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Descoberto em 1950 pelos psi-
cólogos James Olds e Peter 
Milner, da Universidade Mc-
Gill, no Canadá, o Sistema de 

Recompensas, mecanismo existente no 
cérebro, é formado por grupo de neu-
rônios situados em algumas regiões do 
cérebro. Quando desenvolvemos algu-
mas ações físicas ou mentais que nos 
parecem prazerosas, esses neurônios 
liberam DOPAMINA, que é um neuro-
transmissor que mede nossas sensa-
ções de prazer e inunda nosso cérebro. 
Claro, após sentir essa sensação de pra-
zer você quer senti-la de novo e assim 
sucessivamente. Sendo assim esse sis-
tema exerce forte influência sobre nos-
sas ações e decisões, definindo muitos 
dos nossos comportamentos. 

Já ouviram a expressão “morrer de 
prazer”? Isto é possível, justamente 
pela ação do sistema de recompensas. 
Foi realizado um estudo com ratos que 
consistia no seguinte:

O ratinho tocava em um fio, levava 
um choque, porém 
ativava uma região 
do cérebro que libe-
rava DOPAMINA e ele 
sentia prazer. Foram 
tantas as vezes que 
o rato levou choque 
para sentir prazer que acabou por mor-
rer. Morreu de prazer!

Isso nos explica, também, parcial-
mente, e a dificuldade dos viciados, tanto 
em cigarros e álcool, quanto em outras 
drogas ilícitas, e eu disse parcialmente, 
pelo fato de aí estarem envolvidos ou-
tros aspectos de dependência, inclusive 
questões genéticas. Acho importante 
essas ressalvas para que preservemos o 

mote central do tema que contempla o 
complexo mecanismo cerebral denomi-
nado Sistema de Recompensas.

Aqui também, explica-se a dificulda-
de das pessoas obesas em fazer regime, 
pois a comida, principalmente, os doces 
trazem essa sensação de prazer, prin-

cipalmente quando numa mesa bem 
posta com diversas iguarias, como nos 
buffets de casamentos e recepções de 
gala. A questão é a decepção que suce-
de esse prazer, quando exageramos na 
quantidade e nos sentimos mal horas 
depois. Neste caso não só fisicamente 
como também emocionalmente, pois 
ficamos frustrados pela nossa incapaci-
dade de autocontrole diante da comida 

nessas situações. Extrapolando ainda 
mais, o que não dizer então das pessoas 
que exageram diariamente nessa quan-
tidade, independente de qualidade ou 
de bela mesa posta?

Obviamente que aqui caberiam di-
versas outras situações, tipo, sexo, com-

pras, viagens etc... 
que fossem desmedi-
das, repetidas como 
vício e não com um 
propósito maior.

Sabedores desta 
informação, devemos 

nos precaver de iniciar certas situações 
ilusórias no tocante ao prazer, pois con-
forme demonstrado, corre-se o risco de 
viciar-se em prazer, podendo até em um 
extremismo, morrer-se por ele, ou por 
causa dele.

(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e 
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Pre-
venção e Tratamento do Stress, é um dos diretores 
do Instituto Ciência e Fé.
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SAúDE
Edmilson Fabbri

Por que nos viciamos?
SiStema de RecompenSa ceRebRal: O AGRONATAL

Chegou o Natal. Uma festa que o pós-moder-
nismo está buscando esquecer, pelo menos em 
seus significados. No entanto, o secularismo não 
apagou ainda seu brilho, principalmente porque 
o comércio precisa dele para alavancar a melhor 
época do ano para vender. E por que a moderni-
dade não cria novo caminho para atrair o povo?

Acontece que a tradição está entrelaçada com 
os sentimentos de todos nós. Aí vem: Por que 
esse entrelaçamento não se desfaz? Existe aí 
um toque de saudosismo de uma época recente, 
quando as famílias se reuniam para celebrar, ini-
cialmente o nascimento de Jesus Cristo, depois 
reverenciar os símbolos que persistem até hoje.

Evaristo de Miranda, agro ecologista, pesqui-
sador chefe da Embrapa Territorial, e diretor do 
Instituto Ciência de Fé, é pesquisador desses 
símbolos, tanto na historicidade como nos signifi-
cados. Ele traz para nós um artigo, onde explica 
essa simbologia. Além disso, destaca a associa-
ção da festa e suas tradições com o mundo agro-
pecuário, deixando um ar da saudade que fica ao 
celebrarmos o Natal.

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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ECUMENISMO
Antonio Celso Mendes (*)

Aimprensa internacional 
acaba de publicar a par-
ticipação de nosso PAPA 
FRANCISCO em inúmeros 

conclaves sobre o clima e o meio 
ambiente, que contaram sempre 
com a participação dos principais 
líderes religiosos da Terra e no 
qual se confirmam a preocupação 
transcendente para o fato até ago-
ra constatado de que a humanidade 
ainda não aprendeu a cuidar com 
carinho do planeta onde vive.

Ora, tal fato nos demonstra que 
a obtenção da tão sonhada unida-
de ecumênica da humanidade pode 
ser alcançada, se todos nos apegar-
mos com afinco à única coisa que 
identifica todos os seres humanos, 
a sua realidade espiritual. Pois, 
todos nós, seres humanos, somos 
dotados de uma mesma nature-
za, pela presença em todos nós de 
um Espírito Inteligente que nos dá 

a Vida, patrocinando as mesmas 
características psíquicas, as mes-
mas limitações, um mesmo desti-
no transcendente. Não obstante, 
a História tem sido um empecilho 
forte na colimação do ecumenismo 
e a única forma que a humanida-
de teria para atingir tal unidade de 
concepções seria através de um pa-
radigma que pudesse agregar a uni-
dade virtual reconhecida em todos 
os seres humanos, que por serem 
dotados de um mesmo Espírito, são 
possuidores dos mesmos direitos. 

Caberia a Organização das Na-
ções Unidas (ONU), estabelecer 
uma Carta de Recomendação a todos 
os países, para que procurassem su-
perar suas diferenças históricas na 
atmosfera da cultura e passassem a 
desenvolver, pela educação de seus 
povos, a implementação e o respeito 
àqueles requisitos básicos que cons-
tituem nossa verdadeira natureza.

Assim, os diferentes países pas-
sariam a inserir em suas Constitui-
ções, o reconhecimento, como norma 
pétrea, que todos os seres humanos 
são seres espirituais dotados de cria-
tividade, racionalidade, sentimento e 
liberdade, cabendo a seus governos 
tudo fazer, em suas políticas internas, 
que os referidos paradigmas fossem 

respeitados em sua integralidade.
Este seria, realmente, um passo 

importante na obtenção paulatina 
de um ecumenismo pacífico, to-
lerante e respeitoso das tradições 
locais, mas não opressivo à auto-
nomia dos povos ou à liberdade das 
pessoas. Nossa espiritualidade, ínsi-
ta em nosso ser é, portanto, a única 

via possível para a obtenção da tão 
sonhada unidade de todos os povos. 

(*) 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

O Espírito, 
promotor do 
ecumenismo



|  DEZEMBRO 2021  |  UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ4

NATAL

Otempo do Advento, inicia-
do quatro semanas antes 
do Natal, é marcado por 
luzes, enfeites, flores e 

decorações em residências, comér-
cios e áreas públicas. Neste Ano da 
Graça de 2021, o primeiro domingo 
do Advento foi no dia 28 de novem-
bro. Chegou o tempo de montar 
presépios, árvores de Natal, insta-
lar luzinhas, guirlandas, decorações 
e comprar presentes. Poucos se dão 
conta: vive-se um Agronatal, tama-
nha a contribuição da agropecuária 
aos festejos natalinos.

Em junho, no solstício de inver-
no, o campo invade as cidades com 
arraiais, fogueiras, danças e cultura 
rural. Em dezembro, no solstício de 
verão, o agro volta aos lares urba-
nos com flores, produtos decorati-
vos e alimentos típicos do tempo 
natalino. Se as festividades juninas 
promovem reuniões públicas em 
quermesses e ruas, os festejos na-
talinos reúnem dentro das casas, 
na intimidade das famílias.

Entre os primeiros símbolos 
natalinos levados do campo às re-
sidências estão as árvores de Natal. 
São pinheiros e tuias, produzidos 

aos milhares por viveiristas, em 
vários tamanhos e formatos, para 
atender ao desejo e às possibilida-
des do bolso de cada consumidor. 
Os pinheiros natalinos, sempre 
verdes, simbolizam a esperança e a 
vida. Sua forma triangular evoca a 
Trindade. O inventor da árvore de 
Natal foi São Bonifácio, o apóstolo 
dos germanos. Em 718, o papa Gre-
gório II enviou-o à Alemanha com a 
missão de reorganizar a Igreja.

Por cinco anos, Bonifácio evan-
gelizou os territórios dos atuais Es-
tados alemães de Hessen e Turín-
gia. Sem preocupações ambientais 
ou com costumes locais, em 723, 
o bispo da Germânia derrubou um 
enorme carvalho dedicado ao deus 
Thor, perto da atual cidade de Frit-
zlar, na Alemanha. Convenceu povo 
e druidas no machado. Esse acon-
tecimento é considerado o início 
da cristianização da Alemanha. O 
carvalho destruiu tudo onde caiu, 
menos um pequeno pinheiro. Bo-
nifácio interpretou esse fato como 
um milagre. Era Advento e ele de-
clarou: “Doravante, chamaremos 
esta árvore de árvore do Menino 
Jesus”. O costume de plantar pi-

nheiros para celebrar o nascimento 
de Jesus começou, estendeu-se pela 
Alemanha e de lá ao mundo. Pros-
seguiu a veneração vegetal, com 
outra árvore.

Os trópicos importaram símbo-
los natalinos de regiões temperadas: 
pinheiros, Papai Noel agasalhado, 
lareiras e até neve de algodão. Mas 
exportaram um símbolo natalino 
para a Europa e a América 
do Norte: a flor do Natal, ou 
poinséttia, também conheci-
da como cardeal ou estrela-
do-natal. Originária do Mé-
xico, ela tem folhas verdes 
e, acima, folhas semelhan-
tes a flores vermelhas. Seu 
nome científico Euphorbia 
pulcherrima significa a mais 
bela das eufórbias.

Esse símbolo vegetal não 
vem dos astecas, e sim dos 
franciscanos, especialistas 
em novidades natalinas. 
Como a do presépio, inven-
tado pelo próprio São Fran-
cisco. A partir do século 17, 
no México, os frades utiliza-
ram a poinséttia em come-
morações natalinas e asso-

ciaram suas brácteas vermelhas à 
estrela de Belém. Hoje, mais de 120 
milhões de vasos servem para fins 
decorativos natalinos na Europa. 
Aqui, a poinséttia é a planta de de-
coração mais vendida no Natal para 
enfeitar shoppings, lojas e residên-
cias. Na Cooperativa Veiling Holam-
bra, principal centro de comercia-
lização atacadista da floricultura, 

só na época do Natal são vendidos 
2 milhões de vasos. A produção, 
sempre em estufas, concentra-se 
em Holambra, Paranapanema, Alto 
Tietê e Ribeirão Pires.

As flores do Natal são a obra-
prima de pequenos agricultores. 
Sua organização empresarial e tec-
nológica é avançada. São mais de 
8.000 pequenos agricultores, com 

Feliz 
Agronatal

Evaristo de Miranda (*)

Além da decoração, a agropecuária marca a ceia 
de Natal fornecendo a proteína animal e as frutas 
usadas nos pratos típicos desta época

Galhos jovens de um pinheiro natalino | Foto: Shutterstock

 Plantação de pinheiros de Natal | Foto: Shutterstock
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NATAL
área média de 1,5 hectare. E empre-
gam, em média, oito trabalhadores 
por hectare, segundo o Instituto 
Brasileiro de Floricultura. Juntos, 
cultivam mais de 2.500 espécies 
e 17.500 variedades. Nas peque-
nas propriedades, 20% da mão de 
obra é familiar e os demais 80%, 
contratados. O mercado de flores 
gera 209.000 empregos diretos e 
800.000 indiretos. O faturamento 
em 2020 foi de R$ 9,6 bilhões. São 
mais de 600 empresas atacadistas 
no mercado de flores e 25.000 pon-
tos de venda. O mercado nacional 
absorve 97,5% da produção e o res-
tante é exportado. Deixe o plástico 
do lado, compre uma tuia, um pi-
nheirinho e vasos de poinséttia e 
transforme sua casa num lar, onde 
as ideias florescem. Naturalmente.

Além da decoração, a agrope-
cuária marca a ceia de Natal forne-
cendo a proteína animal usada nos 
pratos típicos desta época. Num 
encontro eucarístico, familiares 
dispersos e distantes se reúnem 
nesse dia sagrado. Na ceia são con-
sumidas proteínas nobres: peru, 
chester, tênder, pernil e outras car-
nes e cortes especiais. A BRF, em-
presa multinacional resultante da 
fusão da Sadia com a Perdigão, tem 
unidades dedicadas só à produção 
das carnes para a ceia de Natal. As-
sim como várias grandes empresas, 
como Seara, Minerva e outras.

O Natal coincide com a passa-

gem da primavera para o verão, o 
tempo da colheita de frutas tropi-
cais e subtropicais. Frescas e se-
cas, elas acrescentam cor e sabor 
às ceias, integradas inclusive em 
farofas, bolos e panetones. E haja 
panetones. Só a Bauducco produz 
mais de 75 milhões. Haja farinha, 
ovos e açúcar. A pesquisa agrícola 
ampliou o tempo da frutificação e a 
disponibilidade de pêssegos, uvas, 
bananas, morangos, nectarinas, 
mangas, ameixas, maçãs e outras. 
O Brasil produz 45 milhões de tone-
ladas de frutas por ano. É o terceiro 
produtor mundial, atrás de China e 
Índia.

No Natal, cresce o consumo de 
nozes-pecã, castanha-do-pará, cas-
tanha-de-caju, uvas-passa, cacau, 
castanha de baru, frutas cristali-
zadas e macadâmia. Segundo a As-
sociação Brasileira de Nozes, Cas-
tanhas e Frutas Secas, a produção 
global de nozes cresce, em média, 
6% ao ano. Um mercado de US$ 35 
bilhões. O Brasil é o oitavo produ-
tor mundial das saudáveis nozes e 
castanhas.

Se árvore de Natal, presépio, 
ceia, troca de presentes e outros 
momentos ocorrem no interior das 
casas, existe um símbolo colocado 
do lado externo. Sobre a porta de 
casas e apartamentos, a guirlanda 
natalina é um símbolo solar. Ela 
anuncia publicamente: nesta casa 
se festeja o Natal. Ela é um sím-

bolo vegetal do entrelaçamento do 
divino com o humano. Deus se fez 
carne e habitou entre nós. Por isso, 
a guirlanda natalina é feita com 
dois ramos de plantas diferentes, 
de natureza distinta, entrelaçados. 
A guirlanda é um círculo, símbolo 
de um entrelaçamento sem fim, 
infinito. São muitos modelos de 
guirlanda, sempre com dois ramos 
diferentes. Sinos, fitas e enfeites a 

completam.
O círculo da guirlanda evoca a le-

tra Ó, de Nossa Senhora do Ó, cujos 
“Ohs”, suspirados semanas antes 
do nascimento de Jesus, são canta-
dos nos Motetos dos Ós em igrejas, 
sobretudo em Minas Gerais. O pa-
dre Antônio Vieira, imperador da 
língua portuguesa, discorreu sobre 
a simbologia do círculo e desse Ó, 
no Sermão de Nossa Senhora do Ó, 
a mesma da Freguesia do Ó, em São 
Paulo. A guirlanda é um Ó grande, 
um mega Ó, o Ômega do alfabeto 
grego. E não o Ômicron, da varian-
te africana da covid. O amor dos 
cristãos a Deus e ao próximo não 
deveria ter fim. Como não tem fim 
o círculo solar, regendo o calendá-
rio rural, a alternância do semear, 
cuidar, colher e novamente semear, 
cuidar, colher… Marcas do verão e 
do solstício no ciclo das estações. 
Não deixe de circular, entrelaçar e 
presentear: coloque uma bela guir-
landa na entrada de sua casa ou 
apartamento. Ela abençoará quem 
passar e evitará raios, dizem.

Para encerrar sobre este Agro-
natal, me permitam um pequeno 
conto, homenagem aos fruticulto-
res:

O nascimento de Jesus acabou 
com o sossego na estrebaria de Be-
lém. Os visitantes chegavam a todo 
o momento com presentes, olhares 
de espanto e contemplação. Eram 
pastores, pecuaristas, agricultores, 
magos, pescadores, comerciantes e 
artesãos. Curiosos para ver aquele 

menino tão especial. Ao anoitecer, 
Maria estava exausta. Mesmo as-
sim, recebia da melhor forma pos-
sível quem se aproximava da man-
jedoura.

Em meio a tanta gente, Maria 
percebeu uma velha do lado de 
fora. Ela era curvada, feia, enruga-
da e parecia ter mais de mil anos. 
Movia-se de um lado para o outro. 
Não entrava. Depois da meia-noite, 
seguia lá fora, como uma bruxa. 
Quando o último visitante deixou o 
local, a velha entrou na estrebaria, 
sob o olhar desconfiado e até teme-
roso de José, do boi e do burro.

Hesitando, ela aproximou-se 
da Virgem e do Menino. Trazia nas 
mãos uma fruta bonita, perfumada 
e certamente saborosa. Maria nun-
ca vira esse fruto. A velha entregou 
seu presente como se fosse o globo 
terrestre e balbuciou: “Este fruto, a 
humanidade quis comer verde no 
paraíso. Agora, está maduro”. Atrás 
das pregas das pálpebras, seus 
olhos encheram-se de lágrimas.

Maria acolheu o fruto, sem dizer 
uma palavra. Clarões no horizonte 
anunciavam um novo dia. A velha 
retirou-se. Maria então perguntou: 
“Senhora, qual é o seu nome?”. No li-
miar da entrada, a velha retornou-se 
lentamente. Aliviada e com um sutil 
sorriso nos lábios, ela disse: “Eva”.

(*) EVARISTO DE MIRANDA, doutor em 
ecologia, é pesquisador e chefe geral da 
Embrapa Territorial. Diretor do Instituto 
Ciência. Fonte: Revista Oeste, Edição 89

Euphorbia pulcherrima, conhecida como a flor do Natal | Foto: Alejandro Bayer/Wikimedia Commons

Guirlanda de Natal: símbolo solar | Foto: Shutterstock
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SOCIEDADE

Nós, entidades signa-
tárias do Pacto pela 
Vida e pelo Brasil, his-
toricamente compro-

metidas com a defesa do Estado 
democrático de Direito, os direi-
tos humanos e a justiça social, 
acompanhamos com preocupação 
a multifacetada crise que o país 
atravessa. Enlutados pelos mais 
de 615 mil mortos da Covid-19 e 
solidários com seus familiares, 
manifestamos nossa perplexida-
de com a forma pela qual a po-
pulação mais pobre e vulnerável 
vem sendo tratada, quando as 
consequências da pandemia as-
sombram o Brasil.

A crise sanitária escancarou 
um país injusto e desigual, com 
altos índices de desemprego e 
insegurança alimentar. A Consti-
tuição prescreve, no seu art. 6º, 
que são diretos sociais do povo 
brasileiro "a educação, a saú-
de, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a Previdência social, 
a proteção à maternidade e à in-
fância, a assistência aos desam-
parados". Direitos sociais não são 
favores de governos, mas deveres 
do Estado.

O RETRATO DA 
FOME EM SÃO 
PAULO

Quando o Brasil mais necessita 
de políticas públicas eficientes e 
equilibradas, assistimos à extinção 

pelo governo federal do Bolsa Fa-
mília, programa testado, aprovado 
e reconhecido nacional e interna-
cionalmente como um dos maiores 
instrumentos de transferência de 
renda já implementados. Some-se a 
isso o fim do auxílio emergencial, 
que foi essencial em tempos da 
pandemia.

Em 2020, esse auxílio foi pago a 
68,3 milhões de pessoas, segundo o 
Ministério da Cidadania. Em 2021, 
caiu para 39 milhões. Agora, cria-
se o Auxílio Brasil, um programa 
de governo com fortes suspeitas de 
motivação eleitoreira, para atender 
apenas 17 milhões de famílias. De-
pois de votada no Congresso Nacio-
nal, a MP do Auxílio Brasil confirma 
a exclusão de pelo menos 4 milhões 
de famílias que seriam elegíveis ao 
benefício, cujo atendimento ficará 

à mercê de haver ou não espaço 
orçamentário. Seja como for, os 
patamares adotados estão muito 
aquém do estágio atual da pobreza 
no país.

SAIBA MAIS SOBRE O 
AUXÍLIO BRASIL

Nossa preocupação se agrava ao 
dar conta de que, para viabilizar o 
Auxílio Brasil, manipula-se econô-
mica e politicamente o dinheiro pú-
blico. Primeiro, ao se propor como 
fonte de sustentação do programa 
recursos vindos do não pagamento 
de precatórios, dívidas que o Estado 
tem não só com estados ou municí-
pios, mas com pessoas. E, no jogo 
pela aprovação do novo benefício, 
vêm à tona o estranho relaciona-
mento entre Executivo e Legislati-
vo, sob a forma de um "orçamento 

secreto". Ou seja, de verbas públi-
cas que, através de artifícios regi-
mentais, são direcionadas a parla-
mentares "comprometidos com o 
governo".

Diante desses fatos e do qua-
dro social vigente, as entidades que 
subscrevem este artigo assumem o 
compromisso de acompanhar as tra-
tativas entre Congresso e governo 
federal para que não se prejudique 
e ou se retarde a implementação de 
políticas públicas urgentes em favor 
dos mais vulneráveis, que não po-
dem ser deixados à margem como se 
fossem culpados da sua condição!

ENTENDA OS 
PRECATÓRIOS

Precatórios alimentares são dí-
vidas de estados e municípios com 
seus credores. Os precatórios são 
gerados após os servidores ganha-
rem na Justiça 

Conclamamos a sociedade civil a 
exigir do Congresso a criação de um 
efetivo programa de transferência 
de renda de proporções compatí-
veis com o desemparo e a fome que 
hoje castigam expressiva parcela 
da população brasileira. E que esse 
programa esteja acompanhado do 
fortalecimento do SUS, sem o qual 
muitos brasileiros não reagirão ao 
duro legado da Covid-19.

Dom Walmor Oliveira de Azevedo, 
Presidente da Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB);
Felipe Santa Cruz, Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB); 
José Carlos Dias, Presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo 
Evaristo Arns – Comissão Arns; 
Luiz Davidovich, Presidente da Academia 
Brasileira de Ciências (ABC); 
Paulo Jeronimo de Sousa, Presidente da 
Associação Brasileira de Imprensa (ABI); 
Renato Janine Ribeiro, Presidente da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da 
Ciência (SBPC).

Em defesa dos pobres e 
vulneráveis
Não podem ser deixados à margem como se fossem culpados de tais condições

VÁRIOS AUTORES (nomes ao final do texto)

Tiago Bastos de Santana, 24, pede ajuda para comer em um cruzamento no bairro da Mooca, na zona leste de 
São Paulo – (Karime Xavier/Folhapress

O Auxílio Brasil começou a ser pago em 17 de novembro de 2021, 
substituindo o Bolsa Família (Gabriel Cabral/Folhapress)
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LUTO

Amorte de Saul Raiz, na 
madrugada do sábado, 
em Curitiba, priva-nos 
de uma excepcional tes-

temunha/agente da História Con-
temporânea do Paraná, registra-
da a partir do governo Ney Braga, 
em 1961, quando ele foi parte do 
grupo de “cabeças coroadas” que 
Ney escolheu na Universidade 
Federal do Paraná para compor 
seu o primeiro governo. O gru-
po era de jovens recém formados 
no Curso de Engenharia Civil da 
UFPR, e do qual faziam parte, en-
tre outros, Affonso Alves de Ca-
margo Neto e Karlos Rischbieter. 

A recomendação dos escolhidos 
foi feita pelo então reitor Flávio 
Suplicy de Lacerda.

Saul, um dínamo para o traba-
lho, ficou com uma das partes mais 
exigentes do processo de moderni-
zação do Paraná que Ney daria iní-
cio e obedecendo, em grande parte, 
aos planos montados pelo padre 
Jodseph Lebret, o belga que capi-
taneava o movimento Economia e 
Humanismo, gestor e planificador 
de obras na Europa, e com atua-
ção também em Estados brasileiros 
como São Paulo e Minas Gerais.

Obcecado pelo trabalho, Raiz 
– filho de um casal de judeus polo-

neses, assim como Jaime Lerner -, 
teve como primeiro desafio implan-
tar a Rodovia do Café, que iria ligar 
o Norte do Estado a Curitiba, com 
asfalto de qualidade e planificada 
nos moldes do melhor daqueles 
dias. Num longo depoimento que 
deu a meu livro Vozes do Paraná, 
Retratos de Paranaenses, Saul re-
velou ter-se “mudado, de fato para 
os canteiros de obras”. Aparecia em 
casa nos finais de semana.

Esse era o estilo de Saul Raiz: 
imergir plenamente no trabalho, 
com alta qualidade técnica que ele 
colocou também na iniciativa pri-
vada ao ocupar uma das diretorias 

da Klabin. Ney não só fez de Saul 
Raiz o socorro presente toda vez 
que queria enfrentar um grande 
desafio administrativo. Colocou-o, 
por exemplo, na promissora Secre-
taria de Desenvolvimento dos Mu-
nicípios, no segundo Governo.

Lá Saul tinha dinheiro sobran-
do – grandes quantias ele trazia de 
Brasília, liberadas pelo presidente 
Geisel, amigo de Raiz; na Secreta-
ria, apoiado pelo discernimento de 
Lubomir Ficinski, Raiz tratou de pa-
vimentar o que deveria garantir sua 
eleição segura ao governo do Para-
ná. O que, no entanto, não aconte-
ceu. Saul perdeu as eleições.

Antes, fora escolhido prefeito 
de Curitiba, sucedendo a seu ami-
go Jaime Lerner. Fez uma admi-
nistração de rara qualidade, mas 
sem a grandiloquência de obras 
visíveis. Foi o prefeito que, literal-
mente, enterrou dinheiro em áreas 
essenciais, nem sempre gerado-
ras de votos. Exceção foi o asfalto 
com que dotou a cidade por meio 
do Projeto CURA, Comunidade Ur-
banas de Recuperação Acelerada. 
Isso sem falar que, ao mesmo tem-
po, “esburacou a cidade”, implan-
tando milhares de quilômetros de 
redes de esgotos.

A memória da cidade será sem-
pre agradecida ao Saul que enfren-
tou desafios que se agigantavam 
havia dezenas de anos, como os das 
enchentes que imobilizavam grande 
parte de Curitiba, a começar pelo 
Centro, como Rua XV de Novembro, 
Rua Voluntários da Pátria, Praças 
Osório e Zacarias, e avenidas enor-
mes, como a Cândido de Abreu.

A canalização dos rios que cor-
tam Curitiba foi outra face desse 

homem que apenas quis cumprir 
sua missão, embora “enterrando 
obras”, como também a canalização 
da Avenida Mariano Torres, entre 
obras ciclópicas para aqueles dias, 
anos 1970. Saul foi não apenas um 
raro administrador. Mais que isso, 
ele foi simbólico administrador da 
coisa pública, compromissado com 
o bem comum. Dele nunca houve 
dúvidas quanto a se tratar de um 
“varão reto”, acima de suspeitas.

Saul conseguiu, nos governos 
Ney Braga, ser um judeu membro do 
PDC, o Partido Democrata Cristão; 
nenhum problema para o homem 
compromissado com uma espécie 
de redenção de Curitiba e do Paraná. 
Tarefas que levou até o fim. Nos últi-
mos 10 anos, vivia recluso, em casa. 
“Ele nunca se recuperou da morte de 
Mitz”, diz Clara, uma amiga da famí-
lia, referindo-se à esposa de Saul.

Hoje sou obrigado a faltar com 
promessa que fiz a Saul, a de não 
mencionar o breve episódio que 
narro a seguir: no começo dos 
2000, assaltado e baleado em rua 
central de Curitiba, à tarde, conse-
guiu chegar a um hospital da Rua 
Vicente Machado, com projeteis no 
corpo. No hospital, foi recusado.

Quem o salvou foi um pobre ho-
mem, cuidador de carros, que assu-
miu a direção da camioneta de Saul e 
o levou ao Hospital Evangélico. Agra-
decido ao seu salvador, um operário 
de salário mínimo, deu-lhe uma casa 
digna e muito apoio, em seguida. As-
sim era Saul Raiz, um herói da Curi-
tiba que ele muito amou.

(*) do blog Aroldo Murá (http://www.
aroldomura.com.br/saul-raiz-a-morte-de-um-
gigante-das-obras-escondidas/)

Saul Raiz, a morte de um gigante 
das obras escondidas

Foi prefeito de Curitiba entre 1975 e 1979 (entre duas gestões de Jaime Lerner), indicado pelo então 
governador do Paraná, Jaime Cainet Júnior 

Aroldo Murá (*)

A presença de Saul Raiz no lançamento de um dos Volumes de Vozes do Paraná.
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COvID-19

Uma recuperação após a 
pandemia de covid-19 
impulsionada por com-
bustíveis fósseis terá 

como consequência o agravamento 
da insegurança alimentar e das cri-
ses climática e sanitária que amea-
çam milhões de pessoas no mundo. 
É que aponta o The Lancet Countdo-
wn, o maior estudo anual sobre os 
impactos das mudanças climáticas 
sobre a saúde humana, publicado 
nesta quinta-feira (21/10).

"A mudança climática está aqui, e 
já estamos vendo como ela prejudica 
a saúde humana em todo o mundo", 
afirma Anthony Costello, diretor-
executivo do The Lancet Countdo-
wn, vinculado à revista médica The 
Lancet. "Enquanto a crise da covid-19 
continua, cada país enfrenta também 
algum aspecto da crise climática.”

É preciso aproveitar a opor-
tunidade que se abriu com a pan-
demia. "Nós temos a escolha. A 
recuperação após a covid-19 pode 
ser uma recuperação verde, com a 

qual abrimos o caminho para uma 
melhor saúde humana e uma me-
nor desigualdade. Ou pode seguir o 
velho esquema e nos colocar todos 
em perigo", diz.

Atualmente, apenas um quinto 
do dinheiro investido na recupera-
ção pós-pandemia contribuirá para 
uma redução das emissões de gases 
de efeito estufa, critica Maria Roma-
nello, principal autora do estudo.

"Estamos nos recuperando de 
uma crise de saúde sanitária de um 
jeito que coloca nossa saúde em 
risco", afirma.

Em um editorial, a Lancet pediu 
que líderes mundiais que se reu-
niram na Conferência das Nações 
Unidas sobre as Mudanças Climá-
ticas (COP26) destinem parte dos 
trilhões que estão gastando para a 
recuperação dos efeitos da pande-
mia de covid-19 para reduzir a desi-
gualdade e proteger a saúde.

A equipe internacional de pes-
quisadores envolvidos no estudo 
pediu também que sejam definidas 

medidas ambiciosas e concretas 
para que seja possível alcançar a 
meta estabelecida pelo Acordo de 
Paris de limitar o aquecimento glo-
bal a 1,5 °C em relação aos níveis 
pré-industriais.

DOENÇAS 
INFECCIOSAS

O relatório The Lancet Countdo-
wn expõe a visão de cientistas de 38 
instituições acadêmicas e agências 
da ONU. Segundo os pesquisadores, 
as mudanças climáticas aumenta a 
probabilidade de que doenças infe-
ciosas se disseminem.

"As mudanças climáticas estão 
criando as condições ideais para a 
transmissão de doenças infeccio-
sas, potencialmente desfazendo dé-
cadas de progresso para controlar 
doenças como dengue, zika, malá-
ria e cólera", diz o relatório.

O estudo, que acompanha 44 
indicadores de impactos na saúde 
diretamente ligados às mudanças 
climáticas, aponta que, em geral os 

sistemas de saúde nacionais estão 
mal preparados para choques atu-
ais e futuros induzidos pelo clima.

Segundo os pesquisadores, surtos 
de dengue, chikungunya e zika serão 
mais prováveis também em países 
europeus. Além disso, no norte da 
Europa e nos Estados Unidos, mais 
bactérias deverão se disseminar.

O estudou advertiu também que 
quase três quartos dos países ava-
liados reconheceram não ter capa-
cidade de colocar em prática uma 
estratégia nacional de saúde com-
binada a uma estratégia climática.

INSEGURANÇA 
ALIMENTAR

Além disso, o relatório adver-
te que secas e incêndios florestais 
mais frequentes ameaçam a segu-
rança alimentar. Em 2019, mais de 
2 bilhões de pessoas já foram afe-
tadas pelo problema, e o número 
pode aumentar dramaticamente, 
alertam os pesquisadores.

O estudo aponta que as interrup-

ções no ciclo da água devido ao aque-
cimento global afetam as colheitas e 
pressionam a produção de alimentos.

No caso do milho, por exemplo, a 
produtividade caiu 6% em relação aos 
níveis de 1981-2010, enquanto a do 
trigo recuou 3%, e a do arroz, 1,8%.

Os alimentos provenientes do 
mar, dos quais 3,3 bilhões de pes-
soas dependem, enfrentam uma 
"ameaça crescente" pelo aumento 
da temperatura marítima de quase 
70% em 15 anos.

"Neste ano, vimos pessoas so-
frendo com intensas ondas de calor, 
inundações mortais e incêndios flo-
restais", diz Maria Romanello, prin-
cipal autora do The Lancet Countdo-
wn. "Estas são advertências sérias 
de que para cada dia que atrasamos 
nossa resposta à mudança climáti-
ca, a situação será mais crítica. É 
hora de reconhecer que ninguém 
está a salvo dos efeitos da mudança 
climática”, conclui.

lf (DPA, AFP, Lusa) Deutsche Welle

Recuperação pós-covid ameaça 
o clima e a saúde, diz estudo
Com uma recuperação da pandemia baseada em combustíveis fósseis, a crise climática se agravará, facilitando a 
disseminação de doenças como dengue e zika e aumentando a insegurança alimentar no mundo, alertam cientistas.

 Pacientes com covid e dengue em hospital de Bangladesh
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BIOéTICA

Bioética, religião, 
espiritualidade e a 
arte do cuidar na 
relação médico-
paciente

Virgínio Cândido Tosta de Souza (*); Leo Pessini (**); 
William Saad Hossne (***). Colaboração de Antonio 
Felipe Paulino de Figueiredo Wouk (****)

(Parte 2)

“O exercício da medicina é uma 
arte. Arte que, na relação médico-

paciente, depara-se com situações que 
extrapolam os conhecimentos técnico-

científicos do lidar com pessoas 
fragilizadas física e emocionalmente... 

A ciência, na busca da autonomia 
fora da tutela da religião e da filosofia, 
extrapolou os limites éticos da relação 
médico-paciente,” afirmam os autores 
desse trabalho e propõem interação 

da teologia, bioética, religião e 
espiritualidade. O trabalho original foi 
publicado na Revista Bioethikos, do 

Centro Universitário São Camilo (SP), 
em 2012, sendo reproduzido aqui em 3 

partes.

B
IOÉTICA E ESPIRITUALIDADE

O desenvolvimento das tecnociências na área 
da saúde, principalmente na medicina, é o selo 
da pós-modernidade. Entretanto, quando falamos 

na relação saúde--enfermidade, o primeiro referencial que 
aparece como qualidade de vida é a ausência de uma doença 
físico-biológica. Mas o que vem aflorando como sinônimo de 
qualidade de vida é o viver saudável. Esse conceito passa ine-
xoravelmente em torno das questões da espiritualidade, não 
importando se essa espiritualidade está ou não referendada 
no transcendental 29.

O que é notório da sociedade contemporânea do ter e do 
visível é a busca de um sentido para a vida, uma motivação 
para o ser que se encontra na sua subjetividade e que a en-
tendemos como espiritualidade.

A bioética e a espiritualidade carregam sentidos densos e 
atraentes no exercício profissional da medicina e criam espa-
ços fundamentais na arte do cuidar 29.

A tentativa da cura por meio dos diagnósticos prees-
tabelecidos passa muitas vezes por um paradoxo, pois a 
indicação do tratamento pode deixar de proporcionar o 
benefício pretendido, como, por exemplo, na obstinação 
terapêutica nos casos de terminalidade de vida. Nessa cir-
cunstância, a espiritualidade e a bioética proporcionam a 
busca do sensato equilíbrio do cuidar da insuficiência or-
gânica priorizando o alívio do sofrimento e o conforto dos 
pacientes e familiares. Não é uma decisão fácil, pois se 
deve considerar meticulosamente caso a caso individual-
mente, reconhecendo a finitude da vida e as limitações da 
ciência médica 30.

Essa responsabilidade pelo outro reconhecido como 
vulnerável é o desafio espiritual da bioética e do cuidar, 
espaço em que a pessoa não é reduzida à dimensão bioló-
gica, mas considerada como uma unidade biopsicossocial 
e espiritual 31.
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BIOéTICA
As intervenções curativas e 

regenerativas das biotecnologias 
não podem esquecer a dimensão 
espiritual do ser humano, do con-
trário estarão apenas oferecendo 
próteses técnicas, não conseguin-
do preencher o vazio ou superar a 
crise existencial criada pelas limi-
tações que elas querem resolver. A 
transignificação possibilitada pelo 
espírito humano suscita uma capa-
citação personalizada e existencial 
para enfrentar adversidades que 
nenhuma técnica pode oferecer 16.

É nesse cenário que a espiritu-
alidade aflora como um referencial 
importante da Bioética.

Mais do que uma época de mu-
danças, vivemos em uma mudança 
de época. Fator decisivo para estes 
novos tempos foi o desenvolvimen-
to da ciência, em seguida o da tec-
nologia – tecnociência –, que apre-
senta como um dos seus produtos a 
biotecnologia, que pretende revolu-
cionar o mundo da vida e da econo-
mia neste início de século XXI 32.

Paradoxalmente, é nesse con-
texto em que a medicina reduziu 
o paciente a uma dimensão mera-
mente biológica, acabou por trans-
formar-se na principal alavanca 
que promoveu a implosão do edifí-

cio da tecnociência e ressuscitou o 
ser humano biopsicossocial e espi-
ritual 33.

BIOÉTICA E A 
RELAÇÃO MÉDICO-
PACIENTE

Ser médico é uma atividade hu-
mana que se caracteriza por certo 
tipo de conhecimento e postura, 
além da capacidade que o indivíduo 
terá em qualquer espaço e a qual-
quer tempo em que se realize.

O ser humano não nasce nem 
ético, nem antiético, ele nasce aé-
tico. Adquire-se a ética no curso 
do desenvolvimento e essa vem no 
bojo do processo de humanização, 
pelo qual todo indivíduo passará ao 
longo da sua vida. Não nascemos 
competentes nem autônomos. Tais 
condições são adquiridas com o de-
senvolvimento biológico, psíquico e 
social. A ética atende ao progresso.

É uma condição subjetiva - afe-
tiva - cognitiva que o indivíduo irá 
adquirir com sua experiência desde 
estudante, até a vida profissional, 
mais do que a condição objetiva, 
que é o que o diploma de médico 
lhe confere. A ética depende da 
moral e pressupõe uma construção 
individual apreendendo valores e 

verdades, como algo transformado 
pelos pensamentos e conscientiza-
da na ação.

A bioética da relação médico-
paciente, ou bioética clínica, como 
alguns bioeticistas preferem deno-
minar, constitui, provavelmente, 
a parte mais complexa e, segura-
mente, a mais angustiante de toda 
a ética médica, pois é no exercício 
prático da medicina que surgem os 
verdadeiros conflitos éticos.

A bioética das relações par-
te das necessidades do indivíduo 
de perceber conflitos que podem 
surgir ao relacionar-se com outra 
pessoa. Esses conflitos próprios 
dos seres humanos podem ou não 
fazer parte da consciência dele, 
mas eles existem em consequência 
da necessidade de nos adaptarmos 
ao mundo. Ao tomarmos consciên-
cia deles, podemos compreendê-los 
ou não, modificando ou não nossa 
maneira de ser.

Na bioética da relação médico-
paciente está o conflito entre o 
emocional e o racional; o maior 
desgaste do profissional médico 
não deve ao número de horas tra-
balhadas, mas à intensidade emo-
cional com que a vivência de todos 
os seus atos, pois eles significam 

tratar com a vida, a honra e a saú-
de de outras pessoas. Contudo, na 
maioria das vezes este conflito é 
desconhecido tanto pelo médico 
quanto pela sociedade.

Na prática, o que mantêm os vín-
culos na profissão médica são a con-
fiança, compreensão e a compaixão. 
Devemos estar atentos a esses re-
quisitos emocionais básicos se qui-
sermos manter nossa função como 
profissionais da saúde humana. O 
médico nunca deve se esquecer de 
que quem o procura é um paciente e 
não uma doença; e o faz em função 
da dor e do sofrimento. O médico 
passa a atuar com a permissão do 
paciente e da sociedade.

Partindo dessas reflexões, e 
seguindo o percurso do ensino da 
ética, nas escolas, observamos que 
ela vem atendendo apenas às exi-
gências do modelo biomédico, im-
plantado nas sociedades ocidentais 
no início deste século, cujo marco 
inicial sempre referido é o relatório 
Flexner.

BIOÉTICA E O 
CÓDIGO DE 
ÉTICA MÉDICA NA 
RELAÇÃO MÉDICO-
PACIENTE

O código de ética médica, por 
especificar as normas de compor-
tamento ético e moral do médico, 
é de suma importância na relação 
com o paciente no contexto da so-
ciedade contemporânea.

O novo Código de Ética Médi-
ca (CEM) foi aprovado em agosto 
de 2009, na IV Conferência de Éti-
ca Médica em São Paulo, e entrou 
em vigor em Abril de 2010 34. É 
composto por seis incisos em seu 
preâmbulo, 25 princípios funda-
mentais, 10 normas diceológicas, 
118 normas deontológicas e quatro 
disposições gerais.

Os princípios fundamentais si-
nalizam valores que constituem a 
essência da profissão médica, que 
se baseia no amor ao paciente no 
exercício da profissão, legado de 
Hipócrates (460 a.C.), na Grécia.

Alguns desses incisos, no que 
concerne à relação médico-pacien-
te, merecem destaque:

I. A medicina é uma profissão a 
serviço da saúde do ser humano e 
da coletividade e será exercida sem 
discriminação de nenhuma nature-
za.

II. O alvo de toda atenção do 
médico é a saúde do ser humano 
em benefício da qual deverá agir 
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com máximo zelo e o melhor de sua 
capacidade profissional.

V. Compete ao médico aprimo-
rar continuamente seus conheci-
mentos e usar estes em benefício 
do paciente.

VI. O médico guardará absoluto 
respeito pelo ser humano e atuará 
sempre em seu benefício. Jamais 
utilizará seus conhecimentos para 
causar sofrimento físico ou moral, 
para o extermínio do ser humano ou 
para permitir e acobertar tentativa 
contra sua dignidade e integridade.

IX. A medicina não pode em ne-
nhuma circunstância ou forma ser 
exercida como comércio.

XI. O médico guardará sigilo a 
respeito das informações que dete-
nha conhecimento no desempenho 
de suas funções, exceto nos casos 
previstos em lei.

XXII. Nas situações clínicas ir-
reversíveis e terminais, o médico 
evitará a realização de procedi-
mentos diagnósticos e terapêuticos 
desnecessários e propiciará aos 
pacientes sob sua atenção todos os 
cuidados paliativos apropriados.

No que concerne às normas de-
ontológicas, o capítulo V trata es-
pecificamente da Relação Médico-
Paciente e familiares e normatiza 
procedimentos como preconizado 
nos Princípios Fundamentais. Al-
guns artigos também merecem 
destaque:

Art. 35. É vedado exagerar a 
gravidade do diagnóstico ou do 
prognóstico, complicar a terapêuti-
ca ou exceder-se em qualquer pro-
cedimento médico.

Art. 36. É vedado ao médico 
abandonar o paciente sob seus cui-
dados.

No mesmo artigo, o parágrafo 
2º afirma:

O médico não abandonará o pa-
ciente por ser este portador de mo-
léstia crônica ou incurável e con-
tinuará a assisti-lo ainda que para 
cuidados paliativos.

Nesse mesmo capítulo V, o arti-
go 41 diz não à eutanásia no caput, 
não à prática da distanásia e sim 
aos cuidados paliativos:

É vedado ao médico abreviar a 
vida do paciente, ainda que a pedi-
do deste ou de seu representante 
legal.

Parágrafo único. Em caso de 
doença incurável e terminal, deve 
o médico oferecer todos os cui-
dados paliativos disponíveis sem 
empreender ações diagnósticas ou 
terapêuticas inúteis ou obstinadas, 
levando sempre em consideração a 

vontade expressa do paciente ou, 
na sua impossibilidade, a de seu re-
presentante legal.

A bioética como ética aplicada 
às situações que envolvem tomadas 
de decisões sobre conflitos ou diver-
gências na assistência médica (Co-
mitês de Bioética) incorpora impor-
tantes referenciais ao atual CEM. Na 
forma principialista, destacam-se os 
seguintes princípios: a não malefi-
cência, a beneficência, a autonomia 

e a justiça, bem como referenciais 
de dignidade humana, respeito, res-
ponsabilidade e cidadania.

Um passo importante e históri-
co foi o de admitir a finitude huma-
na, uma vez que no código anterior, 
de 1988, nos seus 19 princípios fun-
damentais, o paciente nunca mor-
re, é como se a morte não existisse 
na relação clínica do médico e do 
paciente 35.

Dois incisos (VI e XXII) são con-
sagrados a esse tópico:

VI. O médico guardará absoluto 
respeito pelo ser humano e atuará 
sempre em seu benefício. Jamais 
utilizará seus conhecimentos para 
causar sofrimento físico ou moral, 
para o extermínio do ser humano 
ou para permitir e acobertar tenta-
tiva contra sua dignidade e integri-
dade.

XXII. Nas situações clínicas ir-
reversíveis e terminais, o médico 
evitará a realização de procedi-
mentos diagnósticos e terapêuticos 

desnecessários e propiciará aos 
pacientes sob sua atenção todos os 
cuidados paliativos apropriados.

O atual código de ética médica 
atinge o objetivo de vínculo entre 
regras e condutas para o exercício 
profissional. No âmbito da relação 
médico-paciente, cria um cenário 
novo, principalmente na presença 
das conquistas tecnológicas que 
vierem interferir desde antes do 
nascimento até depois da morte. 

Entretanto, no que concerne à espi-
ritualidade e religiosidade, evoluiu 
pouco.

A bioética incorpora e destaca 
os valores identificados pela análi-
se reflexiva das normas e condutas 
preconizadas, com ênfase princi-
palmente na responsabilidade do 
cuidar e no respeito à dignidade do 
ser humano perante a vida.

Ao analisarmos os códigos de 
ética médica de outros países, como 
Canadá, Austrália, México, Portugal 
e Argentina, todos referendam o 
direito dos pacientes de receberem 
o conforto religioso ou espiritual. 
De maneira análoga é também en-
contrado na UNESCO, em sua “De-
claração Universal sobre Bioética e 
Direitos Humanos” 7.

BIOÉTICA, RELIGIÃO, 
ESPIRITUALIDADE E 
A ARTE DO CUIDAR 
NA RELAÇÃO 
MÉDICO-PACIENTE

A opção pela medicina transcen-
de uma simples escolha, exige uma 
vocação direcionada fundamental-
mente para o cuidar do outro.

Essa responsabilidade pelo outro 
como vulnerável é o desafio espiri-
tual da bioética e da arte do cuidar. 
Ao agredir a dignidade do outro, 
para ele, você é o outro 36.

Na contemporaneidade de alta 
tecnologia, a bioética surge com 
referenciais de valores no intuito 

de promover uma reflexão inter-
disciplinar e transdisciplinar do 
ambiente acadêmico e na prática 
assistencial.

A ética no cuidado surge na gê-
nese do termo bioética, incluindo 
as dimensões da bioética médica e 
da bioética ecológica 37.

A espiritualidade é a dimensão 
que promove a abertura da consci-
ência do significado da vida. É uma 
sensação de algo que nos transcende 
e que, portanto, dá um sentido àqui-
lo que fazemos e que somos 38.

A Declaração Universal so-
bre Bioética e Direitos Humanos 
(UNESCO 19/10/2005), logo na sua 
introdução, apresenta como funda-
mentos uma visão antropológica 
integral, holística, contemplando a 
dimensão espiritual do ser humano: 
“Tendo igualmente presente que a 
identidade de um indivíduo inclui 
dimensões biológicas, psicológicas, 
sociais, culturais e espirituais”.

A medicina tem como finalida-

de precípua o cuidar de pessoas, e, 
nesse contexto, a relação médico 
paciente representa o sentido, o 
significado, a identidade da profis-
são médica 39.

Paradoxalmente, o desenvol-
vimento científico e tecnológico, 
com suas inegáveis benesses para 
o progresso dos meios diagnósticos 
e terapêuticos, tornou-nos insensí-
veis ao sofrimento humano. Esse é 
o papel que a Bioética, que de for-
ma interdisciplinar com a Antropo-
logia, Filosofia, Ciência e Teologia, 
questiona: que sentido tem esse 
progresso senão para o benefício 
do ser humano?

A medicina hoje tornou-se uma 
profissão cuja única finalidade é 
cuidar de pessoas no meio de uma 
sociedade que não está interessada 
nas pessoas 40.

A relação médico-paciente, que 
é o termo central da medicina, por-
que envolve pessoas humanas, tem 
que ser repensada.

(*) Professor Titular de Clínica Cirúrgica 
da Faculdade de Medicina de Pouso 
Alegre (UNIVAS) e da Faculdade de 
Medicina de Alfenas (UNIFENAS). Doutor 
em Medicina pela Universidade Federal 
de São Paulo (UNIFESP). Membro 
da Academia Mineira de Medicina. 
Doutorando em Bioética pelo Centro 
Universitário São Camilo.
(**) Doutor em Teologia/Bioética. Pós-
graduado em Clinical Pastoral Education 
and Bioethics, St Luke’s Medical Center. 
Docente do Programa Stricto sensu 
em Bioética (Mestrado e Doutorado) do 
Centro Universitário São Camilo, São 
Paulo. E-mail: pessini@saocamilo-sp.br
(***) Médico e pesquisador. Professor 
Emérito da Universidade Estadual Paulista 
– UNESP, campus Botucatu, Faculdade de 
Medicina. Membro da Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa – CONEP. Membro 
do Comitê Internacional de Bioética da 
UNESCO. Coordenador do Programa 
Stricto sensu em Bioética (Mestrado e 
Doutorado) do Centro Universitário São 
Camilo, São Paulo. E-mail: posbioetica@
saocamilo-sp.br
(****) Colaboração do Dr. Antônio Felipe 
Paulino de Figueiredo Wouk, Professor 
aposentado da Universidade Federal 
do Paraná, Departamento de Medicina 
Veterinária, Consultor da Comissão 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
(CONAES)
-----------------------------
#. As Referências Bibliográficas serão 
publicadas na última parte do trabalho.
#. Publicado na Revista Bioethikos, do 
Centro Universitário São Camilo, em 2012; 
(https://saocamilo-sp.br/assets/artigo/
bioethikos/94/a7.pdf); e Uma versão desse 
texto foi apresentada no 8º Congresso 
Internacional de Bioética Clínica (São 
Paulo – 17/05/12).

BIOéTICA

(CONTINUA)
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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

--- Gostaria que fosse esclarecida uma dúvida, cuja resposta pesquisei e não encontrei: PT 
saudações. O que quer dizer o PT? Sei que é algo do tipo do PS do final de carta, mas não me 
lembro ao certo. Miriam, São Paulo/SP

O “PT” nesse caso é abreviatura de ponto. Era assim usado em telegramas em razão do 
código Morse. A Miriam deve ser bem jovem, por isso não teria mesmo como saber isso, uma 
vez que hoje em dia os poucos telegramas circulantes são transmitidos de outra forma. Já 
a partir do telex o ponto passou a ser grafado por seu sinal próprio. A vírgula também, que 
anteriormente era VG. Vejamos um exemplo de cada época:

CHEGO DIA 12 PT AVISAR MAMAE VG LENA E CRIS PT FAVOR ME ESPERAR PT SAUDA-
ÇÕES [antigo]

CHEGO DIA 12. AVISAR MAMÃE, LENA E CRIS. FAVOR ME ESPERAR. SAUDAÇÕES [atual]

--- Quando escrevemos LTDA. após o nome de alguma empresa acrescenta-se o ponto por ser 
abreviatura? Sendo assim para continuar a frase seria correto usar a vírgula logo depois do ponto? 
Isis Diniz, São Paulo/SP 

Sim, o ponto utilizado após Ltda. é abreviativo; não é ponto final, por isso cabe a inicial 
minúscula depois dele. Em qualquer abreviatura deve-se manter o ponto mesmo quando se 
usa uma vírgula em seguida:

A cobrança será feita por Marca Ltda., que para isso será contratada.
Pretendem comprar ações da Famos Filter S. A., conforme orientação dos investidores.

Ao terminar uma frase, porém, considera-se o ponto abreviativo como ponto final. Ou 
seja, não é necessário pontuar duas vezes. Exemplos:

Interpôs agravo de instrumento contra Marca Ltda. A empresa tem sede no Pará.
Adquiriu telhas, tábuas, pregos etc. Pagou tudo à vista.
Encaminhamos o caso à deliberação de V. Exas. O prazo para resposta é de dez dias.

--- Gostaria de saber se posso usar ponto e vírgula após o etc. Mileide Cristine, São Paulo/SP 
Sim. Após o etc. você pode usar qualquer pontuação (vírgula, ponto e vírgula, ponto de 

exclamação ou de interrogação), respeitando o ponto abreviativo de etc.:
Maria comprou laranja, maçã, pera etc.; pagou com cartão de crédito, no entanto.

--- Escrevendo-se de forma manuscrita deve-se ou não cortar o número 7 (sete)? José C. M. 
Pereira, Londrina/PR

A convenção no Brasil é que, manuscrito, o número 7 deve ser cortado, para não ser con-
fundido com o número 1 (diferentemente dos EUA, por exemplo, em que o 1 manuscrito é só 
um traço).

--- Quando se quer dizer que um elemento tem as propriedades de duas ou mais coisas, como 
aromática e cromoterápica, eu diria que é aromocromoterápico ou aromo-cromoterápico? Geral-
do L.S. Jardim, Santo Amaro da Imperatriz/SC

A grafia correta é sem hífen, mesmo quando aromo (ou aroma) é o primeiro dos elemen-
tos de composição: aromoterapia + cromoterapia = aromocromoterapia, aromocromoterá-
pico. Caso análogo: antropomorfográfico.

--- Nosso Projeto de Resolução está sendo corrigido e surgiu dúvida quanto ao plural da se-
guinte palavra composta que está neste inciso: I - planejar, organizar, dirigir, coordenar e supervi-
sionar projetos e atividades-fim (ou atividades-fins) do órgão e seus resultados. S. M. Gattringer, 
Florianópolis/SC

Fica a seu critério o uso. As duas formas de plural estão corretas: atividades-fim ou ati-
vidades-fins, mas a primeira forma parece ter mais aceitação, assim como atividades-meio, 
horas-aula, datas-limite, palavras-chave, cartas-convite, vales-transporte, seguros-desemprego e 
outras composições de dois substantivos em que o segundo funciona como determinante do 
primeiro. Mais sobre o assunto na coluna Não Tropece na Língua nº 197 – De pau-brasil a 
decreto-lei – plural dos compostos.

--- Por que na frase “quer-lhe-ia apresentar meus votos de pronto restabelecimento”, o prono-
me oblíquo está mal empregado? Jaciene Nascimento, Nilópolis/RJ

Se a frase começar com o verbo querer, não se dirá que o pronome oblíquo está mal co-
locado, isto é, não se encontra aí nenhum erro gramatical. Seria considerada má colocação 
pronominal se houvesse uma palavra atrativa antes do verbo, situação que não admite a 
mesóclise: “Informei na recepção que queria lhe apresentar meus votos de pronto restabe-
lecimento” (ou que queria apresentar-lhe ou ainda que lhe queria apresentar).

A outra face da questão é que ninguém no Brasil falaria assim, e poucos escreveriam 
“quer-lhe-ia”, com o uso da mesóclise por causa do futuro do pretérito, a não ser no início de 
frase de um texto formal. As formas usuais são as seguintes:

Queria lhe apresentar meus votos de felicidade e saúde.
Gostaria de lhe desejar boa sorte.
Queria apresentar-lhe minhas felicitações.
Queremos apresentar-lhe nossos cumprimentos.

(*) 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)

De hifens, pontos, 
abreviaturas etc.
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DA INFORMÁTICA AO CÉU
Biografia do Beato Carlo Acutis
Nicola Gori

Conheça a história de Carlo Acutis, que viveu ape-
nas 15 anos e foi beatificado pelo Papa Francisco 
em 2020. A obra apresenta a história de vida de 
um garoto comum e original, mas já reconhecido 
mundialmente como modelo de santidade na era 
digital. "Gênio da informática", Carlo compreendeu 
que a santidade não consiste em ocupar um lugar 
específico, mas na busca diária pela felicidade.
Páginas: 208
Referência de preço: R$ 36,00

TRAUMA, ABUSO E VIOLÊNCIA
Como superar a dor
Antonio Onofri e Cecilia La Rosa

O livro trata das dolorosas consequências de even-
tos traumatizantes, apresentando uma síntese do 
assunto. Os autores apresentam uma explicação 
sobre o que se entende por trauma, os principais 
tipos, estudos das consequências psicológicas e 
neurobiológicas da exposição a ele e os fatores 
que podem levar a distúrbios pós-traumáticos e 
possibilidades de tratamento.
Páginas: 192
Referência de preço: R$ 27,50

SOMBRAS DA MENTE
Uma busca pela ciência perdida da consciência
Roger Penrose

Para que a física acomode algo ainda tão estranho 
quanto é o fenômeno da consciência a seu campo 
de reflexão, devemos esperar uma mudança 
profunda e fundamental da própria mirada filo-
sófica quanto à natureza da realidade. Sombras 
da mente fornece uma visão sobre onde essas 
guinadas podem ocorrer e qual pode ser nossa 
compreensão futura do mundo.
Páginas: 574
Referência de preço: R$ 94,00

NIETZSCHE
O mundo da Terra
Pierre Montebello

Qual é a natureza do realismo de Nietzsche? 
Como a Terra se tornou, na obra deste filósofo, o 
novo objeto metafísico, e, ainda, o único objeto 
metafísico? No livro, Pierre Montebello se debruça 
sobre a obra de Nietzsche para entender o papel 
central que o “mundo” toma em sua filosofia, 
explorando os principais momentos dessa jornada 
de afirmação ardente da Terra.
Páginas: 148
Valor de referência: R$ 42,00

A DIMENSÃO ESTÉTICA DA LITURGIA
Arte sagrada e espaços para celebração
Dionisio Borobio

Neste livro, o autor procura mostrar a relação 
que existe entre a beleza, a liturgia e os lugares 
de celebração. A beleza, que é Deus mesmo, 
manifestou-se de modo privilegiado e único em 
seu Filho Jesus Cristo e, paradoxalmente, na 
cruz, no mistério pascal. Trata-se de uma beleza 
referencial e plena, porque se identifica com a 
verdade, com a bondade, com o amor.
Páginas: 128
Referência de preço: R$ 23,00

ESPIRITUALIDADE DO PADRE DIOCESANO
Humberto Robson de Carvalho e Fernando 
Lorenz

A espiritualidade do padre diocesano fundamenta-
se em Jesus Cristo, o Bom Pastor, como modelo da 
caridade pastoral. Na paróquia, ele desenvolve esta 
predileção amorosa com o povo de Deus, na graça 
do Espírito Santo. No exercício de sua diocesanei-
dade, busca atualizar a sua vida em conformidade 
com Jesus, esvaziando-se de si mesmo.
Páginas: 128
Referência de preço: R$ 19,00

A SÓS COM DEUS
Charles de Foucauld

Ao longo da sequência de retiros, sentimos nele 
a necessidade de manter a mesma direção, nela 
progredindo em clareza e em fidelidade inventiva. 
Assim, os retiros anuais são trampolins para 
melhor amar e servir no caminho de vida para o 
qual é atraído.
Páginas: 200
Referência de preço: R$ 42,50

PEDAGOGIA DA RESISTÊNCIA
Daniel Ribeiro de Almeida Chacon (org.)

O termo resistência é polissêmico e também na 
pedagogia de Paulo Freire podem ser encontra-
dos vários sentidos para ele. Um deles, quem 
sabe o mais radical de todos, é o que diz respeito 
à sobrevivência. Resistir é lutar para a continuida-
de da vida e para a qualidade dessa vida. Isso diz 
respeito hoje à ameaça à vida no nosso planeta, 
mas também, à miséria que se acentuou neste 
tempo de pandemia.
Páginas: 424
Referência de preço: R$ 59,50
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A energia das águas de Itaipu move pessoas. Move a inovação. Move as obras 
essenciais para o progresso. Uma energia que é capaz de mover o mundo. 
E que move todos nós a um futuro cada vez melhor.

I t a i p u :  e n e r g i a  q u e  m o v e  o  B r a s i l  e  o  P a r a g u a i .

w w w . i t a i p u . g o v . b r

Itaipu move a 
economia e o turismo

Itaipu move  
a preservação

Itaipu move  
pessoas


