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NESTA EDIÇÃO:

PERDAS IRREPARÁVEIS
A Covid 19 deixou duas marcas que serão gravadas na história do Paraná. Duas de suas maiores personalidades morreram no espaço de três
dias, vítimas desse vírus assassino.
No dia 27, a vítima foi Jaime Lerner, três vezes prefeito de Curitiba e duas vezes governador
do Estado, deixou um legado de modernização
na cidade. Foi reconhecido no Brasil e em todo o
mundo. Foi chamado de o arquiteto de Curitiba,
um revolucionário. O Lerner das muitas iluminações.
Dois dias depois (29) a morte de Fábio Campana abalou a classe jornalística do Paraná. Uma
personalidade que deixou marcas em sua carreira e será lembrado pela seriedade com que
enfrentou os altos e baixos como comunicador e
venceu - menos a Covid 19.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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A Força do Sub Consciente
“O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo em que
você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do
raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você.”
Edmilson Mario Fabbri (*)

B

udistas, cristãos, muçulmanos e judeus podem, sem
exceção, obter respostas às
suas orações, a despeito de
diferenças enormes nas crenças que
professam. Como assim? A resposta
é que não importam credos, religiões, afiliações, rituais, cerimônias,
fórmulas, liturgias, encantamentos,
sacrifícios ou oferendas particulares, mas, apenas e exclusivamente,
a crença, ou aceitação, e a receptividade mental àquilo pelo qual
oram.” Joseph Murphy, escritor irlandês, expoente do movimento
Novo Pensamento.
A lei da vida é a lei da crença. Somos movidos pelo que acreditamos.
Não dizem que a fé move montanhas? Pois eu complemento dizendo, a fé não vê montanhas, simplesmente as elimina.
A dualidade da mente é o grande
mistério que muitos não entendem.
Embora tenhamos uma única mente, ela possui duas partes funcionais
distintas. Vamos aqui distingui-las
como mente consciente e mente
subconsciente.
A mente subconsciente é um campo fértil onde você planta suas ideias,
suas crenças, vindo a colhê-las no
campo consciente, no seu corpo e
no mundo externo. A grande questão
é, tudo floresce, tanto as boas ideias
como as más ideias, tanto a confiança quanto o medo. Por isso é funda-
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mental o controle sobre seus pensamentos, pois através deles, plantados
no terreno fértil é que advirão suas
alegrias ou seus problemas.
Grinder e Bandler sabiam muito
bem disso pois, quando desenvolveram a Programação Neuro Linguística (PNL), dedicaram um capítulo
extenso às crenças limitantes.
O subconsciente aceita o que
nele é gravado ou aquilo em que
você conscientemente acredita.
Não submete as coisas ao crivo do
raciocínio, como a mente consciente, nem discute com você.
É nesse campo que age a hipnose,
quantas situações já foram expostas
por hipnotizadores hábeis. Induzida
pela sugestão, pessoas suscetíveis
podem acreditar serem Napoleão
Bonaparte, ou acreditar que mordem uma maçã, quando na verdade

estão mordendo uma cebola. Elas
podem aceitar quaisquer sugestões,
por mais falsas que sejam. Tendo
aceito, reagem de acordo com natureza da sugestão recebida. Lembrese, porém, de que a sugestão não
pode impor-se à mente subconsciente contra a vontade da mente
consciente.
Daqui pra frente é com você. Vai
acreditar que tudo dará certo, ou
permanecerá na crença do caos?
Henry Ford foi muito feliz quando disse “Se você pensa que pode ou
pensa que não pode de qualquer forma
você está certo.” Uma vez estabelecida
a crença sua tendência é se perpetuar.
(*) 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

A morte é uma transformação virtual
“Face às aflições da vida, gurus orientais sempre desejaram o fenômeno da morte, considerando-o mais como um
processo de libertação.”

Antonio Celso Mendes (*)

O

fato de que ninguém quer morrer
é uma forte indicação de que a vida
nunca quer ser interrompida,
sendo a morte apenas um evento relacionado com o término
funcional de nossos corpos. Por
sermos dotados de uma natureza transcendente, com características peculiares que vão além
do tempo e espaço, obtidas
através de nossa consciência e
espiritualidade, a garantia de
nossa imortalidade é inferida. O
corpo torna-se rígido, os ossos
secam, pois são feitos de matéria orgânica que sofre entropia,
como tudo no Universo. Porém,
nossa espiritualidade, sendo de
origem divina, é incorruptível.
A tradição histórica sempre
acreditou nessa realidade, como
extensamente registrado nos livros sagrados do Velho e Novo
Testamento. SÃO PAULO, na
Carta aos Romanos, expressa

em 8-11: "E, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
aquele que ressuscitou a Cristo
dentre os mortos também dará
vida a seus corpos mortais, por
meio do seu Espírito, que habita em vocês.". No Evangelho de
São João (4-23), JESUS, em diálogo com a Samaritana, declarou da seguinte maneira: "Deus
é Espírito, e importa que os que
o adoram o adorem em espírito
e em verdade."
O Espírito é um exemplo típico de virtualidade, um processo
de criatividade, racionalidade,
sentimento e liberdade que domina nossa subjetividade, confirmando, in concretu, a vida de
Deus em nós, e, portanto, nossa
natureza sobrenatural. O Livro
de Jó nos garante em 8.32: "Mas
é o espírito dentro do homem
que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-poderoso." Logo,
esse sopro de vida é o selo de

Deus em nossa existência que,
portanto, se torna imortal.
O profeta EZEQUIEL (cp. 37)
recebeu a mensagem do Senhor
Deus, em frente aos ossos secos: "Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei sair de
vossos sepulcros e porei meu
sopro em vós para que vivais".
Logo, a morte de nossos corpos
é apenas aparente, confirmando
nossa transcendência filial no
DEUS vivo.
Por outro lado, face às aflições da vida, gurus orientais
sempre desejaram o fenômeno
da morte, considerando-o mais
como um processo de libertação. Isto não é o que acontece
no interior da filosofia ocidental, que enxerga a morte como
uma perda pessoal, causando a
todos grande frustração. No entanto, como vimos, a aceitação
de nossa realidade espiritual é
um bálsamo de grande conforto em nossas vidas, sendo, po-

rém, acolhida apenas por quem
aceita a realidade do mundo
transcendental em sua realidade
etérea.
Apenas através da fé o ser
humano pode entender que a
morte não é um fato essencial,
mas representa a continuidade
da nossa existência em outras
dimensões espirituais, constituindo uma comunidade da almas perenes que continuamente
estão prontas em nos proteger,
como por exemplo as aparições
da Virgem Maria, em centenas
de locais privilegiados, nos fornecendo graças e milagres confirmados pela ciência.
O silêncio de Deus frente ao
sofrimento humano mostra que
Seu respeito pela autonomia
da criação é infinito, agindo de
uma forma virtual e indireta, de
acordo com as disposições de
Sua graça e os apelos de nossa
fé, e não cabe a nós tentar entender tais magnitudes. A humil-

dade aqui é essencial para nos
tornar dóceis às mensagens que
vêm do além, em um Universo
de muitas dimensões.
Em conclusão, admitir que a
morte é uma transformação virtual deve ser nossa atitude mais
coerente com a realidade complexa que nos cerca, abrindo
nossos corações contritos ao milagre de estarmos vivos para testemunhar tantas transformações,
pois aqueles que estão disponíveis na fé sentem que suas vidas
são nutridas pelo Espírito que
as cria. Como PASCAL afirma,
acreditar não é uma desvantagem, mas um crédito promissor
em nossas vidas fugazes.
(*) 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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comunicação

Campana superou a ditadura, o comunismo, as
incompreensões. Mas foi vencido pela covid
Foi poderoso, mas nunca ganhou dinheiro com seus projetos culturais, a Travessa dos Editores e as revistas Ideias e ETC.

T

estemunho sem medo
de errar que Fabio Campana teve dois grandes
amigos em sua vida curitibana, a partir de 1960, quando
aqui em Curitiba passou a morar:
Jamil Snege e Carlos Alberto Pessoa (Nego Pessoa). Com Pessoa
(e Luiz Carlos Zanoni) dividiu
uma casa e um amplo relacionamento fraterno em que não
faltaram os “emburramentos’
uns contra os outros, as brigas,
as disputas, estas muito centradas naqueles dias de solteirice
em torno de paixões comuns. A
mais forte delas, MGA, uma bela
e insinuante morena catarinense que preenchia os sonhos e
as disputas de atenções do trio.
Hoje, uma senhora internacional
e muito bem casada em França.
Mas o grande prêmio, a beldade,
foi levado temporariamente por
Jamil. Ninguém vencia o Turco
quando ele colocava corpo e
alma num alvo.
Claro que Campana sempre
me incluiu na pequena relação
de seus amigos próximos, tanto que eu não faltava nos dias
em que ele e Denise Camargo,
a fiel companheira, abriam as
portas para generosos almoços
no casarão do Parque Tingui.
Tudo acompanhado pelos olhares inteligentes dos adolescentes Isabel e Rubens, os filhos. A
verdade é que o relacionamento
de Campana, Jamil e Pessoa era
o de almas poéticas, por vezes
irreverentes, incluindo um mundo em que “passeavam sílfides
nuas, em málidas noites”, como,
certa vez, definiu-me-o Pessoa
tal centro das amplas tertúlias
deles, universo da amada.
Reconheço que Pessoa foi
preciosista na definição, concessão rara, interessante, mas explicativa daqueles dias. Luiz Carlos
Cunha Zanoni, então jornalista
de primeiro universo, era o dono
da casa. Formavam um grupo, na
4

Fábio Campana morre aos 74 anos, vítima da Covid
Rubens Campana comunica à Coluna o falecimento de seu pai, o
jornalista Fábio Campana, às 19h30 deste sábado (29), no Hospital
Nossa Senhora das Graças. Ele tinha 74 anos.
Aroldo Murá G.Haygert

M

ais cedo,
às 15h30,
conforme
relatamos,
Rubens me telefonou
para falar da grande
batalha que o pai enfrentava no hospital.
Rubens Campana
chegou hoje, 29, de
manhã, a Curitiba, vindo de um longo voo de
Israel. Em uma objetiva mensagem, “em
consideração a você,
um dos melhores amigo do pai”, para falar
do calvário pelo qual
Fábio Campana passava.
O trio dos que mais
amam Campana está Fábio Campana
reunido em torno do
jornalista e escritor:
Denise Camargo, sua companheira de dezenas de
anos, mãe de Rubens e Isabel (que ainda não pode
vir a Curitiba, vive em Quito, no Equador).
Rubens, exercendo função consular hoje em Israel, Tel-Aviv, é, junto com Isabel – e agora o neto,
Antonio, filho dela e Lucas, o mais expressivo orgulho de Fábio.
Logo que chegou a Curitiba, hoje de manhã, Rubens, junto da mãe, foi conversar com o corpo médico que atendia o pai.
Fábio, 74, havia sido vacinado – as duas doses
do Coronac -, mesmo assim foi infectado pela Co-

vanguarda da cidade, antecipando com suas falas e escritos, um
universo de mudanças que logo
chegaria. Eram um tanto iconoclastas para aqueles dias, numa
cidade provinciana (mesmeri-
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vid, quadro que ele tentou esconder por algumas horas, como era
de seu feitio quando
se tratava de sua saúde. Teve infarto, mas
isso não foi o causador
desse amplo quadro
de incertezas, segundo
Rubens. “O que pegou
mesmo foi o Coronavírus”, comentou.
Fabio Campana era
um jornalista profissional a quem o Paraná
identificava como um
essencial porta-voz do
dia a dia do Estado e
sua gente. Alguém que
enfeixou a capacidade
rara de fazer da comunicação diária um exercício de inteligência,
bordando o fato com
interpretação que não dispensava o fundo olhar do
psicólogo social. Isso tudo acompanhado da alma
do poeta e do romancista que ousava envolver-se
com a História para trabalhar seus magistrais personagens. Caso do Cabeza de Vaca. E da História
colhia momentos magistrais.
De minha parte, Paz e Bem ao amigo que se foi, à
Denise, ao Rubens, Isabel e ao pequeno Antonio, o
neto, este a mais gritante das paixões do “Barba”.
NB: sou grato à jornalista Isabel França, amiga
de Fábio e sua família, que me foi colocando a par
dessa “travessia do Jordão”, desde sexta-feira.

zada pelas mensagens do padre
Emir na televisão) e na qual eles
eram mais ou menos vistos como
raridades intelectuais.
No começo dos 1960s o grupo não só esquadrinhava Ferlin-

ghetti e Salinger, Roth, Guimarães Rosa, com passagens por
Freud, Breuer, Stekel, como era
capaz de conseguir se aproximar
de Dalton Trevisan e captar o essencial do contista, sabidamente

uma barreira de ferro a contatos
humanos. Muitas vezes fiquei só
sorvendo horas de inteligência,
quando Campana, Jamil e Pessoa
se enfrentavam na defesa de pontos de vistas divergentes. Nessas
“disputatios” Jamil, vivendo uma
fase de espiritualidade, tentava
explicar visões de seres de outro mundo, isto na casa em que
morava, no Rebouças, com a primeira esposa, Luiza. Campana e
Pessoa se diziam materialistas.
Mas raramente encontrei
gente mais espiritualizada do
que eles, do ponto de vista de
entenderem uma dimensão
transcendental (não obra do
acaso), que existe em cada ser
humana. Poetas não são materialistas; céticos, pode ser…
Religiosos? Há exceções, com
o Adélia Prado.

ESCOLHA O ÂNGULO

Rubens Campana, exausto
depois de dois dias de viagens
e trocas de aviões, vindo de Israel, me telefona às 15h30 min
de sábado, 29. Tinha estado,
desde manhã, com a mãe, Denise, no Hospital Nossa Senhora
das Graças, em conversa com os
médicos que assistiam o pai. O
quadro era irreversível, disse-me,
fato que confirmaria às 19h30,
em novo telefonema quando me
informou que o “Barba” acabara
de morrer.
– O senhor era um dos melhores amigos dele, exclamou
Rubens, ainda insone da longa
viagem de Tel-Aviv (onde é cônsul) a Curitiba.
No breve e triste contato, fico
sabendo que está apaixonado
pela Terra Santa, Jerusalém, em
particular. É muito fácil, e extremamente difícil, ao mesmo tempo, falar do amigo (Luiz) Fábio
Campana, 74. Com ele, quem
tivesse boa memória da Curitiba
da metade do século 20 em diante, tinha passaporte para juntos

comunicação
executarem deambulações do
conhecimento histórico do Paraná. E capacidade também de
esgrimir na área do Humanismo
era indispensável, pois os saberes de Campana se alimentavam
de reflexões que iam muito além
de seus conhecimentos enciclopédicos enormes.
Os parceiros teriam de exercitar exercícios de inteligência
pelo menos iguais aos dele…
Não havia raciocínios binares
com ele, quando se tratava de
definir gostos, posições políticas atuais, visão de Paraná,
imersão na história de seu estado em que, costuma me dizer,
“tive a honra de conviver com
dois dos homens mais valiosos
do Estado, o Jaime Lerner e o
Belmiro Valverde Jobim Castor…” Claro que seu panteão
de admirações contemplava
outros notáveis, como Ney
Braga, Wilson Martins, Norton
Macedo, Luiz Roberto Soares,
Jayme Canet Junior…
Chamo o testemunho do advogado e meu amigo Luiz Fernando Casagrande Pereira para
lembrar um encontro para sempre memorável que Campana
promoveu no endereço da Travessa dos Editores, há uns 12
anos, tendo como centro Jaime
e Belmiro, num jantar soberbamente montado por Márcia Tocafundo.
Fábio tinha uma espécie de reverência aos mais velhos, acho,
pois me colocou na mesa principal, ao lado dele e dos dois ícones homenageados. Fotos foram
feitas, são inéditas. Nenhuma
linha saiu daquele raríssimo ágape (como se diria antigamente).
Campana sabia separar o pessoal
do fato jornalístico.
O jantar foi nova oportunidade que tive de registrar momentos únicos. Os três prelecionaram sobre os mundos imediato
e mediato. Foram da política nacional ao cinema, das rachaduras na vida cultural paranaenses
à “cultura ornamental” que os
três condenavam de forma uníssona, mas indicavam como parte
saliente de um político “doente
pelo poder”, que passara pela
Prefeitura. Se tivesse gravado o
encontro, quantas declarações
históricas não teria registrado?
Lamento não poder recuperar
aquelas falas, particularmente
agora quando Lerner e Fábio
“resolveram partir”, com quatro
dias de diferença, rumo à outra
“Mansão”.

Aroldo Murá, Jamil Snege, Carlos Alberto (Nego) Pessôa e Fábio Campana. (Acervo)

AS LIÇÕES DO
“PRÍNCIPE”

“Nunca o vi recomendar Maquiavel. Mas o notável de Florença foi seu inspirador. Tenho
certeza. E dizendo isso tento ancorar minhas explicações sobre a
enorme capacidade de sedução
e controle do poder que Fábio
Campana exerceu na vida paranaense. Dificilmente alguém
escapava de seu poder de convencimento. Aníbal Khury não
escapou ao imã de Fábio. Dois
dos mais conhecidos governantes
que Campana serviu, foram Álvaro Dias e Roberto Requião (deste,
também na Prefeitura de Curitiba). Teve enorme influência em
suas administrações. E saiu também brigado com os dois.
No entanto, a bem da verdade, Fábio, desde a redemocratização do país, andou “costeando” os endereços da Prefeitura
de Curitiba, Assembleia Legislativa e Palácio Iguaçu. Os jornais,
as rádios, nada lhe era indiferente quando se tratasse de fincar
pontes e ser ator privilegiado
na vida pública. Importava-lhe
sobremaneira fincar suas opiniões, suas análises do mundo ao
derredor. Sabia fazer essencial,
necessário, gostava de ver sua
palavra como a de quem decreta
o “Ex-Chatedra”.
Curiosamente, até que, de forma indireta, incentivava naqueles
dias o apelido que lhe deram de
“Brujo”. Ou, como maldosamente uma figura do terceiro escalão
administrativa, “Macedinho”, o
apelidou: “El Diablo”. Não foi
um mero secretário de Imprensa de dois dos mais importantes

governadores que o Paraná teve.
Ele fez quase sempre o papel de
um “super-secretário”, expondose o menos possível como poderoso. Assim como agiu no controle do Marketing do Banestado
no nascedouro do Plano Real.
Os passos dados por Campana, fui descobrindo com o tempo
e a longa convivência com o amigo, tinham por epicentro, a figura
de Ignácio de Loyola, o fundador
dos Jesuítas, uma mistura de soldado e santo. A admiração pela
disciplina jesuítica era enorme.
Certa ocasião, chegou-me a citar
encontros com um jesuíta que era
bispo castrense (bispo para atender aos militares) do Paraguai. Por
horas, poderia falar das reduções
guaranis no Paraguai e Brasil. E
do Império dito “Comunista” que
os filhos de Ignácio montaram naquele país.
Inteligente como só ele, num
dia de bom humor, quando não
se queixava de dores provocadas
por artrose, ele saiu-se com essa:
– Só não consigo entender a ordem de obediência dos jesuítas,
que deveriam ‘obedecer como
um cadáver’. E cadáver obedece? Junto com o respeito a Ignácio de Loyola e sua Companhia
de Jesus, Campana guardava um
uma saudade enorme da missa
tridentina, aquela do “introibo
ad altare Dei”.
Gostava do ritual, do Mistério,
do toque de profundidade das
celebrações a que assistira quando criança com sua mãe, dona
Irene, uma fortaleza nos seus 97
anos, em Foz do Iguaçu. Gostava
do litúrgico, o teatro do sagrado.
Campana merece um livro que

mostre a vida e obra de alguém
que, sendo jornalista, teve mais
poder no estado do que se pode
explicar. Acho que a capacidade
de trabalho polimórfica de Campana justifica o fato de ele ter
amealhado tanta influência na
sociedade paranaense.
Isso, sem embargo de reconhecer, ao mesmo tempo, que,
se foi muito respeitado por muitos, teve uma multidão de opositores. Alguns, verdadeiros inimigos declarados, declaração
de guerra que nunca o abalou
nem o obrigou a ter segurança
pessoal. Inteligente, armazenava
informações guardadas nas profundezas sobre seus inimigos.
Uma vez, por exemplo, eu o
ouvi perguntar a um advogado:
– Qual é mesmo o nome daquele engenheiro de obras públicas
que construiu a carreira bilionária de alguns empreiteiros..?

O EDITOR

Quando fundou a revista
Ideias, Fábio convidou-me para
fazer parte do Conselho Editorial, em que fiquei até à parada
da publicação, tanto impressa
quanto eletrônica, este ano. Santo ou “demônio” a ser exorcizado? – perguntam-me amigos sobre Campana.
Eu respondo com a certeza de
que convivi e fui amigo próximo
de um tipo altruísta, capaz de
se endividar, vender patrimônio
(como fez com uma bela mansão no Alto da Rua XV), gastar os
melhores dias de sua mocidade
em torno de projetos que ajudaram a saciar a fome cultural de
milhares de paranaense.

Isso se deu em duas linhas
de ação de Campana: a Travessa dos Editores, em que alocou
recursos a fundo perdido (isso
mesmo), publicando revistas e
livros que têm lugar consolidado no inventário da intelligentsia
paranaense.
Nunca ganhou dinheiro, nem
com a revista Ideias, nem com os livros, alguns deles preciosidades que
amigos como Márcio Renato dos
Santos ajudaram a editar. Na minha
opinião, a maior obra de Campana
na esfera cultural foi a revista ETC,
de curta duração, não mais de dois
anos, no final dos 1990.
A revista, uma aula de bom
gosto gráfico, era uma Oferenda
à inteligência, com contos, reportagens, críticas, em que artes
plásticas e cinema submetiam-se
ao escrutínio de colaboradores
especializados, gente de vanguarda. Na editora Rubens, hoje
diplomata servindo em Israel,
atuou como editor, muitas vezes
ao lado da escritora e poeta de
enorme potência, a Isabel, dois
frutos que caíram pertos da árvore (Denise-Campana).
Poderia passar horas escrevendo sobre Fábio Campana. Teria
de falar do homem que passou
pelas masmorras do Cenimar, na
Ditadura, pelo menos duas vezes. Prefiro parar aqui.
Sem deixar de observar que o
vídeo que acompanha este texto
o Fábio Campana gravou a pedido de minha filha do coração
(sobrinha e afilhada), Marcelle
de Cerjat Duarte. É uma mensagem que ele fez questão (o
trabalho já estava finalizado) de
gravar. Foi pelos meus 80 anos,
em julho de 2020. Esse testemunhal é encontrável no youtube
(http://www.aroldomura.com.br/
wp-content/uploads/2021/05/Fabio-Campana-Professor-Aroldo.
mp4?_=1), contendo mensagens
de uma centena de amigos.
Esse milagre tecnológico, o
vídeo, nos garante um momento de reencontro com Campana,
uma raridade paranaense, uma
espécie de “escrivão da frota”
do século 20 e dos 20 anos deste imprevisível século marcado
pela peste da Covid. Perdemos,
enfim, aquele que poderia ainda
nos oferecer amplos exercícios
de inteligência nestes “dies irae”.
Dias em que a vacina, como
aquela que vacinou Fábio (e eu
também) não foi eficiente para
barrar-lhe o coronavírus. Tempos estranhos, em que imunizantes não mais imunizam…
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Jaime Lerner em suas muitas iluminações
Aroldo Murá G.Haygert

S

ão 9h25 min deste dia
27, quinta-feira. Há uma
hora morreu Jaime Lerner. Sou tentado a ficar
quieto, revivendo momentos
em que vivi com o amigo e sua
inigualável Fani, que morreu
em 2009. Jornalista habituado a
escrever obituários desde 1960,
acabo optando por deixar o coração falar, fiel à verdade dos
fatos. Não me reprimo, a fraternidade se impõe neste testemunho. Isto é essencial.
Vou apontando, sem preocupações cronológicas, alguns
momentos muito salientes que
tive com Lerner. O primeiro deles quando Aramis Millarch me
o apresentou no começo dos
anos 1960, JL recém chegado da
França, onde estudara urbanismo. O primeiro aperto de mãos
foi ali na José Loureiro, edifício
Mauá, onde funcionava o antigo
Canal 6, TV Paraná, térreo.
Eu participava do programa
“Dreher Convida”, de Dino Almeida, ao lado de Vinicius Coelho e Adalgiza Portugal. Com

cenários pintados quase na hora
por Juarez Machado. Eu o entrevistei, eram tempos em que nem
se sonhava com TI e mesmo précomunicação via satélites. (Depois ele seria, em 1964, escolhido para presidir o IPPUC). No
estúdio do Canal 6, quase tudo
se improvisava. “Aqui só faltam
focas amestradas”, disse, baixinho, fora do ar, JL expondo sua
criatividade cortante no “senso”
de humor, marca da inteligência
que ele tinha. Nisso era ímpar.
No mesmo programa, um dos
personagens era Juanita Castro,
irmã de Fidel, e o parapsicólogo
Padre Quevedo – um espetáculo à parte, daí a miscelânea por
ele observada…
Outro momento inesquecível
para mim, nesse inventário afetivo, foi nosso encontro em meu
apartamento em 1971– Edifício
Asa -, onde Gilberto Ricardo
dos Santos e eu nos reunimos
para escrever o perfil biográfico
de Lerner, que acabara de ser
escolhido prefeito de Curitiba.
Horas depois o encontraria no

Lerner em depoimento ao Encontros do Araguaia em 2017. (Foto: Annelize Tozetto)

edifício Hauer, na Praça Osório, escritório do novo prefeito
a ser empossado. Com ele estavam Fani e a pequena Ilana. Ali,

sem mais palavras, selamos uma
amizade ao estilo de antigamente, sólida, à prova de borrascas.
O discurso de posse, se bem me

Jaime Lerner, um revolucionário
Hoje, 27, 8h30 min, morreu Jaime Lerner, aos 83 anos, no Hospital Evangélico Mackenzie, onde
estava internado desde sexta-feira
passada. Era assistido pelas filhas,
Ilana e Andrea, esta tendo vindo
de Nova Iorque, onde mora, no
final da semana. Lerner vinha se
submetendo a intenso tratamento
para problemas renais, há meses.
Fazia hemodiálise em casa, todos
os dias, depois de ter passado por
semanas fazendo o mesmo procedimento em hospital.
O desaparecimento do paranaense que ganhou enorme projeção internacional (ninguém o superou nisso no Estado) sua obra
maior foi a revolução urbana que
implantou em Curitiba a partir de
1971. Correu o mundo, e fez com
que Lerner fosse apontado como
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um dos 10 pensadores do século
20 pela revista Time. Recomendo
aos leitores apreciação do artigo
sobre Lerner publicado hoje por
Franco Iacomini, no jornal Plural
(também pode ser lida próxima
página).

MINHA VISÃO, MEU
TESTEMUNHO

Maria Inês, Euclides Scalco, Marassi, Borsari Neto, Aroldo, Monica e
Antonio Poloni comemoraando os 80 anos de Lerner
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Logo que possível, enfocarei
a vida e obra de Lerner a partir
de meu ângulo que, embora jornalístico, será sempre marcado
pela longa amizade que com ele
e Fani Mantive, desde os anos
1970. Será um olhar pintado de
afeto e admiração. Mas absolutamente veraz no traçar um perfil,
rápido que seja, de quem, junto
com Ney Braga, foi o modernizador do Paraná.

lembro, foi obra do Luiz Carlos
Cunha Zanoni.
Os “momentuns” com Lerner se sucedem. Lembro de
alguns deles eu sendo obrigado, por obediência à verdade,
a defender Jaime e sua equipe
de ataques grosseiros, como os
partidos de veículos que mancheteavam, a partir de 1974,
“Vermelhão mata mais um”.
Eram dias de enorme repercussão da mídia impressa.
No caso, “vermelhão era o
ônibus expresso que, por sinal,
Julio Zaruch, Celso Nascimento,
eu e Almir Feijó, acompanhando
Rafael Dely, fomos testemunhar
a entrega dos primeiros ônibus
expresso montado por indústria
local, em Caxias do Sul.

NOS 80 ANOS DE
LERNER

Há quatro anos, fui convidado pelas filhas e parte do “staff”
do Instituto Jaime Lerner para
festejar, em dezembro, lá na
Rua Bom Jesus, Cabral, os 80
anos do urbanista que acabou

URBANISMO

Jaime Lerner com Fani Lerner e as filhas Andrea e Ilana Lerner. Foto de 2009.

sendo a melhor encarnação
de uma Curitiba que, na verdade, foi por ele recriada. Afinal, o orgulho de ser curitibano
é franquia de Lerner, nasceu
com certidão “expedida” por
ele e seu grupo mais imediato
de colaboradores- Rafael Dely,
Lubomir Ficinski, Angel, Cassio
Taniguchi, Carlos Eduardo Ceneviva.
Esse timão, com outros craques, uma usina de ideias, tirou de Curitiba a triste marca
– “aldeia sinistra”-, maldosamente assim chamada a Cidade nos dias antes de JL. A celebração dos 80 anos de Lerner,
quatro anos atrás, foi uma boa
“hora da saudade”, com Abrão
Assad tocando harmônica, Ilana e Andrea de “hostess” do
encontro em que não faltaram
companheiros de mocidade,
como Maurício Schulman e
Salomão Soifer, e outros amigos de tantas jornadas, como
Euclides Scalco, sentado ao
lado do ícone aniversariante,
João Elísio…
Carlos Marassi, Maí Nascimento Mendonça, Maria Inês,
Dante Mendonça, a irmã Clarita
e Henrique Naigeboren, o sobrinho Henrique Naigeboren,Maria
Elisa Paciornik e Martha Schulman, Julio Lerner e outros irmãos de JL, Constantino Viaro,
Francisco Borsari Neto…Saí
cedo. Deiró captou, depois, esse
evento para todo memorável.
Mas a celebração foi até tarde da noite, com direito a pitadas de “savoire dire” de alguns
dos mais diletos de Jaime, como

Gerson Guelmann e o “polaco”
Jaime Lechinski, este o codificador do pensamento do homem
da acupuntura urbana; é o Lerner que divide com Ney Braga
o justo título de “modernizador
do Paraná”.
Lerner foi também modernizador porque, se Ney organizou o Estado, unificando-o por
rodovias, sistema telefônico,
eletricidade, banco de fomento, e sob a orientação de padre
Lebret, Jaime lançou Curitiba/ e
Paraná ao mundo. E o fez com
sua usina de inovações. Com
isso foi fiel à sua natureza, à
sua herança étnica judaica. Foi
nosso melhor mascate da cidade, atraindo para Curitiba atenções da mídia mundial. É só
visitar arquivos para confirmar

GOVERNADORES: Irrepetível e histórico momento: em comemoração na casa de Leonardo
Petrelli, anos 1990, reunião de Álvaro Dias, Ney Braga, Jaime Lerner, Paulo Pimentel, Emílio
Gomes e João Elísio Ferraz de Campos.

o que registro. Quem tem memória da cidade no século 20
não precisa de arquivos…
Com orgulho, tenho de citar
a mensagem que Jaime me mandou pelos meus 80 anos. Gravou um depoimento em vídeo
para minha afilhada e sobrinha
Marcelle de Cerjat Duarte em
julho de 2020. Está no Youtube.
A fala já deixava visível que o
homem ao qual a revista Time
classificara de um dos pensadores 100 líderes do século 20, estava com a saúde abalada.
Apontou-me, no vídeo, como
alguém de importante na vida
de Curitiba, uma licença de exageros que amigos se concedem.
Antes, dois anos antes, Lerner
dera, em minha casa, um longo depoimento sobre sua vida,

obras, crenças, definições, amizades, para o meu futuro livro
“Encontros do Araguaia”, que
foi todo gravado por Wasyl Stuparik, dono de raro acervo de
depoimentos de paranaenses
notáveis.

GUERRAS
NECESSÁRIAS

Jaime Lerner sempre foi homem de paz e bem. O que não
quer dizer que a revolução urbana que promoveu em Curitiba, lançando a cidade no olhar
do mundo, tenha sido pacífica.
Por exemplo, o fechamento da
Rua XV foi importante, sobretudo por marcar uma definição do
urbanista no seu brado de guerra ao automóvel.
Esse “profeta” de realidades

que se tornariam obrigatórias na
agenda universal anos depois –
como limitar a presença do automóvel nas cidades – contrariava
tudo o que estava estabelecido,
de amplo uso dos carros.
A valorização do transporte
de massa, com a implantação
do sistema trinário – duas vias
expressas e uma via com canaletas, para os ônibus-, foi uma
batalha que deu frutos, internacionalizando o BRT, que passou
a ser adotado em cidades do
porte de Seul, por exemplo.
Eu me lembro bem da entrevista que lá pelos 1973,
Jaime nos deu a jornal Voz do
Paraná, no espaço Roda Viva,
que Maí Nascimento tão bem
cuidou. JL falou para Roaldo
Koehler, Maí, Jamil Snege e
eu, conforme registra Diego
Antonelli em seu livro “Jornal
Voz do Paraná – uma história
de Resistência”. Na ocasião,
mostrou que era um administrador de preocupações sociais, ao contrário do que seus
adversários apregoavam. Por
isso, indagava, se não seria,
porventura, interesse social, o
advogar um plano diretor que
oferecesse trabalho perto das
casas dos empregados?

VERDE E OS
RECICLÁVEIS

Aroldo Murá com Jaime Lerner e o escritor David Belmiro da Silva

Nos anos 1970, no Brasil
estavam estabelecendo divisas os chamados ecochatos, os
exagerados defensores do meio
ambiente. Jaime prometia, naqueles dias, transformar Curitiba numa exemplar capital ecoUNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ | JUNHO 2021 | 9
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Lerner, à direita, em 1969, como presidente do Ippuc. (Foto: Gerência de Patrimônio Histórico
de Maringá)

lógica. E assim o fez, a começar
pela arborização das ruas da
cidade. Talvez tenham ocorrido
certos excessos de verde, como
no bairro Água Verde. Mas é
melhor a abundância que…
Com a promessa de “Capital
Ecológica” vieram os parques,
Tingui, Tanguá, São Lourenço, Parque Iguaçu, Barreirinha,
Jardim Zoológico. Por falar em
ecologia, sou obrigado a registrar, como o fiz recentemente
neste site, que Lerner foi o inventor, uma de suas melhores ações
ecológicas, o “câmbio verde”,
implantado nos anos 1980/90
na Prefeitura. O programa previa a troca de recicláveis por
frutas, verduras, alimentos. Não
sei se seu ex-pupilo o mantém
na Curitiba de hoje.
O que sei é que jornalões,
como o Estadão, citam que o
modelo (e dão crédito a Curitiba) está sendo adotado por

cidades paulistas, a começar
por Santo André. Gerson Guelmann pode depor sobre essa
área renovadora que incluiu
outro programa surpreendente
para os anos 80: “O Lixo que
não é lixo”. Foi quando Curitiba também inaugurou no Brasil
a ampla campanha, permanente, de reciclagem doméstica,
no comércio e indústria de
lixo reciclável. Coleta por caminhões especiais. E depois,
como esquecer que preocupações sociais fizeram-no criar,
com Fani, o vale-creche, compra de vagas em creches por
empresários.

CINEMA E O SHEOL

Um curioso, que nunca negou
suas raízes fincadas em Abrão,
Isaac e Jacó, Jaime era sobretudo um bom ouvinte, marca
dos inteligentes. Uma vez, por
exemplo, numa festa na casa de

sua cunhada Ester Proveller, me
sabatinou sobre realidades do
Antigo Testamento. Uma delas,
lembro bem, pediu-me que lhe
explicasse sobre o Hades, e o
Sheol (Xeol?). E lá fui eu fazer
exegese de definições judaicas.
Tinha orgulho dos pais, seu Felix e dona Elza. Ao lado do pai,
trabalhou como balconista na
casa de armarinhos da família,
na Rua Barão do Rio Branco.
Lá, uma de suas funções era
ajudar os colonos que desembarcavam da Rodoviária, a provar sapatos. Um exercício de
humildade para o moço que
cursava Engenharia na UFPR ao
lado de amigos como Segismundo Morgenstern. Nesse exercício
de memória, me lembro bem do
dia em que me telefonou – eu
editava o DP Domingo, no Diário do Paraná -, convidando-se
para ser conselheiro da Fundação Cultural de Curitiba, em

Dock-dock: projeto de Jaime Lerner para veículo elétrico ecológico. Um dos últimos inventos
mostrados ao público.
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Jaime Lerner com Burle Marx. (Foto divulgação Instituto Jaime Lerner)

1972, e que iria inicialmente
funcionar numa casa na Praça
N.S.da Gloria.
O time de conselheiros refletia o espírito ordenado e
democrático de Lerner, que
sabia viver com gentes e opiniões diversos: O genetiscista
Newton Freire-Maia, o médico Jaime Guelmann, professor
Schwab (especialista em MPB),
professor Labatut, Eduardo Rocha Virmond. Jaime era assim,
múltiplo, aberto ao diálogo,
disposto sempre a apostar em
renovações. Na sua segunda
administração como governador do estado, por exemplo, escolheu Ney Leprevost para seu
secretário de Esporte e Turismo.
O moço tinha 25 anos.
Assim como nunca deixou de
responder a adversários que o
acusavam de proteger às montadoras com benefícios fiscais,
decisão que não apenas trouxe

BRT: Traporte urbanno em canaletas exclusivas

a Renault para o Paraná, como
transformou o estado num pólo
automobilístico com centenas
de fornecedores que aqui se estabeleceram.
Do Jaime Lerner que o Anjo
da Morte agora levou, ficam
muitas certezas e agradecimentos da cidadania. Para mim,
uma lembrança forte do amigo
era seu amor ao cinema, o que
o ele projetou em marcas concretas, como a criação da Cinemateca de Curitiba. Alguns
filmes cheguei a assistir junto
com o casal, como “Madre Joana dos Anjos”, um clássico do
cinema polonês, que um dia O
Chico Alves do Santos resolveu
projetar em minha casa. Não,
digo por antecipação aos críticos desse transbordar de recordações, que “Jaime Lerner não
inventou a Aurora Boreal”. Mas
andou perto. Biógrafgos a postos, pois.

URBANISMO

Jaime Lerner, o arquiteto de Curitiba
Em três mandatos como prefeito, urbanista criou uma imagem para a capital que correu o
mundo; invenções incluem calçadão da XV, Barigui, Rua 24 Horas, o Paiol e quantas coisas mais...
Por Franco Iacomini – (Do Plural) (*)

O

ex-governador e exprefeito de Curitiba
Jaime Lerner, de 83
anos, morreu no dia
27 de maio, no Hospital Evangélico Mackenzie, onde estava
internado desde sexta-feira (21),
para tratar de uma infecção renal. Lerner estava com saúde
frágil desde o fim do ano passado, quando foi submetido a uma
cirurgia de apêndice. Em março,
teve Covid, mas teve sintomas
leves e recuperou-se.
Jaime Lerner foi prefeito
de Curitiba por três mandatos
(1971-75, 1979-84 e 198992) e governador do Paraná de
1995 a 2002. Na capital, é reverenciado como o planejador
brilhante, criador de muitos dos
parques da cidade, do sistema
de transporte que serve de modelo para metrópoles mundo
afora, da Rua das Flores e de
locais emblemáticas como Teatro do Paiol e Pedreira Paulo
Leminski. No Estado, é lembrado como criador do anel de integração que levou à cobrança
de caros pedágios em rodovias
federais no Paraná, pela tentativa de privatizar a Copel e pela
atração dos investimentos de
montadoras de automóveis.
Lerner foi líder de um grupo de profissionais que mudou

a cara da capital paranaense e
deu uma extraordinária contribuição ao planejamento urbano
em todo o mundo. Foi o rosto
político e o organizador de um
trabalho que contou com a colaboração de talentos como Rafael Dely (arquiteto, 1939-2008),
Nicolau Kluppel (engenheiro,
1930-2016), Lubomir Ficinski
Dunin (arquiteto, 1929-2017) e
Carlos Eduardo Ceneviva (arquiteto, 1938-2020), para citar apenas os que já se foram.
O ponto de encontro do grupo
foi o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba
(Ippuc), incubadora de ideias que
surgiu nos anos 1960 e que teve
o engenheiro e arquiteto Jaime
Lerner como seu primeiro presidente, a partir de dezembro de
1965. Recém-casado – ele e Fani
se uniram em 1964 e se mantiveram juntos até a morte dela, em
maio de 2009 – e com 28 anos,
Lerner assumiu o comando da repartição em que foram gestados
muitos dos modelos que viriam
a tornar Curitiba conhecida pela
inovação na gestão urbana. A
experiência foi ampliada quando ele foi nomeado prefeito, em
1971, pelo governador Haroldo
Leon Peres. À época, os dirigentes municipais não eram eleitos,
mas indicados e referendados

Calçadão no centro Curitiba. (Foto: LINIA FARIA)

Jaime Lerner (Foto: The International Transport Forum/Flickr)

pelo governo federal.
À frente de uma equipe que
incluía diversos profissionais de
esquerda, Lerner dizia não saber
por quanto tempo poderia trabalhar sem sofrer algum tipo de
represália. Por isso agiu de forma
rápida, produzindo transformações intensas em pouco tempo.
Nesse sentido, é significativa
a criação do calçadão da Avenida Luiz Xavier, no Centro da cidade. As ruas foram interditadas
em um fim de semana e toda a
obra foi feita em 48 horas, em
1972, para evitar que as reclamações de comerciantes da região impedissem sua realização.
As queixas vieram, mas em pouco tempo o calçadão tornou-se
ponto turístico, permitindo inclusive a expansão do calça-

mento. Ganhou o nome não
oficial de Rua das Flores, designação antiga do local no século
19, reavivada pela presença de
quiosques de floriculturas e por
floreiras nas calçadas.
Lerner mostrou-se um adversário da livre circulação de
automóveis, um paradigma da
mobilidade até então. Em vez
de avenidas largas para os automóveis – marca registrada de
Brasília, por exemplo –, defendia a circulação a pé. “O carro
é o cigarro do futuro”, disse, em
entrevista ao diário espanhol El
País, em 2018. “Vai desaparecer em quase todas as partes. Se
é preciso continuar fabricando
carros para gerar empregos, será
para viagens e lazer, não para as
cidades. Não há futuro urbano

Jardim Botânico, marco do embelezamento da cidade

se a cidade depende de veículos
particulares.”
Por isso a ênfase de Curitiba
tem sido, desde os anos 1970,
para o transporte urbano. Primeiro com os corredores exclusivos para ônibus expressos, a
partir de 1974. A capacidade do
sistema foi sendo ampliada com
novos terminais, ônibus articulados e biarticulados e novas
linhas, como os interbairros e os
ligeirinhos.
Outra marca das gestões de
Lerner foi a capacidade de transformar áreas potencialmente complicadas em espaços privilegiados.
Foi assim que um lago concebido
para contenção de enchentes se
tornou o Parque Barigui. Lerner
e membros de sua equipe costumavam contar com gosto a forma como apresentaram o projeto
para as autoridades financiadoras
do governo federal como se fosse
um simples projeto sanitário. O
paisagismo que fez dele o parque
preferido dos curitibanos veio na
sequência.
Obras como essa moldaram
a maneira como o próprio curitibano vê a cidade. “Transformar
cidades não tem a ver somente
com as suas características físicas, mas também com psicologia, cultura e muitos outros
fatores”, escreveu o urbanista
dinamarquês Jan Ghel na apresentação da edição americana
de “Acupuntura urbana”, coletânea de apontamentos de Lerner
sobre experiências de planejamento das cidades.
Nascido na confluência de
culturas, filho de imigrantes judeus poloneses, criado na rua
Barão do Rio Branco, formado
em Engenharia (1961) e Arquitetura (1964) pela UFPR, Lerner
foi o tradutor dessa Curitiba.
(*) FRANCO IACOMINI, do Plural para
Coluna do Aroldo Murá (maio 27, 2021)
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Gnoato:
pensador e crítico
da arquitetura
paranaense

O arquiteto, que coloca a ética e valores
da doutrina cristã em suas opiniões,
prega: “Está na hora de o planejamento
urbano abrir espaço para os jovens…
E propõe que o urbanista se volte para
novas realidades, adotando, por exemplo,
a “gentileza urbana”.
Aroldo Murá G. Haygert

S

alvador Gnoato, 71, é
um raro quadro da arquitetura
paranaense,
não só pela maneira
“low profile” com que executa
seu trabalho de alta expressão;
mas sobretudo porque há anos
pontifica na PUCPR, onde é
professor da cadeira do Pensamento Crítico da arquitetura do
Paraná. Vem formando gerações
de novos profissionais.
Como analista da arquitetura,
PhD na área, não quer dizer que
o educador não esteja na linha
de frente da arte arquitetônica,
no seu dia a dia. Seu escritório,
12

o portfólio de sua obras, além
dos livros que escreveu sobre o
tema o colocam em posição privilegiada. Quase única.
E tudo sob a acolhida do segundo Curso de Arquitetura e
Urbanismo a ser criado no Paraná, o da PUCPR. Acompanhe a
entrevista que fiz com Salvador
Gnoato. Ele não esconde uma
opinião forte: “Está na hora de
instituições de planejamento
urbano de Curitiba abrirem espaço para as novas gerações…”
Caso, então, do IPPUC.
AM: Você é bom analista da
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cidade de Curitiba. Por isto,
pergunta-se: a cidade está seguindo corretamente as propostas do Plano Preliminar de
1965?
R) Em 1965 o arquiteto paulista Jorge Wilheim, contratado
pela empresa Serete, apresentou
um Plano Preliminar de Urbanismo que em seguida foi amplamente debatido pela equipe
local de arquitetos, engenheiros
e funcionários da prefeitura no
escritório Forte-Gandolfi.
Entre seus principais conceitos destacam-se: um plano
aberto com acompanhamento

contínuo através da criação do
IPPUC; uma proposta de adensamento vertical ao longo de Eixos Estruturais acompanhando o
crescimento natural da cidade; e
uma visão humanista valorizando o Centro Histórico, o pedestre e a identidade da cidade.
A partir de 1971, contando
com uma equipe coesa e amadurecida, Jaime Lerner colocou
em prática o novo Plano, cujas
principais ações foram a criação
do calçadão da Rua XV e início
da implantação do Bus Rapid
Transport – BRT, reconhecido
mais tarde pelo Banco Mundial

como uma criação curitibana.
Consolidado como Plano de
Curitiba, passados quase sessenta anos, suas premissas originais, continuamente ampliadas e atualizadas, permanecem
inalteradas em sua essência.

É HORA DOS
NOVOS…

AM: Se você estivesse no
IPPUC, que linhas mês-tras indicaria para a chamada “Sorbonne do Juvevê”?
R) Esta fama se deve à ferrenha defesa do Plano de Curitiba no momento de sua im-

momentos únicos
sempre com baixa velocidade,
como já vem acontecendo nas
vias centrais de Curitiba.
Um grande investimento em
infraestrutura, de modo colocar
no subsolo a imensa rede de cabos presente na cidade, despoluiria a paisagem urbana, além
de possibilitar mais segurança
para a população.
Precisamos de mais “acupuntura urbana”, com intervenções
pontuais de aprimoramento do
desenho urbano, uma vez que
a estrutura da cidade já está
consolidada. Teremos também
novas configurações arquitetônicas advindas do trabalho em
home office alinhadas com novas alternativas de mobilidade
urbana.

MANTENDO
FIDELIDADE

plantação nos anos 1970, que
contava com a participação
dos mais atuantes arquitetos da
cidade. Naquela ocasião, eu fiz
um estágio como estudante no
IPPUC.
Como o Plano de Curitiba está
consolidado e a cidade possui
um expressivo número de profissionais com múltiplas visões,
já estava mais do que na hora
de uma nova geração participar
no desenho urbano da cidade,
contando com maior abertura e
debate do IPPUC com a sociedade.
AM: Ousadia em urbanismo
comporta, em Curitiba, planejar
o futuro, rompendo com barreiras e cculturas, como foi feito
a partir de 1971? Cite exemplo

dessa ousadia necessária.
R) Desenvolver o plano de
Jorge Wilheim, se contrapondo
ao Plano Agache e sua visão
tardia de urbanismo francês,
Curitiba “pulou” os conceitos
do Plano Piloto de Brasília. Jaime Lerner, Lubomir Ficinski e
Rafael Dely acompanharam o
momento de vanguarda europeu dos anos 1960 de valorização do centro histórico aliado a
um desenvolvimento urbano de
reconhecimento dos traçados
originais das cidades existentes.
Importantes também foram as
críticas da ativista norte-americana Jane Jacobs, salientando
que uma cidade viva e atraente deve permitir que suas ruas
atendam a usos habitacionais
e comerciais nas diversas horas

do dia e durante toda semana,
destinadas para diferentes classes sociais.

VIVE-SE OUTRA
REALIDADE

E prossegue Gnoato respondendo à pergunta como entende ser “ousadia necessária” da
Curitiba de hoje: – Neste início
de século XXI, estamos vivendo
outro contexto cultural, com
enfoque na sustentabilidade,
no uso de tecnologia digital e
em novas alternativas de mobilidade. Além de ampliar as
áreas verdes e os espaços públicos para pedestres, poderíamos
desenvolver um processo de
“gentileza urbana”, um civilizado convívio entre automóveis
e outros meios de circulação,

AM: Como descreve sua atuação profissional?
R) Estou me dedicando à linha
de ação que desenvolvo desde
minha formatura em 1977.
As “casas irmãs” de Fausto
de Melo Correa e Ivo Zagonel
Junior, junto com a Sede Administrativa da Sanepar, possuem
uma influência “brutalista” advinda de meus professores da
UFPR, conhecidos como “Grupo do Paraná”, em função da
fama em suas conquistas em
concursos nacionais de arquitetura. Outros projetos, como
o Anexo da Sede da Celepar e
o Cenáculo Arquidiocesano no
Largo da Ordem, apresentam
outra linguagem, sempre com
a preocupação do contexto
urbano e uso correto dos materiais. Também em Curitiba
elaborei o restauro e retrofit do
Palácio da Justiça no Centro
Cívico, cujo projeto original
de Sergio Rodrigues compõe o
acervo da Arquitetura Moderna Brasileira.

AM: Sua escolha pelo magistério na PUCPR, de que forma
se deu e como define essa ação?
Quais os frutos mais salientes
da escola de arquitetura da PUCPR?
R) Aliando sólida cultura
humanista com ética cristã, desenvolvi meu interesse por artes
plásticas e arquitetura, de modo
que quando entrei na faculdade
já conhecia Le Corbusier, Lucio
Costa e Oscar Niemeyer.
Comecei a dar aula na PUCPR em 1986 e, sem deixar de
projetar e lecionar, nos anos
1990 fiz mestrado e doutorado
na USP-São Paulo, onde conheci Abrahão Sanovicz, Carlos Lemos, Ciro Pirondi, Joaquim Guedes, Julio Katinsky, Paulo Bruna
e outros mestres paulistas.
Tive a oportunidade de ser
o responsável local pelo Mestrado em Arquitetura realizado
em convênio com a UFRGS, coordenado por Edson Mahfuz e
Carlos Eduardo Comas, quando
foram produzidas inúmeras dissertações sobre arquitetura no
Paraná. Em 2005 passei a coordenar o Docomomo Núcleo
Paraná, uma ONG destinada à
conservação e documentação
da arquitetura do Movimento
Moderno.
Em 2013, junto com Ruth
Verde Zein, organizei na PUCPR
o X Seminário DOCOMOMO
Brasil: Arquitetura Moderna e
Internacional – conexões brutalistas, que contou com a participação de mais de cem trabalhos
científicos, além da presença de
palestrantes internacionais, incluindo Barry Bergdoll, curador
de arquitetura do Museu de Arte
de Nova Iorque – MOMA.
O Curso de Arquitetura e
Urbanismo da PUCPR, o segundo instalado no Paraná,
formou uma nova geração de
arquitetos em Curitiba, como

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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momentos únicos

o escritório Baggio Schiavon,
autores de dezenas de edifícios
na cidade, e Marcos Bertoldi,
responsável por casas modernistas com ampla divulgação
internacional.

PATRIMÔNIO
ARQUITETÔNICO

AM: Se tivesse de recomendar o tombamento de patrimônio arquitetônico do Paraná,
quais citaria?
R) Recentemente o IPHAN
reconheceu como patrimônio
nacional a antiga Rodoviária
de Londrina de autoria de João
Batista Vilanova Artigas, curitibano de nascimento e principal mentor da Escola Paulista.
A Catedral de Maringá poderia
passar por um processo de tombamento pelo Patrimônio Estadual.
Poderiam também estar preservados em Curitiba o Instituto
de Previdência do Estado – IPE,
o edifício da Telepar, a sede da
Acarpa/Emater e a Capela da
PUCPR. Em função das premissas do Plano de Curitiba, estão
sendo bem preservados inúmeros exemplares de sua ocupação histórica e, principalmente,
da arquitetura eclética, predominante na paisagem urbana até
a década de 1930. Precisamos
incluir na lista de Unidades de
Interesse de Preservação – UIP
mais alguns exemplares de casas modernistas.

quitetos e urbanistas brasileiros
da atualidade.
R) Com poucos dias de diferença, o Brasil perdeu dois
arquitetos expoentes internacionais: Paulo Mendes da Rocha e Jaime Lerner. Contudo,
novas gerações despontam no
cenário nacional, como Ângelo
Bucci, Álvaro Puntoni e Marcelo Ferraz, continuadores da
Escola Paulista; Marcio Kogan
e Isay Weinfeld em São Paulo;
o escritório Bernardes no Rio
de Janeiro; Gustavo Penna em
Minas Gerais e o Estúdio Studio
41, em Curitiba, dando continuidade na tradição de premiação em concursos nacionais de
arquitetura.
AM: Como como definiria

GRANDES DO
BRASIL

AM: Enumere os grandes ar-
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sua contribuição à arquitetura
do Paraná?
R) A partir de minha dissertação de mestrado Introdução
do Ideário Modernista na Arquitetura de Curitiba, apresentada
em 1997, iniciou-se um estudo
sistematizado de nossa arquitetura produzida a partir de processos mais industrializados,
abrindo caminho para inúmeros
trabalhos acadêmicos. O contato com os centros de pesquisas
avançados em São Paulo e Porto
Alegre teve fundamental importância como suporte intelectual
para estas pesquisas.
Este trabalho teve como objetivo não apenas valorizar a
produção local, mas também difundi-la nacionalmente. Assim,
ganharam importância as obras

de Kirchgässner, Rubens Meister,
Elgson Ribeiro Gomes e os arquitetos que fazem parte do “Grupo
do Paraná”, estudado exaustivamente por Paulo Pacheco, sem
esquecer que a obra de Vilanova
Artigas no Paraná, desenvolvido
por Giceli Portela.
A atuação no Instituto de
Arquitetos do Brasil – IAB, no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, mais tarde na
Associação Comercial do Paraná – ACP e atualmente no
Movimento Pró-Paraná – MPP
sempre teve como objetivo a
participação política em entidades representativas da sociedade civil, a valorização da profissão do arquiteto e a difusão de
nossa cultura.

SALVADOR GNOATO
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Palestras na Universidade de
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Oscar Niemeyer MON (2017)
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Casa Ivo Zagonel Jr. (1982);
Sede Administrativa Sanepar
(1982); Anexo Sede Celepar
(2004); Fórum da Comarca de
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Retrofit do Palácio da Justiça do
Paraná (2017).
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