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RECADO AOS eLEITOS:
realidade nua e crua

jornalistas precisam confrontar os eleitos
com A REALIDADE que ESTÁ GRITANDO NO BOLSO E NA
FRUSTRAÇÃO DAS PESSOAS
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NESTA EDIÇÃO:

RECADO AOS ELEITOS
As eleições acabaram, salvo raríssimas exceções. Foram eleitos 5.389 prefeitos e 57.420 vereadores. Agora é ora de cair na realidade, esses
políticos precisam apresentar soluções que doam
menos no bolso, melhore o sistema de saúde e a
autoestima do povo brasileiro.
Em artigo do jornalista e professor Carlos Alberto Di Franco, publicado neste número do jornal
Universidade Ciência e Fé existem conselhos
para jornalistas.
Veja alguns: “As pautas não estão dentro das
redações. Elas gritam em cada esquina. É só pôr
o pé na rua e a reportagem salta à nossa frente”.
“Temos o dever de pôr o dedo na chaga. Fazer
reportagem. Escancarar as contradições entre o
discurso de ocasião e a realidade cruel.”
“Não façamos jornalismo de espuma. Façamos
reportagem. Informação é arma da cidadania.
Faz toda a diferença.”

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Envelhecer...
Espera aí, mal e mal
me formei e já estou
quase aposentado? Mal
me casei e meus filhos
já podem ter filhos?
Quando foi que meu
cabelo branqueou? E
essa dor nas costas que
agora atende pelo nome
de “vim para ficar”?
Edmilson Fabbri (*)

O

que foi que eu perdi?
Quem acelerou o relógio do tempo? Terão
sido os infindáveis plantões? Ou talvez as cirurgias complicadas que nos fazem envelhecer
instantaneamente?
Não aceito! Chama o “var” (para
quem não acompanha futebol, é a
maneira de revisar um lance duvidoso, usando recursos da tecnologia
do “replay”, por juízes auxiliares, que
podem modificar a decisão do árbitro,
ufa!!). Quero revisão desse lance do
envelhecimento. Há controvérsias.
Um dia era estudante e no outro
estou com vaga preferencial?? Não
aceito de novo! Posso ficar na fila
“normal” kkk. Esse termo está na
própria máquina de senha. Não
quero vaga preferencial nenhuma.
Sessentinha, mas com este corpinho
de 59. O tempo pode ter passado,
mas, não meu espírito juvenil. Meus
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sonhos. Há muito por fazer, se bem
que já escrevi um livro, plantei uma
arvore e já tive filhos. Alguém precisa reinventar essa lista.
Agora que está ficando bom. Não
chego ao exagero da “melhor idade”, mas, também não estou entregue às traças. Aqui não violão.
A medicina evoluiu muito para
me dar qualidade de vida. Tem remédio pra tudo. Tenho que cuidar
da “caixa preta “. É ali que mora
o perigo. Exercitar sempre. Mantêla ativa. Viva. Não me abandonar.
Não desistir de mim mesmo e saber
que o jogo só acaba quando termina, como diria aquele filósofo con-

temporâneo. Muitos diriam que é o
começo do fim. Pois eu acho que é
o fim do começo. Se a genética ajudar e eu der uma forcinha vou até os
90. Assim sendo, ainda tenho mais
50 por cento do que já vivi. Mas,
considerando todos os avanços que
estão por vir, dá pra chegar aos 120.
Oba!! Mais uma vida inteira pela
frente, só que agora com a experiência adquirida. Quem disse que
Deus não dá asas à cobra???
(*) 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 de Curitiba.
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FILOSOFIA

A eternidade
do tempo
“Importa que modifiquemos o conceito de História,
produto da cultura, concebida até agora como
um fato aleatório e extrínseco ao fenômeno
universal...”
Antonio Celso Mendes (*)

S

egundo o filósofo
pré-socrático grego
HERÁCLITO de Éfeso (540-470 a.C), os
paradoxos fazem parte intrínseca ao nosso pensamento, como
consequência da existência em
nós de uma capacidade espiritual que ultrapassa a lógica natural das coisas, levando-nos a
conjecturar sempre sobre os dualismos e as complementaridades que envolvem as aparentes
oposições. Assim, são comuns
as interrelações entre o bem e
o mal, a vida e a morte, o acaso e a necessidade, a saúde e a
doença, determinismo e liberdade, etc. Contudo, a presença
universal de um LOGOS conciliador mantém o equilíbrio das
oposições, sustentando assim a
eternidade das transformações.
Corroborando, como nos

mostram as pesquisas, o Universo é formado por explosões
periódicas de energia e destruição que se renovam constantemente, o que nos leva a ter de
considerar as relações do tempo
com a eternidade, sendo aquele
a condição intrínseca da própria
sucessão dos acontecimentos,
ou seja, se não fosse o tempo,
a própria eternidade não seria
possível. Assim, podemos entender a eternidade como uma
categoria criada pelo nosso espírito, a partir do fato de que ela
é concebida pela observação de
que o tempo não tem fim, à custa de se ver encerrado o processo da própria criação.
Como consequência, importa
que modifiquemos o conceito
de História, produto da cultura,
concebida até agora como um
fato aleatório e extrínseco ao fe-

nômeno universal, mas temos de
passar a entendê-la como uma
sucessão de acontecimentos
intrínsecos à realidade do Universo, uma essencialidade que
transforma a sua aparente ocasionalidade numa dimensão que
se torna agora transcendente.
Ora, o entendimento de que
a História está inscrita nas estrelas nos leva a alterar completamente nossa maneira natural de
considerar tudo o que nos acontece, nossa vida e nossa morte,
não mais como fortuidades, mas
como fatos inseridos numa continuidade que ultrapassa suas
condições físicas, abrindo-nos,
portanto suas perspectivas sagradas. É assim que a eternidade
já é contemporânea aos acontecimentos de agora, constituindo
uma comunhão de realidade e
transcendência.

É dessa forma que o espiritual
se torna para nós como o verdadeiro real, a translucidez da matéria que é apenas um momento
de transformação em algo mais
consistente, porque inserido no
contexto eterno de sua transitoriedade. A partir de então, tudo
adquire sentido eterno, porque o
tempo, em si mesmo, é apenas
um momento de sua ocorrência.
Portanto, contemplar o tempo em sua dimensão eterna
representa um salto do acaso
material para a sua precedência espiritual, compreendendo
que tudo tem um só condicionamento, holístico e divino, o
eterno sagrado como fundamento de toda a realidade. Dessa forma, como tudo o mais, o
fenômeno da crença religiosa
adquire uma realidade trans
histórica, uma realidade mística

inserida numa perspectiva eterna de convivência acima das
contingências físicas, limitadas
pela temporalidade. Pois essa,
inserida na eternidade, assume
um caráter de revelação, como
o veículo mais importante para
a superação do paradoxo temporal que tanto nos aflige. Então, assumindo uma perspectiva transcendente, tornamo-nos
capacitados a compreender que
tempo e eternidade jogam um
mesmo papel na sustentação da
criação que é mutável, mas que
se sustenta em sua eternidade.
(*) 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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LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Milícia
digital
Voltamos aos tempos em que
fanáticos cassavam o direito
de quem entrava em sua mira
J. R. Guzzo (*)

U

ma organização de vigilantes digitais que tem origem
nos Estados Unidos e age no
Brasil de forma anônima,
usando como marca as palavras inglesas
que significam “Gigantes Adormecidos”,
está em guerra aberta contra a liberdade de
imprensa. O grupo, cujos responsáveis não
se identificam, e com isso não respondem
por seus atos perante a Justiça brasileira,
pressiona através de sua conta no Twitter empresas privadas que anunciam seus
produtos ou serviços em veículos considerados “de direita” - ou, mais exatamente,
veículos de cujo conteúdo não gostam.
Querem que elas não anunciem mais
nos órgãos de comunicação presentes em
sua “lista negra”. A intenção é tirar deles
o máximo possível das receitas que faturam com a publicação de anúncios - ou
“desmonetizar” os condenados, como diz
a organização.
O alvo, no momento, é o centenário jornal Gazeta do Povo, diário com sede em
Curitiba, fundado em 1919 e hoje publicado em formato eletrônico. Nem o jornal,
nem seus funcionários ou colaboradores
praticaram qualquer dos crimes “de imprensa” previstos no Código Penal Brasileiro - calúnia, injúria ou difamação. Não
causaram nenhum dano passível de punição. Não fizeram, em suma, nada de errado - a não ser publicar as notícias, opiniões
ou comentários que houveram por bem
publicar, exatamente como garante o artigo 5 da Constituição Federal para todos os
cidadãos. Mas o seu conteúdo não é aprovado pelos vigilantes digitais em ação nas
redes - e os anunciantes do jornal foram
pressionados a cortar as mensagens comerciais que fazem nele. “Não é bom promover seu anúncio na Gazeta do Povo”, avisam os “gigantes adormecidos”.
Até o fim da semana passada, cerca de
4

Ilustração: Rodrigo Bento/The Intercept Brasil

O alvo, no momento, é o centenário jornal Gazeta do Povo, diário com sede em
Curitiba, fundado em 1919 e hoje publicado em formato eletrônico.
20 anunciantes tinham suprimido seus
anúncios, ou prometido suprimir, com
medo de começarem a receber ataques
da organização no Twitter. Nem sabem a quem estão obedecendo - mas,
segundo imaginam, passariam a correr
o risco de ver a sua imagem prejudicada junto aos consumidores. Um deles,
a Petz, que opera no ramo de produtos
para animais de estimação, até agradeceu em público a pressão que acabara
de receber. “Agradecida pela sinalização”, disse a empresa em sua conta no
Twitter, depois de prometer que vai
boicotar o jornal. No caso, porém, a
milícia digital não parece contente só
com a “desmonetização”. Seus operadores exigem abertamente, também,
que a Gazeta demita um dos seus colaboradores, o jornalista Rodrigo Cons-
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tantino. A resposta que receberam foi:
“Não”.
Os “gigantes”, como se vê, querem não apenas legislar sobre o que o
diário curitibano pode ou não publicar; querem também escolher quem
trabalha lá. Seu lema oficial nessa
campanha é “#DemitaConstantinoGazeta”. O jornalista é acusado de
ter considerado “normal, num de seus
artigos, um episódio de estupro”; a
acusação é comprovadamente falsa,
mas o veneno não está apenas nisso.
Pior ainda é a convicção dessa Polícia
da Mídia - apoiada em peso por um
grupo de empresas que inclui nomes
como Credicard, Renner, Heinz, O
Boticário etc. - de que tem o direito
de exigir publicamente a demissão de
um jornalista que não desobedeceu a

nenhuma lei, e cujo julgamento cabe
unicamente ao veículo onde escreve e
aos seus leitores.
Estamos de volta aos tempos em
que bandos de fanáticos anticomunistas cassavam o direito ao trabalho de
quem entrava em sua mira repressiva,
no mundo cultural dos Estados Unidos dos anos 50. Ou, então, às ditaduras brasileiras de todas as épocas,
de Getúlio Vargas ao regime do AI-5
- e das quais O Estado de S. Paulo tem
longa experiência, como alvo da violência política, policial e econômica
dos “gigantes” da ocasião. Eles estão
aí outra vez.

(*) J. R. GUZZO, jornalista. Escreve sobre o
cenário político e econômico do País

CRIMES DIGITAIS

Deepfake:
Você também pode ser vítima de vídeos falsos
quase perfeitos
Francisco Vêneto - publicado em 16/11/20 (Aleteia)

D

eepfake: você
também pode
ser vítima de vídeos falsos que
parecem perfeitos, porque são
feitos com técnicas avançadas
de inteligência artificial que lhes
dão alto nível de verossimilhança. Esse tipo de material já está
sendo usado para crimes que
vão da disseminação de “pornô
de vingança” até golpes milionários contra pessoas e empresas, passando, é claro, pelas indefectíveis fake news que visam
desinformar e manipular a opinião pública.

DEEPFAKE PARA
PORNOGRAFIA

O “pornô de vingança” é
o crime pelo qual vídeos íntimos são divulgados na internet
como forma de vingança contra alguém. Até recentemente,
tratava-se de vídeos reais gravados por ex-namorados ou exnamoradas, por exemplo. Com
a técnica de deepfake, porém,
é possível criar falsos vídeos
pornográficos a partir de fotos e
vídeos normais de praticamente
qualquer pessoa.
Um levantamento da empresa de consultoria Sensity aponta
que 96% dos vídeos deepfake
atualmente na rede envolvem
pornografia com base em imagens obtidas de forma não consensual. Muitos deles simulam
celebridades em atos sexuais,
mas cresce preocupantemente
o número de vídeos falsos e vingativos de ex-parceiros e, ainda
mais grave, de menores para
consumo de pedófilos. Um caso
registrado pela Sensity é o de um

robô do aplicativo Telegram que
recebia fotos de mulheres e simulava como elas ficariam nuas.

DEEPFAKE PARA
NOTÍCIAS FALSAS E
“PROVAS” FORJADAS

Para mostrar como essa tecnologia pode ser perigosa, o cineasta Jordan Peele produziu um
vídeo-exemplo usando imagens
do ex-presidente norte-americano Barack Obama falando do filme Pantera Negra e criticando o
presidente Donald Trump. Quem
vê o vídeo não desconfia que seja
falso, tamanha é a naturalidade
das imagens, embora falsas.
É possível, por exemplo, falsificar discursos, conversas de
bastidores, supostas confissões
ou declarações polêmicas. E
essas falsificações verossímeis
podem envolver não apenas
políticos, empresários, celebridades e outras pessoas influentes na vida social, mas qualquer
pessoa: colegas de trabalho,
parentes, vizinhos. E colegas de
escola, já que até adolescentes
provavelmente passarão usar a
técnica à medida que ela for se
popularizando.
Além disso, vídeos forjados
e razoavelmente convincentes
podem bastar para impedir a
condenação de um criminoso
e, pior ainda, para condenar um
inocente.

DEEPFAKE
PARA GOLPES E
EXTORSÕES

Se já são frequentes as falsas
“provas de sequestro” via telefone tentando extorquir pais e
filhos desprevenidos e facilmen-

Técnicas avançadas de inteligência artificial permitem criar vídeos
falsos que vão de pornô a golpes milionários
te impressionáveis, imagine o
estrago de vídeos que simulem
a pessoa num cativeiro. Ou que
simplesmente aparentem um familiar ou amigo muito próximo
em situação normal e espontânea, pedindo para você lhe passar dados pessoais sensíveis.
A técnica permite até criar
pessoas inexistentes: falsas identidades virtuais podem ser úteis
para uma ampla gama de fraudes, desde abertura de contas
bancárias em fintechs até manipulação da biometria de uma
pessoa real.

É POSSÍVEL
IDENTIFICAR UM
VÍDEO DEEPFAKE?

• Movimentos pouco naturais dos olhos
• Expressões faciais dissonantes da situação em
questão
• Cabelo com aspecto
rígido
• Rosto não alinhado com
o pescoço
• Aspecto borrado na junção de partes do corpo,
como pescoço e cabeça

gle também podem encontrar
a versão original de imagens
adulteradas.
O problema é que a técnica
necessariamente vai evoluir e
solucionar essas limitações e
defeitos atuais, tornando cada
vez mais difícil a identificação de vídeos deepfake. Será
imprescindível
considerar
os vídeos apenas como uma
parte do quebra-cabeças que
precisará ser montado para
concluir a veracidade ou falsidade de um suposto fato.

Executar o vídeo em velocidade reduzida pode facilitar a identificação de trechos
manipulados. Buscas no Goo-

(*) Francisco Vêneto é jornalista,
filósofo e tradutor. Reportagem com
informações de Techtudo

Por enquanto, sim. Alguns
indícios:
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POLÍTICA

Recado aos
eleitos
Os políticos precisam acordar.
A realidade grita no bolso e na frustração
das pessoas.

A

Carlos Alberto Di Franco (*)

s pautas não estão dentro das redações. Elas gritam em cada esquina. É só pôr o pé na rua e a
reportagem salta à nossa frente. Essa percepção,
infelizmente, é a que mais tem faltado aos meios
de comunicação. Os diários perderam o cheiro do
asfalto, o fascínio da vida, o drama do cotidiano.
Escrevo este artigo antes do encerramento das
eleições municipais. Mas uma coisa é certa, a recuperação da força da mídia depende de uma providência muito simples: sair às ruas, olhar a vida,
fazer reportagem, fiscalizar o poder. Só isso.
Você, amigo leitor, tem ido ao centro antigo de
São Paulo? Faça o teste. É um convite à depressão. Não existe Prozac que resolva.
É uma cidade assustadora: edifícios pichados, prédios invadidos, gente sofrida e
abandonada, prostituição a céu aberto, zumbis afundados no crack, uma cidade
sem alma e desfigurada pelas cicatrizes da ausência criminosa do poder público.
E não é um fato novo. A cidade de São Paulo foi demitida por seus governantes já faz um bom tempo. E nós, jornalistas, precisamos mostrar a realidade. Não
podemos ficar reféns das assessorias de comunicação, do marketing político e das
maquiagens que falam de uma revitalização que só existe no papel. Temos o dever de pôr o dedo na chaga. Fazer reportagem. Escancarar as contradições entre o
discurso de ocasião e a realidade cruel. Basta percorrer três quarteirões. As pautas
estão quicando à nossa frente. Jornalismo é isso: mostrar a vida, com suas luzes e
suas sombras. São Paulo, a cidade mais rica do País e um dos maiores orçamentos
públicos, é um retrato de corpo inteiro da falência do Estado.
Também o Brasil, um país continental, sem conflitos externos, com um povo
bom e trabalhador, ainda está na banguela. Os serviços públicos estão à deriva.
Basta pensar na educação. A competitividade global reclama crescentemente gente
bem formada. Quando comparamos a revolução educacional sul-coreana com a
desqualificação da nossa educação, dá vontade de chorar. A assustadora falta de
mão de obra com formação mínima é um gritante atestado do descalabro da “Pátria
educadora”.
Políticos sempre exibem números chamativos. E daí? Educação não é prédio.
Muito menos galpão. É muito mais. É projeto pedagógico. É exigência. É liberdade.

6
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POLÍTICA
É humanismo. É aposta na formação do cidadão com sensibilidade e senso crítico.
O custo humano e social da
incompetência e da corrupção brasileiras é assustador. O
dinheiro que desaparece nas
cuecas e no ralo da delinquência é uma tremenda injustiça,
uma bofetada na cidadania, um
câncer que, aos poucos e insidiosamente, vai minando a República. As instituições perdem
credibilidade numa velocidade
assustadora.
Os protestos que em 2013
tomaram conta das cidades precisam ser interpretados à luz da
corrupção epidêmica, da impunidade cínica e da incompetência absoluta da gestão pública.
Havia, e continua presente, uma
clara percepção de que o Estado está na contramão da sociedade. O cidadão paga impostos
extorsivos e o retorno dos governos é quase zero. Tudo o que
depende do Estado funciona
mal. Educação, saúde, segurança, transporte são incompatíveis
com o tamanho e a importância

“Nós, jornalistas, temos um papel importante. Devemos dar a notícia
com toda a clareza. Precisamos fugir do jornalismo declaratório.”
do Brasil.
São padrões de política em
que a corrupção rola solta. A percepção de impunidade é muito
forte. O projeto de desmonte da
Lava Jato, orquestrada pelos que
ocupam gabinetes no andar de
cima desta República, começa
a ficar muito evidente. Os políticos precisam acordar. A gordura
dos anos de bonança acabou. A
realidade está gritando no bolso

e na frustração das pessoas.
Campanhas caras, promessas
surrealistas e imagens produzidas fazem parte da promoção
de alguns políticos e governantes. Assistimos, frequentemente,
a um show de efeitos especiais,
coligações esquizofrênicas e
factoides capazes de seduzir o
grande público, mas, no fundo,
vazio de conteúdo e carente de
seriedade. O marketing, ferra-

menta importante para a transmissão da verdade, pode ser
transformado em instrumento
de mistificação.
Nós, jornalistas, temos um
papel importante. Devemos dar
a notícia com toda a clareza.
Precisamos fugir do jornalismo declaratório. Nossa missão
é confrontar a declaração do
governante com a realidade
dos fatos. Não se pode permitir

que as assessorias de comunicação dos políticos definam o
que deve ou não ser coberto. O
jornalismo de registro, pobre e
simplificador, repercute o Brasil
oficial, mas oculta a verdadeira
dimensão do País real. Precisamos fugir do espetáculo e fazer
a opção pela informação.
As cicatrizes que desfiguram o
rosto de São Paulo e o do Brasil
podem ser superadas. Dinheiro
existe, e muito. Faltam vergonha
na cara, competência e um mínimo de espírito público.
Jornalismo é a busca do essencial, sem adereços, qualificativos ou adornos. O jornalismo transformador é substantivo.
Sua força não está na militância
ideológica ou na cobertura enviesada, mas no vigor persuasivo da verdade factual e na integridade da sua opinião.
Não façamos jornalismo de
espuma. Façamos reportagem.
Informação é arma da cidadania. Faz toda a diferença.
(*) Carlos Alberto Di Franco,
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br
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COMUNICAÇÃO

Jornalismo ubíquo e
multissensorial
Crédito: Pixabey

É fundamental que cada jornalista
recupere o que tecnologia alguma
será capaz de suprir
Carlos Alberto Di Franco

O

jornalismo multimídia
está
com os dias
contados. Símbolo de uma recente evolução
narrativa e cume do processo de
digitalização das redações, ele
estará, muito em breve, obsoleto. Ouvi essa consideração, não
literal, do professor Ramón Salaverría, vice-diretor de pesquisas
da Faculdade de Comunicação
da Universidade de Navarra.
Segundo ele, a linguagem que
hoje integra texto, áudio, vídeo
e outros tantos recursos visuais
certamente se manterá como
base do trabalho da reportagem.
Mas a tecnologia que incidirá
na produção e distribuição de
notícias possibilitará um tipo
de jornalismo mais bem descrito como “ubíquo”, presente em
múltiplos espaços por meio de
objetos conectados, e “multissensorial”, capaz de estimular
outros sentidos que não apenas
a visão e a audição.
Falando a um grupo de gestores de meios de comunicação,
Salaverría, um dos mais renomados estudiosos do tema, não
seduzia a plateia com uma espécie de delírio futurístico. Ao
contrário. Trazia dados consistentes para demonstrar que a tal
transformação digital está apenas no início. Algo bem maior
e surpreendente trará soluções
no âmbito da comunicação que
ainda não somos capazes de
imaginar. Um cenário altamente
fascinante, reservado para aqueles que vislumbram, por exemplo, todo o potencial informativo dos carros autônomos, dos
8

eletrodomésticos e de todas as
coisas que, conectadas, passarão a captar e a fornecer dados.
A conferência pronunciada no
programa Estratégias Digitais para
Empresas de Mídia, curso por mim
dirigido há mais de duas décadas,
muito me ajudou a refletir sobre o
futuro do nosso setor. Temo não
estarmos preparados para suportar o impacto das próximas etapas dessa revolução tecnológica.
Enquanto as novidades chegam
a galope para bater às portas das
redações, nossas iniciativas digitais caminham com angustiante
timidez. Somos facilmente deixados para trás e, por isso, saber que
o tsunami tecnológico ainda está
por vir deve nos servir de alerta.
Nem nos recuperamos do primeiro nocaute – a perda das receitas
publicitárias e a necessidade de
um novo modelo de negócio – e,
ainda desorientados pelo golpe
certeiro, cambaleamos sabendo
que a próxima queda pode ser
ainda mais dura.
Nas análises publicadas neste espaço venho insistindo que
os meios precisam superar suas
velhas dinâmicas e os conceitos caducos. É urgente que se
abram às necessidades reais de
suas audiências e dialoguem
com o público. Hoje, porém,
intencionalmente, desvio o
foco das empresas para dirigilo à figura do jornalista. Individualmente, estaremos nós, profissionais das redações, prontos
para enfrentar os desafios dos
negócios digitais?
O jornalista, sem dúvida,
sofre na carne as consequências da crise que assola grande
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parte dos veículos no Brasil e
no mundo. Mas arrisco dizer
que sua posição costuma ser,
por vezes, um tanto cômoda. É
mais simples procurar o inimigo
no entorno e responsabilizar a
direção das empresas informativas pelos repetidos fracassos
na condução do negócio. Na
visão de muitos profissionais,
é da alta cúpula que partem as
ordens para a implementação
de uma estratégia fracassada e
por onde se inicia a disseminação de uma cultura resistente a
mudanças. É bem possível que
haja uma dose de verdade nessa
percepção. Mas ela não é completa. Em não poucos casos, são
os próprios jornalistas, um a
um, que precisam ser sacudidos
e resgatados da perigosa inércia. Tragados pela nostalgia dos
bons tempos, são muitos os que
se mantêm presos a um passado
glorioso que não voltará.
Slide após slide, o professor
Salaverría avançava em seu diag-

nóstico de tendências: listou os
principais efeitos da tecnologia
5G sobre o jornalismo, mostrou
diversas reportagens escritas por
mecanismos de inteligência artificial e nomeou empresas que já
fazem uso dessa tecnologia. Com
um jogo de palavras, Salaverría
trouxe um interessante contraponto ao inevitável questionamento sobre a substituição de
um profissional qualificado por
um computador. Segundo ele,
o problema não é que os robôs
escrevam como jornalistas, mas
que jornalistas escrevam como
robôs. E eis aí uma consideração
que nos deve levar a refletir sobre o trabalho que temos feito.
Não terá sido o jornalismo
produzido no piloto automático, sem alma e, portanto, sem
vida, um dos deflagradores da
crise dos veículos? Não terão
os profissionais da redação perdido o seu encanto pela investigação, pela checagem dos fatos, pelos conteúdos exclusivos?

Não estarão eles construindo ou
contribuindo para aumentar as
barreiras levantadas por outros
às iniciativas de inovação?
Estou convencido de que o
jornalista, independentemente do posto que ocupe, pode e
deve assumir sua parte de responsabilidade para o futuro do
negócio. O jornalismo ubíquo,
ou como queiramos denominálo, precisa ser feito por alguém.
Alguém com uma visão de médio e longo prazos, que domine
tanto o lado do business quanto
do componente editorial. Boas
leituras sobre a mídia e cursos
que ajudem a compreender as
mudanças do setor são sempre
bem-vindos. Além disso, é fundamental que cada um se proponha a recuperar aquilo que
o faz jornalista. Aquilo que nenhuma tecnologia, em nenhum
momento, será capaz de suprir.
(*) CARLOS ALBERTO DI FRANCO,
jornalista. E-mail: difranco@ise.org.br

EDUCAÇÃO

Duas universidades estaduais estão
entre as melhores do Brasil
A UEL e a UEM são destaques no QS Latin America University Rankings 2021, da consultoria britânica Quacquarelli Symonds.
Elas aparecem empatadas em 23º lugar nacional e em 96º da América Latina. Ranking analisou 410 instituições em 20 países.

A

Universidade Estadual de Londrina
(UEL) e a Universidade Estadual de
Maringá (UEM) estão entre as
melhores instituições de ensino
superior do Brasil, segundo o QS
Latin America University Rankings 2021, da consultoria britânica
Quacquarelli Symonds, lançado
quarta-feira (12). Foram analisadas
410 instituições em 20 países.
A UEL e a UEM figuram empatadas em 23º lugar nacional e na
96ª posição entre as instituições
da América Latina. Considerando
somente as instituições estaduais,
as duas paranaenses ocupam juntas a quinta colocação.
O superintendente de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior do
Paraná, Aldo Nelson Bona, destaca a consolidação do Estado na
disseminação do conhecimento
e no incentivo à pesquisa. “Esses
resultados sinalizam uma estrutura universitária organizada em
torno de redes de cooperação
e colaboração, inclusive internacionais, e administrações eficazes e funcionais, que apoiam
atividades acadêmicas sob uma
política de transparência, prestação de contas e desenvolvimento sustentável”, afirmou.
O QS Latin America University Rankings 2021 atribuiu
pontuações de destaque para as
instituições paranaenses. A UEL
e a UEM obtiveram bom desem-

penho em critérios como reputação acadêmica, reputação de
empregabilidade, quantidade
de artigos por professor e citação de artigos científicos.
A pesquisa posicionou, ainda, a Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG) e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) na faixa de 151º
a 160º lugar em toda a América
Latina. A Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)
ocupou a faixa de 201ª a 250ª
posição. Em relação à classificação nacional, UEPG e a Unioeste estão empatadas em 44º lugar,
e a Unicentro na 49º posição.
Entre os critérios de classificação, as três instituições se desta-

caram nos seguintes indicadores:
proporção de professor por estudante; professores com doutorado; quantidade de artigos por
professor; citações de artigos
científicos; rede internacional de
pesquisa; e alcance na internet.

RANKING

O QS Latin America University Rankings 2021 representa uma
das comparações independentes
mais amplas do ensino superior
dessa região do continente americano. O ranking é constituído por
oito indicadores-chave de desempenho universitário, com pesos
distintos: reputação acadêmica
(30%) e reputação de empregabilidade (20%) correspondem à

metade da pontuação total.
Os demais critérios de avaliação aferidos são: proporção de
professor por estudante (10%);
professores com doutorado (10%);
rede de pesquisa internacional
(10%); citação de artigos científicos (10%); artigos por professor
(5%); e alcance na internet (5%).
A pesquisa ranqueou tanto
universidades públicas quanto
privadas, em um total de 410
instituições. A nação mais representada é o Brasil, com 94
universidades classificadas. Na
sequência, aparecem México
(66), Colômbia (60), Argentina
(42), Chile (40) e Peru (20).
Fonte: AEN
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MEIO AMBIENTE

“Não é surpresa que europeus
comprem madeira ilegal da Amazônia”
Em entrevista, coordenador da
Articulação dos Povos Indígenas
do Brasil aponta que entidade já
denunciou ligações de empresas de
Europa e EUA com cadeia ilegal na
Amazônia.
Bolsonaro ameaçou divulgar
compradores

Nádia Pontes (Deutsche Welle)
10
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P

ressionado dentro e fora do Brasil
pela alta do desmatamento e das
queimadas, o presidente Jair Bolsonaro ameaçou, durante encontro do Brics (grupo formado por Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul) nesta terça-feira
(17/11), divulgar uma lista de países que comprariam madeira ilegal da Amazônia.
Transações do tipo são conhecidas e denunciadas há tempos por organizações não governamentais e pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).
Em 2019, a ONG Amazon Watch e a Apib
lançaram um relatório que listou empresas
brasileiras multadas por crimes ambientais na
Amazônia e onde os produtos que elas comercializavam foram parar.
O relatório, intitulado Cumplicidade na
Destruição: como os consumidores e financiadores do Norte permitem o ataque do governo
Bolsonaro à Amazônia Brasileira, analisou 56
empresas brasileiras que foram multadas por
crimes ambientais na Amazônia desde 2017

e identificou empresas estrangeiras que fazem
negócios com elas.
Quanto à madeira, o levantamento identificou no Brasil as empresas Benevides Madeiras
& Argus, Tradelink Madeiras e Nordisk Timber Eireli - Edma Lamounier Barros como exportadoras que vendem para 14 empresas na
Bélgica, Holanda, Dinamarca, França, Reino
Unido e Estados Unidos
Mais recentemente, em outubro, a Apib mostrou de onde vem o dinheiro que investe em
empreendimentos na Amazônia que têm causado conflitos socioambientais e destruição. Gigantes como BlackRock, Citigroup, J.P. Morgan
Chase, Vanguard, Bank of America e Dimensional Fund Advisors apareceram no relatório.
Para Dinaman Tuxá, advogado e coordenador executivo da Apib, a flexibilização das leis
ambientais, a falta de fiscalização e a participação de empresas brasileiras que transformam,
por meio de fraude, madeira ilegal em legal são
problemas que devem ser combatidos.
"Nós também alertamos a comunidade inter-

MEIO AMBIENTE
nacional sobre a importância de
os governos penalizarem essas
empresas que vêm promovendo a
destruição na Amazônia", defendeu em entrevista à DW Brasil.
DW: O presidente Jair Bolsonaro ameaçou divulgar uma
lista com países que comprariam madeira ilegal da Amazônia. Por outro lado, esse parece ser um tema conhecido por
vocês, que lançaram em 2019
o primeiro relatório que trazia
nomes de empresas na Europa
e Estados Unidos ligadas a ilegalidades na Amazônia. Como
chegaram aos nomes?
Dinaman Tuxá: Lançamos
um primeiro relatório dando o
nome das empresas ligadas à
cadeia do desmatamento ilegal
no Brasil em 2019 e, em 2020,
lançamos outro.
A gente fez o mapeamento da
rastreabilidade dos produtos, de
onde eles saíam, e os principais
mercados compradores. Fizemos uma análise dos contratos
e acordos - aliás, alguns contratos tinham cláusulas de restrição
de publicidade. Fomos buscar
essas informações por meio dos
contratos firmados entre países
e as principais empresas que
produzem e exportam da Amazônia, principalmente oriundas
do agronegócio brasileiro.
Foi difícil ter acesso às informações?
Sim. Foi um trabalho muito
minucioso, até porque são contratos bilionários. Então não é
tão fácil acessar as informações,
já que as empresas de outros países colocaram essas cláusulas
de não divulgação dos acordos.
Foi muito trabalho principalmente da ONG Amazon Watch,
que fez o levamento, que foi
buscar as empresas e o público
consumidor desses produtos.
Como a exportação de madeira ilegal acontece por meio
de empresas brasileiras?
A rota da madeira ilegal consiste numa série de crimes. Em
algum momento, essa madeira
acaba se tornando legal, com
falsificação de documentos. Há
cúmplices, principalmente no
Brasil, que fazem a certificação
como se fosse legal.
É um ciclo criminoso de várias infrações que, além da des-

truição, perpassa o procedimento administrativo fraudulento
para chegar ao mercado consumidor, a países na Europa e nos
Estados Unidos.
Aqui no Brasil, o que houve foi
um enfraquecimento da política
ambiental que flexibilizou, inclusive, a extração e o transporte
da madeira. O que nós estamos
vendo é o aumento da devastação proveniente dessa flexibilização da política ambiental.
Na verdade, essa flexibilização vista hoje se iniciou no
período de campanha de Jair
Bolsonaro, se concretizou com
a tomada de posse do presidente e se acirra no campo político
este ano com vários recursos,
inclusive com o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo Salles,
querendo "passar a boiada" em
diversas pautas ambientais.
No fim de 2019, inclusive, o
governo tentou aprovar a exportação de madeira in natura, nativa
da Amazônia, sem beneficiamento. Seria um incentivo ao mercado ilegal, na visão de vocês?
Com certeza. Esse governo é
totalmente contraditório.
Na verdade, ele ameaça divulgar uma lista de países que
compram madeira ilegal do Brasil porque ele está sendo pressionado por grandes potências a
mudar a sua política ambiental.
Então ele está tentando, de alguma forma, constranger esses
países consumidores.
Mas é totalmente contraditório, porque, ao mesmo tempo que ele tenta expor uma
situação, ele flexibilizaria e incentiva, de um certo modo, o
aumento da extração ilegal da

madeira.
O governo faz um embate a
favor do corte da madeira, ele é
a favor do aumento desse mercado e agora está tentando criar
um fato político porque está
sendo pressionado no campo
internacional.
No relatório mais recente
lançado por vocês, divulgado
em outubro, vocês relacionaram empresas implicadas em
violações de direitos indígenas
e conflitos em seus territórios
no Brasil. Qual foi a reação às
denúncias?
Nós apontamos que 18 bilhões de dólares são investidos
no país, principalmente no agronegócio, mineração e grandes
empreendimentos na área de
geração de energia. A BlackRock, por exemplo, é o principal
financiador, que está aqui no
Brasil explorando principalmente ganhos no agronegócio.
Nós percebemos que houve um aumento gradativo do
avanço dessa produção, principalmente do agronegócio, e
da extração ilegal do minério,
nos últimos dois anos. E, consequentemente, houve aumento
de invasões das terras indígenas,
do desmatamento em áreas de
conservação nesse período.
Nós percebemos que há financiamento internacional, por isso
buscamos quem são esses grupos
econômicos que estão financiando a destruição da Amazônia brasileira. Fomos pegos de surpresa,
porque descobrimos que são
várias instituições, em especial a
BlackRock, que está sendo cúmplice da destruição na Amazônia
e do genocídio no Brasil.

A BlackRock se manifestou
dizendo que o financiamento
deles segue todos os padrões e
normas que respeitam os tratados internacionais de direitos
humanos, mas, na prática, não
é o que percebemos.
Esse aumento do desmatamento que vemos na Amazônia
se dá em nome de alguma coisa.
Esse algo é o capital, é o avanço
do agronegócio, da extração de
madeira, de grandes empreendimentos, da mineração. E esse
avanço está sendo financiado
por essas grandes corporações e
financiadoras.
Essa identificação foi mais
fácil: analisamos as obras em
questão, o impacto que elas
causam e quem está executando e financiando.
[Nota do editor: O relatório
Cumplicidade na Destruição III – Como corporações
globais contribuem para
violações de direitos dos povos indígenas da Amazônia
Brasileira, de 2020, listou
seis instituições financeiras
americanas, BlackRock, Citigroup, J.P. Morgan Chase,
Vanguard, Bank of America
e Dimensional Fund Advisors, que investiram mais
de bilhões de dólares entre
2017 e 2020 em empresas
que têm envolvimento com
invasões, desmatamento e
violações de direitos indígenas na Amazônia.]
Ou seja, não deveria ser
surpresa para ninguém, inclusive para o governo, a ligação
indireta de empresas e países
estrangeiros com essa cadeia de

ilegalidade?
Não, não é surpresa para
ninguém. Nós alertamos a comunidade internacional sobre
a importância de os governos
penalizarem essas empresas
que vêm promovendo a destruição na Amazônia. Nós fizemos
um tour por países denunciando essas práticas das grandes
corporações e empresas, mas o
governo brasileiro nunca quis
dialogar sobre esse ponto.
Pelo contrário: ele sempre
fortaleceu essa ideia de investimento, trazer mais empresas
que comungam com a ideologia política desse governo principalmente na destruição.
Nós, povos indígenas, sempre
fizemos esse papel de denunciar
as principais empresas que têm
essa prática, os que financiam e
os que fazem extração ilegal de
madeira.
Nós exigimos de países, da
União Europeia em especial,
que fizessem a rastreabilidade e
penalizassem as empresas que
financiam ou que compram produtos oriundos do desmatamento ilegal no Brasil. Muitos países
já sinalizaram essa preocupação
em criar mecanismos legais,
dentro do ordenamento jurídico
interno, pra tentar rastrear e penalizar empresas que financiam
a destruição da Amazônia.
Na visão da Apib, o que deveria ser aprimorado para inibir
essas ilegalidades?
É preciso que a legislação
ofereça penas mais severas a
empresas e pessoas que praticam crimes ambientais.
O segundo passo é aumentar a fiscalização, fortalecer as
instituições que têm o dever
de proteger o meio ambiente,
como Instituto Chico Mendes
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (Ibama).
Envolver mais a sociedade civil
nesse enfrentamento com políticas de conscientização, falar sobre a importância da floresta em
pé, do meio ambiente, também
é fundamental.
Demarcar terras indígenas
como instrumento de enfrentamento a isso. Hoje, as terras
indígenas são as áreas mais preservadas do mundo, isso é comprovado cientificamente.
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fé

«Sou católico, sou um homem de fé»
O motor mais potente de Lewis Hamilton, sete vezes campeão de Fórmula 1
Antonio Giuliano (*)

É

uma certeza quase
matemática, quando alguém começa
a vencer muito, depressa fazem ele antipático. «Elementar, Watson», diria Sherlock
Holmes, para nos situarmos no
contexto do britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão do
mundo de Fórmula 1, cada vez
mais uma lenda deste esporte.
Simpático ou não, os números
falam por si, e não é por acaso
que se conquistam, além dos títulos mundiais, 94 Grandes Prêmios e 97 presenças no primeiro
lugar no grid de partida.
Depois do primeiro campeonato do mundo, em 2008,
com a McLaren, começou uma
“monarquia”, com a Mercedes,
a partir de 2014, interrompida
em 2016 pelo seu companheiro
de equipe Nico Rosberg. Neste
domingo, em Istambul, num circuito que se tornou em sabonete
por causa da chuva, quis colocar todos os corredores atrás de
si, sua majestade Lewis VII, rei
de uma Fórmula que se tornou
previsível por culpa/mérito seu.
Hamilton é um soberano absoluto capaz de igualar o recorde de campeonatos mundiais
de Michael Schumacher. Precisamente ele, o ídolo que Lewis
considerou «o maior de todos
os tempos». O lugar do britânico no olimpo dos grandes da
Fórmula é difícil de encontrar,
comparando-o com os campeões de várias gerações, mas
esse é um exercício inútil, assim
como querer a todo o custo avaliar no cômputo dos recordes do
piloto o peso de uma Mercedes
extravasante ou o vazio de adversários de real valor.
Compreende-se porque se
tornou um paladino contra os
maus-tratos («é uma coisa terrível, um comportamento de covardes, quem o sofre deve pedir
ajuda, e as pessoas que assistem
têm de intervir»), e o racismo, a
começar pelo seu mundo, visto
12

que continua a ser um dos poucos pilotos negros.
Mas se há algo que a frieza dos números não consegue
afetar é o rosto que se esconde
sob a casca do Hamilton duro
e canibal. É preciso ir além da
imagem de estrela milionária e
do campeão de eventos mundanos. Disse ele, uma vez: «Gosto da moda, e no contexto do
“paddock”, sim, direi que sou
orgulhoso da minha maneira de
aparecer, sobretudo sendo fotografado continuamente. Gostaria, no entanto, que as pessoas
conhecessem algo mais daquilo
que tenho no coração e de onde
venho».
Reconstruir, como um detetive, as peças da sua história
reportar-nos-ia à criança que
depressa se pôs ao volante para
estar mais tempo com o pai, Anthony, originário das Caraíbas,
separado da sua mãe, a britânica
Carmen. Hamilton não provém
de uma família rica, que definiu
como bairro de lata o lugar onde
nasceu, a 7 de janeiro de 1985,
em Stevenage, Inglaterra.
A infância não foi simples:
«Aos quatro ou cinco anos sofri
o “bullying” dos companheiros
de escola. Foi o meu pai que me
ensinou, desde os meus seis-sete anos, a nunca me vergar». Ao
pai reconhece o mérito de toda
a sua carreira: «Era empregado
numa empresa de distribuidores
automáticos de bebidas, e terminado o turno corria para outro
trabalho. Chegou a ter quatro ao
mesmo tempo, por isso, de cada
vez que me sento ao volante estou consciente daquilo que fez
por mim».
Aquela criança que na escola
tinha dificuldades, até por causa da dislexia, acolheu o desafio
de quem dizia que nunca teria
sucesso, ganhando satisfação
atrás de satisfação. E compreende-se porque se tornou um
paladino contra os maus-tratos
(«é uma coisa terrível, um com-
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portamento de covardes, quem
o sofre deve pedir ajuda, e as
pessoas que assistem têm de intervir»), e o racismo, a começar
pelo seu mundo, visto que continua a ser um dos poucos pilotos negros («só agora começo a
ver crianças de raças diferentes
que correm de automóvel, e é
uma mudança importante»).
«[O meu irmão] Nicolas é
um jovem com deficiência, mas
eu descobri e compreendi que
pessoas nas suas condições têm
uma personalidade formidável:
caem e levantam-se, caem e
levantam-se sempre. Com serenidade. Confesso: ensina-me
muito»
Está também na família uma
outra sua grande fonte de inspiração: o irmão Nicolas, filho
do pai e da sua segunda mulher,
atingido por uma paralisia cerebral devida a um nascimento prematuro. Durante muito
tempo obrigado à cadeira de
rodas, hoje, aos 28 anos, graças a uma reeducação motora,
é piloto profissional. «Quando
era pequeno, pedia sempre ao

meu pai: dá-me um irmão. Por
fim, chegou, e só isso me fez
feliz. Nicolas é um jovem com
deficiência, mas eu descobri
e compreendi que pessoas nas
suas condições têm uma personalidade formidável: caem e
levantam-se, caem e levantamse sempre. Com serenidade.
Confesso: ensina-me muito.» Se
Nicolas é o primeiro apoiante
do irmão, Lewis é também por
ele: «Estou sempre grato por ter
tido o privilégio de ver uma pessoa tão especial crescer desde o
nascimento».
Talvez seja ainda pouco conhecida, mas também não é
segredo a religiosidade de Hamilton, bem visível quando reza
antes da corrida, tudo menos
silenciosa, tendo em conta o
inseparável cordão com o crucifixo ou a tatuagem com a frase «Deus é amor» no pescoço:
«Sou católico, sou um homem
de fé, e rezo várias vezes ao dia,
quando acordo, quando vou
dormir e antes de cada refeição.
Tenho uma relação estreita com
Deus, agradeço-lhe, peço-lhe

ajuda pelos amigos em dificuldade. E peço apoio para mim
próprio quando o stress se torna
demasiado forte».
É tocante esta confissão num
homem habituado a desafiar a
vida a mais de 300 km/h: «Tudo
pode acontecer a cada dia, mas
sinto que Deus tem a sua mão
sobre mim». Um campeão capaz de erguer o olhar, consciente do seu destino, mas que
ainda não desatou as suas reservas sobre o presente e o futuro
imediato na Mercedes. Haverá
tempo para quem já demonstrou que para se tornar grande
é preciso recordar-se que foi pequeno. «Faltam-me as palavras»
– declarou após o último triunfo.
«Agradeço à minha família e à
equipe, fui muito além dos meus
sonhos. Espero que as crianças
se inspirem naquilo que fiz. Se
você obter resultados, tem de
sonhar o impossível, segui-lo
sem nunca desistir e colocar em
dúvida as tuas capacidades».
(*) Antonio Giuliano, Trad.: Rui Jorge
Martins

não tropece na língua

Falando de números e numerais
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

--- Gostaria de saber como utilizar o algarismo romano, se precisa colocar por exemplo Capítulo XIIIº ou não precisa colocar o º e se está certo
colocar o º apenas em numerais de 1 até 9, isso se falando de artigos ou capítulos. Marcia, Fortaleza/CE
Nos algarismos romanos não se usa ª ou º [“a” e “o”
elevados] para indicar que se trata de numeral ordinal.
Assim sendo, escreva: X Convenção, II Simpósio, Capítulo XVI.
Com os algarismos arábicos usam-se as tais vogais
elevadas, ou sinais indicativos de ordinal [º ou ª], em
qualquer número, não importa o tamanho do algarismo, desde que não se trate de linguagem jurídica: 1ª
garagem, 2º andar, 10ª Convenção, 34º Encontro Estadual...
Na redação de leis só se usa ordinal até o 9º artigo.
--- Gostaria de saber como é a regra de concordância
para números. Ex.: Um é pouco, dois é bom, três é demais. Os números 2 e 3 não deveriam ter os verbos con-

cordando com o plural? Luis Cláudio, Rio de Janeiro/RJ
--- Duzentos livros são necessários/suficientes ou é
necessário/suficiente? T., São José dos Campos/SP
Os numerais a partir de 2, com ou sem o acompanhamento de um substantivo e na função de sujeito da
oração, levam o verbo para o plural:
Dois passaram, quatro ficaram na reserva.
Treze das trinta cabeças foram marcadas a ferro.
Apenas vinte (pessoas) estiveram na cerimônia.
Cinco presidiários fugiram, mas três foram recapturados.
Estás vendo a turma? Apenas dois são meus amigos.
Duzentos livros são necessários.

Disseram os jornais que dois milhões de pessoas estão subnutridas.
Cem talheres serão suficientes.
Há, porém, uma concordância especial para o verbo SER quando o sujeito indica preço, peso, porção,
quantidade, medida. Neste caso o verbo passa a concordar com as expressões muito, pouco, o suficiente, o
mínimo, demais etc., permanecendo então neutro, na
terceira pessoa do singular:
Sete anos de noivado foi muito.
Dez metros de fita é pouquíssimo.
Cem reais é o suficiente.
Seis é o mínimo desejável.
Um é pouco, dois é bom, três é demais.

Crase e numerais
Embora o fenômeno da crase tenha a ver basicamente com a classe dos substantivos, muitas pessoas perguntam se ocorre crase diante dos numerais cardinais.
Respondo que normalmente não, porque eles são usados sem artigo definido e não têm gênero (exceto um e
dois e os terminados em -entos: uma, duas, duzentas,
trezentas etc.). Observe:
Contemos de 1 a 20: um, dois, três, quatro...
Li 10 páginas apenas.
Há 100 cavalos em exposição.
Compramos cinco mesas e 30 cadeiras.
Outras vezes se poderá encontrar na frente do numeral um a, que não será acentuado por se tratar de mera
preposição:
Lombada a 100 metros.
Posto de emergência a três quadras daqui.
Dirigiu-se a duas crianças.

Chegou-se a 12 propostas.
Vale lembrar que à/às só tem cabimento diante de
substantivos femininos que admitem a anteposição do
artigo definido. No entanto, poderemos visualizar uma
crase – correta – antes do numeral em duas circunstâncias:

as que aparecem no hotel.
Chegou-se, dessa forma, às 12 propostas descritas
no memorial.

1) quando houver, subentendido diante do numeral,
um substantivo feminino definido, que não se repete
por questão de estilo:
Li da página 1 à 10. [da página 1 à página 10]
Caminhou da rua Augusta à 7 de Setembro. [da rua
Augusta à rua 7]

Como se vê, a crase aí está relacionada não ao numeral mas ao substantivo determinado: as crianças
abandonadas, as primeiras pessoas que aparecem, as
propostas descritas. Mudando-se esse substantivo para
um equivalente masculino, temos aos em vez de às:
Dirigiu-se aos dois meninos abandonados.
Servem café da manhã grátis aos dez primeiros indivíduos que aparecem.
Chegou-se, dessa forma, aos 12 projetos descritos no
memorial.

2) quando houver explicitamente junto ao numeral
um substantivo feminino determinado (do qual o numeral é apenas um dos determinativos):
Dirigiu-se às duas crianças abandonadas.
Servem café da manhã grátis às dez primeiras pesso-

(*) MARIA TEREZA DE QUEIROZ PIACENTINI, Diretora do Instituto Euclides
da Cunha e autora dos livros “Só Vírgula”, “Só Palavras Compostas”, “Língua
Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(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

UM FILHO NA UTI
O limite entre a fé e o sofrimento
Renata Ferraz
Este livro conta a história verídica de Miguel, que
nasceu com alguns problemas de saúde e passou
vários meses internado numa UTI neonatal. Uma
história de sofrimento e superação, que fala do
amor incondicional de uma mãe por seu filho e
de Deus por nós. A autora prova que é possível transformar a dor em fé, mostrando que o
sofrimento pode nos fazer crescer como seres
humanos.
Páginas: 240
Referência de preço: R$ 31,40

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA
A MULHER
Um problema de toda a sociedade
Instituto Patrícia Galvão
A obra faz parte da coleção "Cidadania", que
aborda temas teológicos na sua relação com os
desafios da sociedade contemporânea. Evidencia a
dimensão social do compromisso cristão de seguir
os passos de Jesus, buscando uma sociedade
mais justa e fraterna. O enfrentamento do problema
da violência contra a mulher é urgente, complexo e
requer o envolvimento de toda a sociedade.
Páginas: 208
Referência de preço: R$ 31,80

FRATELLI TUTTI
Sobre a fraternidade e a amizade social
Papa Francisco

HELDER CAMARA
Um nordestino cidadão do mundo
Ilvana Maria Pereira Bulla / Martinho Condini

“FRATELLI TUTTI”: escrevia São Francisco de
Assis, dirigindo-se a seus irmãos e irmãs para
lhes propor uma forma de vida com o sabor do
Evangelho. Dos conselhos que ele oferecia, quero
destacar o convite a um amor que ultrapassa as
barreiras da geografia e do espaço” afirma o para
Francisco
Páginas: 152
Referência de preço: R$ 16,00

Compaixão é a capacidade que algumas pessoas
têm de sentir dor com a dor do outro e de ser
solidárias com o próximo. E foi esse sentimento
que norteou a caminhada de Dom Helder Camara,
uma das figuras religiosas mais lembradas e queridas do Brasil, cuja biografia é agora recontada
aos jovens leitores.
Páginas: 16
Referência de preço: R$ 17,60

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

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

A RESSURREIÇÃO COMO ANTECIPAÇÃO
MESSIÂNICA
Carlos Mendoza-Alvarez
Neste livro o teólogo, Carlos Mendoza Alvarez,
mostra como a forca do capitalismo, e seu
necropoder, estão retirando da humanidade a
habilidade de encontrar o amor verdadeiro e que
resista ao reino da morte. Crer na ressurreição,
de acordo com o autor e ter uma nova vida, com
esperança e dignidade.
Páginas: 376
Referência de preço: R$ 39,50

COVID-19:
A mãe terra contra-ataca a humanidade
Leonardo Boff
O autor Leonardo Boff fala neste livro sobre a doença
que, atualmente, assola a humanidade, e que está
definindo, um novo rumo para nossa história. O coronavírus é um contra-ataque da Terra as agressões
que vem sofrendo por danos causados pelo homem,
mas o autor acredita que ainda há tempo.
Páginas: 176
Referência de preço: R$ 38,00

O CURADOR FERIDO
Henri Nouwen

VIVER!
Um manual de resiliência para um mundo
imprevisível
Frederic Lenoir

Qual o sentido de uma vida quando o ser humano
se depara com situações de desolação e sofrimento? Mais ainda, como aqueles que acompanham
pessoas que sofrem e se sensibilizam com elas
tratam dos próprios sofrimentos? O curador ferido é
um guia profundo e inspirador que tem muito a dizer
às pessoas que buscam entender a vida, sobretudo
àquelas que são engajadas no serviço aos outros.
Páginas: 136
Referência de preço: R$ 17,50

Quem poderia ter imaginado no início do ano de
2020 que, dois meses mais tarde, a metade da população mundial estaria confinada, que não haveria
mais aviões no ar e que experimentaríamos uma
recessão econômica mundial histórica? A pandemia
do Covid19 revela a extrema vulnerabilidade do
mundo globalizado. Este livro é um manual de resiliência, conselhos para viver melhor mesmo em crise.
Páginas: 128
Referência de preço: R$ 14,94

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

O QUE É CONSERVADORISMO
Roger Scruton

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

O livro segue um critério de exposição analítica dos elementos
principais do pensamento conservador. Por isso começa por
explicar a atitude conservadora para depois esclarecer de que
forma o conservadorismo se alicerça na ideia de autoridade, o
que permite entender a importância da Constituição e o papel
do Estado como defensor dos diferentes modos de vida de uma
sociedade ordeira.
Páginas: 328
Referência de preço: R$ 62,91

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

Rua Ângelo Vicentim, 70, Barão Geraldo,
Campinas, SP - (19) 3249-0580
loja virtual: www.ecclesiae.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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O GOVERNO
DO PARANÁ CRIOU
O CONDOMÍNIO
DO IDOSO.

PARA OS PARANAENSES
VIVEREM MAIS E MELHOR.
Com o Programa Viver Mais, o Governo do Paraná está
entregando 840 moradias em 21 municípios do Estado.
Condomínios fechados, com estrutura de lazer e saúde
para uma terceira idade digna e feliz.
UM GOVERNO QUE NÃO SE ESQUECE DE NINGUÉM.
- Casas adaptadas
- Horta comunitária
- Biblioteca
- Ambulatório
- Sala de informática
- Piscina
- Salão de jogos e festas
- Academia ao ar livre

840 MORADIAS
ADAPTADAS

Horta comunitária

16

Academia
ao ar livre
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Ambulatório

