sínodo,
produzido após consultas a mais de 80
mil pessoas que vivem nas comunidades amazônicas dos nove países e que
servirá de guia das discussões, antecipa

o tom crítico que virá da Santa Sé nas
próximas semanas. O texto afirma que “a
violência, o caos e a corrupção” reinam
na Amazônia e não poupa nem mesmo o
passado da própria Igreja, reconhecendo
que ela foi cúmplice de crimes durante a
ocupação da região.
“A destruição múltipla da vida humana e ambiental, as enfermidades e a
contaminação de rios e terras, o abate e
a queima de árvores, a perda maciça da
biodiversidade, o desaparecimento de
espécies, constituem uma realidade crua
que interpela todos nós”, ressalta o “Instrumentum Laboris”, que, dividido em
três partes, tem um total de 147 tópicos.
Como reconhece o Vaticano, há “muito em jogo” na Amazônia, onde vivem
cerca de 30 milhões de pessoas, por isso
a necessidade de escutar as aspirações e
os “gritos” das comunidades locais, conforme ressaltaram nos últimos meses o
papa e os muitos bispos e padres envolvidos na organização.

PREOCUPAÇÃO COM
MEIO AMBIENTE

Em maio de 2015, pouco mais de dois
anos depois de eleito, Bergoglio divulgou
uma carta encíclica (“Laudato Si”) em
que deixava claro sua preocupação com
o meio ambiente. Ali ele lançou as bases
do seu discurso contra as monoculturas e
a ambição empresarial que destrói florestas. Ele menciona a Amazônia na carta
(como também regiões da África) e pondera que há “propostas de internacionalização da Amazônia que só servem aos

pré-sínodo
interesses econômicos das corporações
internacionais”.
Ainda antes da ascensão de políticos
negacionistas do aquecimento global, o
pontífice vaticinava: “Muitos daqueles
que detêm mais recursos e poder econômico ou político parecem concentrar-se
sobretudo em mascarar os problemas
ou ocultar os seus sintomas, procurando
apenas reduzir alguns impactos negativos de mudanças climáticas”.
O documento foi considerado um importante divisor no mundo católico, conforme ressalta o veterano vaticanista Marco Politi. Pela primeira vez, o Vaticano
expressou que a ecologia é fundamental
na fé cristã e expôs diretrizes para os fiéis
sobre a proteção da natureza. “O papa
deixou claro que há uma relação intrínseca entre a degradação ambiental e a
degradação social. O mesmo que destrói
uma destrói a outra”, ressalta Politi.

to que guiará o sínodo – que se chocaria também com a política de governos
precedentes, como, por exemplo, do PT,
em especial nas críticas à construção de
usinas hidrelétricas na floresta.
“A Amazônia está sendo disputada a
partir de várias frentes”, afirma um trecho do “Instrumentum Laboris”. “Uma
responde aos grandes interesses econômicos ávidos de petróleo, gás, madeira,
ouro, monoculturas agroindustriais etc.
Outra é a de um conservacionismo ecológico que se preocupa com o bioma,
porém ignora os povos amazônicos.”

DOM CLÁUDIO HUMMES:
RELATOR

CONSPIRAÇÃO

O subtítulo da carta encíclica de 2015,
“sobre o cuidado da casa comum”, dará
o tom das discussões em Roma no próximo mês.
Para o governo brasileiro, envolto de
fantasmas internos e externos, o evento
– após toda a repercussão internacional
recente e o embate com o francês Emmanuel Macron –, é mais um exemplo da
conspiração internacional contra a soberania da Amazônia. O tom conspiratório
é compartilhado e alimentado pelo Exército brasileiro.
As primeiras notícias da contrariedade
do governo surgiram ainda no início do
ano, quando se noticiou que o Gabinete
de Segurança Institucional (GSI) da Presidência estava monitorando o evento. Recentemente, o órgão negou que tivesse
infiltrado agentes no sínodo, mas ressaltou que o acompanhava pela imprensa
e nos sites da Igreja – os arapongas não
tiveram muito trabalho, já que a documentação do evento está aberta na internet.
O governo brasileiro solicitou ao Vaticano para acompanhar a assembleia por
meio de um representante, pedido que
foi negado. O gesto irritou a cúpula da
Igreja, segundo auxiliares do papa, pois
foi considerado uma tentativa de ingerência nos assuntos internos. O sínodo é
um evento realizado pela Igreja e para a
Igreja, conforme disseram.
Em março, o uruguaio Guzmán Carriquiry Lecour, conselheiro de Francisco
que cuidava da Pontifícia Comissão para
a América Latina, recém-aposentado,
deixou o descontentamento claro: “O
papa respeita a autonomia política de
cada país, assim como quer que cada
país respeite a autonomia da Igreja”.
O que parece inevitável é o renasci-

A foto, utilizada pelo ator Leonardo Di Caprio e a modelo Gisele Bündchen (no Instagram) e
o presidente francês Emmanuel Macron (no Twitter), não é do atual incêndio. É “fake”. Ela
foi feita pelo fotógrafo Loren McIntyre, que morreu em 2003. Ele esteve na Amazônia em
expedições desde a década de 70, quando trabalhou para a National Geographic. A imagem
está à venda no banco de imagens Alamy (https://www.alamy.com/stock-photo-amazon-rainforest-afire-30695050.html).

mento de uma nova polarização, acompanhada por animosidades mútuas, entre
a Igreja e o governo brasileiro, situação
que se viu durante a ditadura militar
(1964-1985).

NOVA POLARIZAÇÃO

“Para o governo, o que importa é abrir

Frei Betto. “Mais do que angariar adeptos
para o catolicismo, o que a Igreja quer é
defender os povos originários e a preservação socioambiental.”
Dos nove países amazônicos (Brasil,
Peru, Bolívia, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana
Francesa), o Brasil – que detém a maior

Degradação ambiental na Amazônia coincide com a
social, destaca documento
oportunidades de lucros para os grandes
investimentos interessados em ocupar
as terras indígenas, ricas em minerais
preciosos, em explorar a indústria madeireira, expandir o plantio de soja e as
pastagens de gado”, afirma o frade dominicano Carlos Alberto Libânio Christo, o

extensão da floresta – tem a situação política mais delicada. Sobretudo pelas visões antagônicas entre Brasília e Roma.
O choque fica evidente ao se comparar
a política ambiental colocada em prática nos últimos meses, diametralmente
oposta aos pontos listados no documen-

O cardeal brasileiro dom Cláudio
Hummes, arcebispo emérito de São Paulo e próximo de Bergoglio, será o relator do evento. Ele já deixou claro o que
pensa sobre o tema. “Um dos problemas
cruciais para proteger a Amazônia surge
do modelo de desenvolvimento imposto
pelas autoridades públicas e pelos interesses das empresas privadas”, escreveu
o cardeal no livro O sínodo para a Amazônia, publicado recentemente pela Igreja.
Segundo disse Francisco a jornalistas
depois de ser eleito, dom Cláudio estava
ao seu lado durante a votação decisiva
na Capela Sistina, em 2013, quando ele
foi anunciado o novo papa. O brasileiro
o abraçou e disse: “Não se esqueça dos
pobres!”. Este será o espírito do sínodo:
ouvir quem nunca teve voz, sejam eles
indígenas, ribeirinhos e os pobres das periferias amazônicas.

DIREITOS HUMANOS

Além da questão ambiental, haverá
ênfase na necessidade de defender os
direitos humanos (muitos missionários
católicos foram assassinados na região,
caso da irmã americana Dorothy Stang,
executada no Pará em 2005) e a preservação das terras indígenas (que o governo Bolsonaro quer abrir para a exploração mineral).
Na primeira semana, os participantes
farão uma radiografia da atual situação
da Amazônia. O quadro brasileiro é
dramático: além da inoperância governamental diante do desmatamento, que
em agosto deste ano cresceu 222% em
relação ao mesmo mês do ano passado,
há uma acintosa desmobilização contra
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama) e secretarias de repressão a incêndios antes existentes na estrutura do
Ministério do Meio Ambiente.
(...)
(*) Trecho da reportagem focalizando a questão ambiental
da Amazônia, publicado no site: Pública - Agência de
Jornalismo Investigativo, em 16 de setembro de 2019
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Sínodo da Amazônia no fogo
das polêmicas
Não se justifica a suspeita de que a ação da Igreja Católica sirva a interesses estrangeiros
Dom Odilo P. Scherer (*)

A

s imagens das queimadas e
da fumaça na Amazônia foram amplamente divulgadas
nas mídias nacionais e internacionais nas últimas semanas. Além
dos preciosos pedaços da floresta tropical destruídos, o fogo também esquentou
a cabeça de alguns governantes, a ponto
de levar ao nível das ofensas pessoais e de
chamuscar relações internacionais. Não
é para menos. A maior floresta tropical
do mundo, da qual fazem parte nove países da América do Sul, interessa muito a
cada um desses países, especialmente ao
Brasil, que detém sozinho cerca de 60%
desse bioma extraordinariamente pródigo em vida, água e riquezas do subsolo.
Mas os interessados não são apenas esses nove países, prontos a levantar a voz
em defesa da sua soberania sobre esses
territórios. Muitos outros países estão de
olho na Amazônia. Talvez tenha passado
pela cabeça de algum governante saudoso dos tempos coloniais a hipótese inaceitável de uma “soberania relativa” dos
países amazônicos sobre seus territórios.
Em geral, porém, o mundo está interessado na Amazônia pelo fato de reconhecer
que se trata de um bem extraordinário e
único, que tem importância para todos
os habitantes do nosso planeta.
A preocupação geral diante das ameaças reais de destruição do ecossistema
amazônico é compreensível e não se
precisaria pôr logo em xeque a soberania nacional. Há interesse no cuidado da
Amazônia e os países da área, além de
fazerem o possível para cuidar bem da
Amazônia, poderiam aceitar a ajuda de
outros países dispostos a fazê-lo. E até tirar vantagem desse interesse geral, compartilhando, de alguma forma, o ônus do
bom cuidado desse “bem para todos”,
sem que se questione a soberania dos
países da área.

ÂNIMOS AQUECIDOS

Até mesmo o Sínodo para a Amazônia, convocado pelo papa Francisco ainda em 2017, acabou na mira dos ânimos
6

mais aquecidos. Esse sínodo é um evento
da Igreja Católica com o objetivo de refletir sobre o conjunto da realidade amazônica, envolvendo o homem, o ambiente natural e a missão da própria Igreja na
grande Amazônia. Para o sínodo foram
convocados os bispos das dioceses amazônicas dos nove países: Brasil, Bolívia,
Equador, Peru, Colômbia, Venezuela e
as três Guianas.
O papa Francisco não é contrário à
soberania nacional nem à autodeterminação de nenhum país, nem convoca
bispos para tramarem contra os legítimos
interesses de cada povo e casa país. Não
se justifica a suspeita, levantada no ambiente aquecido das paixões nacionalistas, de que a ação da Igreja Católica na
Amazônia sirva a interesses estrangeiros.
A esse propósito convém lembrar que
os missionários estão nos rincões mais
retirados da Região Amazônica desde o
século 17 e para lá não foram para escravizar indígenas, levar embora suas riquezas e devastar a natureza. Muito ao
contrário, por muito tempo eles foram os
únicos a tomar a defesa dos povos originários da Amazônia contra a ganância
de quem ameaçava sua liberdade, suas
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terras e culturas.
Em vez de retirarem navios de riquezas, eles carreavam para a Amazônia
recursos humanos e materiais em quantidades nunca calculadas nem alardeadas,
cuidando da saúde, da alfabetização e
da promoção humana e cultural das populações indígenas e ribeirinhas. Quanto
suor, quanto sangue e quantas lágrimas
oferecidos de maneira silenciosa e incansável pela dignidade e pelos direitos
humanos daquelas populações, longamente esquecidas pela sociedade e pelo
Estado! E se no século 18 o marquês de
Pombal não tivesse expulsado os jesuítas
das missões da Amazônia, o desenvolvimento humano, social e cultural da região estaria bem mais avançado do que
se encontra atualmente.

COISA ANTIGA

A preocupação da Igreja Católica com
a destruição da Amazônia e com os problemas ambientais daí decorrentes não
se iniciou com o atual governo do Brasil,
como bem recordaram os participantes
do encontro preparatório do sínodo da
Amazônia, em agosto, em Belém (PA).
Em carta divulgada, eles expressaram

novamente sua preocupação diante das
questões ambientais da Amazônia e das
ameaças contra a ação da Igreja naquela região. Recordaram que desde 1952
os bispos da área vêm tomando posição diante desses problemas. Em 1972,
o papa Paulo VI fez um forte apelo em
favor da Amazônia. “Cristo aponta para
a Amazônia”, disse ele, indicando que a
Igreja devia inserir-se mais e mais naquela realidade.
Em 1990 os bispos da Amazônia
emitiram o documento “Em defesa da
Amazônia”, chamando a atenção para o
desastre ecológico iminente, com consequências catastróficas para todo o ecossistema mundial. Os apelos em favor da
Amazônia também aparecem no documento final da 5.ª Conferência Geral do
Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizada em Aparecida em 2007: a
natureza deve ser protegida contra toda
forma de depredação e destruição irracional. Cabe-nos uma responsabilidade
moral diante das ameaças à Amazônia
(cf. nºs 470-475).
No manifesto de Belém, acima referido, os participantes denunciaram mais
uma vez o envenenamento de rios e lagos, a poluição do ar com as queimadas,
a pesca predatória, a invasão de terras
indígenas por mineradoras, garimpos
e madeireiras e o comércio ilegal dos
produtos da biodiversidade. “Defendemos vigorosamente a Amazônia (...). A
soberania brasileira sobre essa parte da
Amazônia é para nós inquestionável. Entendemos, no entanto, e apoiamos a preocupação do mundo inteiro em relação a
esse macrobioma, que desempenha uma
importantíssima função reguladora do
clima planetário.” E concluíram: “Todas
as nações são chamadas a colaborar com
os países amazônicos e com as organizações locais empenhadas na preservação
da Amazônia, porque dessa macrorregião depende a sobrevivência dos povos
e do ecossistema em outras partes do
Brasil e do Continente”.
(*) Dom Odilo P. Scherer, Cardeal-Arcebispo de São
Paulo.

pré-sínodo

Vaticano divulga lista de
participantes do Sínodo
da Amazônia
Brasil tem a maior
delegação, com 58 bispos
da região amazônica, além
de outros nomes na cúpula
do encontro presidido pelo
papa Francisco

Do portal “Metrópoles”

O

Vaticano divulgou, neste
sábado (21/09/2019), a
lista completa de participantes do Sínodo da Amazônia, assembleia especial que discutirá
temas políticos relacionados ao meio
ambiente e assuntos internos da Igreja
Católica em Roma, ao longo do mês de
outubro. O Brasil tem a maior delegação
entre os participantes, 58 bispos da região
amazônica, além de outros nomes na
cúpula do encontro presidido pelo papa
Francisco e que provocaram reações negativas no governo Jair Bolsonaro. O pontífice convidou cientistas, nomes ligados à
Organização das Nações Unidas (ONU),
representantes de igrejas evangélicas, de
ONGs e povos indígenas A previsão é de
mais de 250 participantes.
Os principais nomes brasileiros são o
relator-geral do sínodo, cardeal d. Cláudio
Hummes, e um dos três presidentes-delegados, o cardeal d. João Braz de Aviz.
Dos oito demais países da região panamazônica, as maiores delegações de
bispos vêm de Colômbia (15), Bolívia
(12), Peru (11), Equador (7), Venezuela
(7), Guiana (1), Guiana Francesa (1) e
Suriname (1). Ao todo, são 185 “padres
sinodais”, clérigos com direito a voto nos
temas a serem debatidos na assembleia.
O papa vetou entre os convidados especiais (não-religiosos) militares ou políticos que exerçam mandato, apesar de o
governo Bolsonaro ter manifestado inte-

Cardeal dom João de Aviz, formado padre em Curitiba; Pesquisadora Ima Célia Guimarães Vieira; Moab César Carvalho Costa,
evangelista da Assembleia de Deus, Maranhão; Irmã Dulce, que o Vaticano proclamará santa.
resse em enviar representantes. A lista de
12 personalidades de expressão mundial
inclui o climatologista brasileiro Carlos
Nobre, cuja participação foi revelada
pelo Estado.

PERSONALIDADES

Os outros 11 convidados são: o exsecretário-geral da ONU Ban Ki-moon; o
diretor da FAO (Organização das Nações
Unidas para Alimentação e Agricultura)
René Castro Salazar; o presidente da Coordenadoria das Organizações Indígenas
da Bacia Amazônica (COICA), José Gregório Díaz Mirabal, indígena Koripako
da Venezuela; o presidente da ONG
francesa Forêt Vierge (Associação Mata
Virgem), Jean-Pierre Dutilleux, entidade
ligada ao cacique brasileiro Raoni, líder
indígena Kayapó; a secretária-geral da
aliança católica CIDSE (Cooperação Internacional para o Desenvolvimento e a
Solidariedade), Josianne Gauthier; o padre Miguel Heinz, presidente da organização católica alemã Adveniat; o professor Luis Libermann, fundador da Cátedra
do Diálogo e Cultura do Encontro, na Argentina; o professor de Desenvolvimento
Sustentável da Universidade de Columbia (EUA) Jeffrey D. Sachs; o professor
Hans J. Schellnhuber, diretor emérito do
Instituto Postdam de Pesquisa de Impacto Climático, na Alemanha; o monsenhor
Pirmin Spiegel, diretor-geral da organiza-

ção alemã Misereor; e a relatora especial
da ONU para os Direitos dos Povos Indígenas, Victoria Lucia Tauli-Corpuz.

EVANGÉLICOS

O papa convidou representantes de
igrejas evangélicas – cuja presença expansiva na Amazônia é uma das preocupações do sínodo católico. Seis deles
estão entre os chamados “delegados
fraternos”, sendo quatro brasileiros: o
historiador Moab César Carvalho Costa,
evangelista da Igreja Assembleia de Deus
em Imperatriz (MA); o reverendo Nicolau Nascimento de Paiva, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil; e
dois nomes da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil – Daniel Dos Santos Lima,
membro da Comunidade Anglicana de
Manaus (AM), e o reverendo Cláudio
Correa de Miranda, vice-coordenador do
Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs.
Entre auditores e colaboradores do sínodo, o Vaticano convocou dezenas de
outros nomes atuantes no Brasil, a maior
parte ligada à Igreja, como os padres Justino Sarmento Rezende, especialista em
inculturação de espiritualidades indígenas e originário do povo Tuyuka, em São
Gabriel da Cachoeira (AM), e Dario Bossi, missionário italiano da Rede Igrejas e
Mineração, que atua em Açailândia (MA).
Há também nomes de fora da hierarquia
católica, como o procurador da República

Felício de Araújo Pontes Júnior, especialista em direito das populações indígenas
e o linguista Tapi Yawalapiti, cacique que
representará 16 tribos do território do Alto
Xingu, no Mato Grosso.

MULHERES SEM VOTO

O sínodo, que tem na pauta dar mais
protagonismo a mulheres na Igreja, terá
uma presença significativa delas, mas
sem direito a voto. Na delegação que vai
a Roma, foram incluídas a professora da
Universidade Federal de Roraima Marcia
Maria de Oliveira, doutora em Sociedade
e Cultura na Amazônia, especialista em
história da Igreja na Amazônia e assessora da Rede Eleclesial Pan-Amazônica
(Repam), a coordenadora do Movimento
dos Atingidos por Barragens (MAB) Judite
da Rocha, e a agrônoma Ima Célia Guimarães Vieira, representante da comunidade científica no Conama (Conselho
Nacional do Meio Ambiente), ex-diretora
e pesquisadora titular do Museu Paraense Emilio Goedi.
O sínodo será encerrado em 27 de
outubro, com uma missa do papa Francisco na Basílica de São Pedro. O evento
também marcará a canonização de Irmã
Dulce. Os resultados do sínodo, que serve como encontro de consulta do papa à
Igreja, só serão conhecidos após a exortação apostólica que será proferida pelo
pontífice.
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pré-sínodo

Queimada no Pará, em 6 de setembro

Redes criminosas e impunidade
impulsionam desmatamento na
Amazônia, diz HRW
Relatório da Human Rights Watch associa ação de fazendeiros e milícias armadas a violência e destruição da Floresta
Amazônica. Impunidade e falta de fiscalização se agravaram durante o governo Bolsonaro, diz ONG.

U

Da Deutsche Welle (*)

8

m relatório da ONG Human Rights Watch (HRW)
divulgado nesta terça-feira
(17/09) denuncia a ação
de redes criminosas que impulsionam o
desmatamento e as queimadas na Amazônia, com a participação de invasores
de terra e fazendeiros que contam com a
proteção de milícias armadas.
O documento de 169 páginas intitula-
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do "Máfias do Ipê: como a violência e a
impunidade alimentam o desmatamento
na Amazônia brasileira", estabelece ligações entre o desmatamento ilegal e os incêndios florestais com atos de violência
e intimidação contra os chamados defensores da floresta, que incluem ativistas,
agricultores, comunidades indígenas e
até policiais e agentes públicos.
O nome do relatório se refere a uma

das árvores consideradas mais valiosas
nas áreas de florestas. Quando árvores
são retiradas de pequenas faixas de mata
é possível que o desmatamento não seja
detectado por satélites.
Os grupos criminosos financiam o uso
de grandes maquinários, como tratores
caminhões e motosserras, e pagam pela
mão de obra. Segundo o relatório, as
ações ocorrem como consequência da

pré-sínodo
grilagem – a falsificação de documentos
para apropriação ilegal de terra.
"Existem redes criminosas na Amazônia que estão envolvidas na extração
ilegal de madeira em larga escala e em
outros crimes, como ocupação de terras
públicas, grilagem e, em alguns casos,
com garimpo ilegal e tráfico de drogas",
afirmou Cesar Munoz, um dos autores do
relatório, citado pelo portal de notícias
G1.
Essas redes seriam coordenadas por
fazendeiros e invasores de terras que
atuam na região com capacidade logística de coordenar a extração, o processamento e a venda de madeira em larga
escala.
O relatório da HRW denuncia o fracasso do governo brasileiro em investigar
e punir os responsáveis por esses crimes,
o que é apontado como um dos fatores
ligados a atos de violência contra os defensores da floresta.
"Os brasileiros que defendem a Amazônia enfrentam ameaças e ataques de
redes criminosas envolvidas na extração
ilegal de madeira", afirmou Daniel Wilkinson, diretor de direitos humanos e
meio ambiente da Human Right Watch.
"A situação só está piorando com o presidente Bolsonaro, cujo ataque aos órgãos

de proteção do meio ambiente coloca
em risco a floresta e as pessoas que ali
vivem."
"O presidente Bolsonaro retrocedeu na
aplicação das leis de proteção ambiental,
enfraqueceu as agências federais responsáveis, além de atacar organizações e indivíduos que trabalham para preservar a
floresta", afirma a HRW. A organização
também destaca o aumento do desmatamento e das queimadas nos primeiros
oito meses do governo Bolsonaro.
A organização entrevistou mais de
170 pessoas entre 2017 e 2019, incluindo agentes do Instituto brasileiro de Meio
Ambiente (Ibama), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), da Fundação Nacional do Índio (Funai), além de indígenas, comunidades locais e agricultores, policiais e
promotores.
Os dados sobre crimes associados ao
uso do solo foram reunidos pela Comissão Pastoral da Terra (CPT), entidade ligada à Igreja Católica, que contabilizou
ao menos 300 crimes nos últimos dez
anos. Os números da CPT são usados
pela Procuradoria-Geral da República,
já que o governo federal não possui um
sistema de monitoramento dessas atividades criminosas.

O levantamento feito em campo foi
realizado nos estados do Amazonas,
Pará e Maranhão, com o apoio de entidades parceiras da HRW que atuam
contra a violência no campo e em defesa
dos direitos das comunidades indígenas.
A pesquisa analisou 40 ameaças de morte, quatro tentativas de assassinato e 28
assassinatos, tendo a maioria sido cometida desde 2015.
Segundo a ONG, havia nesses casos
"evidências críveis de que os responsáveis por esses crimes estavam envolvidos
no desmatamento ilegal e viam suas vítimas como obstáculos as suas atividades
criminosas".

IMPUNIDADE E FALTA DE
FISCALIZAÇÃO

A impunidade dos criminosos também foi destaque no relatório. "Dos mais
de 300 assassinatos registrados pela CPT,
apenas 14 foram julgados; dos 28 assassinatos examinados pela Human Rights
Watch, apenas dois foram julgados; e
dos mais de 40 casos de ameaças, nenhum foi a julgamento", diz a ONG.
Segundo a HRW, a polícia local reconhece suas próprias deficiência na condução de investigações adequadas e afirma que isso acontece porque as mortes

ocorrem em áreas remotas. No entanto,
a organização afirma ter documentado
"graves omissões" nas investigações de
assassinatos ocorridos em cidades, incluindo a falta de autópsias.
A HRW destaca a importância de
ações das comunidades indígenas e outros grupos que vivem na Amazônia, que
há muito tempo se esforçam para conter
o desmatamento, alertando as autoridades sobre atividades ilegais que, de outra
forma, poderiam passar despercebidas.
"A redução da fiscalização ambiental
incentiva a extração ilegal de madeira e
resulta em maior pressão sobre a população local para que assuma um papel
mais ativo na defesa das florestas. Ao fazer isso, ela se expõe ao risco de represálias". diz a ONG.
Em 2009, havia 1,6 mil inspetores do
Ibama no Brasil. Em 2019, são apenas
780, sendo que somente uma parte deles
está na Amazônia, aponta o relatório. No
Pará, oito inspetores cuidam de uma área
do tamanho da França. A Funai, que em
2012 possuía 3.111 funcionários, conta
hoje com 2.224.
______________

(*) Deutsche Welle é a emissora internacional da
Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Link permanente: https://p.dw.com/p/3PiAR
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reflexão

A dor
da Mãe
O momento que
Michelangelo retratou
Maria é dilacerante: com o
filho morto no colo

Leandro Karnal (*)

E

ntre os 20 e os 40 anos, quase
todos nós enterramos nossos
avós. Entre os cinquenta e setenta, assumimos o doloroso
dever de acompanhar o funeral de nossos pais. A partir de então, frequentamos
exéquias de amigos com a crescente desconfiança de que a fila anda rápido e que
nossa vez se aproxima. Isso incomoda,
porém, como advertiu o rei Cláudio ao
enteado Hamlet, faz parte do ciclo da
vida: “Manter-se em obstinado luto é teimosia de ímpia obstinação”.
Talvez fosse mais fácil para Cláudio
sair do pesar, afinal, ele era o assassino e
o beneficiado da morte do irmão. Há um
fato maior do que o fim da vida de avós
ou pais: quando a mãe enterra um filho.
Como escreveu Chico Buarque na dilacerante canção Pedaço de Mim: A saudade é o revés de um parto; é arrumar o
quarto do filho que já morreu.
Nossa Senhora das Dores é a materialização do instante em que a escala de
dor chega ao zênite. Pode ser a jovem
Maria de Michelangelo ou a angustiada
e dramática Maria do filme de Mel Gibson (A Paixão de Cristo, 2004) que, com
suas vestes, limpa o sangue da flagelação. Dezenas de autores criaram música
para os versos medievais: “Stabat Mater
Dolorosa, Juxta Crucem Lacrimosa” (de
pé a mãe dolorosa, junto à cruz, lacrimosa). O mais famoso foi Pergolesi, no
entanto o tema inspirou o padre Vivaldi,
Domenico e Alessandro Scarlatti, Haydn,
10

La Pieta, obra de Michelangelo, na Basílica de São Pedro, Vaticano

Schubert e até Poulenc. Eram compositores católicos, claro, mas todos tiveram
mãe e a cena só não comove um “filho
de chocadeira”.
A Pietá, Nossa Senhora das Dores, Virgem da Soledade, Maria das Lágrimas: a
Mater Dolorosa foi denominada de muitas maneiras. Aleijadinho a faz atravessada por sete espadas, como vemos no
Museu de Arte Sacra de São Paulo. O velho Simeão havia dito (Lc 2, 35), ao ver
o bebê, que uma dor aguda trespassaria
o coração daquela jovem mãe. Uma espada ou sete (incluem-se aqui as dores
de fugir para o Egito, perder-se do Filho
aos 12 anos, a flagelação de Jesus, etc.):
a imagem é pungente. A maior de todas é
o momento que Michelangelo a retratou:
com o Filho morto ao colo. Uma maternidade fúnebre acontece: ela é mãe
e, como diz a tradição teológica, gerou
quem a criou. A mãe agora vê a Vida
anunciada (como caminho e verdade)
sem sopro vital. O momento pessoalmente terrível e teologicamente dilacerante:
quem prometeu salvar todos naquele fim
de tarde de véspera de Páscoa estava ali,
inerte, ensanguentado, aparentemente
sem nenhum poder. Exigia-se de Maria
duplo esforço: suportar a dor destrutiva
de ter um filho de 33 anos assassinado, o
Jesus que ela recebera com surpresa naquele fim de tarde com o anúncio do Arcanjo Gabriel; e a imensa dor divina de
ver o Salvador desamparado, sem força,
morto, inerte e questionando, com seu
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cadáver, o poder das promessas feitas.
A alma da mãe e a personalidade cristã de Maria estavam sofrendo. A Virgem
das Dores cuja festa foi no domingo, 15
de setembro, é um episódio de deserto,
uma provação, uma aguda capacidade
de continuar acreditando contra as evidências materiais visíveis.
Dias mais tarde, já tendo retornado
ao mundo dos vivos, Jesus recriminaria
Tomé porque só acreditou vendo e louvaria os que podem crer sem ver (Jo 20,29).
Crer sem ver é a essência da fé. O ordálio de Maria é ainda mais duro: ela via
e sentia o corpo frio do Filho, tocava na
morte, e precisava pensar que, dali, surgiria a vida eterna, a água viva do poço
da samaritana, o Messias em sua glória,
a fonte de redenção. Assim, usando uma
construção quase imitativa do grande
padre Vieira: Tomé viu e acreditou, são
bem-aventurados os que não viram e ainda assim acreditam e, por fim, torna-se
corredentora da espécie humana aquela
Virgem que tendo enxergado o contrário
do que sua alma indicava continuou firme
na fé. Há os que acreditam porque receberam a graça de um milagre e há os extraordinários como Maria que acreditam
com todas as negativas ao seu redor. Ela
fora a Virgem do Silêncio, a que meditava
continuamente nas palavras em seu coração (Lc 2,19). Tendo testemunhado com
serenidade as provas positivas da fé com
o poder do Filho, agora, no deserto das
evidências, na solidão do Gólgota, dian-

te do espaço terrível com Jesus morto ao
colo e os cadáveres de dois ladrões ao
lado, ela permanece fiel, com dor, crente,
com angústia, devota, com absoluta e inatingível capacidade de continuar dizendo
sim a um plano que sempre excedeu sua
compreensão.
Não sou um homem de fé, todavia admiro imensamente a cena e seu conteúdo angustiante. Não se trata de religião,
porém de humanidade. Como manter
convicção em tudo quando o mundo
desmorona? Eu, que me abalo quando o
encanador se atrasa, que me irrito com
um sinal que não abre no trânsito, eu,
imerso na minha mediocridade cotidiana e no meu rancor vaidoso, tenho de
parar ao entrar na Basílica de São Pedro,
olhar para a direita e pensar em Jeremias
(Lam 1,12): todos vocês que passam pelo
caminho olhem e vejam se há dor maior
do que a minha. Não há. Mãe com Filho morto excede tudo. Em dias que tantos acreditam apenas quando recebem
graças abundantes, Jeremias, Jó e Maria
trazem uma espada aguda para o coração humano: há tantas lições na tragédia
como há no júbilo. Existe uma Nossa Senhora da Glória porque houve uma Maria das Dores. É tão difícil entender isso?
Talvez por isso não sejamos santos. Boa
semana para todos nós.
(*) Leandro Karnal, historiador brasileiro, professor
da Universidade Estadual de Campinas, especializado
em história da América. Colunista do jornal O Estado de
S.Paulo.

PRIMAVERA

Numa segunda-feira,
a beleza do Cosmos
Nesta segunda-feira (23/09), com chuva ou sol, o dia
durou exatamente 12 horas e a noite também. Assim foi no
Brasil, na Europa, na Austrália, na China, no Canadá e no
Polo Sul. Em todo o planeta. É dia de Equinócio. Do latim
“aequinoctïu”, a igualdade dos dias e das noites. Equi = igual.

Evaristo de Miranda

T

odo dia, o sol nasce a Leste e
se põe a Oeste. Sobre o Equinócio, me disse certa vez minha filha Iris de 11 anos: - Pai,
hoje o sol nasce no Leste. Exatamente no
ponto cardeal Leste. E se porá precisamente no ponto cardeal Oeste. Aproveitem para acertar as bússolas!
No Equinócio, o sol percorre ou traça,
a pino, a linha do Equador. Os postes não
têm sombra ao meio dia na região equatorial, como em Macapá. Ali será possível
ver o disco solar no fundo de um poço, ao
meio dia, algo impossível em Santa Catarina, onde ele nunca fica a pino.

Em nosso hemisfério austral começa a
primavera. Hora de plantar árvores, cujo
dia acabamos de celebrar. E não em junho,
em pleno inverno, com seca e queimadas.
Tão comum em campanhas escolares, municipais e de ongs colonizadas pela celebração do dia mundial do meio ambiente,
no 5 de junho. No hemisfério boreal, lá no
Norte, eles estão na primavera. Aqui não.
Pode-se plantar árvores o ano todo, mas
melhor na primavera e no verão.

DIA DA CRIAÇÃO

Para as civilizações do hemisfério
Norte, o equinócio de primavera era

muito significativo. O ano babilônico,
egípcio, grego e romano começava no
equinócio de primavera. Lá pelo 20 ou
21 de março. Na tradição judaica, foi
nesse dia que Deus criou o universo. O
dia da Criação.
Que Jesus nasceu um dia, ninguém
nega. Para fixar e festejar a data, em coerência com os ciclos cósmicos, a Igreja Católica ficou em 25 de março, no Equinócio
de primavera, a anunciação, a concepção,
o dia em que Maria engravidou. Daí a homenagem na rua 25 de março. O dia de
uma nova Criação. Nove meses depois
nasceu Jesus, no 24 de dezembro, em pleno Solstício. Mas isso é outra história.
O cristianismo deslocou o início do

ano do Equinócio para o tempo da manifestação pública do Senhor: 1º de janeiro. Resultado: o mês 7, setembro, virou
nove. O mês 8, outubro, virou 10 e por
aí foi. Agricultores e todos que fazem a
marcação do sol verão seu deslocamento
aparente para o Sul. A cada dia, ele nascerá mais ao Sul.
A beleza dos ciclos cósmicos, tão arquetípicos, está na raiz da própria palavra. No grego antigo, “κόσμος”, cosmos,
evoca beleza, ordem. Como em cosmética. A beleza matemática dos ciclos celestes, terrestres e humanos.
(*) Evaristo de Miranda, Chefe geral da Embrapa
Territorial e diretor do Instituto Ciência e Fé de Curitiba
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comunicação

Bom jornalismo
sempre fascina
A neutralidade é uma mentira, mas a isenção é uma meta
a ser perseguida

Carlos Alberto Di Franco (*)

A

s virtudes e as fraquezas dos
jornais não são recatadas.
Registram-nas fielmente os
sensíveis radares dos leitores. Precisamos, por isso, derrubar inúmeros desvios que conspiram contra a
credibilidade dos jornais.
Um deles, talvez o mais resistente, é o
dogma da objetividade absoluta. Transmite, num pomposo tom de verdade, a
falsa certeza da neutralidade jornalística.
Só que essa separação radical entre fatos
e interpretações simplesmente não existe. É uma bobagem.
Jornalismo não é ciência exata e jornalistas não são autômatos. Além disso,
não se faz bom jornalismo sem emoção.
A frieza é anti-humana e, portanto, antijornalística. A neutralidade é uma mentira, mas a isenção é uma meta a ser perseguida. Todos os dias. A imprensa honesta
e desengajada tem um compromisso com
a verdade. E é isso que conta. Mas a busca da isenção enfrenta a sabotagem da
manipulação deliberada, a falta de rigor
e o excesso de declarações entre aspas.
O jornalista engajado é sempre um
mau repórter. Militância e jornalismo
não combinam. Trata-se de uma mescla,
talvez compreensível e legítima nos anos
sombrios da ditadura, mas que, agora,
tem a marca do atraso e o vestígio do
sectarismo. O militante não sabe que
o importante é saber escutar. Esquece,
ofuscado pela arrogância ideológica ou
pela névoa do partidarismo, que as respostas são sempre mais importantes que
as perguntas.
A grande surpresa no jornalismo é
descobrir que quase nunca uma história
corresponde àquilo que imaginávamos.
O bom repórter é um curioso essencial,
um profissional que é pago para se surpreender. Pode haver algo mais fascinante?
O jornalista ético esquadrinha a realida12

de, o profissional preconceituoso constrói
a história. Mata o fato e vende a versão.
Todos os manuais de redação consagram a necessidade de ouvir os dois lados de um mesmo assunto. Trata-se de
um esforço de isenção mínimo e incontornável. Alguns desvios, porém, transformam um princípio irretocável num
jogo de cena.
Matérias previamente decididas em
guetos engajados buscam a cumplicidade da imparcialidade aparente. A decisão de ouvir o outro lado não é sincera,
não se fundamenta na busca da verdade.
É uma estratégia.
O assalto à verdade culmina com
uma tática exemplar: a repercussão se-

Talese vê importantes problemas que
castigam a imprensa de qualidade. “Não
fazemos matéria direito, porque a reportagem se tornou muito tática, confiando
em e-mails, telefones, gravações. Não
é cara a cara. Quando eu era repórter,
nunca usava o telefone. Queria ver o rosto das pessoas”.
“Não se anda na rua, não se pega o
metrô ou um ônibus, um avião, não se
vê, cara a cara, a pessoa com quem se
está conversando”, conclui Talese. E o
leitor, não duvidemos, capta tudo isso.
Boa parte do noticiário de política, por
exemplo, não tem informação. Está dominado pela fofoca e pelo declaratório.
Não tem o menor interesse para os leito-

O leitor que precisamos conquistar em qualquer
plataforma não quer superficialidade e espuma
informativa, diz doutor em comunicação
letiva. O pluralismo de fachada convoca, então, pretensos especialistas para
declararem o que o repórter quer ouvir.
Personalidades entrevistadas avalizam a
“seriedade” da reportagem. Assassina-se
o jornalismo. Cria-se a ideologia.
É preciso cobrir os fatos com uma
perspectiva mais profunda. Convém fugir
das armadilhas do politicamente correto
e do contrabando opinativo semeado pelos arautos dos partidarismos.
A precipitação e a falta de rigor são
outros vírus que ameaçam a qualidade
da informação. A manchete de impacto, oposta ao fato ou fora do contexto da
matéria, transmite ao leitor a sensação de
uma fraude.
Autor do mais famoso livro sobre a
história do The New York Times, Gay
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res. O show político ocupa manchetes e
colunas. Falta, no entanto, a análise aprofundada do que realmente acontece.
O uso de grampos como material jornalístico virou ferramenta de trabalho. A
velha e boa reportagem foi sendo substituída por dossiê. De uns tempos para
cá, o leitor passou a receber dossiês e áudios que, muitas vezes, não se sustentam
em pé por muito tempo. Curiosamente,
quem os publica não se sente obrigado a
dar nenhuma satisfação ao leitor. Entramos na era do jornalismo sem jornalistas,
nos tempos da reportagem sem repórteres. Ficamos, todos, fechados no ambiente rarefeito das redações. Enquanto
esperamos o próximo áudio ou dossiê,
tratamos de reproduzir declarações entre
aspas, de repercutir frases vazias de po-

líticos experientes na arte de manipular
a imprensa.
Mesmo assim, os jornais têm prestado um magnífico serviço no combate à
corrupção. Alguém imagina que o saldo
para lá de positivo da Operação Lava
Jato teria ocorrido sem uma imprensa
independente? Jornais de credibilidade
oxigenam a democracia.
O leitor que precisamos conquistar em
qualquer plataforma não quer superficialidade e espuma informativa. Ele quer
algo mais. Quer o texto elegante, a matéria aprofundada, a análise que o ajude,
efetivamente, a tomar decisões. Conquistar leitores é um desafio formidável. Reclama realismo, ética e qualidade.
A autocrítica, justa e necessária, deve
ser acompanhada por um firme propósito de transparência e de retificação dos
nossos equívocos. Hoje não temos mais
a hegemonia da informação. As redes
sociais deram ao consumidor um protagonismo interessante. Ele coteja as informações e quer ser ouvido.
Uma imprensa ética sabe reconhecer
seus erros. As palavras podem informar
corretamente, denunciar situações injustas, cobrar soluções. Mas podem também esquartejar reputações, desinformar.
Confessar um erro de português ou uma
troca de legendas é fácil. Mas admitir
a prática de atitudes de prejulgamento,
preconceitos informativos ou leviandade
noticiosa exigem coragem ética. Reconhecer o erro, limpa e abertamente, é o
pré-requisito da qualidade.
O jornalismo tropeça em armadilhas.
Nossa profissão enfrenta desafios, dificuldades e riscos sem fim. E é aí que
mora o desafio.
(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO, Doutor em Comunicação pela Universidade de Navarra (difranco@ise.
org.br)

não tropece na língua

Crase e artigo com possessivos
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

--- Gostaria de saber sobre o uso de
crase antes de pronomes possessivos. É
permitido? Existe alguma regra? W. Castro, Rio de Janeiro/RJ
--- A minha mãe (para minha mãe) tem
crase? Sibele Akselrad, São Paulo/SP
Sabemos que a crase está condicionada ao uso simultâneo da preposição a
com o artigo a; portanto, para ocorrer a
crase é preciso que a palavra anterior [um
verbo ou um nome] exija a preposição a
e o substantivo posterior – que será obrigatoriamente feminino, explícito ou não
– admita a presença do artigo definido. Sibele coloca entre parênteses “para minha
mãe”, sem o artigo antes do possessivo.
Consequentemente, se trocarmos a prep.
para por a, não aparecerá o acento: Disse
a minha mãe que voltaria cedo.
Entretanto, outros leitores traduziriam esse
“a minha mãe” por “para a minha mãe”, o
que pressupõe a coexistência da preposição
com o artigo definido. Neste caso, escrevese com o acento indicativo de crase: Disse à
minha mãe que voltaria cedo.
Conclusão sabida e regra repetida: o
uso da crase antes do pronome possessivo é facultativo. Quer dizer, pode-se
omitir o acento que não fica errado. Mas
é altamente recomendável usá-lo, pois
evita ambiguidades, sobretudo depois de
verbos, vejam só:
Favor anexar a sua declaração de
isento a sua identidade.
Anexar o que a quê? Deixemos claro:
Favor anexar à sua declaração de
isento a sua identidade.
Favor anexar a sua declaração de
isento à sua identidade.
Favor anexar a sua identidade à sua
petição.
Anexamos à petição o documento

solicitado.
Peço que junte à nota para a imprensa a sua fotografia.
A crase, aliás, é sempre motivo de clareza. Também fica melhor:
À SUA ESCOLHA [título de reportagem sobre imóveis à venda]
O Natal bate à sua porta [propaganda na TV sem o acento!]
Dobre à sua direita.
A bem da verdade, esse tipo de crase só
deveria ser dito “facultativo” em relação
às regiões do Brasil, já que
em alguns Estados não se
usa o artigo definido diante
do possessivo. Ali as pessoas
normalmente dizem: “de minha mãe, de meu pai, minha
amiga, para/a minhas tias”, o
que em tese as desobrigaria
do “a craseado”. Já em outros lugares o artigo definido
é usual: “da minha mãe, do
meu pai, com a minha amiga, para as minhas tias”. Esta
situação enseja o emprego
de à/às: Refiro-me à minha
amiga e às minhas tias, por
exemplo, em vez de a minha
amiga e a minhas tias.
Em Portugal a crase (que
é chamada simplesmente de
acento grave) com os pronomes possessivos é de lei,
pois o uso do artigo definido
diante deles é a norma naquele país. Numa biblioteca
pública de Porto, em agosto
de 2001, li num manual de
gramática que era “mania de
brasileiro” a dispensa do artigo na frente dos possessivos!
No Brasil, de fato, tanto faz.

do texto ou pelo menos dentro da frase:

PLURAL

É preciso ter cuidado com a opção
diante de pronome possessivo plural:
a alternativa não é as/às, mas sim a/às,
pois aí se trata de escolher entre a simples preposição (entendendo-se que não
se queira usar o artigo definido antes do
possessivo) ou a preposição combinada
com o artigo no plural:
Não reconheceu o Estado de Israel
por questões políticas ligadas a/às
suas relações com os países árabes.
É interessante manter a coerência dentro

Passo a suas mãos documento que já
é de seu conhecimento.
Passo às suas mãos documento que
já é do seu conhecimento
Na casa de minha irmã, eu me referi
a minhas dificuldades.
Na casa da minha irmã, eu me referi
às minhas dificuldades.
(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora
do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros ‘Só Vírgula’, ‘Só Palavras Compostas’ e ‘Língua Brasil – Crase,
pronomes & curiosidades’
(www.linguabrasil.com.br)

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

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

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

AFIRMAR-SE COM NIETZSCHE
Balthasar Thomass

SER LIVRE COM SARTRE
Frédéric Allouche

Este livro não é somente um livro para ser lido,
mas também um livro para ser praticado. Questões concretas sobre a sua vida se seguem às
teses apresentadas em cada capítulo. Não seja
passivo, arregace as mangas para interrogar sua
experiência e dela extrair respostas honestas e
pertinentes.
Páginas: 208
Preço referência: R$ 29,90

O existencialismo de Sartre é parte de um projeto
de vida: descobrir-se livre e transformar a própria
vida; superar as condições sociais, religiosas ou
pessoais que nos entravam; identificar o funcionamento conflitante de nossos relacionamentos com
os outros para nos superar; lembrar-se que pensar
é ter a liberdade de escolher.
Páginas: 144
Preço referência: R$ 24,90

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

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Maria Diamantina Castanheira dos Santos,
Leonidas Silva Tonico
É essencial aprender sobre a doença da
dependência química, vivenciada pelos próprios
autores e após o aprendizado de mais de trinta
anos de trabalho em conjunto. Um projeto, que
foi desenvolvido na prática, no trato com os mais
variados aspectos, mesmo antes de a dependência química ser considerada como é atualmente,
pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
Páginas: 144
Preço referência: R$28,80

O LAICATO NA IGREJA E NO MUNDO
Um gigante adormecido e domesticado
Agenor Brighenti
Este livro aborda a questão do laicato na Igreja
e no mundo, em três momentos: sua situação
atual, sua identidade e, finalmente, sua missão na
Igreja e no mundo. O texto, em linguagem direta e
sintética, tem dez pequenos capítulos. Ao final de
cada capítulo, é apresentado um pequeno extrato
da Palavra da Igreja.
Páginas: 120
Preço referência: R$ 33,90

Rua Voluntários da Pátria 225, Curitiba/PR
(41) 3224.8550
Loja Virtual: www.paulinas.com.br
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VIVER A CARIDADE
Ensinamentos de Santa Dulce dos pobres
ORAÇÕES PARA APROFUNDAR A FÉ
Luiz Alexandre Solano Rossi

Fazendo parte da coleção Ensinamentos, a presente obra contempla alguns pensamentos de Santa
Dulce dos pobres sobre a vivência da caridade, da
qual ela foi exemplo fiel, mostrando-nos que não
precisamos de muito para amar e servir.
Páginas: 48
Preço Referência: R$ 5,52

Conjunto de frases motivacionais para todos os
momentos, para reflexão e autoajuda.
Páginas: 104
Preço referência: R$ 10,40

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

ADEUS, HOMENS DE DEUS
Como Corromperam a Igreja Católica nos EUA
Michael S. Rose
"Pesquisei e escrevi este livro ao longo dos últimos
dois anos, entrevistando mais de 150 pessoas,
enquanto jornalista investigativo profissional para a
imprensa católica. Fato é que diversos candidatos
qualificados ao sacerdócio foram excluídos por
razões políticas ao longo das últimas três décadas”, afirma Michel S. Rose. Em resumo, diversas
pessoas sequestraram o sacerdócio com o objetivo
de transformar a Igreja Católica desde dentro.
Páginas: 290
Preço Referência: R$ 46,83

TUDO, MENOS DEUS
Jennifer Fulwiler
Bestseller nos Estados Unidos, é a narrativa
autobiográfica da conversão da autora. Inteligente,
bem-sucedida e feliz no casamento, Jennifer Fulwiler tinha todas as razões para ser feliz – no entanto, não conseguia se livrar de certa “escuridão
amedrontadora” que chegou a fazê-la esboçar o
suicídio. A resolução da tensão, como muitas vezes
acontece, veio da fonte que ela menos esperava.
Páginas: 248
Preço referência: R$ 38,34

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

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

MUNDO COMPLETO DA MITOLOGIA GREGA
Richard Buxton

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

Nenhum outro grupo de narrativas exibe maior riqueza e conteúdo, e certamente nenhum foi mais influente do que aquele
que conhecemos como a “mitologia grega”. Um dos temas mais
salientados nesta obra é a diversidade dos mitos gregos. O livro
oferece um quadro abrangente do mundo da mitologia grega –
seus contornos e horizontes imaginativos, motivos e preocupações recorrentes, que emprestam sentido às histórias.
Páginas: 256
Preço referência: R$ 133,00

Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco

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

Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda

Vozes do Paraná 11
Retratos de Paranaenses

PERFIS BIOGRÁFICOS DE 15 personagens QUE FIZERAM E
FAZEM A DIFERENÇA NO PARANÁ:
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.

Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri

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

Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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