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EM DEFESA 
DA CIÊNCIA

A falta de investimento no Brasil pode 
afetar desenvolvimento. Por outro lado, 
meninas estudantes buscam saídas e 

soluções inovadoras
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Passamos nossa vida es-
cravos do passado, re-
vivendo e ressentindo, 
não permitimos a cica-

trização de feridas, independente 
se profundas ou superficiais. Parece 
que valorizamos, inclusive, as mais 
superficiais. Somos escravos de 
“coisinhas”, às quais damos muita 
importância.

Se não estamos no passado, ado-
ramos, então, voar para o futuro. 
Como gostamos de bisbilhotar as 
possibilidades futuras. O grande pro-
blema nisso, é que geramos tensões 
em cima de nossas expectativas, pois 
damos grande ênfase nas possibilida-
des dos vieses negativos. Se acredi-
tássemos que tudo iria dar certo, aí 
sim, diminuiríamos, em muito, essas 
tensões geradas pelas expectativas.

Quantas vezes a passagem do 
tempo te surpreende? Quantas ve-
zes você diz: “Meu Deus, já esta-
mos no final do ano. Nem vi esse 
ano passar” ou “Nossa já são 17hs, 
o dia voou”. Sabe o porquê de tan-
ta surpresa e a sensação de que o 
tempo está voando? Porque não tem 
vivido no principal tempo da sua 
vida, o presente!! Escravo das remi-
niscências do passado que geram 
tristeza e depressão, ou, escravo do 
excesso de futuro que gera tensão e 
ansiedade. Quando dá uma passada 
pelo presente, meu Deus!! Quanta 
surpresa, o dia voou, a semana aca-

bou e o ano se foi.
Já parou para pensar o porquê do 

dia de hoje se chamar “presente”? 
Por que não deram esse nome ao 
passado ou ao futuro?? Nunca pen-
sou a respeito, não é? Então reflita. 
Todos os dias você recebe um gran-
de presente do universo, mais 24 ho-
ras de vida, para fazer as mudanças 
que deseja; para dizer a quem ama 
o quanto ama. Para mudar rumos, 
tomar decisões, ou mesmo, por de-
cisão, não fazer nada. Mas o dia é 
seu, lhe foi dado na forma de pre-
sente. E você por anda? Para trás, ou, 
para frente. Nunca aqui, no real, no 
grande presente da sua vida, chama-
do dia de hoje. Hoje, em qualquer 
circunstância será sempre o dia mais 
importante da sua vida, por uma úni-
ca razão, ele é único. Hoje é um dia 
que você jamais viveu e jamais vol-
tará a vivê-lo. Pense nisso. 

E para encerrar, ilustro com uma 
estorinha: “Um magnata americano 
morreu, de maneira precoce, aos 50 
anos, de infarto por estresse. Havia 
montado um império. Mas quem 
o conhecia, dizia que era escravo 
de situações traumáticas que já ti-
nha vivido no passado, e também 
com medo de situações do futuro 
pelo volume de dinheiro que havia 
acumulado. Sua viúva herdou 1,9 
bilhão de dólares e se casou com 
seu motorista. Um dia, a bordo do 
iate, o motorista, agora esposo, en-
tre uma taça de champagne e um 
caviar, diz: “Todo o tempo em que 
pensei que trabalhava para meu 
patrão, percebo, agora, que era ele 
que trabalhava para mim”. 

(*) 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.
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

COMPORTAMENTO

Edmilson Fabbri (*)

“Cuide dos meios, o fim 
cuidará de si mesmo”
A frase acima é do grande Mahatma Gandhi, e resume bem com o que, afinal, 
devemos nos preocupar.

O VALOR DA CIÊNCIA
As medidas de contingência adotadas pelo go-

verno federal no primeiro semestre afetaram o 
desenvolvimento da ciência no país em diversas 
áreas. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de S. Paulo – FAPESP resolveu ouvir entida-
des ligadas à pesquisa científica e constatou que 
falta investimento em pesquisa e, principalmente, 
treinamento e especialização de cientistas. Entre 
as reações mais exaltadas está a da biomédica 
Helena Bonciani Nader, da Escola Paulista de 
Medicina da Universidade Federal de São Paulo 
(EPM-Unifesp) e presidente de honra da Socieda-
de Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). 
Ela lembra que o projeto de institucionalização do 
sistema nacional de C,T&I levou quase seis dé-
cadas para ser estabelecido e, hoje, corre o risco 
de desestruturação. “Sem ciência, nenhum país é 
economicamente viável”, afirma a cientista.

Por outro lado, vemos estudantes e mulheres 
desenvolvendo com esforço próprio novas pes-
quisas, adaptadas à realidade brasileira.

Leia neste número e discuta o assunto.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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A dimensão sinótica da vida é 
também uma visão holística, 
a percepção de que todas as 
formas de vida estão rela-

cionadas, uma unidade de manifestação 
muito sugestiva quanto a sua origem, in-
serida que está no âmago do orbe criado. 
Assim, na Natureza, a vida se nos apre-
senta diferenciada em suas dimensões, 
sem deixar de tê-las relacionadas, cons-
tituindo, na continuidade, as etapas evo-
lutivas em seu desenvolvimento. Dessa 
forma, podemos caracterizar as seguin-
tes dimensões conceituais da vida, pro-
cessadas a partir de sua longa evolução: 
dimensão mecânica, vegetativa, animal, 
consciente e espiritual, cada etapa pos-
terior representando um novo marco de 
inovação. Ora, tal visão sinótica da vida 
reflete o aspecto abrangente da presença 
deste fenômeno no Universo, com sua 
realidade anímica (cfr. GOSWAMI, Amit. 
O Universo Consciente. RJ, Ed Rosa dos 
Tempos, 4ª ed, 2001). Dessa forma,

A dimensão mecânica da vida é aque-

la constatada no mundo das pequenas 
partículas, as mínimas realidades mórfi-
cas que constituem o mundo físico, mas 
que as últimas pesquisas indicam suas 
reações como dotadas de interação e 
intercâmbio. Caracterizadas inicialmen-
te pelo princípio da incerteza, segundo 
W.HEISENBERG (1901-1976), o caos 
aparente das micropartículas vem sendo 
pouco a pouco dominado pelas cientis-
tas, controlando a desordem quântica de 
suas reações.  Tal universo interage com 
as experiências de laboratório, indican-
do sua dependência aos experimentos 
que lhe são impostos. Ressalte-se, aqui, 
sua homologia a um universo vivo, dota-
do de atividade e reações à distância.

A dimensão vegetativa da vida abran-
ge o mundo das plantas e dos animais 
unicelulares, cuja principal caracterís-
tica é a de mover-se e se reproduzir. 
Demonstrando incipiente sensibilidade, 
eles representam uma etapa importante 
no processo evolutivo posterior, caracte-
rizado pelo surgimento dos animais su-
periores, inclusive nós humanos, produ-
tos que somos da fotossíntese produzida 
pelos vegetais. O mundo vegetal produz 

formas estéticas de harmonia notável em 
variedade e cores, sinal de que a vida 
tem também um forte compromisso com 
a beleza.

A dimensão animal da vida, como he-
rança da etapa anterior, é aquela patro-
cinada pela autonomia dos movimentos 
e importância dos sentidos, permitindo 
maior interação com o mundo exterior. 
Característica dos animais em geral, tal 
dimensão impõe a eles os mecanismos 
de suas percepções, abrangendo dife-
rentes formas de reações, violentas ou 
domesticadas. O mundo animal é pro-
fundamente autofágico, mantendo-se à 
custa da eliminação de outros animais, 
constituindo o que DARWIN chamou a 
luta pela vida. 

A dimensão consciente da vida é 
aquela própria da espécie humana, pa-
trocinada, segundo os antropólogos, pelo 
aumento de nosso cérebro, que possui 
células nervosas dotadas de uma miría-
de de sinapses, criando o surgimento do 
pensamento abstrato, por efeito quânti-
co. Ora, o universo consciente quebra 
seus limites materiais, fazendo surgir re-
alidades virtuais, coisas até então ador-

mecidas na materialidade, como que 
aguardando o momento de sua eclosão 
plena, insuflada pela natureza própria do 
Espírito que a anima.

Ora, isso nos leva a considerar a di-
mensão transcendente da vida, um mun-
do superior de manifestações virtuais, 
mas muito concretas em nossa realidade, 
que nos permite perceber uma visão ho-
lística do Universo, dando-lhe coerência 
e unidade. Assim, esta dimensão espiri-
tual da vida tem como base a presença 
de uma Fonte Consciente que cria a re-
alidade, sem deixar que nada se perca. 
Há, pois, em nós, uma centelha divina 
dotada de criatividade, racionalidade, 
sentimento e liberdade, que constituem 
o estofo de nossas potencialidades de 
ação. Trata-se aqui do aparecimento de 
uma atmosfera superior de inspiração, 
uma compreensão abrangente de que no 
Universo tudo se encontra relacionado, 
nada perdendo em sua eclosão.  

(*) 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

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

FILOSOFIA

Antonio Celso Mendes (*)

A dimensão sinótica da vida
O universo consciente quebra seus limites materiais, fazendo surgir realidades virtuais, coisas até então 
adormecidas na materialidade.
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Na quinta-feira, dia 5, 
consumou-se a venda da 
Universidade Positivo, 
de Curitiba, com diversos 

campi e cerca de 30 mil alunos, ao gru-
po educacional Cruzeiro do Sul, de São 
Paulo, segundo informações da próprio 

UP a meios de comunicação, a seu fun-
cionários e a colaboradores diversos; e 
também confirmada por alto executivo 
do grupo UP.

Neste ano, o Sistema de Ensino Posi-
tivo, que atende a cerca de 3.000 esco-
las em todo o Brasil, tinha sido vendido 

ao grupo educacional Arcos, de Minas, 
por cerca de R$ 1,65 bilhão, segundo 
especulação do mercado. A negocia-
ção da UP não incluiu a venda das 
unidades de ensino fundamental nem 
ensino médio, que continuarão com o 
grupo Positivo.

R$ 700 MILHÕES
O grupo Cruzeiro do Sul – hoje com 

unidades de ensino superior em diversos 
estados -, teria pago R$ 700 milhões pela 
Universidade Positivo. Detalhe da ven-
da está na presença do acionista Paulo 
Guedes, ministro da Economia, que é um 
importante investidor do grupo Cruzeiro 
do Sul, segundo fontes do mercado.

COM O BGP PACTUAL
Há alguns meses, o mercado já especu-

lava esta negociação, intermediada pelo 
BTG Pactual para a venda da Universida-
de Positivo. O grupo Cruzeiro do Sul, que 
vinha negociando a compra da UNISUL 
de Tubarão – SC. Ao sentir a possibilidade 
da compra da UP, desistiu porque a UP 
não tem dívidas e é rentável, enquanto a 
Unisul vem com problemas financeiros. 
A Unisul acabou sendo vendida ao grupo 
Ânima, de Minas Gerais, do qual Paulo 
Guedes já foi investidor no passado.

Positivo é vendida à 
Cruzeiro do Sul
Grupo educacional paulista tem participação societária de Paulo Guedes, 
juntamente com investidores americanos
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EXCEÇÃO DA ECOVILLE
Estimam fontes do setor educacional 

que a venda incluiu todos os campi da 
UP; com exceção do campus da Ecovil-
le (Curitiba), hoje sede da Universidade, 
que permanecerá propriedade da institui-
ção que teve entre seus principais acio-
nistas o senador Oriovisto Guimarães. 
Mantinha participação, até a venda, a fa-
mília Samuel Lago e outros empresários. 
Não sabemos ainda como fica a posição 
dos antigos sócios e os novos.

GRUPO INGLÊS
Um diretor de escola superior de Curi-

tiba revelou nesta quinta-feira à coluna 
que, pelo menos há quatro anos, cuidou, 
em Londres, junto a amigos do setor fi-
nanceiro londrino, “por minha conta”, 
da possibilidade de venda da UP a inves-
tidores ingleses. No entanto – disse – a 

“BTG Pactual travou qualquer negocia-
ção com a City, por razões que desco-
nheço”.

EM EXPANSÃO
O grupo educacional Positivo é hoje 

comandado por Lucas Guimarães, filho 
do senador Oriovisto, um dos fundado-
res da instituição educacional. O gran-
de negociador do Positivo é o educador 
Paulo Arns Cunha, que vem centrando 
suas ações na compra de novas unidades 
de ensino fundamental e médio em todo 
o país.

A UNIVERSIDADE 
POSITIVO

Líder de mercado entre as universida-
des particulares na cidade de Curitiba, 
a Universidade Positivo tem mais de 30 
anos de tradição em formação superior 
e torna-se a 17ª instituição a integrar a 

Cruzeiro do Sul Educacional (conside-
rando Colégios e IES); Cruzeiro do Sul 
Educacional chega presencialmente ao 
estado do Paraná para dar continuidade 
ao seu plano de expansão; valor da aqui-
sição não foi divulgado.

No mesmo dia a Cruzeiro do Sul anun-
ciou a aquisição, como segue:

A CRUZEIRO DO 
SUL EDUCACIONAL 
ANUNCIA AQUISIÇÃO DA 
UNIVERSIDADE POSITIVO

São Paulo, 05 de dezembro de 2019 
– A Cruzeiro do Sul Educacional, quinto 
maior grupo de ensino do país*, acaba 
de anunciar a aquisição** de uma das 
universidades de maior relevância no 
Brasil, a Universidade Positivo.

Com mais de três décadas de história, 
a Universidade Positivo é referência em 

ensino superior entre as IES do estado do 
Paraná e uma marca de reconhecimento 
nacional. Atualmente, possui 1.650 cola-
boradores e 30 mil alunos, destes 23 mil 
na modalidade presencial, distribuídos 
em oito campi: um em Londrina e sete 
na cidade de Curitiba, onde fica o cam-
pus Ecoville, considerado um dos mais 
modernos e completos do País.

Seu portfólio possui 62 opções de 
cursos de graduação, como Medicina e 
Engenharia de Bioprocessos e Biotecno-
logia, além de dezenas de cursos de Es-
pecialização e MBA’s.

REORGANIZAÇÃO
Segundo o presidente da Positivo Edu-

cacional, Lucas Guimarães, com este 
movimento, o Grupo Positivo encerra a 
reorganização do seu portfólio de atua-
ção. “Com este acordo, encerramos um 
relevante movimento de redefinição do 
nosso portfólio, que ocorre com o ob-
jetivo de priorizar foco e investimentos 
nas nossas demais áreas de atuação, es-
pecialmente nas nossas frentes de Ensi-
no Básico. Poderemos concentrar mais 
esforços em realizar novas aquisições e 
investir na qualidade de nossa rede de 
escolas”, explica. “Em todas as IES que 
adquiriu até hoje, a Cruzeiro do Sul 
apresentou um histórico consistente de 
melhoria de performance acadêmica, se-
gundo os indicadores do próprio MEC. A 
venda da UP foi uma decisão dificílima, 
mas dado o alinhamento de valores e a 
priorização da qualidade acadêmica, es-

EDUCAÇÃO

Negociações, que 
vinham há meses, foram 
intermediadas pelo BTG 
Pactual. Valor estimado em 
R$ 700 milhões, mas não 
confirmado.

Saúde
NOVOS CURSOS

ÁREA DE 

GRADUAÇÃO SEMIPRESENCIAL

A PARTIR DE

R$ 369*

MENSAIS

Centro Universitário Internacional Uninter – credenciado pela PMEC nº 688, de 25/05/12, recredenciado pela PMEC nº 1378, de 19/12/18. *Valores sujeitos a 
alteração sem aviso prévio. Confira plano financeiro referente ao curso escolhido em www.uninter.com Válido para o processo seletivo vigente. | SET/2019.

INSCREVA-SE! UNINTER.COM0800 702 0500

NUTRIÇÃO  |  FISIOTERAPIA  |  BIOMEDICINA  |  FARMÁCIA   |  ESTÉTICA E COSMÉTICA

+ TECNOLOGIA
Laboratórios de última 
geração para aplicar a 
teoria.

muito+ PRÁTICA
Até 45% de aulas práticas 

+ CONHECIMENTO
Livros digitais grátis 
complementam e dão base 
teórica ao aprendizado. 

+ QUALIDADE
Parceria com instituições 
reconhecidas e corpo docente 
formado por mestres e doutores.com

Saúde

Senador Oriovisto Guimarães, um dos fundadores da UP; Lucas Guimarães, o comandante do 
grupo Positivo; Paulo Arns Cunha, comprador
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A Ânima Educação anun-
ciou nesta quinta-feira (12) a 
chegada, em breve, de mais 
uma instituição de ensino su-
perior à organização. O Centro 
Universitário Curitiba – UNI-
CURITIBA passará a integrar 
a companhia em operação que 
consistiu em um investimento 
de R$ 130 milhões por parte 
da Ânima. O objetivo é fortale-
cer os diferenciais, crenças e 
valores do UNICURITIBA, um 
dos mais respeitados símbo-
los de educação do Paraná e 
do País.

Por meio deste vínculo, que 
ainda depende de aprovação 
do CADE (Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica), 
a Ânima visa potencializar 
ainda mais a qualidade aca-
dêmica da instituição, além 
de criar condições mais ro-
bustas para a continuidade de 
sua vocação, valorizando um 
legado marcado pela formação de milha-
res de profissionais e líderes de destaque 
nacional ao longo de sua existência.

70 ANOS DE HISTÓRIA
O UNICURITIBA surgiu há quase sete dé-

cadas a partir da visão do professor Milton 
Vianna, um dos nomes mais representativos 
da história do Direito e da educação para-
naense. Com início de sua trajetória como 
Faculdade de Direito de Curitiba (FDC), foi 
fundada em 1950 pela Associação de En-
sino Novo Ateneu. Figurou como o primeiro 
curso de Direito particular do Paraná. Já em 

1998, foram estabelecidas as Faculdades 
Integradas Curitiba, nomenclatura que foi 
alterada em 2007 com a elevação da insti-
tuição para Centro Universitário.

Dono de conceito máximo do MEC (nota 
5) e prestes a completar 70 anos de his-
tória, o UNICURITIBA reúne 19 cursos 
de Graduação, mais de 20 opções de 
especialização, além de Mestrado e Dou-
torado em Direito. Possui cerca de 5.200 
estudantes e campus de elevado padrão, 
localizado no bairro Rebouças, região es-
tratégica de Curitiba. Além disso, a insti-
tuição conta com aproximadamente 450 

colaboradores e 220 docentes, 
sendo reconhecido por um projeto 
de ensino consistente e de quali-
dade, destacando-se por ter um 
dos melhores cursos de Direito do 
País (com selo de qualidade OAB 
Recomenda em todas as suas edi-
ções), além de ser referência na 
área de Relações Internacionais.

ÂNIMA EDUCAÇÃO
Com aproximadamente 112 mil 

alunos em seis instituições de 
ensino superior: Una (MG e GO), 
Universidade São Judas (SP), Uni-
BH (MG), UniSociesc (SC e PR), 
AGES (BA e SE) e, agora, UNICU-
RITIBA (PR), a Ânima conta com 
71% de seus cursos com o Con-
ceito Preliminar de Cursos (CPC) 
na zona de excelência (Fonte: 
MEC/2017), resultado superior à 
média das instituições de ensino 
públicas. Também fazem parte de 
seu ecossistema a Escola Brasi-
leira de Direito (EBRADI), a HSM, 

a HSM University, a SingularityUBrazil e, 
também, a escola internacional de gastro-
nomia Le Cordon Bleu, em São Paulo.

Destaca-se que toda a relação esta-
belecida entre Ânima e UNICURITIBA 
teve envolvimento direto da BroadSpam, 
empresa contratada pela instituição para-
naense para atuar na operação. A Ânima 
contou com a assessoria dos escritórios 
Pacheco Antunes & Carvalho Associa-
dos, Catta Preta Leal Advogados e KLA 
Advogados.

(Fonte: Ânima Educação (https://animaeducacao.com.br/)

EDUCAÇÃO

tamos confiantes de que a UP estará em 
boas mãos”, completa.

A Universidade Positivo passa a ser a 
12ª instituição de ensino superior a inte-
grar o grupo Cruzeiro do Sul Educacional, 
que, com o ensino presencial, já atua nos 
estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, 
Paraíba e Distrito Federal, além de estar 
presente em todo o país e no Japão por 
meio do Ensino a Distância.

Com a aquisição, a Cruzeiro do Sul 
Educacional passa a atender cerca de 
350 mil alunos e a contar com mais de 
9.100 colaboradores, por meio de 17 ins-
tituições presenciais de educação básica 
e ensino superior nas regiões Sul, Sudes-
te, Centro-Oeste e Norte-Nordeste.

GRANDE POTENCIAL
“Esta potencial aquisição é resultado 

do sucesso da Cruzeiro do Sul Educacio-
nal em um dos processos mais competi-
tivos e disputados dos últimos anos no 
setor, no qual o posicionamento de qua-
lidade que priorizamos em nossa atuação 
foi determinante para o fechamento do 
negócio”, afirma Fábio Ferreira Figueire-
do, Diretor de Planejamento da Cruzeiro 
do Sul Educacional. “A Universidade Po-
sitivo é uma marca regional muito forte. 
Ela traz grande potencial de crescimento 
à Cruzeiro do Sul Educacional, inclusive 
no ensino a distância e na área médica.”, 
completa o executivo.

De acordo com as avaliações do MEC 
(Enade e Conceito Preliminar de Curso 
– CPC), diversos cursos da Universida-
de Positivo são destaques no país como 
Direito, Administração, Arquitetura e 
Urbanismo, Ciências Biológicas, entre 
outros. Além de obter destaque em pes-
quisa com cinco programas de mestrado 
e quatro de doutorado, indicadores que 
com certeza traduzem a relevância de 
uma marca regional de alta qualidade e 
reconhecida em seu mercado.

Na Educação a Distância, são dez op-
ções de cursos de graduação, como o de 
Empreendedorismo, em 79 polos EAD 
em mais de 16 estados do país. Com a 
aquisição da Universidade Positivo, a 
Cruzeiro do Sul Educacional passa a ter 
mais de mil polos em todo o Brasil, esta-
belecendo-se entre as maiores redes na 
modalidade no país.

350 MIL ALUNOS
“Este é mais um momento importante 

para nós, pois é a segunda grande aqui-
sição contratada da Cruzeiro do Sul Edu-
cacional em 2019, sendo que em 2018 
também realizamos aquisições represen-
tativas. Estamos chegando a regiões do 
Brasil aonde não atuávamos no ensino 
presencial, sempre priorizando a quali-
dade de ensino e respeitando a história 
e a tradição regional de cada instituição 

adquirida”, explica Figueiredo.
A integração da Universidade Positivo 

seguirá a mesma estratégia de processos 
anteriores, com aquisição e expansão do 
EAD e também o incremento dos inves-
timentos visando à contínua melhoria 
dos processos e à modernização da in-
fraestrutura e dos recursos tecnológicos. 
Além da preservação da cultura regional, 
respeitando os valores da instituição e 
potencializando a força dela como polo 
estudantil de referência na região.

A Universidade Positivo se junta a ou-
tras marcas da Cruzeiro do Sul Educacional 
como o recém-adquirido Centro Universi-
tário Braz Cubas** (SP), Centro Universitá-

rio do Distrito Federal – UDF (DF), Centro 
Universitário de João Pessoa – Unipê (PB), 
Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG 
(RS), Cesuca – Faculdade Inedi (RS), Univer-
sidade Cruzeiro do Sul (SP), Universidade 
Cidade de São Paulo – UNICID (SP), Uni-
versidade de Franca – Unifran (SP), Centro 
Universitário Nossa Senhora do Patrocínio 
– Ceunsp (SP), Faculdade São Sebastião – 
Fass (SP), Centro Universitário Módulo (SP), 
além dos colégios de educação básica e en-
sino técnico: Colégio Cruzeiro do Sul (São 
Paulo/SP), Colégio Alto Padrão (Franca/SP) 
Colégio São Sebastião – Centro (São Sebas-
tião/SP), Colégio Itu (Itu/SP) e Colégio Salto 
(Salto/SP).

Atualmente, contabiliza mais de 350 
mil alunos distribuídos no ensino básico, 
graduação, pós e extensão nas modalida-
des presencial e a distância, além de 9.100 
professores e funcionários administrativos.

Visite: https://www.cruzeirodosule-
ducacional.edu.br/

*Posição de mercado com base na 
quantidade de alunos ativos.

**A finalização da transação ainda está 
sujeita à aprovação do CADE e ao cum-
primento de condições precedentes de 
praxe.

(Assessoria de Imprensa e site)

Ânima educação se unirá ao UniCuritiba
Vai fortalecer a atuação e excelência do ensino superior no Sul do Brasil. A futura 
nova integrante tem quase 70 anos de história, indicadores de destaque no MEC e é 
uma das mais renomadas instituições de Direito do País
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O Papa anunciou o fim do 
segredo pontifício nos ca-
sos de violência sexual e 
de abuso de menores e de 

adultos vulneráveis cometidos por mem-
bros do clero. Numa decisão anunciada 
no dia em que completou 83 anos, Fran-
cisco determina que as denúncias, os tes-
temunhos e os documentos processuais 
conservados nos arquivos e departamen-
tos da Santa Sé e das dioceses devem ser 
fornecidos às autoridades judiciais dos res-
pectivos países, sempre que solicitados.

É uma mudança radical na forma como 
a Igreja Católica vem lidando com estes 
casos de abusos sexuais de menores, que, 
porém, e conforme se depreende do “res-
crito” assinado pelo cardeal Pietro Parolin, 
secretário de Estado do Vaticano, não põe 
em causa a manutenção da “segurança, 
da integridade e da confidencialidade” 
destes processos canónicos.

Este documento do Papa apoia prá-
ticas em vigor em alguns países, como 
os Estados Unidos, como a de relatar 

às autoridades civis suspeitas de abusos 
sexuais contra menores praticados por 
membros do clero. Os magistrados pas-
sam a ter acesso aos dados dos processos 
canónicos, conforme explica o jornal ita-
liano La Stampa.

Mas as novidades não se ficam por 
aqui. Outro documento altera ainda a nor-
ma relativa ao crime de pornografia infan-
til, fazendo com que a posse e a difusão 
de imagens pornográficas que envolvam 
menores, até aos 18 anos, passem a ser 
considerados como um dos crimes mais 
graves, delicta graviora. Anteriormente, 
era considerado um delito grave apenas 
com menores até aos 14 anos. Neste as-
pecto, conforme reagiu ao 
PÚBLICO o padre Fernan-
do Calado, “a legislação da 
Santa Sé passa até a ser mais 
exigente do que a lei portu-
guesa”.

A nova instrução, especi-
fica o Vaticano num comu-
nicado online, estabelece 
ainda que a Igreja fica proi-
bida de impor a obrigação de 
silêncio a quem denunciar 

abusos sexuais cometidos por membros 
do clero, ou disser ter sido vítima deles.

Nos casos relativos a estes crimes mais 
graves, o papel de “advogado e procura-
dor” também passa a poder ser desempe-
nhado por fiéis leigos com doutoramento 
em Direito Canônico e não apenas por 
sacerdotes. “É o reforço do papel do 
laicado na Igreja e mais um sinal claro 
do seu empenhamento em combater os 
abusos e facilitar o andamento dos pro-
cessos”, interpreta Calado.

“Esta é uma decisão histórica”, afir-
mou na Rádio Vaticano o arcebispo 
Charles Scicluna de Malta, o mais expe-
riente investigador de abusos sexuais do 

Vaticano, citado pela Reuters. “É a de-
monstração de que o Papa está mesmo 
decidido a acabar com esta peste que é 
a pedofilia dentro da Igreja”, reforçou, 
por seu turno, o padre e professor de Fi-
losofia Anselmo Borges, para quem estas 
alterações vêm dar tradução prática ao 
compromisso assumido por Francisco 
quando, em Fevereiro, em Roma, no fi-
nal da cimeira que pôs 190 líderes da 
Igreja Católica de todo o mundo a de-
bater os abusos sexuais, garantiu que “a 
Igreja não procurará jamais dissimular ou 
subestimar qualquer um desses casos” e 
que tudo fará para entregar à Justiça to-
dos os que praticaram tais crimes.

RELIGIÃO

Decisão histórica:

Papa acaba com segredo pontifício 
para denúncias de abusos sexuais
Papa determina que os processos canônicos conservados nos arquivos das dioceses e da Santa Sé 
relativos a abusos sexuais cometidos por membros do clero devem ser facultados às autoridades civis.

Natália Faria

O Papa acaba com a obrigação de silêncio a quem reportar abusos sexuais 
cometidos por membros do clero (foto: Fabio Frustaci/EPA)
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CIÊNCIA

Como resultado da articulação 
entre organizações científi-
cas, deputados e senadores 
de diferentes espectros po-

líticos, em 5 de novembro de 2019 foi 
publicado no jornal O Globo o artigo “A 
base do progresso”. Assinado por Rodri-
go Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara 
dos Deputados, e outros 21 líderes parti-
dários, o texto defende que investimentos 
em ciência, tecnologia e educação são 
cruciais para garantir o desenvolvimento 
econômico e devem ser vistos como solu-
ção para a crise que o país atravessa.

Para sustentar o argumento, o artigo 
lembra que antes de 1990 o Produto In-
terno Bruto (PIB) brasileiro era superior 
ao chinês, cuja economia, hoje, compete 
com a norte-americana. Para os autores 
do texto, a nova realidade foi possível 
devido ao investimento que o país asi-
ático fez em ciência e tecnologia (C&T). 
A China investe hoje 10 vezes mais re-
cursos do que o Brasil dedica à área. O 
artigo critica ainda as tentativas do go-
verno federal de contingenciar os gastos 
em C&T e em educação por causa da 
crise econômica. Mais especificamente, 
o corte no orçamento da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes) – vinculada ao Ministé-
rio da Educação (MEC) e que dá suporte 

aos cursos de pós-graduação do país, na 
qual 95% da pesquisa brasileira é produ-
zida – e do Conselho Nacional de De-

senvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq) – agência subordinada ao Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, Inovações 

Em defesa da ciência

Líderes de partidos 
propõem resgatar 
financiamento à 
pesquisa para superar a 
crise econômica

Christina Queiroz (*)

Fac-símile do artigo “A base do progresso”, publicado na edição de 5 de novembro do jornal O Globo e assinado pelo presidente da Câmara e 
líderes de 21 partidos.

e Comunicações (MCTIC), que é respon-
sável pelo financiamento de projetos de 
investigação científica e pela concessão 
de bolsas de pesquisa. Os deputados sig-
natários do artigo refutam a proposta de 
fusão das duas organizações e enfatizam 
que elas têm funções complementares 
e essenciais para o avanço da pesquisa 
científica nacional. A medida tem sido 
defendida pelo governo federal, sob a 
justificativa de que a unificação poderia 
trazer economia de recursos.

IMPORTÂNCIA DE 
INVESTIMENTOS

No artigo, os deputados também cha-
mam a atenção para os riscos envolvendo 
a transferência da Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep) para o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). “A desestruturação do sistema 
de P&D [pesquisa & desenvolvimento] ig-
nora os caminhos apontados pela econo-
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mia global”, avalia o texto, ao opinar que 
o relatório do Fórum Econômico Mundial 
divulgado em outubro reforça a importân-
cia de governos investirem em pesquisa 
científica e educação.

Gianna Sagazio, diretora de inovação 
da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), explica que o artigo foi escrito a 
partir de reunião realizada em Brasília 
em novembro, como parte das atividades 
da Mobilização Empresarial pela Inova-
ção (MEI). Desenvolvida há 11 anos, a 
iniciativa reúne cerca de 300 das prin-
cipais lideranças empresariais do país e 
funciona como fórum de diálogo entre o 
setor empresarial, o governo, a academia 
e a sociedade civil. No encontro, estive-
ram presentes o presidente da Câmara 
dos Deputados, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), além de 
cerca de 100 deputados, 30 senadores e 
250 líderes empresariais.

“Somos a nona economia do mundo 
e, ao mesmo tempo, ocupamos posições 
baixas em rankings de inovação”, observa 
Sagazio, que também responde pela coor-
denação executiva da MEI. “O Brasil está 
mal colocado em rankings internacionais 
de inovação, o que acaba influenciando 
negativamente a competitividade empre-
sarial, além de prejudicar a geração de 

empregos”, enfatiza. Nesse sentido, a dire-
tora da CNI menciona o relatório Global 
Innovation Index, que situa o Brasil no 66º 
lugar em uma lista de 129 países. “Nos úl-
timos nove anos, o país caiu 19 posições.” 
Enquanto isso, destaca, países mais desen-
volvidos, como China, Alemanha e Suíça, 
escolheram a inovação como principal 
eixo de desenvolvimento – no Brasil, in-
vestimentos em pesquisa ainda são consi-
derados gastos. “As empresas não inovam 
sozinhas. Para desenvolver um ambiente 
propício, é preciso criar um ecossistema e, 
por isso, buscamos ampliar o diálogo com 
os poderes Legislativo e Executivo”, diz.

FRENTE DE 
DESENVOLVIMENTO E 
INOVAÇÃO

De acordo com Sagazio, o encontro 
em Brasília aconteceu por iniciativa da 
suprapartidária Frente Parlamentar Mista 
de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Ino-
vação. Criada em julho e composta por 
42 senadores e 165 deputados federais, 
a frente defende a importância de inves-
timentos em pesquisa, desenvolvimento e 
inovação. “Na terceira reunião da frente, 
o senador Izalci Lucas [PSDB-DF], presi-
dente da organização, solicitou um en-
contro com a MEI”, conta. As reuniões da 

MEI normalmente ocorrem em São Paulo, 
porém nessa ocasião o encontro foi rea-
lizado na sede da CNI, em Brasília. “No 
evento, defendemos a criação de uma po-
lítica de inovação de Estado que apresen-
te visão de longo prazo”, informa.

Precedendo o encontro da MEI com 
a Frente Parlamentar, Luiz Davidovich, 
do Instituto de Física da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro (IF-UFRJ) 
e presidente da Academia Brasileira de 
Ciências (ABC), conta que distintas en-
tidades científicas organizaram reuniões 
com deputados para tratar da importân-
cia dos investimentos em ciência. “Nes-
ses encontros, lembrei como, em 2018, 
Donald Trump, presidente dos Estados 
Unidos, enviou ao Congresso norte-ame-
ricano um orçamento que previa cortes 
severos em C&T”, diz. Contrariando a 
proposta do Executivo, os parlamenta-
res não apenas anularam o corte, como 
acrescentaram US$ 20 bilhões ao orça-
mento destinado à C&T. “Nesses encon-
tros, procuramos mostrar que, às vezes, 
é necessário contrariar as diretrizes que 
vêm do Executivo”, afirma.

SEM CIÊNCIA NÃO HÁ 
ECONOMIA VIÁVEL

Na mesma direção, a biomédica He-

lena Bonciani Nader, da Escola Paulista 
de Medicina da Universidade Federal de 
São Paulo (EPM-Unifesp) e presidente de 
honra da Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência (SBPC), lembra que o 
projeto de institucionalização do sistema 
nacional de C,T&I levou quase seis déca-
das para ser estabelecido e, hoje, corre o 
risco de desestruturação. “Sem ciência, 
nenhum país é economicamente viável. 
A média de investimentos das nações da 
OCDE [Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico] em ciên-
cia é de 2,2% do PIB, enquanto no Brasil 
o valor equivalente é de 1,1% do PIB”, 
diz ela, lembrando que esses dados fo-
ram apresentados a deputados e senado-
res em mais de uma dezena de reuniões 
ocorridas entre organizações científicas 
e parlamentares, ao longo deste ano. De 
acordo com Nader, a expectativa é de 
que o artigo publicado no Globo sensi-
bilize as demais lideranças políticas so-
bre a importância da destinação de mais 
recursos para a área, na elaboração do 
orçamento de 2020.

(*) CHRISTINA QUEIROZ, doutora em Letras pela 
Universidade de São Paulo e Mestre em Identidades 
Culturais pela Universidade de Barcelona (Espanha). 
Repórter na editoria de Humanidades da revista 
Pesquisa Fapesp.

CIÊNCIA

verao.pr.gov.br

O VERÃO FICA AINDA MELHOR NO PARANÁ.
Conheça o Paraná. Paisagens incríveis, cachoeiras, as praias mais limpas do Brasil e muita hospitalidade. 

Venha para o verão do Paraná. Você vai se surpreender.
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NATAL

Chega o Natal mais uma vez, envolvendo 
crentes e não crentes como se fosse uma 
onda poderosa e irresistível. Os cristãos 
comemoram o nascimento de Jesus Cristo, 

fundador do cristianismo, e compartilham com os segui-
dores de outros credos, ou de nenhum credo também, 
a alegria de sua fé, convidando-os a fazerem festa com 
eles.

Não vem ao caso, neste contexto, a discussão sobre 
detalhes históricos e documentais a respeito da data e 
do lugar precisos do nascimento de Jesus. E também não 
é a ocasião para polemizar com quem faz humor de 
gosto discutível e desrespeitoso com as coisas mais san-
tas e as convicções religiosas das pessoas. Também não 
vem ao caso responder a quem afirma que Jesus nem 
existiu, é apenas um mito habilmente inventado, que 
segue inabalável na fé de grande parte da humanidade, 
mesmo depois de milênios de contestações. Os testemu-
nhos históricos a respeito de Jesus de Nazaré são sólidos 
e seu significado religioso e sobrenatural, afirmado pela 
fé dos cristãos, vai além da ciência, no sentido estrito e 
positivista.

Objeto das comemorações do Natal cristão é o mag-
num mysterium – mistério sublime, imensamente gran-
de, profundo e maravilhoso, uma realidade que nos 
transcende e vai além do que vemos e tocamos, da qual 
podemos dizer muitas coisas, mas nossos conceitos e 
palavras serão sempre pobres e insuficientes para ex-
pressar todo o significado desse “adorável mistério”.

Recentemente, o papa Francisco escreveu um belo 
texto sobre o presépio ao visitar Greccio, no centro da 
Itália, onde São Francisco de Assis fez encenar um “pre-
sépio vivo”. A tradição popular dos presépios vem de 
longe e representa de maneira plástica e criativa a cena 
do nascimento de Jesus. Elementos essenciais dessa 
cena e da comemoração do Natal são o menino Jesus, 
as figuras de Maria, sua mãe, de José, esposo de Maria, 
do anjo mensageiro do nascimento de Jesus aos pastores 
de Belém, na Judeia, no tempo da dominação romana 
sobre aquela região, sob o império de César Augusto. 
E não pode faltar a referência às narrativas dos Evange-
lhos de São Lucas e São Mateus sobre o nascimento de 
Jesus.

Muita outra coisa pode ser dita sobre o Natal e rela-
cionada com ele. A literatura, as artes e a cultura popular 
estão repletas de narrativas e mitos interessantes sobre o 
Natal, que aguçam a fantasia e até comovem. Mas sem 
aquelas referências estará faltando algo essencial. Ceias 
abundantes, presentes aos montões, árvores enfeitadas, 
luzes pela cidade, corais e hinos maravilhosos, Papai 
Noel barbudo e de gorro vermelho, peru assado, cartões 
de boas-festas enchendo as mídias sociais e as sacolas 
dos carteiros, “amigos secretos” e tantos usos que acom-
panham as comemorações do Natal podem ser coisas 
bonitas e interessantes. Mas sem a referência essencial 
ao nascimento de Jesus tudo fica vazio e cansa rápido.

Tudo isso, porém, pode ser ainda mais bonito e sig-
nificativo se for relacionado com o motivo principal 
da festa. Ceias de Natal serão momentos de alegria 
compartilhada, em que o mais importante não será a 
abundância de comida e bebida, mas a experiência da 
fraternidade e do amor infinito de Deus, que reúne a to-
dos numa grande família em torno de seu Filho, nascido 
para nós.

Presentes de Natal expressarão a partilha e a gratidão 
pelo grande e precioso presente que o Céu nos enviou. 

O mistério do 
Natal
Deus veio ao mundo e abriu a todos o acesso à 
participação na sua divindade por Jesus

Dom Odilo P. Scherer (*)
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NATAL

Eu, menino, sentado na calçada, 
sob um sol escaldante, observava a 
movimentação das pessoas em volta, 
e tentava compreender o que estava 
acontecendo.

Que é o Natal? Perguntava-me, em 
silêncio.

Eu, menino, ouvira falar que aquele 
era o dia em que Papai Noel, em seu 
trenó puxado por renas, cruzava os 
céus distribuindo brinquedos a todas 
as crianças.

E por que então, eu, que passo a 
madrugada ao relento nunca vi o tre-
nó voador? Onde estão os meus pre-
sentes? Perguntava-me.

E eu, menino, imaginava que o Na-
tal não deveria ser isso.

Talvez fosse um dia especial, em 
que as pessoas abraçassem seus fa-
miliares e fossem mais amigas umas 
das outras.

Ou talvez fosse o dia da fraternida-
de e do perdão.

Mas então por que eu, sentado no 
meio-fio, não recebo sequer um sor-
riso? Perguntava-me, com tristeza. E 
por que a polícia trabalha no Natal?

E eu, menino, entendia que não de-
via ser assim...

Imaginava que talvez o Natal fosse 
um dia mágico porque as pessoas en-
chem as igrejas em busca de Deus.

Mas por que, então, não saem de lá 
melhores do que entraram?

Debatia-me, na ânsia de compreen-
der essa ocasião diferente.

Via risos, mas eram gargalhadas 
que escondiam tanta tristeza e ódio, 
tanta amargura e sofrimento...

E eu, menino, mergulhado em tão 
profundas reflexões, vi aproximar-se 
um homem...

Era um belo homem...
Não era gordo nem magro, nem alto 

nem baixo, nem branco, nem preto, 
nem pardo, nem amarelo ou verme-
lho.

Era apenas um homem com olhos 
cor de ternura e um sorriso em forma 
de carinho que, numa voz em tom de 
afago, saudou-me:

Olá, menino!
Oi!... respondi, meio tímido.
E, com grande admiração, vi-o aco-

modar-se a meu lado, na calçada, sob 
o sol escaldante.

Eu, menino, aceitei-o como amigo, 
num olhar. E atirei-lhe a pergunta que 
me inquietava e entristecia:

Que é o Natal?
Ele, sorrindo ainda mais, respon-

deu-me, sereno:
Meu aniversário.
Como assim? Perguntei, perceben-

do que ele estava sozinho.
Por que você não está em casa? 

Onde estão os seus familiares?
E ele me disse: Esta é a minha famí-

lia, apontando para aquelas pessoas 
que andavam apressadas.

E eu, menino, não compreendi.
Você também faz parte da minha 

família... Acrescentou, aumentando a 
confusão na minha cabeça de meni-
no.

Não conheço você! eu disse.
É porque nunca lhe falaram de mim. 

Mas eu o conheço. E o amo...
Tremi de emoção com aquelas pala-

vras, na minha fragilidade de menino.
Você deve estar triste, comentei. 

Porque está sozinho, justo no dia do 
próprio aniversário...

Neste momento, estou com você! 
Respondeu-me, com um sorriso.

E conversamos...uma conversa de 
poucas palavras, muito silêncio, mui-
tos olhares e um grande sentimento, 
naquela prece que fazia arder o cora-
ção e a própria alma.

A noite chegou... E as primeiras es-
trelas surgiram no céu.

E conversamos... Eu, menino, e 
Ele.

E ele me falava, e eu O entendia. E 
eu O sentia. E eu O amava...

Eu, menino: sou as cordas. Ele: o 
artista. E entre nós dois se fez a me-
lodia!...

E eu, menino, sorri...
Quando a madrugada chegou e, en-

quanto piscavam as luzes que ilumi-
navam as casas, Ele se ergueu e eu 
adivinhei que era a despedida. E eu 
suspirava, de alma renovada.

Abracei-O pela cintura, e lhe disse: 
Feliz aniversário!

Ele ergueu-me no ar, com Seus bra-
ços fortes, tão fortes quanto a paz, e 
disse-me:

Presenteie-me compartilhando este 
abraço com a minha família, que tam-
bém é sua... Ame-os com respeito. 
Respeite-os com ternura, com carinho 
e amizade. E tenha um feliz Natal!

E porque eu não queria vê-lo ir-se 
embora, saí correndo em disparada 
pela rua. Abandonei-O, levando-O 
para sempre no mais íntimo do cora-
ção...

E saí em busca de braços que acei-
tassem os meus...

E eu, menino, nunca mais O vi. Mas 
fiquei com a certeza de que Ele sem-
pre está comigo, e não apenas nas 
noites de Natal...

E eu, menino, sorri... pois agora eu 
sei que Ele é Jesus... E é por causa 
Dele que existe o Natal.

(Equipe de Redação do Momento Espírita, com 
base em texto de Fábio Azamor)

O Que é o Natal?
Árvores enfeitadas de luzes e mensagens 
falarão da esperança e da luz que bri-
lhou para o mundo inteiro. E a estrela do 
Natal lembrará aquela que levou os reis 
magos até Jesus e continua, ainda hoje, a 
conduzir até ele.

Hinos melodiosos, cheios de ternura e 
unção religiosa evocarão o coro dos an-
jos na noite do primeiro Natal, a anun-
ciar aos pastores nos campos de Belém o 
nascimento do Menino, boa notícia que 
seria motivo de alegria para todo povo. 
Cartões de Natal, com mensagens de 
boas-festas, farão de nós também men-
sageiros dessa boa notícia, que continua 
sendo promessa de paz e bênção para os 
“homens de boa vontade”. “Amigos se-
cretos” poderão ser ocasião para tocar o 
coração de alguém com um convite para 
“ir até Belém e ver o que Deus preparou 
para nós”...

Papai Noel também poderá ter seu lu-
gar no Natal, se for aquele “bom velhi-
nho” que lembra a crianças e adultos o 
motivo da bela festa e também os levar ao 
presépio, onde ele mesmo também se ajo-
elha diante de Jesus Menino. Mas será um 
intruso na cena se tomar para si as aten-
ções devidas ao Menino deitado na man-
jedoura, personagem principal da festa.

Observando bem, acontecem duas 
festas, que correm paralelas e até pou-
co se cruzam. Uma é o Natal do con-
sumo, centrado no máximo de vendas 
e ganhos econômicos, com sua lógica 
própria e que já se inicia meses antes do 
tempo litúrgico do Advento e do Natal. 
Ela prescinde e até faz questão de omitir 
referências explícitas ao nascimento de 
Jesus e termina com as liquidações, já 
no dia seguinte ao Natal, talvez marcada 
pela ressaca e por alguns bons débitos a 
saldar no cartão de crédito...

Outra é a comemoração religiosa do 
Natal, com tantos significados profundos 
que vão além do comprar, presentear, 
comer e beber. O Natal cristão faz a me-
mória do acontecimento mais extraor-
dinário do mundo, desde que o Eterno 
Criador deu origem a tudo o que existe, 
fora do mistério insondável de sua divin-
dade. Deus veio ao mundo, assumiu nos-
sa carne, viveu humanamente entre nós e 
abriu a todos o acesso à participação na 
sua divindade por Jesus de Nazaré, nas-
cido da jovem Maria, crido e anunciado 
pela fé cristã como o salvador de toda a 
humanidade. Isso parecerá loucura para 
muitos, mas é bem esse o significado do 
mistério santo do Natal de Jesus celebra-
do pelos cristãos.

Desejo, pois, feliz e abençoado Natal 
a todos os leitores.

(*) DOM ODILO P. SCHERER, Cardeal-Arcebispo de 
São Paulo
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A cerca de 40km da capital 
sergipana, o município de 
Santa Rosa de Lima, no Vale 
do Cotinguiba, fica locali-

zado entre morros e extensos canaviais. 
Com forte impacto na cultura da cana-de-
açúcar nas primeiras décadas de existên-
cia, o percurso até a sede do município é 
marcado por antigas casas de engenho e 
de um verde que só a generosa natureza 
pode proporcionar. É nesse contexto que 
quatro estudantes desenvolveram um 
plástico biodegradável, o chamado bio-
plástico, a partir da matéria-prima abun-
dante na região: a cana-de-açúcar.

O projeto Meninas na Ciência, executado 
em parceria com a Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), tem mudado o projeto de vida 
de algumas estudantes do Centro de Exce-
lência Dr. Edélzio Vieira de Melo, unidade 
que oferta o Ensino Médio em Tempo Inte-
gral. Capitaneadas pela professora de Quími-
ca, Laís Menezes, o projeto é articulado na 
própria escola com a ajuda de alguns cola-
boradores. Tocada pelo desejo de incentivar 
as garotas da escola onde leciona, Laís expli-
ca que a iniciativa parte da baixa atuação de 
mulheres nas ciências exatas.

A história já provou que as mulheres 
participaram ativamente das grandes des-
cobertas e mudanças tecnológicas data-
das há séculos. A descoberta da radio-
atividade pela cientista Marie Curie, no 
século XIX, rendeu-lhe, em 1903, o Prê-
mio Nobel de Física, em reconhecimen-
to pelos extraordinários serviços obtidos 
em suas investigações conjuntas sobre 
os fenômenos da radiação, tornando-se 
a primeira mulher a receber a honraria. 
Ainda assim, o número de cientistas en-

volvidas neste universo é tímido.
No tocante à química verde, área que se 

preocupa com a sustentabilidade do plane-
ta, a professora Laís uniu a história do Vale 
do Cotinguiba com a responsabilidade so-
cioambiental contra o descarte desenfreado 
de plásticos. Para tal, o plástico biodegradá-
vel está sendo executado, em fase experi-
mental, pelas quatro integrantes do projeto.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
O primeiro passo para a concepção 

do produto se dá com o recolhimento do 
bagaço da cana doado por uma feirante. 
Depois é colocado na estufa, triturado e 
levado ao fogo para serem acrescentadas 
as soluções que formam o prato, o copo, 
a colher e o canudinho. A professora 
esclarece que nessa etapa, a solução é 
composta de amido e farinha de trigo e 
derramada nos moldes, de modo que a 
textura se aproxime de um utensílio mais 
resistente. Os testes já foram realizados 
com glicerina, porque a ideia final, se-

gundo a professora, é criar um canudo 
comestível. “Para o canudo ser comes-
tível, ele precisa ser atraente. Não só no 
olhar, mas também no sabor”, disse.

O grupo de aspirantes a cientistas é 
formado pelas estudantes das três séries 
do Ensino Médio em Tempo Integral: 
Maria Eloíza, Leila Kauane, Sirley Men-
donça e Eline Santana. Elas descobriram 
nas aulas de química um caminho de 
descobertas, confiança e muito estudo. 
Com a orientação da professora, as me-
ninas dão aulas experimentais uma vez 
por mês aos colegas, que já manifestam 
o interesse em participar do projeto.

A formanda Leila Kauane, uma apai-
xonada pela magia que acontece com a 
combinação de substâncias, despede-se 
das amigas para ocupar uma das vagas 
de Licenciatura em Química no Instituto 
Federal de Sergipe (IFS). Para ela, o con-
tato com a universidade por meio do pro-
jeto foi muito importante. “Para mim foi 
um pouco assustador e ao mesmo tempo 

inovador, porque eu estou aprendendo, 
inovando e ajudando essas colegas”.

Sirley Mendonça, jovem protagonista 
da unidade e aluna do 2º ano, foi um pou-
co relutante no início, mas logo se ren-
deu ao convite da professora e agora se 
encaminha para optar por uma das licen-
ciaturas como profissão. “Nesse projeto a 
gente vai descobrindo e aprendendo vá-
rias coisas. A gente consegue colocar em 
prática o que a gente vê, não somente em 
sala, mas fora, na universidade”, contou.

Assim como as colegas citadas acima, 
Maria Eloíza e Eline Santana também já 
traçaram o futuro. O projeto de vida de 
cada uma delas envolve as ciências exa-
tas, seja na engenharia ou na licenciatu-
ra, decisão tomada a partir da oferta de 
projetos que desenvolveram nas garotas 
o esclarecimento e, sobretudo, o empo-
deramento para ocuparem qualquer es-
paço que desejam.

(Agência Envolverde de Jornalismo – Jornal da Ciência)

Estudantes desenvolvem 
plástico biodegradável
O grupo de aspirantes 
a cientista no Projeto 
Meninas nan Ciência é 
formado pelas estudantes 
das três séries do Ensino 
Médio em Tempo Integral 
no Sergipe: Maria Eloíza, 
Leila Kauane, Sirley 
Mendonça e Eline Santana

As estudantes, com a professora Laís Menezes, (foto: Maria Odília)
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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

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROPECE NA LÍNGUA

Rigorosamente falando, há uma distin-
ção entre os dois vocábulos:

APÓS é preposição – liga palavras ou 
termos de uma oração: ano após ano, um 
após outro, Pedro após Paulo.

DEPOIS é advérbio – basicamente 
modificador do verbo: falaremos depois, 

vou depois.

E temos ainda a locução prepositiva 
depois de, que rege um substantivo ou 
um pronome: depois da chuva, depois 
de mim, depois de você.

Acontece que após vem sendo usado 

há séculos também nas duas últimas si-
tuações: falaremos após, após a chuva, 
após mim... Já não dá para dizer que esse 
emprego esteja errado, mas certamente 
é melhor usar depois (de) com verbos e 
com o particípio: vamos depois, sairei 
depois, depois de distribuído, depois de 

organizado.

Recomenda-se também usar depois 
(nunca após) no início da oração, com o 
sentido de posteriormente:

 Disse que não ia. Depois, disse 
sim.

Preposições: após, (d)entre,  
a/em cores, em/com relação a

--- Usava, indistintamente, após ou depois como sinônimos, e, mais tarde, fui advertido de que deveria dar preferência ao segundo. Poderia explicar-me as razões? Hen-
rique Antunes, Recife/PE

--- Como diferenciar o uso de entre e dentre? Ângelo Gabriel Rozner, São Paulo/SP

Dentre é a combinação das preposi-
ções de + entre. Por consequência, você 
só vai usar dentre com verbos que exijam 
ao mesmo tempo as duas preposições, 
como sair, tirar, surgir, extrair e similares. 
Podemos nos certificar de que está corre-
to o uso de dentre quando o substituímos 

por do meio de:
 Ressurgiu dentre os mortos. 

[Ressurgiu de entre = do meio dos mor-
tos.]

 Tirou, dos fatos, as suas conclu-
sões; dentre estas, tirou uma que doeu.

 Pinçou, dentre os destroços, um 

pedaço de fotografia antiga.
No mais, use entre, principalmente 

com verbos transitivos diretos. Embora 
tenha outros significados, a preposição 
entre pode ser pensada aqui como equi-
valente a em meio a:

 Citou, entre outros, Sabino e Ve-
ríssimo.

 Entre tantas gravatas, comprou a 
mais cara.

 Não distinguiu, entre os alunos, 
aquele que sempre tirava 10.

--- Qual o certo: TV a cores ou TV em cores e por quê? Adolpho, Belo Horizonte/MG

O correto pela norma-padrão é dizer 
televisão em cores, assim como se diz 
TV em preto e branco (e não *TV a preto 
e branco). Da mesma forma verifica-se, 
em situações similares, a preposição em:

 O cartaz foi feito em várias co-
res.

 Apareceram milhares de votos 
em branco.

 As paredes serão pintadas em 
quatro tons mas em uma cor só.

 Em quantas cores você quer o 

folheto?

Todavia, não se pode ignorar que a 
maioria das pessoas fala TV a cores, que 
devemos também aceitar, pois a prepo-
sição a costuma ser usada (sem críticas)  
no lugar de em, de ou com em situações 
semelhantes: carro a gasolina, navio a 
vapor, andar a cavalo. Ver também “a 
domicílio” – Não Tropece na Língua 
183.

--- Sempre tenho dúvida ao escrever 
o termo: em relação a/ com relação a. 
Maria da Assunção Pinto, Belo Horizon-
te/MG

As duas preposições iniciais – em ou 
com – podem ser corretamente usadas:

 Nada ficou provado em relação 
a João ou aos negócios que ele tinha em 
Miami.

 Com relação à documentação, 
verificar sua origem.

Para não ser repetitivo, anote outras 
locuções que podem ser utilizadas para 
expressar a mesma circunstância:

 com referência ao assunto

 com respeito ao documento

 relativamente a isso

 no tocante à lei

 no que tange à administração

 no que concerne ao tema trata-
do...

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, 
Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos 
livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas” e “Lín-
gua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não 
tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)
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Praça da Sé, 108-Térreo
São Paulo / SP-(11) 3107-2623
http://editoraunesp.com.br/

A COMUNICAÇÃO QUE NÃO VEMOS
Lucrécia D'Alessio Ferrara

Este livro busca discriminar as dimensões da 
comunicação que interferem na constituição 
política das transformações sociais, com suas 
consequências. Destaca também a relação entre 
os procedimentos metodológicos de observação. 
Ele deve alimentar a reflexão de todos aqueles que 
se interessam pela dimensão cognitiva do exercício 
político.
Páginas: 168
Preço referência: R$ 40,00

O PESO DO JUMBO
Histórias de uma repórter de dentro e fora do 
cárcere
Karla Maria

Na porta de um presídio masculino, mulheres de 
chapinha no cabelo e havaianas nos pés dividem 
espaço com crianças e suas sacolas. Carregam 
alimentos, histórias, pecados alheios. É o peso do 
jumbo. O peso de uma sentença que marca a vida 
não só de quem cumpre a pena, mas também de 
quem ama o sentenciado.
Nas portas do presídio feminino, falta gente na fila 
e sobra abandono, solidão e cachorros a descan-
sar sob o sol.
Este livro revela a humanidade e a falta dela nesse 
sistema que parece não ter solução.
Páginas: 256
Preço referência: R$ 35,00

A HISTÓRIA DO BRASIL NAS DUAS GUERRAS 
MUNDIAIS
Mary Del Priore (Org.), Carlos Daroz (Org.)

O Brasil foi a única nação da América do Sul a 
enviar contingentes para as duas grandes guerras. 
O presente livro permite ao leitor ultrapassar as 
linhas gerais em que são descritas as participações 
brasileiras nos dois grandes conflitos mundiais e 
observar de posição privilegiada o que ocorria na 
trincheira, no navio, na caserna. A obra vem preen-
cher lacuna ainda sentida na bibliografia relativa à 
temática, contemplando ângulos raramente explo-
rados do envolvimento brasileiro nas duas guerras, 
como a geopolítica, a economia, a espionagem, o 
desenvolvimento de instituições militares e o pró-
prio cotidiano dos soldados no calor da batalha.
Páginas: 262
Preço referência: R$82,00

ESTUDOS SOBRE A PERSONALIDADE 
AUTORITÁRIA
Theodor W. Adorno

A presente edição é resultado de uma seleção de 
textos da 'The Authoritarian Personality', escrita por 
Adorno, Levinson, Sanford e Frenkel-Brunswik e 
publicada em 1950 nos Estados Unidos. Os textos 
que compõem o presente livro debatem como, em 
plena Segunda Guerra Mundial, o fascismo não era 
um episódio isolado, mas estava presente de forma 
latente em amostras da população norte-americana 
da época.
Páginas: 597
Preço referência: R$ 98,00

ANTROPOLOGIA CULTURAL
Autor: Luiz Gonzaga de Mello

A presente obra apresenta de maneira sistemática 
o objeto da ciência antropológica: o sentido de 
ciência antropológica; as teorias de fundamentação 
da antropologia, abordando os principais temas da 
antropologia.
Páginas: 528
Preço referência: R$ 92,40

INTRODUÇÃO À ANTROPOLOGIA DA RELIGIÃO
Autor: Jack David Eller

Este claro e atraente manual introduz os estudan-
tes em áreas-chave do campo da antropologia e 
mostra como aplicar uma abordagem antropológica 
ao estudo da religião no mundo contemporâneo. 
Escrito por um mestre experiente, inclui importan-
tes tópicos tradicionais, entre os quais definições, 
teorias e crenças, como também símbolos, mito 
e ritual. 
Páginas: 544
Preço referência: R$ 92,40

SEJA A MUDANÇA
O Brasil visto e debatido a partir do legado de 
Gandhi
Leandro Uchoas

A obra apresenta os principais elementos da 
doutrina pacifista de Gandhi em contraste com a 
realidade atual do mundo e, de modo especial, do 
Brasil. Procura mostrar como as ideias e métodos 
do líder indiano poderiam ser aplicados às diversas 
esferas da sociedade.
Páginas: 104
Preço referência: R$19,90

POVOS DA FLORESTA
Cultura, resistência e esperança
Felício Pontes Jr.

A obra traz uma coletânea de crônicas mensais 
publicadas pela Revista Família Cristã, atualizadas 
e organizadas de modo a apresentar o modo de 
viver dos povos indígenas e das comunidades 
tradicionais, para retirá-los da invisibilidade forçada 
a que estão submetidos e que permite que tantas 
atrocidades sejam cometidas. 
O autor, Felício Pontes Jr. é Procurador do Ministé-
rio Público Federal (MPF).
Páginas: 168
Preço Referência: R$25,80
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Num momento histórico em que parece prevalecer um "pen-
samento único", próprio de uma fase de reestruturação do 
capitalismo no caminho da globalização, a obra de Gramsci 
permanece instigante e suas reflexões continuam sendo vitais 
para a ação teórica e política de uma esquerda que pretenda 
criar novas alternativas sociais. 
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