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EUCLIDES SCALCO

o futuro em
nossas mãos?

reLatÓrIo Ipcc 2021 despertou 
manIfestações de cIentIstas, poLítIcos e 
muIto maIs. a pergunta que fIca é: o que 

podemos fazer?
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NA MÍDIA ELETRÔNICA

Como no mundo das micropartí-
culas, o macrocosmo também 
trabalha em saltos quânticos, 

sem os quais ele não teria sido capaz de 
acolher o surpreendente e a variedade 
da vida. Igualmente, constatamos que o 
ser humano é dotado de uma consciên-
cia quântica que, por ser virtual, oscila 
entre colapsos repentinos, produzindo o 
milagre de suas manifestações abruptas, 
tornando-nos seres humanos ricos na 
percepção do imaginário. Tais processos 
virtuais provenientes de nossa espiri-
tualidade não estão no âmbito da sen-
sibilidade física, mas estão imersos no 
mundo semiótico dos vários significados 
que a realidade nos oferece, colocando, 
a cada momento, a sua variedade. Ora, 
isso explica a riqueza de suas possibili-
dades, que brotam espontaneamente em 
nossa mente, enriquecendo sobremanei-
ra os significados das coisas.

Igualmente, como se verifica para 
nós, vive o Universo oscilando entre o 
real como determinado e o virtual como 
possível. Porém, como tudo no Univer-
so depende de nosso conhecimento, que 
constata apenas coisas repentinas e pas-
sageiras, a conclusão é a de que o Univer-
so, para nós, está suspenso entre o real e 
o virtual, oscilando entre a necessidade 
e o acaso, restando frágil em seu perma-
nente não ser, o que implica a existência 
prévia de um ATRATOR que efetive o click 
(software) permanente que assim possa 

concretizar o milagre de sua ocorrência.
Dessa forma, presenciamos uma va-

riedade de ocorrências virtuais, presen-
tes momentaneamente, como resulta-
dos de nossa consciência quântica. Em 
primeiro lugar, as virtualidades rela-
cionadas ao tempo e do espaço, à per-
cepção de nosso próprio eu; depois, as 
virtualidades do microcosmo, que como 
verdadeiros milagres, alteram-se conti-
nuamente, sem perder a sua consistên-
cia; mas há também virtualidades se-
mânticas, como aquelas parábolas que 
carregam em si outro sentido. CRISTO 
foi um mestre nas virtualidades semân-
ticas, procurando facilitar o entendi-
mento de suas mensagens salvíficas. 
Há também outras virtualidades, como 
aquelas referentes ao colorido das flo-
res, as intuições de nossa inteligência, 
nossa sensibilidade aos valores, etc.

Nascer e morrer são processos com-
plementares e também virtuais, por se-
rem ocasionais, mas transformadores, 
com a finalidade de manter o fluxo cria-
tivo, e por isso não menos importantes 
em seu acontecer, como fases de um 
rosário em revelação. Ora, as vidas hu-
manas são como fogos de artifício, em 
constante aparição e desaparecimento, 
similar aos fenômenos pirotécnicos. 
Como colapsos provisórios de consciên-
cia quântica, as vidas se expressam na 
variedade das luminosidades concedi-
das e em variadas formas que assume, 

em brilho e duração, de acordo com a 
situação que cada um desempenha, em 
função de suas condições existenciais.

Sem dúvida, a homologia é muito apro-
priada, refletindo uma particularidade de 
todo o Universo, que traz em si, primiti-
vamente e de forma renovada, a ocorrên-
cia de luz e energia, que mesmo parecen-
do caóticas, conseguem se organizar em 
cosmos, pela ação de uma Consciência 
Quântica que os aciona e dirija, consti-
tuindo um arcabouço de sustentação de 
todo o Universo criado, em sua longa 
evolução. Finalmente, importa ressaltar 
que a consciência quântica está inserida 
na realidade essencial da Natureza, de-
vendo ser considerada como a manifesta-
ção mais concreta do que a constitui, pois 
é fruto de um Espírito que, como fogo, é 
o elemento alquímico básico de tudo o 
que existe. Por isso, tal Universo se nos 
apresenta dotado de evolução e sentido, 
recorrentemente presentes na transfor-
mação biológica, histórica e cultural de 
todas as coisas. Sem esta virtualidade 
transcendente, nada tem significação, e 
nossa vida só passa a ter sentido quando 
revestida dessa consciência quântica que 
se concretiza.

(*) antonIo ceLso mendes, Mestre e Dou-
tor em Direito pela UFPR, é professor do curso de 
Direito da PUCPR e membro da Academia Parana-
ense de Letras. Autor de “Introdução ao Universo 
dos Símbolos”. E-mail: antcmendes@gmail.com; 
Site: www.folosofiaparatodos.com.br

fILOSOfIA

Consciência quântica

Antonio Celso Mendes (*)

CRISTO foi um mestre nas 
virtualidades semânticas, 
procurando facilitar o 
entendimento de suas 
mensagens salvíficas.

No início de agosto, foi divulgado o relatório espe-
cial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC) apontando os impactos do aque-
cimento global de 1,5°C, acima dos níveis pré-indus-
triais. O assunto incendiou a mídia.

‘Metralhadoras’ acusatórias se voltam principal-
mente para países que possuem grande parte de 
seus territórios ocupados por florestas. O Brasil é 
um dos mais pressionados. 

Acusam nosso país de destruição criminosa. So-
mos realmente responsáveis pelo desequilíbrio da 
natureza? Existem também os que negam. Um de-
les é Evaristo de Miranda, doutor em ecologia pela 
Universidade de Montpellier (França), chefe da Em-
brapa Territorial (Campinas, SP) e diretor do Instituto 
Universidade Ciência e Fé. Ele é um dos desenvol-
vedores do Cadastro Ambiental, que tem por função 
monitorar a ocupação da terra e sua preservação.

Hoje temos dados colhidos sobre o relatório IPCC. 
Já em artigo Miranda fala sobre as geadas deste 
ano e o aquecimento “verbal”. Fica a critério do leitor 
tirar conclusões.

odaILson eLmar spada
editor
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Não podemos abrir mão de 
nossos sonhos, pois eles 
são nossas molas propulso-

ras nesta caminhada, mas lembre-
se que eles são como alimentos, 
têm prazo de validade, são perecí-
veis. Não devemos ficar escravos 
de sonhos que não se concretiza-
ram, ficaram apodrecidos, temos 
que substituí-los, para mantermos 
sempre a motivação e a esperança.

Às vezes, ficamos lamentando 
algo que não se concretizou ao in-
vés de nos exultarmos com as nos-
sas realizações. Temos a tendência 
de ressaltar o insucesso, ofuscando 
nossas conquistas.

O movimento natural do universo 
e, por conseguinte, de nossas vidas, 
é para frente e para cima. Algumas 
pessoas insistem em andar na con-
tramão desse movimento, olhando 
muito para trás e para baixo. Arras-
tam pesadas correntes do passado, 
ficando muito presas a ele.

Olhar para trás algumas vezes nos 
ajuda a não errar onde já erramos, 
nos faz refletir e decidir em cima da 
experiência. Tem um ditado que diz: 
“Para entender melhor o que estamos 
passando, olhar para trás ajuda, po-
rém, para vivermos a vida plenamen-

te, o olhar tem que ser para frente.”.
Esse tempo para sonhar passa 

pela necessidade de mais tempo 
para nós. Eis aí um problema. Temos 
a desculpa na ponta da língua da fal-
ta de tempo que o mundo moderno 
gera. É estranha essa relação com o 
tempo, pois, como veremos adiante, 
hoje deveríamos ter mais tempo que 
antigamente. Existe uma incômoda 
sensação de que quanto mais tempo 
eu economizo menos tempo eu te-
nho. Senão vejamos esta compara-
ção: antigamente você escrevia uma 
carta, levava-a aos correios, dentro 
de dias o destinatário a recebia, lia 
e a respondia, e novamente dentro 
de dias você recebia a resposta. Pas-
sava um bom tempo nesse processo 
todo. O mundo não tinha pressa.

Hoje não se escrevem mais cartas. 
Dispomos de fax, e-mail, celular, in-

ternet, tudo é na hora, resolvido ins-
tantaneamente. Se tudo é resolvido 
na hora e não existe aquele tempo 
“perdido”com as cartas, onde está o 
tempo que estamos “ganhando”?

O problema é que plugaram o 
mundo todo. Aumentaram em mui-
to a velocidade da informação. Tudo 
é on-line e isso nos dá a sensação 
de que o tempo está passando mais 
depressa e que nesse caso não te-
mos tempo de sobra. Não é um con-
trassenso? Como temos a percepção 
de que o tempo está passando mais 
depressa, temos que ser mais pro-
dutivos, e, com isso, aproveitamos o 
tempo que nos sobra para fazermos 
mais coisas. Que loucura! E, via de 
regra, estamos todos nela.

Existe um culpado? Dizem que é 
o preço do “progresso”. Capitalismo 
selvagem. Mas tem que ser selva-

gem? Tempo é dinheiro? Temos que 
transformá-lo a qualquer custo em 
produção para ele transformar-se 
em dinheiro?

Não bastasse tudo isso, estamos 
transformando nossos prazeres bá-
sicos, como as refeições, em verda-
deiras correrias, “fast-food”. Para 
que perdermos tempo em almoços 
tradicionais? O precioso tempo de 
nosso almoço pode ser usado para 
irmos ao banco, cortar o cabelo ou 
coisa que o valha com todo o seu 
grau de “importância”. Isso quando 
não almoçamos no próprio escritó-
rio – para isso inventamos os “deli-
verys”. Não está longe desenvolver-
mos pílulas que substituirão nossas 
refeições. Em um minuto estaremos 
“almoçados”. Aonde chegaremos?

Só que, graças a Deus, da mesma 
forma que tem um mundo cada vez 

mais com pressa, querendo transfor-
mar cada vez mais tempo em dinhei-
ro, oferecendo tudo via Sedex, tem 
outro mundo sendo redescoberto. O 
mundo da qualidade de vida, da lei-
tura, da convivência familiar e com 
amigos. O mundo que tem tempo 
para a yoga e para o cinema.

E assim, meus amigos, coexisti-
rão pacificamente as redes de fast-
food com as redes de comida na-
tural, os bate-papos pessoalmente 
com os “chats”, a peladinha de fute-
bol com os amigos e os “nintendos” 
(como eu sou antigo, kkk).

Cada um que decida o que mais 
lhe apraz e viva feliz da melhor ma-
neira possível. O que seria do verde 
se não fosse o azul? Não é o que 
dizem?

Deixo como sugestão a leitura 
do poema Instantes, de Jorge Luis 
Borges, pois traduz muito bem este 
artigo: “Se eu pudesse viver nova-
mente a minha vida…”. Não custa 
sonhar, mas para isso tem que ter 
tempo. Tempo para sonhar!

(*) 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.

www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui
www.expotrade.com.br

Seu evento acontece aqui

COMpORTAMENTO

Tempo para sonhar
Pessoas ficam fortes quando se acreditam fortes, quando ousam 

sonhar. Estamos perdendo nossa capacidade de sonhar. Estamos 
tirando o colorido de nossas vidas. Estamos vivendo, muitas vezes, em 

preto e branco.

Edmilson Fabbri (*)
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MEIO AMbIENTE

Um terço da produção mun-
dial de alimentos está em 
risco por conta das emissões 

de gases do efeito estufa e do aque-
cimento global. Essa é a principal 
conclusão de um estudo publicado 
neste mês pelo periódico científi-
co One Earth — e o Brasil, grande 
produtor agropecuário, deve ser 
seriamente afetado, se medidas 
não forem tomadas para reduzir a 
degradação ambiental.

Os pesquisadores, das universi-
dades de Aalto, na Finlândia, e de 
Zurique, na Suíça, realizaram pro-
jeções considerando três cenários 
para o futuro: um mundo em que 
o aquecimento global fique limita-
do a 2 graus Celsius, chamado de 
"baixa emissão"; um aumento de 
3 graus, a hipótese mais provável 
de ocorrer ainda neste século, con-
siderando o contexto atual; e um 
aquecimento global de 5 graus, um 
cenário de "alta emissão". Todas 
essas mudanças climáticas foram 
consideradas em comparação à era 
pré-industrial.

Os cientistas procuraram avaliar 
o impacto que tais mudanças cli-
máticas teriam em cada região pro-
dutora de alimentos do globo — e, 
então, concluíram se as atividades 
econômicas hoje desenvolvidas ali 
estão em risco ou não. Na pesquisa, 
convencionou-se chamar de "am-
biente climático seguro" aqueles 
onde ainda é viável desenvolver a 
produção de alimentos.

Foram avaliadas as 27 culturas 
alimentares mais importantes do 
planeta e sete tipos de rebanhos 
animais utilizados para alimen-
tação humana. Países de áreas 
subtropicais e temperadas seriam 
menos afetadas. Dos 177 países 
analisados, 52 permaneceriam em 

espaços "seguros" no futuro — boa 
parte dos países europeus. Mas, no 
total, o cenário mais pessimista 
significaria que um terço das áre-
as hoje agropecuárias do planeta se 
tornariam improdutivas.

O Brasil, seria bastante afeta-
do, sobretudo nas regiões Centro-
Oeste e Nordeste. "Em um cenário 
de alta emissão, grandes partes do 
Brasil estariam fora do ambiente 
climático seguro", esclarece à DW 
o professor Matti Kummu, da Uni-
versidade de Aalto, principal autor 
do estudo. "De acordo com nossas 
estimativas, cerca de 17% da produ-
ção agrícola brasileira de alimentos 
e 37% da produção pecuária podem 
estar fora do espaço climático se-
guro até o fim deste século."

Isto no pior cenário. Caso o 

aquecimento global se mantenha 
na tendência atual, ou seja, com 
um aumento de 3 graus Celsius, o 
prejuízo às áreas produtivas bra-
sileiras seria de 6% em relação à 
agricultura e 22% à pecuária. Já na 
perspectiva mais otimista, ou seja, 
manter o aquecimento abaixo de 2 
graus, toda a produção de alimen-
tos no Brasil ficaria dentro do espa-
ço climático seguro.

"Seria a melhor opção", diz Kum-
mu. "Isso requer, naturalmente, 
muitas intervenções. A melhor 
opção é reduzir pela metade as 
emissões de gases de efeito estufa 
e interromper as mudanças climá-
ticas. Ao mesmo tempo, novas va-
riedades de culturas precisam ser 
desenvolvidas, adaptadas às futu-
ras condições climáticas."

DESMATAMENTO 
Se a longo prazo a agropecuária 

brasileira corre riscos, no atual mo-
mento os números são animadores 
para o setor. De acordo com levan-
tamento divulgado no mês passado 
pela Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), a produção bra-
sileira de grãos deve superar, pela 
primeira vez na história, as 270 
milhões de toneladas na safra deste 
ano, um crescimento de 6,5% em 
relação ao ano anterior.

Especialistas, contudo, acreditam 
que tal crescimento é sinal de que 
estamos engrenando em um ciclo 
vicioso. Oficialmente, a safra recor-
de é resultante, entre outros fato-
res, de um aumento de quase 4% da 
área cultivada. Em outras palavras, 
um indicativo de aumento de des-

matamento.
"No médio e longo prazo, o Brasil 

deixará de ser uma potência agrí-
cola por conta da política ruralista 
hoje implementada", diz o biólo-
go Lucas Ferrante, pesquisador do 
Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia (Inpa).

Ele afirma que, com a tecnologia 
existente hoje, o Brasil "já tem área 
desmatada suficiente para aumentar 
a produção agrícola como se precisa 
para dominar o mercado mundial".

"O que vemos é um desmatamen-
to predatório que tem prejudicado 
e irá prejudicar as safras nacionais. 
O Brasil deveria ser o primeiro país 
a defender medidas para mitigar 
as mudanças climáticas, porque é 
um dos países que mais deve so-
frer perdas agrícolas por conta de-

Como o aquecimento global 
ameaça agropecuária brasileira
Estudo aponta que mudanças climáticas podem afetar um terço da produção mundial de 
alimentos, inclusive no Brasil.

Edison Veiga (*)

Plantação de soja no Mato Grosso: Centro-Oeste e Nordeste seriam particularmente afetados num cenário de alta emissão (picture aliance/dpa/R.Pera)
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las", complementa ele. "Expandir a 
agricultura para a região amazôni-
ca, por exemplo, é um tiro no pé. 
Desmatar não aumenta a produção 
agrícola. Coloca o país em risco e 
diminui a produção."

Exemplos de alterações já são visí-
veis em algumas regiões — cafezais 
abortam suas flores sob temperatu-
ras acima dos 27 graus, o que já vem 
sendo relatado em algumas planta-
ções de Minas Gerais, e a região Sul 
do país enfrenta, desde o ano pas-
sado, um período de estiagem. "Não 
adianta ter território para plantio se 
você não tem condições para fazer 
a lavoura florir e dar frutos. A situ-
ação é drástica", argumenta o pes-
quisador.

IMPACTO DA 
INDÚSTRIA

Vice-chefe do Departamento de 
Ciência do Solo da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, da Uni-
versidade de São Paulo (USP), o en-
genheiro agrônomo Carlos Eduardo 
Cerri concorda que o setor agrícola é 
afetado com as mudanças climáticas 
e defende práticas conservacionistas 
para mitigar esses efeitos.

É o caso de técnicas de plantio dire-
to e rotação de culturas, além do uso 
racional de fertilizantes e outros in-
sumos. "Isso aumenta o sequestro de 
carbono. E a integração entre lavoura, 
pecuária e floresta, os sistemas inte-
grados, ajudam na menor emissão de 
gases na atmosfera", explica.

Cerri aponta para o fato de que, 
no Brasil, atividades de silvicultu-
ra e agropecuária respondem por 
algo em torno de 20% a 25% das 
emissões de carbono. "Já a indús-
tria, que usa combustível fóssil, é 
responsável pela maior parte."

Mas o professor salienta que a 
indústria não é afetada pelo aque-
cimento global, enquanto a agrope-
cuária, sim — não só pelo aumento 
das temperaturas, mas também 
pela mudança de precipitação.

"A agricultura, a pecuária e a 
silvicultura estão sofrendo os im-
pactos [das mudanças climáticas] 
e podem sofrer mais intensamen-
te", ressalta. "Há práticas conser-
vacionistas [feitas pelo setor] que 
ajudam muito [a mitigar esses efei-
tos], tanto para reduzir as emis-
sões como para aumentar a fixação 
do carbono. Mas não vejo o mesmo 
esforço sendo feito por outros se-
tores que mais emitem gases mas 
não são impactados."

(*) edIson VeIga, deutsche Welle

MEIO AMbIENTE

As contínuas emissões de 
gases do efeito estufa já 
causaram consequências 

severas para o planeta e causarão 
problemas ainda piores caso não 
sejam reduzidas, de acordo com 
o relatório divulgado no dia (9/8) 
pelo IPCC (Painel Intergoverna-
mental sobre o Clima da ONU).

O Brasil não sai ileso das conse-
quências apontadas no relatório. O 
texto prevê aumento de tempera-
turas na América do Sul em taxas 
maiores que a média global, mais 
chuvas no sul e sudeste do Brasil, 
mais seca no Nordeste e aumento 
de seca agrícola e ecológica.

No país e em outros países da 
América do Sul e América Central, 
as "temperaturas médias provavel-
mente aumentaram e continuarão 
a aumentar em taxas maiores do 
que a média global", diz um resu-
mo do relatório do IPCC dividido 
por diferentes regiões do mundo.

O texto para essas regiões afir-
ma que "haverá mudanças na 
precipitação média", com aumen-
to de chuvas no sudeste da Amé-
rica do Sul - que inclui a região sul 
do Brasil e parte do sudeste, com 
São Paulo e Rio de Janeiro.

No Sul, em São Paulo e no Rio, 
"aumentos na precipitação média 
e extrema são observados desde 
1960", aponta o estudo, por cau-
sas internas e externas, incluindo 

o aumento de gases de efeito es-
tufa, aerossóis e a destruição da 
camada de ozônio.

Por outro lado, haverá menos 
chuvas no Nordeste.

Os pesquisadores têm "alta 
confiança" de que haverá um au-
mento de dias mais secos e da 
frequência da seca no Norte. No 
Nordeste, há "alta confiança" no 
crescimento de duração da seca.

"Projeta-se que a intensidade 
e frequência de precipitações ex-
tremas e inundações pluviais au-
mentem" no caso de aumento de 
2° C no aquecimento global.

Além disso, nas últimas três dé-
cadas, em comparação ao nível 
médio global, o nível relativo do 
mar (que é observado em relação 
a um referencial terrestre) au-
mentou em uma taxa mais alta no 
Atlântico Sul e no Atlântico Norte.

E, com isso, "é extremamente 
provável que o aumento relativo 
do nível do mar continue nos oce-
anos ao redor da América Central 
e do Sul, contribuindo para o au-
mento das inundações costeiras 
em áreas baixas e para o recuo 
do litoral ao longo da maioria das 
costas arenosas".

Por fim, o relatório aponta que 
as "ondas de calor marinhas tam-
bém devem aumentar em toda a 
região ao longo do século 21". As 
ondas de calor marinhas são regi-
ões do oceano com temperatura 
da água anormalmente altas por 
um longo período de tempo.

MONÇÃO NA 
AMÉRICA DO SUL

O relatório também analisou o 
sistema de monção da América do 
Sul. Uma monção é uma reversão 
sazonal na direção do vento que 
causa transição entre períodos, 
como o seco para o chuvoso.

O estudo do IPCC projetou um 
atraso no regime de monções duran-
te o século 21. Também previu maior 
"seca agrícola e ecológica" para me-
ados do século 21, com o nível de 
aquecimento global em 2° C.

"Aumentos em um ou mais as-
pectos entre seca, aridez e clima 
de incêndio afetarão uma ampla 
variedade de setores, incluindo 
agricultura, florestas, saúde e 
ecossistemas", mostrou o estudo.

O texto diz que, no pior cenário 
previsto, "o número de dias por 
ano com temperaturas máximas 
superiores a 35° C aumentaria em 
até mais de 150 dias até o final do 
século 21 na Amazônia''.

(fonte: BBc Brasil)

Emissão de gases do efeito estufa aqueceram o planeta; Brasil também sentiu e sentirá consequências 
(Crédito, Reuters/Ricardo Moraes)

No pior cenário previsto, o número de dias por ano com temperaturas máximas superiores a 35° C aumentaria 
em até mais de 150 dias até o final do século 21 na Amazônia (Crédito, Reuters/Euzivaldo Queiroz)

Relatório da ONU mostra preocupantes 
conclusões sobre o clima no brasil
Em um estudo histórico, cientistas da Organização das Nações Unidas (ONU) mostraram 
um aquecimento da atmosfera, do oceano e do solo de forma “inequívoca”.
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Poluição atmosférica, automóveis 
movidos a combustíveis fósseis, 
desmatamento, queimadas. Essas 
são algumas das causas do aque-
cimento global? Definitivamente 
não, afirma o cientista Ricardo 
Felício, mestre em meteorologia e 
professor-doutor de climatologia, 
uma das vozes dissonantes quan-
do o assunto é mudança climática. 
“Atribuir o aquecimento global ao 
homem, e principalmente ao CO2 
da atividade humana, é um reducio-
nismo absurdo”, diz. “As variações 
climáticas da Terra são causadas 
por um emaranhado muito grande 
de variáveis.”

Além de esmiuçar os dados que 
embasam sua teoria, Felício expli-
ca as causas da cíclica escassez na 
Bacia do Rio Paraná e da intensa 
onda de frio que atingiu boa parte 
do país em agosto. Confira os prin-
cipais trechos da entrevista.

Quais são as causas das varia-
ções climáticas no planeta?

São elementos de escala muito 
grande. Primeiro, a própria ener-
gia solar, que não é constante, já 
que ele é uma estrela. Ela é funda-
mental para o clima do planeta. Na 
mesma proporção vem a mecânica 
celeste: a distância entre a Terra e 
o Sol – outro fator variável, mas de 
período longo. Esses são alguns dos 
elementos extraterrestres. Depois, 
num segundo escalão, estão os fa-
tores internos: a quantidade de su-
perfícies dos oceanos, a atividade 
vulcânica e a presença de nuvens, 
as quais regulam a entrada e a sa-
ída de energia do globo terrestre e 
trabalham com a água na atmosfe-

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

‘Falar que o clima é 
controlado pela atividade 
humana é patético’
Diferente das correntes majoritárias, o climatologista Ricardo Felício nega que as variações climáticas sejam causadas 
pelo homem

Artur Piva (*)

ra. É um emaranhado muito grande 
de variáveis que se complementam 
e se alternam. Agora, gases como 
CO2 não têm participação nenhu-
ma na variação do clima. Colocá-lo 
como o principal agente das mu-
danças é um reducionismo, é jogar 
a ciência climática no lixo. Veja o 
exemplo dos vulcões, eles emitem 

muito mais gás carbônico que a 
atividade humana. Entretanto, o 
que importa em suas erupções são 
as cinzas. Elas são lançadas na es-
tratosfera — a terceira camada de 
baixo para cima da atmosfera — e 
interceptam os raios solares, fa-
zendo com que a temperatura caia. 
A erupção do Krakatoa em 1883, 

por exemplo, deixou o mundo dois 
anos sem verão.

Quais dados contradizem a 
ideia de que o homem está cau-
sando o aquecimento global?

Falar que o clima é controlado 
pelo CO2 e pela atividade humana 
é patético. O próprio Painel Inter-

governamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC, na sigla em in-
glês) mostra que os principais res-
ponsáveis pelos fluxos de CO2 na 
atmosfera são os oceanos. Os seres 
humanos têm uma contribuição tão 
pequena que estão na margem de 
erro dessa estimativa. Inclusive, 
a estação oficial do IPCC fica em 

ricardo felício é professor e pesquisador no departamento de geografia da Universidade de São Paulo
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Mauna Loa, no Havaí. Ela foi colo-
cada no meio do Oceano Pacífico 
exatamente para medir a emissão 
de carbono que não é de origem hu-
mana. Veja a incoerência, eles usam 
essa estação para fazer justamente 
o oposto: mensurar a emissão feita 
pelo homem.

O que é o IPCC? Quais previ-
sões feitas através dele não se 
concretizaram?

O IPCC é um órgão internacional 
ligado à ONU, e é político. Ele usa 
de cientificismo para legitimar de-
cisões políticas. Existe viés na aqui-
sição e interpretação dos dados. No 
fim, ainda é feita uma votação para 
decidir quais os principais pontos 
que serão divulgados para a socie-
dade através dos “sumários execu-
tivos”. Na verdade, o que eles fazem 
é ficar rodando todo tipo de cenário 
possível. Seus cerca de 120 modelos 
mostram a Terra tanto como uma 
bola de sorvete quanto como “a su-
cursal do capeta”. E, aí, se uma de-
las coincidir com a realidade, eles 
dizem que estão certos. Isso não 
é previsão. Eu chamo de “regra da 
mamãe”: quando alguém põe o ce-
lular no bolso detrás por um ano, 
com a mãe dizendo todo dia que ele 
irá perder o aparelho. No momento 
em que ele perde, ela vira e diz que 
a “mamãe sempre tem razão”.

Em algum momento da exis-
tência humana a quantidade 
de carbono na atmosfera já foi 
maior que a atual?

Sim, e o IPCC sempre soube dis-
so. Eles tiraram a informação entre 
as “safras” dos relatórios. Atual-
mente, é aceito que o nível de car-
bono na atmosfera é de 350 partes 
por milhão e os mais alarmistas 
falam em 400. No início do sécu-
lo 19, essa proporção esteve acima 
de 400. O mesmo ocorreu entre 
1935 e 1945. Nas duas situações, as 
temperaturas estavam baixas. Na 
primeira, por causa do que ficou 
conhecido como “mínimo solar de 
Dalton”, que terminou por volta de 
1830. Na outra, em razão do Oceano 
Pacífico, que estava mais frio.

Por que os cientistas que de-
fendem a hipótese do aque-
cimento global causado pelo 
homem têm mais espaço na mí-
dia?

Nigel Calder, que era editor de 
uma revista científica, dizia que 
uma pesquisa que mostra que nada 
está diferente não é interessante. 

Um ponto é essa questão estéti-
ca de que alertas “vendem” mais. 
O outro é que existe uma corren-
te dominante, e estando nela você 
garante o seu financiamento e as 
portas se abrem. É política, não ci-
ência.

Os cientistas que corroboram a 
ideia de que a atividade humana 
é responsável pelo aquecimento 
do planeta têm maior facilidade 
em conseguir verbas?

Quem contesta o esquema é cer-
ceado, perde financiamento para 
suas pesquisas e para os trabalhos 
dos alunos. Dificilmente o deixam 
publicar qualquer conclusão. Fiz 
meu último artigo em 2017. Ficaram 
dois anos e meio analisando-o para 
me dizer, no fim, que meu trabalho 
estava muito bom, mas a revisão 
bibliográfica era muito extensa e, 
por isso, não poderiam publicar.

Com frequência, jornalistas 

chamam cientistas como o se-
nhor de “negacionistas”. Isso 
ocorre na academia também?

Na academia existe uma separa-
ção, mas ninguém usa esse termo co-
migo. Ao menos não na minha frente. 
De fato, negacionismo é um termo 
pejorativo utilizado por gente incom-
petente que, em vez de defender seus 
argumentos com fatos, ataca o lado 
oponente de forma pessoal.

No fim do mês passado, uma 

onda de frio tomou o Brasil. 
Nesta semana, as baixas tempe-
raturas parecem ceder. Por que 
esse movimento acontece e o 
que podemos esperar até o fim 
do inverno?

Tivemos algumas confluências 
aqui na América do Sul. A combina-
ção da chegada de massas polares 
e de ciclones extratropicais, desde 
a Antártida até o centro do Brasil, 
impulsionou os fluxos de ar frio, 
sustentando temperaturas bem 
baixas no início deste inverno. Essa 
onda, provavelmente, vai durar por 
mais um ou dois meses, mas com 
intensidade menor.

O país passa por uma crise hí-
drica. A Bacia do Rio Paraná, por 
exemplo, enfrenta a maior seca 
dos últimos 22 anos. O que está 
causando essa escassez?

A escassez é cíclica. Ora aconte-
cem períodos mais chuvosos, ora 
mais secos. Essa estiagem é nor-
mal dentro do ano hidrológico. As 
chuvas por lá devem recomeçar 
por volta de setembro ou outubro. 
Depois, elas voltam a diminuir por 
volta de maio até chegar junho. 
Não é uma crise hídrica. O pessoal 
gosta de alarmismo. Mas um ciclo, 
claro, não é idêntico a outro. Para 
amenizar isso deveríamos ter feito 
reservatórios, uma infraestrutura 
que ajude a resolver o problema, 
em vez de empurrá-lo para frente.

O Brasil sempre apostou nas 
hidrelétricas. Qual é o melhor 
modelo de produção de energia?

Eu investiria em energia nuclear. 
Ela é a mais eficiente e a que pro-
duz mais ocupando menos espaço, 
tem resíduo controlado e ainda gera 
desenvolvimento em qualquer lugar 
— uma vez que atrai um capital hu-
mano altamente qualificado. Cons-
truiria três usinas atômicas em cada 
uma das grandes regiões do país. 
Essas tecnologias estão avançando 
e nós estamos ficando para trás. 
Índia, China, Rússia, Estados Uni-
dos e grande parte da Europa, por 
exemplo, são parceiros no desen-
volvimento do Reator Internacional 
Termonuclear Experimental, o Iter 
[na sigla em inglês], que promete 
revolucionar a geração de energia.

(*) artur pIVa, colunista na Revista 
Oeste. 
- Entrevista com rIcardo feLícIo, que é 
professor e pesquisador no departamento 
de geografia da Universidade de São 
Paulo e reconhecido como negacionista 
do aquecimento global.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Em entrevista à TV canal norte-
americana CNN, o fundador do 
canal The Weather Channel, John 
Stewart Coleman, rebateu afirma-
ções sobre a teoria de que o aque-
cimento global é causado pelo ser 
humano. A entrevista ocorreu em 
1º de novembro de 2014 na CNN 
Internacional, três anos antes de 
morrer (em 20 de janeiro de 2018) 
com 83 anos.

Nesse tempo, era conhecido 
nacionalmente como “âncora do 
clima”, tendo, com sucesso, assu-
mindo o papel de meteorologista 
fazendo previsões do tempo em 
diversos canais de TV.

Cada vez mais respeitado e re-
conhecido, chegou a ser membro 
ativo da American Meteorological 
Society (AMS), onde teve acesso a 

documentos científicos. Estudan-
do os documentos publicados no 
jornal da organização, chegou à 
conclusão de que a AMS foi impul-
sionada por políticas, não científi-
cas, agendas e retiradas. Caminho 
aberto para o negacionismo - uma 
visão crítica a diversas posições 
científicas (ou pseudocientíficas). 
Passou a defender uma posição 
contrária ao aquecimento global.

Trechos da entrevista de 2014 
mostram a profundidade de sua 
posição, como vemos a seguir.

Na ocasião ele criticou o canal: 
“A CNN tomou uma posição muito 
forte sobre o aquecimento global, 
que ele é um consenso. Bem, não 
há consenso na ciência. A ciência 
não é uma votação, a ciência é so-
bre fatos,” diz Coleman.

Ao ser questionado sobre o fato 
de que “97% dos cientistas climá-
ticos” concordam com a tese do 
aquecimento global, Coleman res-
ponde: “Bem, isso é um cenário 
manipulado. Deixe-me explicar 
para você. O governo disponibili-
za cerca de US$ 2,5 bilhões dire-
tamente para a pesquisa climática 
a cada ano”. E emenda: “Ele só dá 
dinheiro ao cientista que produzir 
resultados científicos que susten-
tem a hipótese do aquecimento 
global que o Partido Democrata 
assumiu”.

O vídeo com trechos da entre-
vista, voltou a circular nas redes 
sociais, depois da divulgação do 
relatório do IPCC (Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças Cli-
máticas) em agosto de 2021.

Foto: Reprodução/Redes sociais

Veja trecho da entrevista (em inglês): https://edition.cnn.com/videos/bestoftv/2014/11/01/global-warming-
storm-at-weather-channel.cnn

“A ciência é sobre fatos”, disse John Coleman

A energia nuclear é a mais eficiente e a que produz mais 
ocupando menos espaço
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CLIMA

Ondas de frio, nevascas e gea-
das marcaram o mês de julho 
e a passagem para agosto no 

Sul e no Sudeste do Brasil. As geadas 
deste ano trouxeram prejuízos prin-
cipalmente para a cafeicultura. Tam-
bém afetaram as hortaliças, as fru-
tas, alguns cultivos de inverno e até 
um restinho do milho safrinha. Em 
tempos de profecias cinzentas sobre 
mudanças climáticas, aquecimento 
global e o futuro do planeta, a intensi-
dade do frio invernal gerou na mídia 
um grande aquecimento verbal.

Especialistas em tudo trataram 
este inverno subtropical, do Ano da 
Graça de 2021, como algo excepcio-
nal, relacionando-o até ao desma-
tamento da Amazônia! E, provavel-
mente, teriam achado as mesmas 
causas, caso tivesse faltado frio 
neste inverno. A onipotência de 
alguns humanos os leva a crer em 
sua capacidade de alterar o clima 
da Terra. E em sua onisciência in-
contestável se creem capazes de 
consertar tudo e “salvar o planeta”, 
sob holofotes midiáticos.

Há 2 mil anos, o Cristianismo pre-
tendeu salvar a humanidade. Não 
era pouco. Até hoje ainda não con-
verteu nem um terço da população 
mundial. Já a Soteriologia ambienta-
lista pretende muito mais: salvar o 
planeta, antes de o mundo acabar. 
Essa urgência exige prioridade so-
bre todas as outras. Mas basta uma 
noite de geada para colocar os hu-
manos em sua devida dimensão.

As geadas deste ano não têm 
nenhuma relação com o desmata-
mento. Nem é preciso recorrer a 
dados climáticos centenários da 
meteorologia nacional para atestar 
sua “normalidade”. Basta observar 
a ocorrência de geadas, anotadas 
desde 1882 na Fazenda Santana da 
Serra, em Cajuru (SP). Foram mui-
tas e de diversas intensidades, em 

quase um século e meio.

“GEADAS bRANCAS”
No Sul e no Sudeste, com frequ-

ência, ocorrem as chamadas “gea-
das brancas”, como as deste ano. 
Em noites frias e de céu limpo, a 
atmosfera, a terra e as plantas 
perdem calor ao longo da noite e 
forma-se uma camada fina e super-

ficial de cristais de gelo. Contudo, 
existe também um fenômeno, mais 
raro e devastador, conhecido como 
geada negra, em que a temperatura 
noturna cai a ponto de congelar a 
seiva das plantas.

Estudante de Agronomia, acom-
panhei a geada negra ocorrida em 18 
de julho de 1975. Ela não foi causada 
pelo desmatamento da Amazônia e, 

sim, contribuiria nos anos seguin-
tes para sua intensificação. Seus 
efeitos foram devastadores em São 
Paulo, no Sul do Brasil e, sobretudo, 
no norte do Paraná, onde os termô-
metros registraram temperaturas 
próximas de zero grau e até nega-
tivas. Em apenas uma noite, o frio 
dizimou grande parte dos cafezais. 
Os pés de café foram “queimados” 

pelo frio, do topo das árvores até o 
solo. Os fazendeiros deitaram-se ri-
cos e amanheceram pobres. O café 
levou o Paraná ao enriquecimento e 
ao colapso econômico.

Durante meio século, a cafeicul-
tura foi praticada em grande escala 
no norte do Paraná. Na década de 
1960 a 1970, o Estado concentrava 
cerca de 50% da produção nacional 

Geadas e aquecimento verbal
Especialistas em tudo trataram este inverno como algo excepcional, relacionando-o até ao desmatamento da Amazônia

Evaristo de Miranda (*)

Manchetes de jornais da época sobre a geada de 1975, no Paraná | Foto: Reprodução
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de café. Principal produto agrícola, 
o Estado chegou a cultivar 1,8 mi-
lhão de hectares de cafezais, com 
uma média de 20 milhões de sacas 
colhidas. No ano seguinte a essa 
única geada, não se colheu nada. 
Hoje, o Paraná tem pouco mais de 
50 mil hectares de café. A geada de 
1975 mudou a geografia do café e 
até a da agropecuária brasileira.

PARANá 
TRANSfORMOU-SE

Em primeiro lugar, essa geada 
mudou o Paraná. A estrutura agrá-
ria e urbana transformou-se. O 
café era uma cultura intensiva no 
uso de mão de obra. Trabalhado-
res empregados na colheita e nos 
tratos culturais perderam o em-
prego, assim como os colonos nas 
fazendas. Ficaram sem nenhuma 
perspectiva de alguma atividade 
no campo. Milhares de sítios foram 
vendidos ou abandonados. Houve 
um forte êxodo rural para Londrina 
e Maringá, enquanto outras cidades 

perderam população. Sertanópolis, 
por exemplo, passou de cerca de 
35 mil habitantes para 12 mil. Os 
não proprietários buscaram algum 
emprego nas cidades maiores. Na 
periferia de Londrina surgiram 
bairros imensos e grandes conjun-
tos habitacionais, como o “Cincão”. 
Cresceram as favelas em cidades do 
Sul e de São Paulo.

Pequenos proprietários, colonos, 
comerciantes e vários serviços nas 
cidades, relacionados direta ou in-
diretamente com a cafeicultura, 
foram atingidos e buscaram novas 
saídas. Trabalhadores rurais de-
sempregados e pequenos agricul-
tores descapitalizados procuraram 
oportunidades em outros Estados. 
Meio milhão de pessoas migraram 
para outros Estados. Nos anos se-
guintes, esse êxodo inter-regional 
impediu o crescimento da popu-
lação do Paraná. O Estado deveria 
ter hoje pelo menos 5 milhões de 
habitantes a mais, não fosse uma 
geada, a de 1975.

DIvERSIfICAÇÃO 
EMbRIONáRIA

Já havia na época uma diversifi-
cação embrionária de cultivos em 
meio à cafeicultura. Com a geada, a 
produção de grãos ganhou impulso. 
Os cafezais foram substituídos por 
lavouras de soja, milho, trigo e pas-
tagens. Aumentaram a mecaniza-
ção e a incorporação de tecnologias 
poupadoras de terra e de mão de 
obra. Cresceram a produtividade e 
a agregação de valor à produção ve-

getal e surgiram novas cadeias de 
produção de suínos e aves. Hoje, o 
Paraná é o maior produtor de fran-
gos de corte: 150 milhões de aves 
por mês, em 20 mil granjas, geran-
do 1,2 milhão de empregos. Cria-
ram-se e fortaleceram-se associa-
ções de produtores e cooperativas. 
No montante e na jusante das ati-
vidades produtivas, a agroindústria 
prosperou. Uma geada provocou 
essa transformação rural e criou o 
agronegócio pujante do Paraná.

Em segundo lugar, essa gea-
da contribuiu para redesenhar a 
agropecuária nacional. Trabalha-
dores rurais e sobretudo pequenos 
e médios proprietários do Paraná 
e do Sul do Brasil migraram para 
outras regiões. Muitos venderam 
suas posses e compraram novas 
terras em regiões livres de geadas. 
Ou apoiaram seus filhos nessa mi-

gração rumo ao Centro-Oeste e ao 
Norte, em direção a Goiás, Mato 
Grosso, Rondônia e Acre. Com a 
chegada de milhares de colonos e 
novos proprietários com tradição 
na agricultura, Rondônia virou um 
Estado. Mato Grosso acabou por 
dividir-se em dois e é hoje o maior 
produtor de grãos do país. O clima 
dessas mudanças se deveu, em boa 
parte, à migração de gaúchos e pa-
ranaenses. Sem a geada de 1975, 
talvez o Brasil não fosse a atual 

potência agropecuária mundial.

Empreendedorismo
As mudanças provocadas pela gea-

da de 1975 demonstraram: frio na la-
voura não é só má notícia. Com em-
preendedorismo, mobilidade social e 
liberdade econômica, os produtores 
transformaram um evento climático 
negativo em progresso e desenvolvi-
mento local e nacional. O frio deste 
ano também será benéfico à agri-
cultura, com ou sem geadas. Um de 
seus maiores benefícios será sanitá-
rio. As baixas temperaturas reduzi-
rão as populações de insetos-praga, 
a proliferação de doenças e até de 
plantas daninhas. Isso trará econo-
mia no uso de defensivos e herbici-
das na próxima safra de verão.

Além disso, neste ano, a chu-
va acompanhou a chegada do frio. 
Nem sempre é assim. Essa chuvi-

nha trouxe neve em altitude (bom 
para o turismo) e um pequeno alívio 
para a seca em várias regiões. Ela 
repôs um pouco da água tão neces-
sária neste momento em solos, rios 
e reservatórios. O frio do inverno é 
uma bênção nos ecossistemas. Au-
menta a oxigenação das águas em 
rios e lagos. Facilita o trabalho das 
bactérias na depuração dos poluen-
tes. O acúmulo de horas de frio e 
o choque das baixas temperaturas 
induzirão floradas magníficas em 

diversas espécies de árvores na 
natureza e nos pomares. Coisa boa 
para parte da fruticultura.

Ainda há este agosto a atraves-
sar. Agosto é mês do desgosto, 
de cachorro louco e queimadas. 
Contudo, em agosto, em meio ao 
pó, à fumaça e à fuligem, os ipês 
entregarão suas floradas, seus ca-
chos de ouro e púrpura, em áreas 
urbanas e rurais. Em setembro, 
equinócio e primavera trarão 
mais flores ainda. E os agricul-
tores plantarão (e obterão) uma 
nova safra recorde para o Brasil, 
com mais inovações e tecnologias 
modernas. Indiferentes aos aque-
cimentos e esquecimentos ver-
bais, locais ou globais.

(*) eVarIsto de mIranda, doutor em 
ecologia, é pesquisador e chefe geral da 
Embrapa Territorial. Diretor do Instituto Ciência 

CLIMA

Ocorrência de geadas, anotadas desde 1882 na Fazenda Santana da 
Serra, em Cajuru (SP) | Foto: Arquivo pessoal

O frio deste ano também será benéfico à 
agricultura, com ou sem geadas

Geada em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul | Foto: Domínio público
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Se em nossas realidades eclesiais não se reabri-
rem os espaços de autêntico debate político, aos 
poucos irá desvanecendo a nossa consciência so-

cial, último baluarte contra o domínio sobre as massas 
das grandes potências econômicas.

"Quem diz 'Não sou racista, mas ...' é um racista, 
mas não sabe!" Assim, o cantor Willie Peyote aponta o 
dedo contra a hipocrisia daqueles que aparentemente 
se distanciam da arena política, mas entram, por as-
sim dizer, de carrinho, com opiniões que expressam 
um conflito ainda mais violento. No passado se falava 
de "maioria silenciosa", agora é a via de acesso para o 
populismo: na base está uma alegada rejeição inofen-
siva do compromisso político, que nos contextos onde 
a democracia é mais fraca leva à desestruturação da 
consciência social, a única barreira contra os governos 

autoritários.
Durante décadas, na Itália, os pontos de encontro 

mais importantes, entre os quais as paróquias, cultiva-
ram essa barreira, desenvolvendo-se também como la-
boratórios políticos: para planejar ações no território, 
dar voz às minorias, ajudar os mais fracos ou envol-
ver os cidadãos nos debates sobre os seus interesses. 
Em alguns casos, constituíram verdadeiros "espinhos 
no flanco" para os poderes mais organizados, lícitos 
ou ilícitos: basta pensar no inestimável trabalho que 
realizaram junto às suas comunidades sacerdotes in-
cômodos, como Pino Puglisi, Andrea Gallo ou Roberto 
Malgesini, que em alguns casos pagaram com a vida 
seu ativismo.

"Não me importa saber quem é Deus!" dizia o padre 
mártir Peppe Diana: "Importa-me saber de que lado 

“Minha geração viu as grandes ideologias desmoronarem nos últimos 
vinte anos e agora enfrenta a vida política com grande desencanto 
e individualismo. Porém, se em nossas realidades eclesiais não se 
reabrirem os espaços de autêntico debate político, aos poucos irá 
desvanecendo a nossa consciência social, último baluarte contra 
aquela que Políbio considerava a pior forma de governo, a oclocracia 
(a dominação das massas)”, escreve Daniele Gianolla, doutor em 
Paleontologia, leciona Matemática e Ciências na Escola Secundária de 
Roma, em artigo publicado por Vino Nuovo, 27-03-2021. 
A tradução é de Luisa Rabolini. Eis o artigo.

DEMOCRACIA

A consciência social

ele está." Palavras fortemente po-
litizadas, contestadas por tantos 
outros católicos, mas que consegui-
ram motivar e encorajar centenas 
de boas pessoas, para as quais le-
var uma vida serena e honesta era 
por si só uma luta contra o crime 
organizado.

No entanto, a Igreja institucional 
sempre olhou com desconfiança 
para a atividade política do povo 
cristão: com a anexação de Roma 
ao Reino da Itália, foi Pio IX quem 
disse que non expedit, não convém 
aos cristãos se engajarem na vida 
civil de um estado secular; um sé-
culo depois foi icônica a reprovação 
de João Paulo II ao padre nicara-
guense Ernesto Cardenal Martínez 
por ter se envolvido na política. 
Por sua vez, numa das suas frases 
mais famosas, o sacerdote brasilei-
ro Hélder Pessoa Câmara observou 
que “quando dou comida para um 
pobre, todos me chamam de santo. 
Mas quando pergunto por que os 
pobres não têm comida, todos me 
chamam de comunista”.

Ainda assim, os valores que ins-
piraram o primeiro partido declara-
damente cristão, o Partido Popular 
com o qual Luigi Sturzo finalmente 
rompeu o non expedit em 1919, ti-
nham um caráter fortemente social: 
da integridade da família ao voto 
feminino, da liberdade da organi-
zação sindical ao imposto progres-
sivo, até ao desarmamento univer-
sal. Em suma, posições claras, que 
levaram muitos católicos italianos, 
vinte anos depois, a participar do 
movimento de resistência contra a 
invasão nazista e de libertação do 
regime fascista, além de partici-
par ativamente da reconstrução do 
país. Nada a ver com os convites ao 
abstencionismo que assistimos na 
primeira década deste milênio, mas 
mais próximos das declarações do 
Papa Francisco a favor dos esque-
cidos do mundo: como o surpre-
endente agradecimento aos curdos 
no final da viagem ao Iraque, que 
permitiu ao sacerdote e jornalista 
Filippo Di Giacomo, que comentava 
o evento na Itália, fazer uma refe-
rência velada a favor de Eddi Mar-
cucci, um combatente contra o ISIS 
junto com as mulheres soldados do 
Curdistão, mas condenado na Itália 
por terrorismo.

Favorecer o distanciamento das 
pessoas do debate público enfra-
queceu-as, transformando o que 
poderiam ter sido comunidades 
conscientes em massas acríticas. 
A luta contra o relativismo ético 

e a favor de valores não negoci-
áveis, preconizada por uma certa 
parte da Igreja institucional, en-
fraqueceu o confronto no nível 
local, fomentando a desconfiança 
em relação ao ativismo político. 
Em países onde o conflito social 
é mais acentuado, isso tornou o 
povo cada vez mais ignorante e 
manipulável, privando-o de deci-
sões importantes.

É um pouco como o que acon-
teceu em El Salvador, onde as re-
centes eleições premiaram o par-
tido populista do presidente Nayib 
Bukele de tal forma que sozinho 
obteve maioria qualificada no Par-
lamento. O “presidente millennial”, 
como é apelidado, deve o seu suces-
so não tanto à clareza das decisões 
políticas, quanto à eficácia da sua 
comunicação social. Nos próximos 
triênio o parlamento salvadorenho 
tomará decisões importantes pra-
ticamente sem oposição (desde a 
eleição de altos cargos até reformas 
constitucionais). Para expressar 
preocupação sobre o futuro do país 
(em muitos aspectos já um satélite 
dos EUA) não são apenas os parti-
dos tradicionais, mas grande parte 
das forças sociais, que nos últimos 
trinta anos trabalharam em condi-
ções proibitivas para defender os 
direitos humanos, promover a par-
ticipação dos grupos mais fracos 
nas decisões políticas e dar cum-
primento à obra iniciada por Santo 
Oscar Romero, “voz de los sin voz”. 
Todo este trabalho assenta-se num 
equilíbrio frágil, que corre o risco 
de se perder definitivamente sob a 
pressão das grandes potências eco-
nômicas.

Minha geração viu as grandes 
ideologias desmoronarem nos úl-
timos vinte anos e agora enfrenta 
a vida política com grande desen-
canto e individualismo. Porém, se 
em nossas realidades eclesiais não 
se reabrirem os espaços de autên-
tico debate político, aos poucos irá 
desvanecendo a nossa consciência 
social, último baluarte contra aque-
la que Políbio considerava a pior 
forma de governo, a oclocracia (a 
dominação das massas). Ao me tor-
nar adulto, percebi que assumir a 
responsabilidade pelas próprias es-
colhas (aceitando o risco de poder 
errar) é o único caminho que pode 
levar a um diálogo de paz. Aqueles 
que se afastam, acreditando que 
estão se isentando de um desagra-
dável conflito, estão apenas se po-
sicionando do lado dos mais fortes, 
mas sem se dar conta.
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MEMóRIA

Comemorar significa, literal-
mente, trazer à memória jun-
tos, lembrar juntos. Em 14 de 

setembro de 2021 comemoramos 
o centenário do cardeal dom Pau-
lo Evaristo Arns, quinto arcebispo 
metropolitano de São Paulo.

Nascido em 1921, em Forquilhi-
nha (SC), dom Paulo fez seus es-
tudos preparatórios para a vida 
religiosa nos seminários da Ordem 
Franciscana dos Frades Menores, 
sobretudo em Petrópolis (RJ), e foi 
ordenado sacerdote em 30 de no-
vembro de 1945. Em seguida, fez 
o doutorado em Letras na Univer-
sidade de Sorbonne, em Paris, com 
uma tese sobre “a arte do livro em 
São Jerônimo”, tornando-se espe-
cialista em literatura cristã antiga, 
ou patrística.

De volta ao Brasil, foi professor 
de Filosofia e Teologia em Petrópo-
lis, até ser eleito bispo auxiliar da 
Arquidiocese de São Paulo, em 2 de 
maio de 1966, pelo papa Paulo VI. 
Trabalhou ao lado do cardeal Ag-
nelo Rossi, arcebispo da época, até 
que, em 1970, Rossi foi chamado a 
Roma para assumir a condução da 
Congregação para a Evangelização 
dos Povos e acompanhar as frentes 
missionárias da Igreja Católica, so-
bretudo na África e na Ásia. Dom 
Paulo tornou-se, então, arcebispo 
de São Paulo, em 22 de outubro de 
1970. Pouco tempo depois, em 5 de 
março de 1973, foi nomeado mem-
bro do Colégio Cardinalício pelo 
mesmo papa Paulo VI, com quem 
o cardeal Arns teve sempre grande 
proximidade e estreita sintonia.

Como arcebispo, dom Paulo pro-
curou renovar a vida da Igreja e 
dinamizar o trabalho pastoral na 
arquidiocese, atendendo às circuns-
tâncias e necessidades da cidade de 
São Paulo, que crescia vertiginosa-

mente e carecia de atenção especial 
às imensas periferias. Arns procu-
rou traduzir em novas práticas or-
ganizativas e pastorais as orienta-
ções do Concílio Vaticano II no que 
se refere à participação do povo na 
vida e na missão da Igreja. Dedicou 
atenção especial aos pobres e des-
validos, estimulando o surgimento 
de numerosas obras voltadas para 
a promoção da caridade e da digni-
dade humana.

Sua atuação pastoral em São Pau-
lo se deu em pleno regime militar, 
quando as liberdades democráticas, 
o respeito à dignidade humana e 
aos direitos fundamentais da pes-
soa foram desrespeitados de forma 
preocupante. Dom Paulo foi voz fir-
me e respeitada na denúncia desses 
males e na defesa da dignidade da 
pessoa e de seus direitos funda-
mentais. Sua atuação se somou à 
de muitos que clamavam pelo re-
torno à normalidade democrática 
no Brasil.

Não deve ficar em segundo plano 
a figura de dom Paulo como bispo e 
pastor dedicado à Igreja. Ele amava 
seu rebanho e tinha alegria em es-
tar com o povo. Promoveu a evan-
gelização e a organização pastoral, 
a formação do clero e dos religio-
sos, incentivou o protagonismo dos 
leigos para ocuparem com coragem 
seu lugar na Igreja e na sociedade. 
Dom Paulo queria a liturgia cele-
brada com esmero e dignidade, a 
palavra de Deus anunciada com de-
dicação e fervor e que o Evangelho 
de Cristo fosse força e transforma-
ção para uma sociedade melhor.

Além da sua palavra fácil e ca-
lorosa, dom Paulo escreveu nume-
rosos livros e publicou frequentes 
artigos e entrevistas. Sua atuação 
em favor dos direitos humanos e 
das liberdades democráticas ren-

deu-lhe prêmios e reconhecimento 
nacionais e internacionais.

Tendo permanecido por quase 28 
anos à frente da Arquidiocese de 
São Paulo, o cardeal Arns marcou-a 
profundamente com seu carisma 
pessoal e suas diretrizes pastorais. 
Foi um profeta da esperança, con-
forme o seu lema episcopal, EX spe 
in spem – de esperança em espe-
rança. Ele nunca renunciou ao so-
nho de ver um Brasil melhor e um 
mundo melhor.

Em 15 de abril de 1998, tendo já 
superando a idade canônica da re-
núncia ao seu encargo, tornou-se 
arcebispo emérito, retirando-se da 
cena pública. Viveu ainda longa-
mente, vindo a falecer serenamen-
te em 2016. Seu corpo repousa na 

cripta da catedral metropolitana.
Dom Paulo Evaristo Arns é um 

ilustre personagem que honra a 
Igreja Católica. Mas também é 
uma personalidade pública que 
teve protagonismo singular no seu 
tempo. Ele agora pertence à Histó-
ria. Na iminência da celebração de 
seu centenário, estes brevíssimos 
traços de sua biografia e da traje-
tória de sua vida têm o propósito 
de convidar para fazermos juntos 
a sua memória, daquilo que fez e 
significou para São Paulo e o Brasil. 
Muitas iniciativas poderão ser pro-
movidas para lembrar dom Paulo e 
valorizar o seu legado.

A Igreja de São Paulo recordará o 
cardeal Arns no ano do seu centená-
rio dando graças a Deus por sua vida 

e ação e para destacar novamente a 
herança espiritual que ele aqui dei-
xou. Uma comissão da Arquidioce-
se de São Paulo está organizando a 
agenda de eventos e iniciativas para 
comemorar a efeméride ao longo de 
todo o ano. A abertura oficial será 
feita com uma solene celebração eu-
carística na Catedral da Sé no próxi-
mo dia 14 de setembro, às 10 horas, 
com a presença de representantes 
da Igreja, autoridades públicas, de 
outras instituições religiosas, so-
ciais e culturais.

É preciso recordar dom Paulo 
porque ele ainda tem muito a dizer 
ao nosso tempo.

(*) dom odILo scHerer, arcebispo 
metropolitano de São Paulo.

Comemorando dom Paulo
É preciso recordar o cardeal Arns porque ele 
ainda tem muito a dizer ao nosso tempo

Dom Odilo P. Scherer (*)

Dom Paulo Evaristo Arns: Uma homenagem nos 100 anos depois de sua morte. (Luciney Martins/Divulgação)
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O filósofo Roberto Romano da Silva, 
professor aposentado de ética e filoso-
fia da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), morreu em São Paulo 
no dia 22 de julho, em decorrência de 
complicações da Covid-19. Casado du-
rante 50 anos com a socióloga Maria 
Sylvia de Carvalho Franco, aposentada 
dos departamentos de Filosofia da Uni-
camp e da Universidade de São Paulo 
(USP), tinha 75 anos e deixou dois en-
teados e duas netas.

Nascido na cidade de Jaguapitã, no 
Paraná, o pesquisador mudou-se ain-
da criança com a família para Marília, 
no interior de São Paulo, onde cursou 
ginásio (atual ensino fundamental) e 
ensino médio. Nesse período, ingres-
sou na Juventude Estudantil Católi-
ca (JEC). Em 1966 decidiu se tornar 
frade dominicano e entrou para o 
convento da congregação, em Juiz de 
Fora, Minas Gerais. No ano seguin-
te, se preparando para o noviciado, 
prestou vestibular para o Instituto 
de Filosofia e Teologia de São Paulo. 
Insatisfeito com o curso, conseguiu 
autorização para transferir-se para a 
USP. Foi frade durante 12 anos, fre-
quentando o Convento dos Dominica-
nos de São Paulo. Em 1969, durante 
a ditadura militar (1964-1985), foi 
preso e encaminhado para o Centro 
de Informações da Marinha (Ceni-
mar) e, logo em seguida, à sede do 
Departamento de Ordem Política e 
Social (Dops), em São Paulo. Tortura-
do, permaneceu detido até o final de 
1970, quando foi libertado.

Graduado em filosofia em 1973, 
Romano fez doutorado na Escola de 
Estudos Avançados em Ciências So-
ciais (EHESS), na França, com tese 
defendida em 1978 sobre o discurso 
teológico contemporâneo e a história 
das relações entre Igreja e Estado no 
Brasil. Escreveu mais de uma dezena 
de livros, além de numerosos artigos 
acadêmicos. Também publicou textos 
na grande imprensa e era colunista do 
Jornal da Unicamp. Na instituição, foi 
presidente da Comissão de Perícias e 
integrou a Comissão de Avaliação Do-
cente. Em 2002, Romano concorreu 
ao cargo de reitor da Unicamp, posto 
que foi assumido pelo engenheiro e 
físico Carlos Henrique de Brito Cruz.

O professor de filosofia Márcio Au-

gusto Damin Custodio, da Unicamp, 
recorda que durante sua graduação 
na instituição, na década de 1990, 
participou de cursos ministrados por 
Romano sobre os filósofos René Des-
cartes (1596-1650) e Baruch Espinosa 
(1632-1677). “Quando ele ensinava Es-
pinosa, invariavelmente fazia a leitu-
ra do Tratado da emenda do intelecto, 
obra escrita originalmente em latim e 
que é considerada inacabada”, relata. 
De acordo com Custodio, a abordagem 
que Romano utilizava em suas aulas 
e textos chamava a atenção dos alu-

nos, na medida em que ele prezava a 
tradição e a história da filosofia, mas 
ao mesmo tempo entendia a discipli-
na não como erudição, mas como um 
caminho à conquista da autonomia 
da razão. “Sua abordagem de textos 
tradicionais da história da filosofia 
primava por evidenciar e reformular 
as dificuldades e os problemas en-
frentados pelos autores”, analisa. Pela 
publicação da tradução, em quatro vo-
lumes, das obras completas de Espi-
nosa, em 2015, Romano compartilhou 
o Prêmio Jabuti com o filósofo Newton 

Cunha e o crítico teatral e editor Jacó 
Guinsburg (1921-1918).

“Há outro Romano que acompa-
nhei a distância, como espectador. 
Refiro-me aos artigos em jornais e às 
inúmeras participações que fez em 
programas de televisão, exercendo o 
papel de analista da conjuntura polí-
tica do país”, afirma. Segundo Custo-
dio as duas funções exercidas por Ro-
mano, como professor de filosofia e 
analista da conjuntura política, apre-
sentam uma unidade temática, in-
cluindo questões da ética e da filoso-

fia política. “Em sua obra, dois livros 
são centrais à compreensão dessas 
temáticas: Igreja contra Estado [Kai-
rós, 1979] e Conservadorismo român-
tico: Origem do totalitarismo [Edito-
ra Brasiliense, 1981]”, detalha. Outros 
trabalhos de destaque de Romano são 
Silêncio e ruído: A sátira em Denis 
Diderot (Editora da Unicamp, 1996) e 
Razão de Estado e outros estados da 
razão (Editora Perspectiva, 2014).

A historiadora Maria Stella Martins 
Bresciani, também da Unicamp, res-
salta que as análises de Romano per-
mitiram ampliar o entendimento sobre 
as relações entre o pensamento do fi-
lósofo alemão Karl Marx (1818-1883) e 
o historiador escocês Thomas Carlyle 
(1795-1881). “Como historiadora con-
temporânea e leitora de Carlyle, ro-
mântico conservador muito atuante e 
lido na primeira metade do século XIX, 
as análises de Romano tornaram viável 
identificar a presença do pensamento 
romântico na obra de Marx e em suas 
críticas à sociedade industrial, sem os 
preconceitos de vertentes mais orto-
doxas de historiadores dos anos 1980 
a 1990”, analisa. Ao destacar o amplo 
conhecimento de pesquisador tanto 
em questões filosóficas quanto em te-
ológicas, ele trouxe à luz a importância 
estratégica do diálogo entre autores 
com pontos de vista divergentes. “Ler 
sem preconceitos amplia os horizontes 
do conhecimento e torna mais ampla 
e diversificada nossa forma de ver os 
documentos de época, ofício do histo-
riador, independentemente da verten-
te política”, diz Bresciani.

“Romano era uma referência em 
sua área de atuação e foi de funda-
mental importância à formação de 
toda uma geração de filósofos brasi-
leiros. Mais do que ministrar um con-
teúdo específico, ele ensinava seus 
alunos a adotar uma postura filosófi-
ca diante do texto”, observa a filósofa 
Fátima Regina Rodrigues Évora, da 
Unicamp. Por fim, o filósofo Antonio 
Valverde, da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP), re-
corda das análises de Romano sobre 
“temas-problemas” dos planos da 
ética e da filosofia política que são, 
em geral, espinhosos. “Nesse senti-
do, ele foi um dos poucos intelectuais 
a abordar criticamente dificuldades e 
mazelas nacionais advindas do espa-
ço social e político”, avalia.

ObITUÁRIO

Filosofia e conjunturas políticas
Roberto Romano entendia a disciplina como um caminho para a conquista da autonomia da razão

Roberto Romano no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, em 2007: em suas análises, ele 
abordou dificuldades nacionais advindas do espaço social e político (Antoninho Perri / Sec Unicamp)

Christina Queiroz

Palavras de agradecimento do 
cientista e pesquisador Evaristo 
Eduardo de Miranda, sobre a mor-
te de Liana John, sua esposa:

“A família recebeu quase 2.000 
mensagens de condolências. 
Agradecemos, a todos e a cada 
um, o carinho e os sentimentos 
expressados, na impossibilidade 
de responder a todas individu-
almente.” Liana John era casa-
da com o pesquisador Evaristo 
de Miranda, diretor da Embrapa 
Territorial e do Instituto Ciência e 
Fé de Curitiba. Ela deixou quatro 
filhos e um neto. Liana faleceu 

no dia 23 de julho e, antes, dei-
xou uma mensagem para amigos 
e conhecidos: www.instagram.
com/p/CRtgrL7HU3F.

CIÊNCIA E MEIO 
AMbIENTE

Conhecida no Brasil e no exte-
rior, Liana escreveu sobre ciência, 
agricultura e meio ambiente por 
quatro décadas. Colaborou em 
veículos como National Geogra-
phic Brasil, Horizonte Geográfico, 
Veja, Planeta Sustentável, Rádio 
Eldorado e Revista Pantanal.

Durante 6 anos, foi editora exe-

cutiva da revista Terra da Gente 
e, antes disso, por 15 anos, res-
pondeu pela editoria de Ciên-
cia e Meio Ambiente da Agência 
Estado. Escreveu 10 livros e re-
cebeu 5 vezes o Prêmio de Re-
portagem sobre Biodiversidade 
da Mata Atlântica; foi vencedora 
do Biodiversity Reporting Award, 
Latin American Category (2009), 
da Conservation International; do 
Prêmio Embrapa de Reportagem 
e do Prêmio HSBC de Imprensa e 
Sustentabilidade.

fonte: coluna do aroldo murá

Memória:

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

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

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

Veja onde encontrar seu jornal, gratuitamente

Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

NÃO TROpECE NA LÍNgUA

Pergunta um menino a outro:
– Vamos jogar uma pelada?

– Está bem, vou buscar a bola.

De polos e bolos:
Acento diferencial

Seria estranho se o garoto fosse buscar a “péla”, palavra que deu origem à informal 
“pelada” porque designativa de um tipo de bola usada no jogo da pela. Esta palavra 
perdeu o acento agudo, mas continua com o e aberto. A mesma pronúncia (é) man-
tém o ato de pelar: “Tu pelas ou ele pela uma laranja em dois segundos”.

Antes de 1971 usava-se o acento circunflexo no e e no o de certas palavras 
homógrafas para distinguir a pronúncia fechada (por exemplo êle, êsse, sôbre, 
côrte) da aberta (ele, esse, sobre, corte), ou seja, por questão de timbre. A Lei 
5.765/71 aboliu esse acento diferencial, tendo permanecido duas exceções por 
timbre (pôde e fôrma – esta última não oficialmente), além de outros pares 
diferenciais em razão da tonicidade, em que o acento agudo ou circunflexo 
distinguia a sílaba tônica da átona (côa, pólo, pôlo, pêlo, pélo, pêra, péra, pára, 
pôr).

 
O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, que entrou em vigor em janeiro de 

2009, reduziu essas onze palavras acentuadas a três: pôr, pôde e fôrma (sendo o 
acento facultativo neste último caso). 

 
Não se usará mais acento em para (verbo), pela (bola ou verbo), polo (extremida-

de, face oposta), pelo (cabelo, penugem) e pera (fruta), como acontece com todas as 
palavras paroxítonas terminadas em a, e, o.

 
O acento diferencial evita ambiguidades. Imagine, por exemplo, um bilhete dei-

xado na sua mesa: “O contador não pode vir, conforme sua convocação”. Significa 
o quê? Que não houve jeito de ele vir, ou que no momento está impossibilitado de 
comparecer? Para esclarecer, basta um sinal gráfico: Não pôde vir [ontem, ou outro 
passado].  Não pode vir [hoje, agora].

Outro caso em que o acento diferencial se faz quase que indispensável é o de fôr-
ma versus forma, porque ambas as palavras pertencem à mesma classe gramatical, 
têm a mesma distribuição na frase. Só o contexto não evita a ambiguidade – uma 
coisa é “prefiro esta forma” e outra é “prefiro esta fôrma”. É o acento que nos faz 
perceber a diferença de sentido. 

 
Há muitos pares de homógrafos, como bolo (doce) e bolo (verbo) ou fora (na 

parte exterior; exceto) e fora (verbo), que não se confundem dentro de um mesmo 
contexto:

- Vou colocar o bolo na fôrma que inventei. Como bolo coisas lindas! - diz, con-
vencida.

- O menino deixou a bicicleta lá fora, mas quando o procurei, já se fora.
 
Há uma palavra, entretanto, que deveria ter permanecido com o acento diferen-

cial: pára. Não custava nada terem deixado os três verbos na mesma situação: pôde, 
pôr, pára. Criou-se no mínimo um problema para os jornais porque, usada isolada-
mente, a forma verbal “para” se confunde com a preposição “para”. Por exemplo, 
numa frase como TRÂNSITO PARA SÃO PAULO, a tendência do leitor é entender 
que o trânsito vai em direção a ou é destinado a SP. Como os jornais prezam por 
uma comunicação rápida mas eficiente, já não podem usar o verbo em manchetes! 
Esse acento poderia ser facultativo, ao menos, para salvaguardar os casos ambíguos. 
Quem sabe a Academia Brasileira de Letras ainda vá mudar este ponto da reforma, 
um entre outros que merecem revisão.

(*) marIa tereza de queIroz pIacentInI, Diretora do Instituto Euclides da Cunha e autora dos livros “Só Vírgu-
la”, “Só Palavras Compostas”, “Língua Brasil – Crase, pronomes & curiosidades” e “Não tropece na redação”.
(www.linguabrasil.com.br)
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Sua Biblioteca

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

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

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

Rodovia Estadual SP 127 - km 106 - Tatuí, SP
Televendas: 0800 55 26 16
WhatsApp: 15 9 8100 5073
Loja Virtual: http://www.cpb.com.br/

aLém da ImagInação
John t. Baldwin

Quantas estrelas você pode ver quando olha para 
o céu à noite? E quantas há que você não con-
segue ver? Imagine o seguinte: há mais estrelas 
no Universo do que grãos de areia em todas as 
praias do mundo! O que vemos quando olhamos 
para cima é como se fosse apenas o pequeno 
punhado de areia do mar. Em um Universo de 
dimensões incalculáveis, nosso pequeno planeta 
é apenas um pontinho, quase indigno de ser 
notado.
páginas: 112
referência de preço: r$ 26,60

como saIr da depressão
prevenção, tratamento e cura
neil nedley

O tratamento da depressão é geralmente feito com 
medicamentos, mas o Dr. Neil Nedley usa uma 
nova abordagem. As informações certamente trarão 
esperança aos que sofrem com esse mal tão co-
mum. Você vai vibrar com a proposta de "cura em 
20 semanas" que já trouxe alívio a tantas pessoas. 
Sem dúvida alguma, você desejará compartilhar 
este livro com seus familiares e amigos que estão 
querendo descobrir como Sair da Depressão.
páginas: 272
referência de preço: r$ 45,80

fundamentaLIsmos
matrizes, presenças e inquietações - temas 
contemporâneos
pedro L Vasconcellos

De início, somos brindados com o histórico do 
termo e da atitude fundamentalista, só com-
preensível se a contextualizamos nos embates 
entre a cosmovisão tradicional e a ascensão 
da modernidade ocidental. Em seguida, o autor 
dedica-se mais a fundo às nuanças da categoria 
"fundamentalismo" em várias tradições religiosas, 
passando depois em revista suas principais práti-
cas e concepções.
páginas: 128
referência de preço: r$ 21,50

respeIto é Bom e todo mundo gosta
ética e etiqueta nas relações pessoais e 
profissionais
adélia maria ribeiro, Liana artissian, ruth 
cronemberger

A vida anda muito estressante, ninguém mais 
parece ter educação, o trânsito virou uma guerra? 
É preciso que o governo decrete leis para que 
as pessoas respeitem os direitos dos idosos, dos 
pedestres, dos não fumantes? Pelo que se vê nas 
ruas - e muitas vezes entre familiares e colegas de 
trabalho - a cidadania, o bom senso e a elegância 
muitas vezes parecem valores esquecidos.
páginas: 192
referência de preço: r$ 21,90

compreensão e cura do trauma 
emocIonaL
conversações com clínicos e pesquisadores 
pioneiros
daniela f. sieff

O presente livro busca compreender as forças en-
volvidas na causa e na cura do trauma emocional. 
Por meio de conversas com terapeutas e pesqui-
sadores, a autora propõe respostas acessíveis 
e fundamentadas a perguntas como: O que é o 
trauma emocional? Quais suas causas? Quais as 
consequências? O que significa curar um trauma 
emocional e como a cura pode ser alcançada?
páginas: 454
referência de preço: r$ 80,00

curando reLacIonamentos ferIdos
martin padovani

O livro lida com muitos aspectos de nossas rela-
ções com os outros, especialmente com aqueles 
de quem somos mais próximos e íntimos. Martin 
Padovani, psicoterapeuta e padre já há muito 
tempo, oferece conselhos sábios e práticos sobre 
como se comunicar, ouvir um ao outro, tornar-se 
mais próximo e perdoar. Ele orienta sobre como 
lidar com tempos de perda, cura, sofrimento e an-
siedade, especialmente quando tais fases afetam 
nossos relacionamentos.
páginas: 296
referência de preço: r$ 40,00

o sentIdo do pensar
A filosofia desafia a inteligência artificial
markus gabriel

Por causa da enchente de informações a que 
estamos inevitavelmente expostos em nossa info-
esfera – em nossos arredores digitais –, colocam-
se novos desafios para o pensamento filosófico. 
O presente livro é uma tentativa de refletir sobre 
o que seria propriamente o pensamento, a fim de, 
possivelmente, recuperar um pouco de controle 
sobre o âmbito que hoje é reivindicado pelos ques-
tionáveis magos do vale do silicone.
páginas: 392
referência de preço: r$ 89,00

pensar Bem nos faz Bem! Vol. 1
Pequenas reflexões sobre grandes temas
mario sergio cortella

Filosofia, religião, ciência e educação, são temas 
bastante discutidos e relevantes na sociedade 
atual, e pode não parecer, mas eles têm ligação 
entre si. Tendo como inspiração esses temas, o 
autor Mario Sergio Cortella elaborou seu mais 
novo trabalho. Os livros são baseados nas falas 
diárias do autor na rádio CBN e trazem o olhar da 
Filosofia sobre temas do quotidiano.
páginas: 144
referência de preço: r$ 19,99
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 fernando scheller,
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Vozes do Paraná 11 
retratos de Paranaenses

pERfIS bIOgRÁfICOS DE 15 pERSONAgENS QUE fIZERAM E 
fAZEM A DIfERENÇA NO pARANÁ:

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

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

o capItaL e a LÓgIca de HegeL
Dialética marxiana, dialética hegeliana
ruy fausto

Em que consiste, afinal, o hegelianismo de Marx? O presente 
livro estuda as reverberações da Lógica de Hegel em Marx, 
privilegiando alguns momentos particularmente marcados pelo 
hegelianismo no livro I de O capital, para em seguida empreen-
der um sobrevoo dos três tomos, em busca de uma caracteriza-
ção da dialética hegeliana e da marxiana.
páginas: 190
referência de preço: r$48,00
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REFERÊNCIA MUNDIAL 
EM DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL PELA OCDE.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
é formada pelos países mais desenvolvidos e sustentáveis do planeta.  
Segundo ela, o Paraná é exemplo na qualidade do ar e da água, 
na proteção costeira e ambiental e no uso de energia sustentável:  
94% da nossa energia vem de fontes renováveis.

Um dos estados que mais cresce no Brasil é também exemplo 
de desenvolvimento sustentável para o mundo.

“Caminhos do Sagrado”
no pós pandemia

EVENTOS ON LINE: via Zoom, das 20 às 21 horas, uma vez por mês (detalhes: (41) 99838-8348)

COORDENAÇÃO: professor de bioética, mastologista Cícero Urban, dirigente do ICfé

CICLO DE PALESTRAS E DEBATES DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ DE CURITIBA

DIA: 28.10
Reverendo Jean Carlos Selleti (visão
protestante)
Debatedores:
 Edmilson Fabbri – cirurgião geral
 Sandra Gonçalves – jornalista

DIA: 30.09
Jubal Sergio Dohms – (visão budista)
Debatedores:
 Raul Anselmi – cirurgião do 
aparelho digestivo
 Christiano Machado – urologista

DIA: 25.11
Daniel Dallagnol (visão espírita)
 Conferensista e propagador
kardecista

DIA: 26.08
Rabino pablo berman - (visão judaica)
Debatedores:
 Professor Antônio Carlos Costa Coelho
 Diego Antonelli – jornalista


