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pARANÁ
CONTRA
COVID-19
Paralelo ao combate direto à Covid-19, o Paraná está
adotando estratégias para minimizar a crise social e
econômica. São programas de apoio e incentivo a uma
nova arrancada de progresso
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psicologia

NESTA EDIÇÃO:

Sonhar

ALÉM DA
PANDEMIA
A pandemia que atingiu nosso país não só dizimou a população, mas também trouxe uma acentuada queda em nossa economia, tendo como
consequência o desemprego, a fome, o desespero e muita coisa mais.
Na área de saúde, o Paraná foi rápido em tentar eliminar a Covid-19, mas, como aconteceu em
outros lugares, a praga fez e continua fazendo
vítimas.
Com visão lá diante, o governo do Estado não
parou diante desse impasse. Antes já vinha estudando e executando programas para alavancar a
economia. Não lamentou a desgraça.
Consciente do rastro de destruição que ela vai
deixar. Resolveu direcionar seus projetos para
dar força ao povo paranaense, grande ou pequeno, principalmente o mais vulnerável. Hoje, ainda
antes do fim da pandemia já pode mostrar resultados positivos.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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“Diante de tudo que estamos vivendo neste momento, só nos resta sonhar.”
Edmilson Mario Fabbri (*)

T

udo o que existe no mundo foi
construído, pelo menos, duas vezes, a primeira sempre no sonho
de alguém.
Já imaginaram se Walt Disney não tivesse sonhado com a Disneylândia? O sonho
é o alimento da alma. É o que nos impulsiona para a conquista.
Diante de tudo que estamos vivendo
neste momento, só nos resta sonhar. Utilizar dessa capacidade maravilhosa que nos
foi concedida, e com a qual nosso cérebro
se diverte. Por falar em diversão, parece
que poucas senhas foram distribuídas novamente neste ano, a exemplo da escassez
do ano passado.
Comecemos sonhando que esse vírus
famigerado, por obra divina, do jeito que
veio se vá, visto que fez todo mundo repensar seu sistema de saúde, principalmente hábitos sanitários.
Sonhemos que no nosso governo acelerará a compra de vacinas e com isso atingirá os tão sonhados 75% da população vacinada, que o ritmo atual só será atingido
em outubro de 2022, que possamos atingir
esse patamar ainda este ano.
Sonhemos que choverá a quantidade
necessária, no local necessário, e que isso
nos poupará do desabastecimento, assim
como os governantes farão um planejamento melhor em termos de reservatórios.
Sonhemos que na política não haja interferência indevida de ministros midiáticos que com suas eloqüentes decisões
monocráticas deixam nossas leis de pernas
para o ar.
Sonhemos que possamos conhecer o
nome de nossos heróis históricos e nossos
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ídolos contemporâneos ao invés
de sabermos decor e salteado o
nome de 11 semideuses de um
tal de STF.
Entendem porque clamo para
que sonhemos? Para ver se esta
realidade fica menos dura.
Nos sonhos no livramos de
coronas, Fachins, alagamento,
falta de UTI’s, e de tudo o mais
que nos tira o sono.
Enfim sonhar é o balsamo que
nos permitirá continuar vivendo

e lutando por dias melhores. Se
todos estivermos plugados nesses sonhos, estaremos interligados nesse inconsciente coletivo
(Jung), promovendo uma onda
altamente positiva, capaz de gerar as mudanças com as quais
tanto sonhamos.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de
Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos
diretores do Instituto Ciência e Fé.
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FILOSOFIA

Ressonâncias Místicas
“Viver segundo o Espírito é estar de posse de uma graça superior, tirando-me do sem sentido de todas as coisas,
alcançando uma atmosfera de coerência só possível pela graça de um Poder Superior.
Antonio Celso Mendes (*)

P

or ter em mim propriedades não
naturais, ou uma consciência reflexa que me permite identificarme comigo mesmo, expressando
meu eu como dotado de criatividade,
racionalidade, sentimento e liberdade,
sinto-me possuidor de uma centelha divina que me diferencia de todos os outros seres, tornando-me, por isso, uma
criatura não apenas animal, mas, sobretudo, espiritual.
Por isso, meu cérebro atua criando coisas maravilhosas, descobrindo relações
lógicas, possuindo amor e sentimentos,
num sentido amplo de gratuidade, verdadeira manifestação transcendente à mera
animalidade. Contudo, posso perverter
essas capacidades causando males nunca vistos por nenhuma desgraça natural,
transformando amor em ódio, vida em
morte, liberdade em escravidão. Detentor do bem e do mal, tenho a responsabilidade de ter que optar pelo melhor,
segundo uma inspiração que não me
pertence.
Ora, tudo isso é testemunho da presença em mim de um Espírito Virtual, Etéreo
e Sobrenatural, mas que é muito real em

seus efeitos concretos, criando cultura e
história, soando como um chamamento
à perfeição e à procura eterna do Bem.
Por ser divina, essa centelha é suporte de
minha imortalidade, apesar da aparente
morte de meu corpo físico, transformando, portanto, completamente, a aparência sensível de minhas fragilidades.
Portanto, viver segundo o Espírito é
estar de posse de uma graça superior,
tirando-me do sem sentido de todas as
coisas, alcançando uma atmosfera de
coerência só possível pela graça de um
Poder Superior que anima todas as coisas, a fonte imarcescível de todas minhas
experiências concretas.
Criador do Universo, conceber esse
Espírito como Trindade é uma evidência
homóloga a partir das três dimensões que
se diferenciam no Universo: o cosmos, o
mundo quântico das micro partículas e o
mundo virtual, atribuindo que o cosmos
corresponde à figura do Pai; o mundo
quântico corresponde ao universo do Filho
e o mundo virtual corresponde ao universo
do Espírito Santo. Como Poder, Milagre e
Amor, temos as manifestações básicas da
estrutura axiológica do Universo.
Em ressonância mística, encontrar
coerência a partir de nossas ilações ra-

cionais trará muito mais resultado pela
invocação, através da oração, de um Pai
Nosso Poético-Filosófico, conforme brota de nossa veia poética:
“Pai Nosso transcendente
Criador do Universo emergente
Vós sois também imanente
Em meu espírito consciente.
Acolhei nossos pedidos insistentes
Concedendo-nos as graças de que somos carentes
E tornai nosso coração ardente,

De amor por toda a gente.”
A percepção de um quadro expressando beleza é um exemplo concreto de
ressonância mística, pois esta não se encontra nele mesmo, mas representa um
defluxo de nossa mente, por efeito de sua
espiritualidade.
(*) 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
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O sentido da Páscoa para os cristãos
O termo Páscoa, em hebraico Peshah,
significa “passagem”
Lino Rampazzo (*) Canção Nova/Aleteia

D

eus disse: Haja luzes
no firmamento do
céu, para distinguir o
dia da noite; sirvam
de sinais para as festas, para os
dias e para os anos.” Esse texto
do livro do Gênesis (1,14) pode
ser aplicado também para as festas cristãs, inclusive a Páscoa.
Para os judeus, a data da
Páscoa correspondia à primeira Lua cheia da primavera. Para
nós que moramos no hemisfério
Sul, corresponde à primeira Lua
cheia de outono.
O termo Páscoa, em hebraico
Peshah, significa “passagem”.
Tratava-se de uma antiga festa
primaveril de pastores nômades,
que se transferiam das passagens invernais às da primavera.
Celebrava-se uma festa, na qual
se ofereciam à Divindade as primícias da cevada e os primogênitos do rebanho.
Sucessivamente a Páscoa recebe um novo significado: tratase da passagem da escravidão
do Egito à liberdade, no tempo

de Moisés. Continua o sacrifício
do primogênito do rebanho: o
do “cordeiro, sem defeito, macho, nascido naquele ano” (Ex
12,5).

DA MORTE À
RESSURREIÇÃO

Nos dias da Páscoa hebraica,
Jesus morre e ressuscita. E a Páscoa assume, assim, um novo significado: trata-se da “passagem”
da morte para a ressurreição.
Interessante é o título de “Cordeiro de Deus” (Jo 1,36), dado a
Jesus. Na mesma hora em que
Jesus morre, os sacerdotes do
Templo sacrificavam o cordeiro
da Páscoa hebraica. A este cordeiro não podia ser quebrado
nenhum osso (Ex 12,46). Depois
da morte de Jesus, os soldados
quebraram as pernas dos dois
ladrões. “Chegando porém, a
Ele, vendo que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas,
mas um dos soldados abriulhe o peito com uma lança, e,
imediatamente, saiu sangue e

Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo (Cordeiro da Páscoa)
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água” (Jo 19,34).
Sim, porque Ele é
o Novo Cordeiro
da Nova Páscoa,
de quem “não
foi quebrado nenhum osso” (Jo
19,36). O sangue
e a água apontam
para a Igreja que
nasce da Cruz
de Cristo, cuja
força salvífica é
transmitida, particularmente, na
água do Batismo
e no sangue da
Eucaristia.
E, para nós
cristãos, o que
significa a Páscoa?
Podemos
encontrar a resposta na carta de
Paulo, que é proclamada durante
a Vigília Pascal:
“Irmãos, não sabeis que todos
que fomos batizados em Cristo

Jesus, é na sua morte que fomos
batizados? Pois pelo batismo
nós fomos sepultados com ele
na morte para que, como Cristo
foi ressuscitado dentre os mortos
pela glória do Pai, assim também
nós vivamos vida nova” (Rm 6,
3-4). Essa referência a uma leitura proclamada na celebração
da Noite Pascal aponta para a
experiência da Liturgia.
Há um “princípio” muito importante a ser seguido no caminho da nossa fé, expresso pelo
axioma latino Lex orandi, lex credendi, a saber, “A lei da oração
é a lei da fé”. Isso significa que a
oração expressa a nossa fé.
Tal princípio se aplica, particularmente, na oração pública da
Igreja: a Liturgia. A palavra “Liturgia” vem do grego leiton ergon e
significa, ao pé da letra, “obra pública”. Para nós, refere-se à ora-

ção pública e oficial da Igreja. E a
Liturgia da Igreja, especialmente
no tempo da quaresma e no tempo pascal mostra como entender
e viver a Páscoa cristã.
Vamos “entrar” de cabeça e
coração, nessa escola da Liturgia. As leituras e as orações da
Quaresma e do Tempo Pascal
nos ajudam a viver a Páscoa
como verdadeiros cristãos. E os
que não frequentam a Igreja vão
perceber a novidade da Páscoa
através do nosso testemunho no
mundo, a favor da justiça, da
paz e da solidariedade: rumo à
Páscoa definitiva, quando ressuscitaremos no “novo Céu e na
nova Terra” (Ap 21,1).
(*) Por LINO RAMPAZZO: Doutor em
Teologia pela Pontifícia Universidade
Lateranense (Roma). Coordenador do
Curso de Filosofia da Faculdade Canção
Nova. (Fonte: pt.aleteia.org).

solidariedade

Caminho para a paz:

a cultura do cuidado
A prática das obras de misericórdia espiritual e corporal passou ao núcleo da vida cristã
Dom Odilo P. Scherer (*)
Em sua mensagem para a festa
do ano-novo, comemorado pela
Igreja Católica como Dia Mundial da Paz, o papa Francisco refletiu sobre um tema recorrente
em seus pronunciamentos: a cultura do cuidado das pessoas, do
ambiente e da vida. A reflexão foi
motivada pelas dificuldades vividas ao longo do ano que passou,
com a pandemia de covid-19.
E persistem conflitos armados e
tensões em várias partes do mundo por causa das desigualdades
sociais e econômicas, da crise
migratória e climática.
A crise sanitária vivida em
2020 revelou grandes e comoventes movimentos de solidariedade e dedicação ao próximo de
muitos profissionais e voluntários.
Mas preocupam as formas de insensibilidade, discriminação e
fechamento diante da dor alheia
e das ações que, em vez de construir pontes, levantam muros de
ódio, xenofobia e morte. O papa
fala da importância da edificação
de uma sociedade “alicerçada em
relações de fraternidade”.
A fraternidade, como base
das relações humanas, foi tema
da recente encíclica de Francisco, “Fratelli tutti” (Todos sois irmãos). A cultura do cuidado é
decorrência e manifestação da
fraternidade, levando a construir relações de interesse efetivo pelo bem do próximo e a
superar a cultura da indiferença
e do descarte, conceitos esses
também frequentes nos pronunciamentos do pontífice.

DEUS REVELA-SE
CUIDADOR

Na sua mensagem sobre a cul-

tura do cuidado como caminho
para a paz, Francisco parte de
conceitos teológicos e chega a
conclusões para a vida cultural,
social e econômica. Deus Criador revela-se ao homem como
sábio cuidador do universo e de
todos os seres, convidando também o ser humano a participar
do zelo e cuidado que tem pela
obra criada. Em vez de “lobo devorador do próximo” (“homo hominis lupo”, J. Locke), o homem
é chamado a ser cuidador do seu
semelhante. Por isso, toda forma
de injustiça, desprezo e violência
contra o próximo é desaprovada
pelo Criador. Jesus Cristo deu o
exemplo de atenção misericordiosa pelo próximo, colocandose junto de quem é vítima de
qualquer forma de violência, doando sua vida inteiramente pela
humanidade.
Dos seus ensinamentos aprendemos que o amor a Deus nunca pode ser separado do amor
ao próximo. A prática das obras
de misericórdia espiritual e corporal passou ao núcleo central
da vida cristã, traduzindo-se em
inúmeras iniciativas de atenção
às pessoas e socorro em suas
mais diversas necessidades e em
seus sofrimentos. O crer corretamente em Deus está vinculado
estreitamente ao viver ativamente o amor ao próximo, fazendo
próprios as suas carências e seus
sofrimentos. A figura do bom
samaritano, do Evangelho (cf Lc
10,25-37) é paradigmática para
a cultura do cuidado, inerente à
própria essência do cristianismo.

ENSINO SOCIAL

Desse núcleo central decor-

rem também os princípios do
ensino social da Igreja, voltados
para orientar a práxis humana
coerente com a fé em Deus e
a cultura do cuidado. Primeiros dentre eles são os da dignidade da pessoa e dos direitos
próprios de cada ser humano.
A realidade da pessoa “exige
sempre a relação, e não o individualismo, afirma a inclusão,
e não a exclusão, a dignidade
singular inviolável, e não a exploração”, afirma o papa (n.º
6). Francisco recorda um princípio ético do filósofo alemão
Emanuel Kant para destacar a
dignidade humana: “Toda pessoa humana é sempre um fim
em si mesma e jamais um mero
instrumento utilitário para alcançar outros fins”. Da dignidade de cada pessoa também
decorrem os direitos inalienáveis de cada ser humano e os
deveres recíprocos do respeito
e cuidado de uns pelos outros,

especialmente pelos membros
mais fracos e vulneráveis da
comunidade humana. A pessoa
nunca há de ser um mero dado
estatístico, ou um meio a usar
enquanto há ganho para em seguida descartar.
Da dignidade humana decorre também a noção de bem
comum, segundo a qual nossas
ações devem sempre levar em
conta suas consequências para
o próximo e para toda a família humana. Nosso agir deve ser
solidário, jamais individualista,
fechado e insensível. Por consequência, negócios lucrativos
feitos à custa do sofrimento e
exploração do próximo, ou que
tenham como consequência a
doença ou a morte das pessoas, são absolutamente injustos e
desumanos.
A cultura do cuidado também inclui o cuidado da natureza e do conjunto do ambiente,
como Francisco expôs na sua

encíclica Laudato Sì (2015). O
mau uso e o descaso em relação
à “casa comum” levam a consequências que vão muito além da
mera deterioração ou destruição
do ambiente: são também fonte
de sofrimentos e conflitos, cujo
preço maior é pago pelos membros mais vulneráveis da comunidade humana. “Paz, justiça e
salvaguarda da criação são três
questões completamente ligadas”, recorda o papa (n.º 6).
A mensagem para o Dia Mundial da Paz termina com um
apelo para que a cultura do cuidado sirva de bússola no caminho da edificação da paz. Esta
é uma construção comum de
muitos artesãos da paz, membros de comunidades onde se
cuida uns dos outros. Não haverá verdadeira paz sem a cultura
do cuidado.
(*) DOM ODILO P. SCHERER, cardealarcebispo de São Paulo
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Prefeito de Curitiba
quer criminalizar
doações de comida
aos pobres sem teto
Documento distribuído na quinta-feira Santa (1º/04) pela
Arquidiocese de Curitiba, assinada pela Pastoral do Povo da
Rua, condena prefeito Rafael Greca por criminalizar os que doam
comida aos pobres que habitam nossas ruas.
6
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A

manifestação, um grito dos cristãos,
coincide com o mesmo dia em que a
própria Arquidiocese começou a coletar alimentos para os pobres entre os
mais pobres.
E, não menos importante: quando a comunidade
judaica de Curitiba volta à sua campanha de arrecadação de dezenas de milhares de cestas alimentares
para saciar a fome dos necessitados.
O jornalista Aroldo Murá, em seu blog de notícias
(http://aroldomura.com.br) comentou: “Não há muito o que se discutir, pois quem tem olhos para ver,
viu. Por isso, o assunto repercutiu nacionalmente,
como nunca vi repercutir uma notícia de Curitiba
nos últimos dez anos: o prefeito Rafael Valdomiro
Greca de Macedo enviou à Câmara Municipal de
Curitiba, em 31 de março, projeto que estabelece
“monopólio da Prefeitura” nos atos caritativos de
distribuição de alimentos aos moradores de rua.

MULTA À CARIDADE

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), quer
multar quem distribuir comida à população em situação de rua do município sem autorização da prefeitura. Com a justificativa de “organização da distribuição”, o projeto de lei prevê advertência, seguida
de multa que pode variar de R$ 150 a R$ 550.

solidariedade
A proposta foi encaminhada
à Câmara Municipal da capital
paranaense com requerimento
para que fosse votado em regime de urgência. A iniciativa do
prefeito contrasta com o atual
momento do país, em que a segurança alimentar é ameaçada.
Especialistas já apontam que
a alta da inflação, o desemprego e a ausência do auxílio emergencial neste estágio da pandemia empurram de volta o Brasil
para o Mapa da Fome da ONU.
A questão é ainda mais crítica
para aqueles que sequer têm
um teto.

JUSTIFICATIVA

Dados do próprio Executivo
municipal apontam para quase
três mil pessoas desabrigadas
em Curitiba. Rafael Greca justifica que as mudanças afetam
apenas a forma de distribuição
dos alimentos.
O objetivo, segundo ele, é cadastrar os grupos e organizações
de voluntários para que haja
“controle sanitário e com distribuição em locais específicos”.
A prefeitura alega, em nota publicada pelo portal G1, que “em
alguns momentos os alimentos
são oferecidos em exagero e,
em outros, faltam alimentos”.
Além disso, os “resíduos deixados pelos sem-teto acabam
atraindo vetores urbanos e pragas”, acrescenta a gestão municipal. Punir quem faz Em carta-

“Essas pessoas e organizações mereceriam
receber um prêmio por estarem trabalhando a
favor das pessoas mais vulneráveis. Elas fazem
isso pelo sentimento de solidariedade e de
fraternidade, por isso, têm que ser valorizadas e
prestigiadas. O que precisamos nesse momento é
de solidariedade e não de burocracia”, disse Arns.
aberta assinada por ONGs e
movimentos sociais, voluntários
se queixaram de que “em meio
a tantos problemas, tantas demandas não cumpridas, tantas
possibilidades efetivas de resolver de forma eficaz o problema,
a atitude é está: proibir e penalizar quem faz”, criticam.
BARBARIDADE
Quem seria atingido se essa
barbaridade não tivesse sido interrompida de tramitar na dócil
Câmara? Seriam centenas de organizações sociais, como a Pastoral do Povo de Rua – mantida
pela Arquidiocese de Curitiba,
que se manifestou duramente
contra a pretensão do alcaide –
e obras como SOS Vila Torres,
liderada pelo padre Joaquim
Parron, líder católico de peso
em Curitiba, obra associada à
PUC-PR.
E, o mais grave: milhares de

pessoas vulneráveis que não
têm sequer recursos (R$ 3,00)
para pagar refeição nos restaurantes populares da Prefeitura…
EVANGÉLICOS
A essa realidade de gestos solidários que Greca quis penalizar e interromper, acrescente-se
um sem número de igrejas evangélicas, centros espíritas e grupos leigos que se dedicam a minorar a fome do povo atingido
por desemprego e a pandemia.
E cujas necessidades vão se
ampliando nesta estação de Outono Claro que a lucidez de Rafael – uma lucidez de intervalos,
pautada pela grandiloquência
de discurso fáceis -, tem outros
componentes:
• a) com o projeto, o prefeito quis assegurar “o monopólio da caridade alimentar pela prefeitura, com a
chamada Mesa Solidária”,
como observa um padre
ligado à Pastoral do Povo
de Rua;
• b) a centralização das
ações de atendimento
aos pobres dentre os mais
pobres a Prefeitura quer
manter a qualquer preço.
E assim continuar – ou até
ampliar – os contratos que
a municipalidade mantém
com os “capitães” da comida industrial:
• c) Essas fornecedoras de
comida à Prefeitura recebem, tenha ou não sido
fornecidas, por 10 mil refeições diárias. Negócio de
pai para filho;
• d) uma das empresas contratadas pela Prefeitura é a
da família Madalosso; outra, a Risotolândia, sobre
cuja qualidade da alimentação não se discute;
• e) a comida é em 90%

•

subsidiada pela Prefeitura,
nos chamados restaurantes
populares. E quanto custa
a comida dos moradores
de rua?
f) Por último, mas não menos importante: o controle
da entrega de alimentos
aos moradores de rua pretendido por Greca inserese no seu contínuo projeto
eleitoral, marcado por cercear qualquer espaço de
eventuais opositores.

FLÁVIO ARNS
Um dos políticos brasileiros
mais constantes na defesa das
causas sociais, o senador Flávio
Arns, manifestou-se no Senado,
na sexta, com vigor contra a investida de Greca aos gestos de
solidariedade aos pobres.
Durante a sessão plenária
de quarta-feira (31), o senador
Flávio Arns (Podemos-PR) criticou o projeto de lei que prevê
multa para pessoas ou organizações que distribuírem comida a
pessoas em situação de rua sem
autorização da Prefeitura de
Curitiba.
“Essas pessoas e organizações
mereceriam receber um prêmio
por estarem trabalhando a favor
das pessoas mais vulneráveis.
Elas fazem isso pelo sentimento
de solidariedade e de fraternidade, por isso, têm que ser valorizadas e prestigiadas. O que
precisamos nesse momento é de
solidariedade e não de burocracia”, disse Arns.
A repercussão nas redes sociais
e nas grandes redes de televisão
e jornais expôs um prefeito “atônito”. Essa situação de cegueira
administrativa “parece que se ampliou desde que Greca perdeu sua
mais fiel assessoria, feita por Mônica Santana”, disse à coluna um
vereador que pede anonimato.

OAB/PR
A Ordem dos Advogados do
Brasil – Seção do Paraná (OABPR) também pediu explicações
à prefeitura e à Câmara Municipal. Chamado de Programa
Mesa Solidária, a vereadora
Carol Dartora (PT) prefere descrever o projeto como “Mesa
Autoritária”.
Em seu perfil no Twitter, ela
criticou o teor da proposta.
“Higienista, necropolítico ou
os dois?”. O requerimento de
urgência acabou sendo retirado pelos vereadores, mas o PL
ainda segue em tramitação. A
deputada federal e presidenta
nacional do PT Gleisi Hoffmann
(PT-PR) comparou a atitude do
prefeito ao comportamento de
Jair Bolsonaro frente à pandemia de covid-19. (Da Rede Brasil Atual – pulicado dia 1-4-21)
O deputado federal Aroldo
Martins (REP) fez duras críticas,
na quinta-feira (01), ao projeto
de lei que objetiva regularizar as
doações de alimentos às pessoas em situação de rua.
“CONTINUEM”
“Nós compreendemos que
ninguém quer causar problemas de intoxicação alimentar
e geralmente o trabalho de distribuição de alimentos é feito
por pessoas de bom coração,
instituições que atuam por
amor, com ordem e higiene.
Continuem!”, complementou.
O deputado estadual Alexandre Amaro, da mesma legenda,
reforçou a crítica. “Os pastores
e Ongs não sabem como se
adequar neste momento, afinal
estamos no meio de uma pandemia e a fome não tem hora!”,
emendou Amaro.
APOIO AOS QUE AJUDAM
O líder da bancada do Republicanos, Osias Moraes, informou que deve ser realizada
audiência pública para uma
deliberação pautada em conjunto, alinhando os argumentos.
“Precisamos de esclarecimentos
da prefeitura e da participação
dos grupos voluntários, além de
associações, entre outros”, disse
Osias. Para ele, as organizações
da sociedade civil devem receber apoio “pela importante função social que desempenham”.
Fonte: Blog do Aroldo e outros
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Corrida de obstáculos
Centros de pesquisa do país se dedicam ao desenvolvimento de uma vacina contra o novo coronavírus,
mas enfrentam gargalos importantes
Domingos Zaparolli,
Revista Pesquisa FAPESP (*)

A

ciência brasileira está empenhada em produzir uma vacina própria para a Covid-19,
mas os desafios para atingir esse objetivo
são enormes – e não se limitam à obtenção
de recursos para apoiar o desenvolvimento dos imunizantes. Há cerca de 15 projetos de vacinas em andamento no país, sendo que pelo menos quatro deles
devem iniciar nos próximos meses a fase de testes clínicos, em humanos. Uma característica comum dessas iniciativas, que ainda carecem de financiamento
e precisam vencer uma série de obstáculos de ordem
técnica e de produção para se viabilizar, é propor soluções tecnológicas capazes de fazer frente às constantes mutações do vírus.
A iniciativa brasileira mais adiantada é coordenada pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo (FMRP-USP), a startup
paulista de biotecnologia Farmacore e o laboratório
norte-americano PDS Biotechnology. Em meados de
fevereiro, eles solicitaram à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorização para o início do
ensaio clínico da vacina Versamune-CoV-2FC. Avançam também outros três projetos, desenvolvidos pelo
Instituto do Coração (InCor) da Faculdade de Medicina
da USP (FM-USP), em São Paulo; pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG), Fundação Oswaldo
Cruz (Fiocruz), FMRP-USP e Instituto Butantan; e pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Todos os 15 projetos estão na chamada fase pré-clínica ou laboratorial, quando são realizados ensaios de
compostos promissores em bancada ou em animais,
uma etapa que não demanda altos investimentos ou
infraestrutura complexa. O caminho a ser trilhado até
que as candidatas se transformem em uma vacina adequada para ser aplicada na população é longo – e não
necessariamente terá um final feliz, pois a maioria fica
pelo caminho.
A realização de ensaios clínicos, essenciais para
comprovar a segurança e a eficácia das vacinas, depende de resultados positivos nos testes pré-clínicos e
de recursos ainda não disponíveis. Cientistas ouvidos
por Pesquisa FAPESP calculam que seriam necessários investimentos da ordem de R$ 300 milhões a R$
400 milhões por projeto. Desse total, R$ 30 milhões
custeiam os ensaios clínicos nas fases 1 e 2, quando
as formulações são analisadas em grupos limitados de
pessoas. Para a fase 3, em que a vacina é administrada
em milhares de voluntários, estima-se um custo entre
R$ 300 milhões e R$ 350 milhões.
8
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Etapa do desenvolvimento da vacina intranasal do Laboratório de Imunologia do InCor, em São Paulo (Léo Ramos Chaves)

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) solicitou
um crédito extraordinário de R$ 400
milhões ao Ministério da Economia
com essa finalidade. “É notório o
empenho do MCTI em conseguir a
verba, mas até agora não temos recursos assegurados”, afirma o imunologista Ricardo Tostes Gazzinelli,
coordenador do Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia de Vacinas
(INCTV) e do Centro de Tecnologia
de Vacinas da UFMG. Se confirmada a liberação dos recursos federais,
o dinheiro seria suficiente para realizar os ensaios clínicos nas fases
1 e 2 de dois ou três projetos e os
ensaios clínicos na fase 3 de apenas
uma iniciativa.
A maioria das plataformas de
vacinas brasileiras contra Covid-19
conta com apoio do MCTI. A reportagem procurou o órgão para saber
a relação de projetos apoiados, o
valor dos investimentos feitos até o

momento e se há previsão de liberação dos R$ 400 milhões adicionais
para o programa, mas não obteve
resposta até o fechamento desta edição.
A indefinição sobre financiamento é apenas um dos obstáculos para
o desenvolvimento de uma vacina
brasileira. Há outros tão ou mais
importantes como a falta de centros tecnológicos especializados em
imunobiológicos e unidades fabris
que transformem as pesquisas em
produtos finais, assim como o limitado know-how do país para produzir
um imunizante completo, do estudo
inicial em laboratório à fabricação
em larga escala. A cadeia produtiva de medicamentos e vacinas no
Brasil é falha, com pequeno número
de empresas farmacoquímicas, essenciais para a produção do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) – o
principal insumo das vacinas –, e de
laboratórios especializados para a

realização de testes em animais.

INTERESSE

“Temos infraestrutura muito limitada para a produção de lotes-piloto
em condição de boas práticas de fabricação, assim como para fazer testes pré-clínicos de segurança e para
gerar bancos de sementes de células
para produção industrial. Tudo isso
é feito no exterior e não fica por
menos de R$ 10 milhões por imunizante”, ressalta Gazzinelli. “Outro
gargalo, a meu ver, diz respeito ao
interesse de empresas farmacêuticas
em projetos avançados de vacinas
humanas. A fase 3 dos ensaios clínicos é muito cara e nossa indústria
de imunizantes humanos é toda
subsidiada pelo governo federal. Ela
não tem recursos para investir nesse
tipo de projeto, que pode ser muito
rentável se for bem-sucedido, mas
oferece um risco significativo de insucesso.”

covid-19
Para avançar no desenvolvimento e iniciar os ensaios
clínicos das fases 1 e 2, alguns
projetos tentam obter recursos
privados. É a estratégia adotada
pelo Laboratório de Engenharia
de Cultivos Celulares (Lecc) do
Instituto Alberto Luiz Coimbra
de Pós-graduação e Pesquisa
em Engenharia (Coppe) da UFRJ,
que conseguiu R$ 2 milhões do
programa Fast Grants, um fundo
de doadores criado nos Estados
Unidos para financiar projetos
de pesquisa voltados ao combate da Covid-19 no mundo.
O Lecc busca parcerias com
farmacêuticas brasileiras para a
conclusão do desenvolvimento
e a produção industrial.
O projeto fluminense usa a
plataforma de vacina recombinante, em que o ingrediente
ativo do imunizante é uma proteína obtida por técnicas de engenharia genética. A engenheira
bioquímica Leda Castilho, coordenadora da iniciativa, relata
que o Lecc já produz em escala-piloto a proteína S (spike) do
Sars-CoV-2, cultivando células
de mamíferos em biorreatores. A
formulação final da vacina, em
estágio de protótipo, contém a
proteína recombinante associada a uma substância adjuvante
para desencadear a resposta
imunológica no organismo.
“O vacinado recebe a proteína igual à que está no vírus para
estimular seu sistema imune e
produzir anticorpos. Damos ao
organismo a proteína pronta,
enquanto as vacinas baseadas
em mRNA [ácido ribonucleico mensageiro] ou em vetores
virais procuram fazer com que
o corpo passe a produzir a proteína S de forma a estimular o
sistema imune”, explica.

RECURSOS
NECESSÁRIOS

Consideradas seguras, as vacinas recombinantes já são empregadas no combate à hepatite
B, à gripe e ao HPV, o papilomavírus humano. No cronograma
considerado ideal pelo Lecc, os
testes pré-clínicos em animais
serão concluídos ainda neste
primeiro semestre. Caso sejam
bem-sucedidos, os ensaios em
humanos podem ser iniciados
em seguida, havendo os recursos necessários para essa fase.
Tudo dando certo, a vacina

estaria apta para entrar em produção industrial em meados de
2022. “No Brasil existem fábricas que já produzem proteínas
recombinantes. Elas poderiam
ser adaptadas para a fabricação
da vacina anti-Covid-19, sem
necessidade de grandes investimentos em novas unidades
industriais dedicadas”, avalia a
cientista da Coppe.
Esse é um ponto importante
para a viabilidade da produção
nacional. Imunologistas como
Gazzinelli destacam duas incertezas que permeiam o enfrentamento à Covid-19. A primeira é
que não foram ainda reunidas
informações suficientes sobre o
ciclo de evolução do novo coronavírus, principalmente no que
toca à sua capacidade de sofrer
mutações e como elas afetam
sua letalidade e transmissibilidade. A segunda é que não se
sabe quanto tempo irá durar o
efeito protetor das vacinas. A
projeção dominante é que o vírus apresentará mutações constantes e conviverá na sociedade
por muito tempo. Sendo assim,
poderá demandar uma vacinação anual.
Outra possibilidade é o vírus
não confirmar uma vocação de
resiliência e a doença acabar
eliminada mais rapidamente.
Diante de um futuro incerto,
é mais difícil motivar investimentos vultosos em uma nova
fábrica de imunizantes que só
entraria em operação em 2022,
em um cenário otimista. Uma
vacina que aproveite o parque
fabril existente, como é o caso
das plataformas recombinantes,
poderia ajudar a solucionar essa
equação. A empresa detentora
do know-how poderia reestruturar sua produção, abrir novos
turnos de trabalho, à noite ou
nos fins de semana, e contratar
pessoal para se dedicar à produção de vacinas para Covid-19.
Em Ribeirão Preto, no interior
paulista, os coordenadores do
projeto da FMRP-USP, da Farmacore e do PDS Biotechnology
têm a expectativa de iniciar os
estudos em humanos em maio.
“O lote para os testes clínicos de
fase 1 e 2 já está sendo produzido”, informa o imunologista Celio Lopes Silva, do Departamento de Bioquímica e Imunologia
da FMRP-USP.
A vacina também adota a pla-

taforma recombinante. Emprega
a proteína S1 do Sars-CoV-2
combinada com o carreador e
imunomodulador Versamune,
desenvolvido pelo laboratório
PDS. A substância ativa linfócitos B e T, que têm funções
imunológicas importantes nas
infecções virais, e a imunidade
inata. “É uma solução inovadora, que induz a geração de anticorpos neutralizantes e, ao mesmo tempo, confere potência à
resposta imunológica, ativando
todo o sistema de defesa celular,
inclusive a produção de interferon do tipo I [IFN-I]”, destaca
Silva. Interferons são glicoproteínas que atuam na proteção
antiviral. O pesquisador tem a
expectativa de que essa combinação – a geração de anticorpos
contra a proteína S e ativação
de linfócitos B e T e imunidade
inata – ofereça uma imunização
capaz de enfrentar as mutações
do vírus.
A iniciativa recebeu uma
subvenção do MCTI de R$ 3,8
milhões para a fase pré-clínica,
e os desenvolvedores esperam
incluir a vacina entre as contempladas com recursos para
os ensaios clínicos, caso estes
sejam viabilizados pelo ministério. O pesquisador informa que
há uma negociação avançada
para a transferência de tecnologia a uma empresa instalada no
Brasil.

LABORATÓRIO DO
INCOR

Outra iniciativa próxima do
estágio de ensaios clínicos é
desenvolvida pelo Laboratório de Imunologia do InCor.
Segundo o imunologista Jorge
Kalil, coordenador da pesquisa,
a fase atual é de definição do
protótipo vacinal por meio de
testes em camundongos. Estão
em análise dois vetores para o
antígeno. Um envolve colocar
uma proteína artificial com alvos para resposta de linfócitos
B e T sintetizada em laboratório
em nanopartículas condutoras;
o outro utiliza a plataforma VLP
(partículas semelhantes a vírus).
Nesse caso, são usadas partes
do vírus importantes para desencadear a resposta do sistema
imunológico, mas sem o material genético.
A proposta é que a vacina
seja aplicada via nasal ou oral,

borrifada por meio de aerossóis.
“Pretendemos fortalecer o sistema imunológico da mucosa do
sistema respiratório, região onde
ocorre o contágio”, ressalta Kalil. A expectativa do imunologista é que as provas de conceito
com os animais sejam concluídas até junho. Se os resultados forem favoráveis, o início
dos testes em humanos poderá
ocorrer na segunda metade do
ano. O projeto recebeu R$ 10,5
milhões do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) e um financiamento de R$ 328 mil da
FAPESP. As duas agências investiram, ainda, mais de R$ 7 milhões no Instituto Nacional de
Ciência e Tecnologia de Investigação em Imunologia (INCTIii), coordenado por Kalil, que
tem como uma de suas metas
desenvolver novos imunizantes.
Do total investido pela FAPESP,
pouco mais de R$ 1 milhão já
foi desembolsado, e o restante
deve ser liberado até o final do
projeto, previsto para 2023.

VACINAS DA UFMG

O Centro de Tecnologia de
Vacinas da UFMG trabalha simultaneamente em duas plataformas, desenvolvidas no
âmbito do Instituto Nacional
de Ciência e Tecnologia de Vacinas (INCTV) e que receberam
R$ 3,7 milhões do MCTI. Uma
das propostas, em conjunto
com a Fiocruz e a FMRP-USP,
é uma vacina recombinante que
emprega as proteínas S e N, do
nucleocapsídeo viral, do SarsCoV-2. “A proteína S é expressa na superfície viral e alvo de
anticorpos, e a proteína N é expressa em maior quantidade nas
células infectadas e importante
alvo para os linfócitos T”, diz
Gazzinelli. Os genes que codificam segmentos das duas proteínas foram fusionados gerando
uma proteína recombinante quimera, que é injetada combinada
com adjuvantes.
A segunda plataforma, em
parceria com a Fiocruz e o Instituto Butantan, tem apoio da FAPESP. É a vacina recombinante
Flu-CoV, que utiliza o vírus
H1N1, de influenza, geneticamente modificado. O antígeno
é produzido com a combinação
das proteínas S do novo coronavírus e hemaglutinina do in-

fluenza sazonal. “A hemaglutinina induz o vírus a entrar na
célula e a neuraminidase [enzima usada na formulação] é
importante para a saída dele da
célula. Removemos o gene que
codifica a neuraminidase e, no
lugar dele, inserimos outro que
codifica o segmento da proteína S. O vírus entra, expressa
suas proteínas, porém não sai
da célula hospedeira. Com isso,
induz a resposta imunológica,
sem replicar”, explica Gazzinelli. A ideia é aplicar a vacina
por meio de aerossol. Uma vantagem é que ela poderia permitir um uso híbrido, de combate à
Covid-19 e à influenza.
Os testes de imunogenicidade das duas vacinas, em fase
final de prova de conceito, indicaram forte resposta celular
e humoral contra as proteínas
do Sars-CoV-2. Tudo correndo
bem, os ensaios clínicos começarão até maio. A expectativa
é ter um imunizante pronto em
2022. “Essa é uma pandemia
que não vai embora tão cedo.
É importante ter à disposição
tecnologia nacional capaz de
responder rapidamente às mutações do vírus ocorridas no Brasil
e no mundo”, diz Gazzinelli.

Projetos

1. Mapeamento de epítopos do
vírus Sars-CoV-2 para linfócitos
T e de receptor da proteína spike
para linfócitos B (nº 20/05256-7);
Modalidade Auxílio à Pesquisa –
Regular; Pesquisador responsável
Jorge Elias Kalil Filho (USP); Investimento R$ 328.435,51.
2. Vacina intranasal bivalente utilizando vírus influenza expressando a proteína S (spike) do SarsCoV-2: Mecanismos de proteção
e lesão pulmonar (nº 20/05527-0);
Modalidade Auxílio à Pesquisa –
Regular; Pesquisador responsável
Ricardo Tostes Gazzinelli; Investimento R$ 182.189,86.
3. INCT 2014: Investigação em
imunologia (nº 14/50890-5); Modalidade Projeto Temático; Acordo
CNPq-INCT; Pesquisador responsável Jorge Elias Kalil Filho (USP);
Investimento R$ 3.996.152,01.
4. Desenvolvimento de nanovacinas SAPN contra Sars-CoV-2
utilizando os antígenos estruturais
S e N (nº 20/10700-3); Modalidade
Bolsa de Pós-doutorado; Pesquisador responsável Luís Carlos de
Souza Ferreira (USP); Beneficiária
Marianna Favaro; Investimento R$
161.102,34.
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Diante da crise o Governo do
Estado intensifica políticas
de assistência social
A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho intensificou em 2021 os trabalhos de assistência social para as famílias mais
vulneráveis. A força-tarefa atua em diversas esferas e níveis da administração pública para minimizar os impactos da
pandemia sobre os paranaenses, com olhar atento para crianças, idosos e mulheres.

O

s programas já estão sendo executados, alguns desde
o ano passado, mas
em 2021 ganharam nova prioridade do Governo do Estado.
Entre eles estão ações voltadas ao trabalho (Cartão Futuro, Carretas do Conhecimento
Digitais, Programa Estadual de
Aprendizagem e Qualificação
Profissional) e defesa de direitos humanos (atendimento às
pessoas idosas, Caixa d’Água
Boa, Infância Segura e proteção
social de adolescentes), além
de justiça restaurativa, moradia
e obras.
“A Secretaria da Justiça, Família e Trabalho é o braço social
do Governo do Estado. Também
é a área que recebe as demandas dos conselhos e da sociedade civil organizada. Estamos
ainda mais empenhados em
2021 para garantir a qualidade
de vida daquelas pessoas que
mais enfrentam dificuldades. A
pandemia afeta todos, mas principalmente aqueles mais vulneráveis”, disse o secretário Ney
Leprevost.
Veja as ações determinadas
pelo governador Ratinho Junior
e implementadas pelo secretário
de Justiça, Família e Trabalho,
Ney Leprevost, para socorrer
famílias em situação de extrema
vulnerabilidade social e auxiliar
instituições que acolhem crianças e idosos:
10

Edital de pequenos reparos para organizações da sociedade civil – Recurso de R$
10.000.000,00 (dez milhões de
reais) do FIA para chamamento
público destinado à seleção de
propostas de Organizações da
Sociedade Civil para realização de pequenos reparos nos
ambientes de atendimento às
crianças e adolescentes nas unidades.
Construção de conselhos
e equipagem de Conselhos
Tutelares – Repasse de R$
9.020.000,00 do FIA na modalidade fundo a fundo para
construção e equipagem de 11
casas para os Conselhos Tutelares nos municípios de Campo
Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cornélio Procópio, Fazenda Rio Grande, Guarapuava,
Jaguariaíva, Maringá, Prudentópolis, Rolândia e São Mateus
do Sul.
Entregas de Epi’s – Investimento de R$ 1.5 milhão do Fipar para aquisição de insumos
e materiais de Equipamentos
de Proteção Individual (EPI´s)
para ser disponibilizado, no
ano de 2021, para 160 Instituições de Longa Permanência de
Idosos sem fins lucrativos do
Estado do Paraná com a finalidade de atendimento emergencial durante a pandemia da
Covid19.
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Edital de defesa e garantia
de direitos – Recurso de R$
4 milhões para cofinanciar
ações executadas pelas Organizações da Sociedade Civil
que prestam atendimento as
pessoas idosas. O objetivo,
conforme critérios de sele-

ção de Edital de Chamamento
Público, é fortalecer à promoção, defesa e garantia dos
direitos, com possibilidade de
ser adaptado a novas ações
de acordo com as necessidades geradas pela pandemia da
Covid-19.

Programa Cartão Futuro –
Com investimento de R$ 58 milhões do FIA e Fundo da Pobreza, o programa tem objetivo de
manter e estimular novas contratações de jovens aprendizes no
Estado do Paraná para manutenção de contratos de trabalhos e

paraná
renovação ao mercado de trabalho de adolescentes de 14 a 18
anos incompletos na condição
de Adolescente Aprendiz.
Carretas do Conhecimento
Digitais – Qualificar os trabalhadores do Estado do Paraná
oferecendo cursos técnicos profissionalizantes visando a inserção no mercado de trabalho. O
Total de recursos para execução
é de R$ 1.500.000,00 do Paraná
Competitivo.
Recomeça Paraná – Transformar as Agências do Trabalhador
do Estado do Paraná em Agência também de empreendedorismo e atender o trabalhador
com perfil empreendedor. Serão
disponibilizadas linhas de microcrédito produtivo orientado
através de uma parceria com a
Fomento Paraná além da disponibilização de cursos de qualificação e capacitação profissional
na área de empreendedorismo
pelo Sebrae. Os recursos no valor de R$ 5 milhões são oriundos do BID, através do programa Nossa Gente.
Gestão de vendas digitais em
época de pandemia – Curso de
capacitação da gestão de vendas, através de parcerias com
as Universidades, Sistema S, Associações Comerciais, para empresários e profissionais liberais
utilizarem a internet como ferramenta de geração de emprego e
renda e que, devido a pandemia
do coronavírus, tiveram que se
adaptar para continuar ofertando seus produtos/serviços só que
agora através de canais digitais
como as redes sociais, aplicativos, serviços de delivery.
Requalificação urbana – Investimento de R$ 52.364.520,51
do BID para a construção de unidades habitacionais localizadas
em 37 municípios de diferentes
regiões do Estado. Programa inovador de acompanhamento familiar, superação das condições
de vulnerabilidade das famílias
e proteção ambiental, que prevê
a construção de moradias e infraestrutura de bairros. Parceria
com a Cohapar.
Programa Renda Nossa Gente – O objetivo do Renda Família Paranaense é aumentar o po-

der aquisitivo da família e com
isso melhorar a sua condição de
vida. O valor recebido pela família é de livre utilização para
atender as suas necessidades e
prioridades. Essa modalidade
não requer adesão por parte do
município, pois a transferência é
automática às famílias que recebem Bolsa Família e que estão
dentro dos critérios. Atendimento mensal de 24.500 famílias
beneficiadas, totalizando um
investimento de R$ 11 milhões
ao longo de 2021.
Caixa d’Água Boa – Desenvolvido em parceria com a Sanepar.
Caixa D’Água em residências urbanas de famílias em situação de
vulnerabilidade, para higiene e
saúde das pessoas.
Renda Agricultor Familiar –
Desenvolvido em parceria com
a SEAB e executado pela Emater,
o projeto da Sejuf tem o objetivo de inclusão social e produtiva das famílias de baixa renda
residentes no meio rural e pode
incluir ações de saneamento
básico, produção de alimentos para autoconsumo e venda
do excedente, além de apoio a
processos produtivos agrícolas
e não-agrícolas. Atendimento a
5.600 famílias em 156 municípios.
Aluguel Social – Pagamento
mensal de aluguel diretamente
às famílias que participam do
programa Requalificação Urbana e Regularização Fundiária,
enquanto suas moradias são
construídas ou reformadas.
Proteção Social e a Convivência Familiar – Investimentos
de R$ 6 milhões do FIA sendo
na modalidade fundo a fundo,
para 32 municípios com objetivo de proteção social e a convivência familiar de crianças
e adolescentes ameaçados de
morte e suas famílias.
Novos incentivos destinados ao serviço de convivência
e fortalecimento de vínculos
para crianças e adolescentes
– Repasse de R$ 5 milhões do
FIA aos Fundos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente para oferta dos Serviços
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). Serão

atendidas 18.000 crianças e
adolescentes, sendo que 8.000
terão prioridade por estarem em
situação de risco social como:
trabalho infantil, acolhimento
institucional, isolamento social,
fora da escola, em situação de
violência e negligência.
Capacitação para equipes
de Cras (Centros de Referência de Assistência Social) – No
ano de 2021 serão capacitados
300 servidores com objetivo de
qualificar o atendimento prestado pelas equipes dos Centros de
Referência de Assistência Social
– CRAS aprimorando o acolhimento e o acompanhamento à
população em situação de vulnerabilidade social.
Investimentos em serviços de
proteção social especial – O Estado do Paraná investirá R$ 16
milhões em 2021 para o atendimento de pessoas com direitos
violados, incluindo pessoas em
situação de rua, pessoas com
deficiência, pessoas em situação de violência, entre outras.
Os recursos são oriundos do
Feas.
Repasses de valores do Nota
Paraná para Organizações da
Sociedade Civil – Já repassados
R$ 77.960.687,77 (setenta e
sete milhões, novecentos e sessenta mil, seiscentos e oitenta e
sete reais e setenta e sete centavos) para as Organizações da
Sociedade Civil (OSC).
Programa Crescer em Família – Em 2021, serão investidos
R$ 960.000,00 do FIA para garantir a proteção de crianças e
adolescentes em situação de
afastamento excepcional de sua
família de origem por meio do
Programa Crescer em Família.
O Programa prioriza o Acolhimento Familiar, no qual a criança/adolescente acolhido conta
com um ambiente condizente à
convivência familiar e com sua
comunidade.
Programa de capacitação do
sistema único de assistência social (CapacitaSuas) – O Paraná
está investindo 3,5 milhões de
reais para ofertar capacitação
para trabalhadores, gestores
e conselheiros da Assistência
Social. Serão 3.187 vagas em

cursos envolvendo a Gestão da
Assistência Social, bem como os
níveis de Proteção Social. A capacitação tem previsão de início
no primeiro semestre de 2021.

outras políticas públicas nas capacitações e apoio técnico para
que atendam à primeira infância
como público alvo das formações do programa.

Investimentos por meio do
piso paranaense de assistência
social I (PPAS I) – Repasse de R$
12,9 milhões do Feas para a manutenção da rede de Assistência
Social. O PPAS I é repassado a
172 municípios, nos quais seus
Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) realizam,
em média, 25.789 atendimentos às famílias em vulnerabilidade social por mês.

Órfãos da Covid – Prestar
auxílio financeiro para o sustento de bebês, crianças e adolescentes que perderam pais,
mães e demais familiares para
a COVID-19. Serão destinados
9 milhões de reais do Fundo da
Infância, com autorização do
Cedca, para as prefeituras municipais repassarem aos avós ou
responsáveis pela guarda das
crianças.

Vínculos familiares e comunitários – Repasse de R$ 4 milhões do FIA para Instituições da
Sociedade Civil que atendem os
municípios paranaenses com
objetivo de cofinanciar ações
voltadas ao fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários de crianças e adolescentes
com deficiência e vulnerabilidade social.

Infância-Segura – Ações para
proteger crianças contra a violência durante a pandemia da COVID-19. Denúncias podem ser
feitas através do telefone 181.

Coração de mãe – Atendimento gratuito para mulheres
em vulnerabilidade pessoal e
social durante o período da
pandemia da Covid-19.
Plataforma online Ame-se
– Plataforma online multifuncional para direcionada ao público feminino para interação,
participação, divulgação de
campanhas, eventos, ações para
mulheres, informações sobre
oportunidades de geração de
renda, empreendedorismo, empoderamento, prevenção contra
a violência doméstica, saúde
integral, destaques de criatividade.
Justiça Restaurativa – Cursos de Justiça Restaurativa para
profissionais dos Centros de
Referência de Atendimento à
Mulher (CRAMs) do Paraná buscando um atendimento mais
humanizado através da escuta
dos ofensores e das vítimas para
que com criatividade e sensibilidade possa haver a solução de
conflito.
Programa Criança Feliz –
Acompanhamento da gestação
e de crianças de até 06 anos de
idade. Inclusão de equipes de

Programa Estadual de Aprendizagem – R$ 8 milhões do FIA
para ampliar e fortalecer o programa de aprendizagem do Estado do Paraná com objetivo de
qualificação profissional dos socioeducandos proporcionando
a inserção no mercado de trabalho e possibilidades de oferta
de vagas em órgãos/empresas
públicas.
Qualificação Profissional –
R$ 4 milhões do FIA destinados
à oferta de cursos de qualificação profissional proporcionando uma nova oportunidade para
adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa nos
28 Censes (9 de semiliberdade e
19 no sistema de internação).
Projeto Arte e Ação – Investimento de R$ 800.000,00 do FIA
para proporcionar a inclusão de
arte, cultura e esporte para os
adolescentes que cumprem medidas socioeducativas.
Obras em execução e licitação – Para o ano de 2021
será investido o valor de R$
12.404.127,78 em execução e
licitação de CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social)
e CREAS (Centro de Referência
Especializado de Assistência Social). Os recursos são do BID e
do Feas.
Fontes: AEN e Secretaria Estadual da
Justiça, Família e Trabalho
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Academia UniBrasil e Grupo PET recebem:

José Roberto Castro Neves
Wanda Camargo (*)

O

Projeto Academia
UniBrasil e Grupo
PET de Direito convidam para a palestra do professor doutor José
Roberto de Castro Neves, a ser
proferida no próximo dia 8 de
abril, às 17 horas, em formato
online com transmissão pelo
YouTube.
A palestra envolverá uma história humana da arte e do direito, e o palestrante é doutor em
Direito Civil pela UERJ, mestre
em Direito pela Universidade
de Cambridge, professor de Direito Civil da PUC-RJ e FGV-RJ.
Coordenador da Prova de Direito Civil e Processo Civil da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de
Janeiro, foi apontado em vários
anos pela Revista Análise da
Advocacia como um dos advogados mais admirados do Brasil na área cível. Indicado pela
International Law Office como
vencedor — “ILO Client Choice Individual Winner 2012” e
“ILO Client Choice Individual
Winner 2014” — na categoria
de advogado em arbitragem no
Brasil. José Roberto foi indicado
pelo Senado Federal para integrar a comissão de juristas que
elaborou a Lei de Mediação e a
revisão da Lei de Arbitragem.
Ao lado de amplo conhecimento jurídico possui grande
cultura humanística, é autor de
diversos livros, muitos especializados e indispensáveis para
estudantes e advogados, outros
em que trata o Direito em sua
relação com a História, Filosofia, Literatura, a Cultura enfim,
como acontece em seu último
livro “O espelho infiel: uma história humana da arte e do direito”, no qual retrata as relações
12

da arte com as leis, contando
algumas disputas legais célebres
e mostrando sua relação com a
alta cultura.
O autor propõe, e consegue,
desmistificar o distanciamento
entre Arte e Direito; arte seria
a expressão de sentimentos, de
criatividade; o direito, a dura
ciência das leis. Castro Neves
demonstra, com o brilho e erudição já conhecidos de quem
leu “Como os advogados salvaram o mundo”, “O Direito em
Shakespeare” e outras de suas
obras de viés cultural, que há
mais em comum entre arte e direito do que poderia supor “nossa vã filosofia”.
E entrevista concedida à coluna German Report da doutora
Karina Nunes Fritz, no portal de
notícias jurídicas “Migalhas”,
Castro Neves declarou:
“O questionamento da importância da literatura para o
estudo e aperfeiçoamento do
Direito começa com a seguinte
indagação: por que o advogado
deve ler? Aliás, não apenas o advogado, mas também o juiz, o
procurador, o promotor, o legislador devem ler. Há boas razões
para isso. Em primeiro lugar, a
leitura é fonte de prazer. Na leitura, conversa-se consigo mesmo. É uma descoberta interna. A
alma se alimenta de sabedoria.
O prazer passa pela certeza de
que, pela leitura, nós nos transformamos positivamente.
Além disso, o advogado, o
juiz, o homem que de alguma forma trabalha com Direito
precisa comunicar-se bem. Ele
tem que dominar a língua, pois
apenas assim poderá expressar
precisamente suas ideias. Só se
comunica bem quem lê. Com
a leitura, aumenta-se o vocabu-
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lário e aprende-se as
inúmeras formas de se
manifestar.
Advogado é aquele que fala pelo outro.
Essa é a própria origem
da palavra: ad vocare.
Fundamental, portanto,
que ele saiba se expressar. Na verdade, todos
nós devemos, constantemente, aprimorar a
forma de melhor expor
nossas ideias e como
interpretar o que nos
dizem, de modo direto
ou indireto.
A literatura é a mais
poderosa escola da comunicação. “Nascemos
sem saber falar e morremos sem ter sabido dizer… e em torno disto,
como uma abelha em
torno de onde não há
flores, paira ignóbil um
inútil destino”, disse
um amargo Fernando
Pessoa. Comumente,
ouvimos alguém dizer, quando
se instaura uma confusão, que
tudo não passou de um mal-entendido. É comum escutar a desculpa de que o autor de alguma
afirmação se expressou mal. Nós
mesmos, quantas vezes, lamentamos a forma como nos manifestamos. Comunicar-se bem é
uma grande vantagem, enquanto
a comunicação malfeita pode ser
desastrosa.”
[…]
“Vivemos no mundo das informações. Jamais a humanidade foi tão bem-informada. Sabese imediatamente de um trem
descarrilhado em Bombaim, na
Índia, e do nascimento de um
urso Panda em algum rincão
isolado da China. Mas isso é in-

formação. Amanhã, essas informações têm pouca utilidade.
Cultura é diferente. A cultura também é composta de informações, porém aquelas que
moldam a nossa civilização. Na
cultura se encontram os alicerces morais. Por que entendemos
que algo é certo ou errado? Por
que concordamos que algo é
belo ou feio, bom ou mau? O
motivo está em que todos temos
arraigados valores que nos foram entregues por aqueles que
vieram antes de nós, que, por
sua vez, receberam da geração
anterior e assim sucessivamente. Essa tradição, a entrega de
geração a geração, é construída
pela cultura. A Bíblia é cultura.
A Ilíada e a Odisseia são cultura. Ésquilo, Sófocles e Eurípedes

também. O Tao Te Ching é cultura. Dante, Shakespeare, Cervantes, Dostoievsky, Machado
de Assis. Cultura. Apenas munidos dos valores contidos na
boa literatura seremos capazes
de transferir adiante o legado da
nossa civilização.
A conclusão é a de que não
basta ao profissional do Direito
conhecer as leis, a orientação
da doutrina e da jurisprudência.
É preciso que pense sobre o que
conhece, a fim de aprimorar o
sistema e, por consequência,
a sociedade. Apesar de todo
avanço tecnológico, a literatura segue como a mais poderosa
ferramenta para essa fundamental reflexão.”
Fonte: UNIBrasil

não tropece na língua

Um dos que sofrem ou sofre?
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

--- É um dos lugares que mais sofreram ou é um dos lugares que mais sofreu com as chuvas. Construções como estas ouve-se com frequência em jornais de TV; ontem,
por exemplo, a Sra. Prefeita mencionou a primeira.” G. G., São Paulo/SP
--- É uma das obras que o lançou... Pergunto se aqui também pode ser aceito o plural? Quando tiver a expressão uma das e também quando tiver o sentido de obra literária.
É o mesmo critério de um dos que?” Paulo, Rio de Janeiro/RJ

São comuns na língua portuguesa as duas construções. A escolha pelo verbo no
plural (que é tida como a sintaxe mais recomendável) ou no singular reside primordialmente na ênfase que se quer dar ou ao conjunto ou a um só elemento, isto é, à
ação feita por um só indivíduo ou por muitos/alguns, como se observa nos exemplos
abaixo:
Sanga do Leste é um dos lugares que mais sofreram com as chuvas.
Recomendo a leitura de “Intimidades”, uma das obras que lançaram Dorothy.
Pita foi um dos [políticos] que mais falaram na reunião.
O linho é um dos tecidos que estão em alta nesta estação.
Sanga do Leste é um dos lugares que mais sofreu com as chuvas.
Recomendo a leitura de “Intimidades”, uma das obras que a lançou.
O linho é um dos tecidos que está em alta nesta estação.
Foi desativada uma das maiores quadrilhas que atuava em Divinópolis.
O linguista e gramático Celso Luft explicou o uso do singular como “uma regra
elementar de sintaxe que manda suprimir termos repetidos (persistem na mente, mas
podam-se na frase)”. Isso significa que, por exemplo, em vez de dizer “o linho é um
tecido que está em alta entre os tecidos que estão em alta nesta estação”, dizemos
simplesmente “o linho é um dos tecidos que está em alta nesta estação”.
Há, contudo, uns poucos gramáticos e professores que receitam o uso do plural
apenas, desqualificando uma prática secular de emprego do predicado no singular.
Rui Barbosa, entre outros estudiosos da língua, defendeu a construção com verbo

no singular, já que ele exprime “o fenômeno da atração do verbo de uma sentença
pelo sujeito de outra” (1986, nota 192, v.I, p.334), e apresenta inúmeros exemplos
clássicos, dos quais extraio três:
“Ele foi um dos que muito contradisse a el-rei.” (Fern. Lopes)
“Uma das cousas que derrubou a Galba do império foi tardar...” (M. Bernardes)
“Na Ásia foi um dos governadores que mais impulsionou a queda do império índico.” (Camilo Castelo Branco)
Aponta ainda Rui Barbosa que em quase todos os trechos transcritos por ele “a
ação é exercida por muitas entidades, e, não obstante, o verbo está no singular”
(ibid.).
E Said Ali (apud Luft, Mundo das Palavras n. 2.313, s/d) fez ver que esse fenômeno
se observa em grego, latim, francês, espanhol, inglês e alemão. Celso Luft aproveitou
a deixa para ironizar: “Os clássicos e todas essas línguas deveriam ter esperado pelos
dois filólogos* portugueses para acertarem a sintaxe?” [*referia-se a Epifânio Dias e
Vasco B. de Amaral, que só admitiam o plural] Como em português o caso não é
novidade nem ilógico, aceitemos as duas maneiras de expressão!

(*) 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

FISIOCRACIA
Textos selecionados
François Quesnay, Victor Riqueti de Mirabeau,
Nicolas Badeau, Pierre-Paul Le Mercier de la
Rivière, Pierre Samuel Dupont de Nemours,
Leonardo André Paes Müller (Org.)
O legado da fisiocracia para a ciência econômica
é inegavelmente grandioso, ao mesmo tempo em
que é profundamente ambivalente. Por um lado,
nasce ali um novo tipo de saber que não apenas
tematiza a interdependência das diferentes classes e setores da economia ou o caráter circular e
cíclico da produção e da circulação das riquezas,
mas também traz consigo um novo modo de
pensar o econômico.
Páginas: 344
Preço: R$ 96,00

O SENTIDO DA VIDA
Uma brevíssima introdução
Terry Eagleton

ACOLHER E SE AFASTAR
Relações nutritivas ou tóxicas
Karina Okajima Fukumitsu e Lício de Araujo
Vale

“Os filósofos têm o hábito irritante de analisar
perguntas em vez de respondê-las”, escreve Terry
Eagleton, que, nestas páginas, faz a pergunta mais
importante que qualquer um de nós já fez e tenta
respondê-la. Qual é, pois, o significado da vida?
Nesta investigação astuta, espirituosa e estimulante, Eagleton mostra de que maneira pensadores ao
longo dos séculos resolveram a questão.
Páginas: 146
Preço: R$ 52,00

Tratar de relações nutritivas ou tóxicas não é
tarefa fácil. Às vezes, nas relações com o outro,
enfrentamos situações que nos levam à decepção,
pois criamos expectativas de cumplicidade e
esperamos que o outro nos respeite em nossas
dores. Contudo, nem sempre essa expectativa é
atendida. Uma conversa entre uma psicóloga e
um padre".
Páginas: 88
Preço: 18,00

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

Charles Sanders Peirce
Lucia Santaella
Contrariando há anos a falsa separação entre
comunicação e semiótica que se tende a fazer, a
autora situa a semiótica de Peirce como uma teoria da comunicação e, sobretudo, uma teoria do
pensamento como signo e do conhecimento que
só pode dar-se em signos, com ampla menção
às três categorias e demais reflexões acerca do
fenômeno da comunicação.
Páginas: 100
Preço: R$ 15,00

A obra 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; a água
é um recurso imprescindível para a vida e o
desenvolvimento humano.
Páginas: 224
Preço: R$ 25,75

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

Marshall McLuhan
Aforismos e profecias
Marshall McLuhan (Derrick de Kerckhove –
Org.)

10 LIÇÕES SOBRE SCHELER
Roberto S. Kahlmeyer-Mertens

PÓS-COLONIALISMO
Jane Hiddleston

Nesta coletânea de aforismos do filósofo e teórico
da comunicação canadense Marshall McLuhan,
organizados segundo temas, o leitor entra em
contato com as diversas facetas de seu pensamento focado sobretudo nos meios de comunicação,
que, para ele, eram a verdadeira manifestação da
mensagem.
Páginas: 208
Preço: R$ 25,00

Mesmo sob uma inspeção preliminar, a filosofia
scheleriana se nos mostra empenhada em
compreender rigorosamente e com evidência as
essências e as conexões fundamentais dos fenômenos que se nos dão. Nesse sentido se afirma
que a filosofia de Scheler segue do personalismo
axiológico rumo à antropologia metafísica.
Páginas: 208
Preço: R$ 15,80

Este livro foca nas dimensões filosóficas do
pós-colonialismo e demonstra a diversidade de
modelos conceituais e estratégias usadas por
filósofos pós-coloniais em vez do uso dado por
pensadores políticos ou escritores de literatura. A
filosofia pós-colonial é demonstrada alimentando
estes últimos âmbitos.
Páginas: 312
Preço: R$ 88,00

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

14

ÁGUA
Um Direito Humano
Gabriela Rodrigues Saab Riva
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Recolhidos das colunas de Chesterton no “Daily News”, os
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José Lúcio Glomb
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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,

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

Fernando Xavier Ferreira,
Flávio Arns,
Iso Fischer,
Ney Leprevost,
Pedro de Paula Filho,
Samuel Ferrari Lago
e Walter Schmidt.

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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