Jornal Universidade
Ciência

ABRIL 2022

e

Fé

www.cienciaefe.org.br

ANO 23 - Nº 264

PUBLICADO COM APOIO DO INSTITUTO CIÊNCIA E FÉ DE CURITIBA E INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR

GUERRAS E
RUMORES DE
GUERRAS...
nÃO É SÓ A uCRÂNIA QUE SOFRE.
eXISTEM 70 PAÍSES ENVOLVIDOS
EM CONFLITOS
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comportamento

NESTA EDIÇÃO:

GUERRAS E MORTES
Será que sobreviveremos?
Cada dia em que a guerra entre a Ucrânia e a
Rússia se prolonga, mais apreensão se vê nos
rostos dos líderes que têm a responsabilidade
de governar o mundo em que vivemos.
Nem bem terminou a grande catástrofe chamada: Pandemia. Seu protagonista, a Covid
19.
Nova onda de desastres e flagelos atingem
a população mundial. Desta vez, provocada
pelo próprio homem. Uma mera adversidade
regional se transforma num conflito mundial
com consequências tão violentas, que muitos
encaram assustados, sem acreditar o que está
acontecendo. O uso de armas modernas capazes de exterminar cidades e populações.
Somando-se a isso, as consequências sociais
e econômicas estão causando crises e fomes
em todo o mundo.
Mas não só isso, o mundo está acordando
para a realidade de mais de 70 países envolvidos em conflitos neste momento. Como vamos
encarar essa situação? Alguns autores, nesta
edição, alertam para o “FIM”!.

Edmilson Fabbri (*)

Assim caminha a Humanidade

ODAILSON ELMAR SPADA
Editor

SUMÁRIO
02.... _ ASSIM CAMINHA A HUMANIDADE (Edmilson
Fabrri)
03.... _ AS VIRTUALIDADES DO ESPÍRITO (Antonio Celso
Mendes)
04.... _ O DILEMA DE MALINOWSKI (Notícias Adventistas)
06.... _ MUITO ALÉM DA UCRÂNIA:
HÁ 70 PAÍSES COM GUERRAS HOJE NO MUNDO (Gelsomino Del Guercio)
08.... _ OTIMISMO APOCALÍPTICO É PRECISO DIANTE
DE TAMANHO DESAFIO (Edison Veiga - DW)
10.... _ A CIÊNCIA DESTACADA PELO JORNALISMO (Fabrício Marques – FAPESP)
12.... _ “ESCOLA DO BELMIRO” MUDA DE MÃOS (Aroldo
Mura)
13.... _ Não tropece na língua – ONDE USAR ONDE? 1 Maria Tereza de Queiroz Piacentini

É

incrível a incapacidade do ser
humano em entender a linguagem do universo. 2 anos de
pandemia com suas terríveis
conseqüências e, quando as coisas começam a se normalizar, com o fim das
máscaras e o retorno às atividades
presenciais, eis que, no leste Europeu,
inicia-se uma guerra. Com que intuito?
Sob qual pretexto? Coibir a expansão da
Otan. Demarcação de território sob a
égide socialista/autoritária.
Tanta gente boa viu sua vida ceifada pelo vírus e crápulas ditadores
permaneceram vivos, como que tendo
sua alma vendida ao diabo. Que lição
aprenderam? Nenhuma. Que reflexão
fizeram? Nenhuma. Por onde anda a co-
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miseração humana? A economia mundial caminhando a lentos passos para a
reconstrução da inércia vivida nos 2 últimos anos e, alguém se arvora para dar
início a uma guerra da qual, agora, não
sabe como sair. Cobrado pelo seu próprio povo. Contestado dentro de suas
próprias fronteiras, realiza todo tipo de
atrocidade para calar àqueles que contra seu governo autoritário se rebelam.
Que possa a humanidade, tal qual
subjugou um vírus, possa da mesma
forma e com maior ímpeto subjugar esses ditadores que escravizam seus povos e obrigam seus jovens a martirizarem-se em nome de sua sede de poder.
Desestabilizam a frágil economia mundial. Dificultam o acesso ao potássio

ao gás e ao petróleo, àqueles que disso
dependem. Elevam seus preços ao seu
bel prazer trazendo caos aos que de sua
importação dependem.
Há de chegar o dia em que nem todo
seu potássio, seu óleo ou seu petróleo,
sejam suficientes para comprar o alimento da sua subsistência. Estão desafiando
forças acima de suas forças, sem dúvida,
advirão conseqüências e hão de pagá-las.
A vida foi feita para dar certo, e não
haverá vírus ou ditadores que se contraponham à ela.
(*) EDMILSON MARIO FABBRI é clínico e
cirurgião geral, dirige a Stressclin - Clínica de Prevenção e Tratamento do Stress, é um dos diretores
do Instituto Ciência e Fé.
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filosofia
Antonio Celso Mendes (*)

As virtualidades do espírito

O

virtual é o que existe na
aparência, sem deixar de
ser concreto. Esta é uma
característica fundamental da Natureza e nos acompanha a
cada passo, incentivada pelos avanços da tecnologia pós-moderna e
nos assustam pelas conquistas alcançadas, facultando à espécie humana atingir coisas realmente inimagináveis, desde a comunicação
a longas distâncias até as imagens
virtuais de pessoas, permitindo um
linguajar em viva voz.
Ora, isto nos comprova que a
essência da realidade não é apenas material, mas se espraia em
contornos simbólicos cuja natureza é ser mágica como um milagre
etéreo em manifestação. Na continuidade, o aspecto mais importante de nosso viver se encontra em
nossa capacidade de conhecer, um
processo virtual que nosso cérebro,
dotado de consciência, nos permite
constatar. Em complemento, nosso espírito é dotado também, além
da racionalidade, de caraterísticas
criativas, sentimentais e libertárias, nos tornando responsáveis,
pela autonomia concedida à prática
de nossos atos.

Dessa forma, tudo no Universo
é virtual em função da espiritualidade que o sustenta. A sensação de
realidade que a matéria nos oferece
é ilusória, como demonstram todas
as nossas percepções imediatas,
sendo apenas resultados provisórios de nossos cinco sentidos que,
não obstante, não conseguem atingir o todo da realidade, consistindo
apenas no conhecer de alguns de
seus aspectos. Ora, tudo isso confirma as virtualidades de nossa ex-

periência vital, inseridas que estão
no todo da estrutura etérea de um
Universo que não apresenta em si
mesmo as razões de sua existência.
Portanto, adeus à autonomia da
matéria, que só existe a partir de
nosso conhecimento, sendo constituída, de fato, apenas pelas vibrações energéticas das ondículas.
Como consequência, o surgimento constante do virtual no meio do
permanente não é circunstância natural, só podendo ocorrer pela prece-

dência de Algo que o sustenta, superando a ocasionalidade ondulatória
da matéria, que é apenas o resultado
das condições prévias de uma holografia provocada. Aqui, o colapso
virtual pode ser apenas possível,
causando-nos a impressão da aleatoriedade para tudo que acontece.
Tal ocorre com o acontecimento da morte, que possui tanto uma
perspectiva natural quanto uma
perspectiva espiritual. De acordo com esta última, a morte é um

estado de término aparente, que o
sopro divino da vida não permite
interromper, garantindo assim a
nossa imortalidade no mundo virtual da Transcendência.
Ora, esta perenidade é assegurada pelo Espírito que permanece ínsito em nossa alma, concedendo-nos
a concreção de continuarmos vivos
e nos permitindo, dessa forma, a
convivência na atmosfera das virtualidades potenciais. Por tudo isso,
aceitar nossa espiritualidade se torna um ato de bom senso, cabendonos abandonar definitivamente a
materialidade sensível, com o propósito de atingir um momento de
enlevo que é perene em sua própria
duração. Dessa forma, nossa vida
assume o sentido de essencialidade,
podendo ser considerada um estágio
de conscientização da própria fluidez da realidade divina, que sendo
transcendente, mantém o milagre
do virtual como permanente.
(*) ANTONIO CELSO MENDES, Mestre e
Doutor em Direito pela UFPR, é professor
do curso de Direito da PUCPR e membro
da Academia Paranaense de Letras. Autor
de “Introdução ao Universo dos Símbolos”.
E-mail: antcmendes@gmail.com; Site: www.
folosofiaparatodos.com.br
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Seu evento acontece aqui
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guerra russia x ucrânia
Breves reflexões sobre o conflito atual entre Rússia e Ucrânia

(Foto: Shutterstock)

O dilema de Malinowski
A guerra afunda a chamada “civilização” em contradições insondáveis.

E

u sempre lembro, nas minhas aulas de Antropologia,
daquela história do grande antropólogo polonês
Bronisław Malinowski, fundador
da antropologia social britânica a
partir da metodologia baseada na
experiência pessoal do trabalho de
campo.
A Primeira Guerra Mundial
surpreendeu esse pesquisador em
uma das distantes ilhas do Pacífico
Sul. O brutal enfrentamento bélico
se estenderia entre 1914 e 1928, e
resultaria na lamentável morte de
4

dez milhões de pessoas.
Neste interim, e em pleno processo de sua pesquisa antropológica, Malinowski conversou com um
senhor, membro de um dos grupos
canibais da região. Ao comentar
sobre a guerra e as mortes na Europa, o canibal lhe perguntou o que
os brancos faziam com tanta carne.
Com um ar didático, Malinowski
explicou que nas regiões ocidentais
não existia o consumo de carne humana e que isso constituía em uma
característica da civilização que os
afastava da barbaridade. Perplexo,
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o canibal argumentou: “Mas se não
os comem, para que os matam?”
Silêncio. Malinowski não podia
responder nada.

Conflito atual

A guerra se afunda, na chamada
“civilização”, em contradições insondáveis. O recente conflito entre
Rússia e Ucrânia deixou exposta
(mais uma vez) a desumanidade do
homem para com o homem.
Eugene, de 27 anos, sabe disso. Ele fugiu da cidade de Jarkov
em direção à Lviv, escapando dos

disparos russos, mas logo viu nas
notícias como um míssil atingiu e
destruiu a câmara municipal da sua
cidade e o apartamento em que vivia, que ficava ao lado.
O mesmo sabem os pais de Alisa Hlans, uma menina que em três
meses teria completado oito anos,
e que morreu em um ataque com
míssil no jardim da infância de
Okhtyrka, local que se encontra a
6 horas ao leste de Kiev. E juntamente com Alisa, se somam Polina,
Ivan, Sofia e outras crianças cujas
mortes foram registradas. Infeliz-

mente, há muitas mais.
Maksim Ostrovsky, de 25 anos,
pastor adventista na Ucrânia que
mora e serve na Igreja de Jarkov
também sabe disso. Tanto ele como
vários irmãos estão refugiados no
subsolo do templo, supostamente
protegidos dos ataques. Enquanto
isso, ele se dedica a fornecer assistência espiritual às pessoas e orar
com elas. Também organiza atividades e brincadeiras para que as
crianças mantenham a calma.
As centenas de esposas que,
com angústia nos olhos, se despe-

guerra russia x ucrânia

Centro Comercial de Mariupol, Ucrânia

dem de seus maridos que se alistaram no exército ucraniano também
sabem disso.
Os milhares de amontoados
nas estações de trem que fogem
para a Polônia deixando suas casas, seus pertences e seus objetos
pessoais também sabem disso.
Tudo para valorizar a vida. É disso
que se trata.

Lições da guerra

Não há nada de positivo em
uma guerra, mas de toda situação
podemos extrair algumas lições,
que podem ser as seguintes:
1. Ninguém tem a vida assegurada: A finitude da nossa frágil
existência é clara. Em qualquer
momento podemos morrer. Precisamos então estar preparados
hoje para o Céu, tendo nossa vida e
nossos assuntos em harmonia com
Deus e com nossos semelhantes.

Bairros residenciais destruídos com muitas vítima

2. Em questão de dias (e até de
horas) nossa situação pode mudar:
Isso implica que a virada pode ser
para o bem ou para o mal. Seja para
onde for, devemos estar prontos e
ter a sábia adaptação às imprevistas circunstâncias.
3. As crises geram oportunidades de serviço: muitos cidadãos
civis ucranianos se alistaram no
exército para lutar pelo seu país.
Da mesma forma, nações como Polônia receberam milhares de pessoas que fugiam dos horrores da
guerra. Por outro lado, dezenas de
organizações não-governamentais
e muitos voluntários se colocaram
à disposição para ajudar os refugiados.
4. Se alguma vez pensamos
que com o declínio da pandemia o
mundo seria um lugar melhor, esse
novo conflito mundial nos devolveu
a angústia. No entanto, também re-

Mortos espalhados pelas ruas de Bucha

novou nossa fé. À luz de Mateus
24, essa guerra é um sinal da nossa
maior esperança: a segunda vinda
de Cristo.

Reflexão bíblica

Tudo indica que o mundo é hoje
um lugar complicado. Na verdade,
desde Gênesis 4, o mundo é um
lugar complicado. A invasão do pecado destruiu toda a felicidade que
nosso Criador tinha planejado para
nós.
Ellen White já havia antecipado
isso: “O mundo está se tornando
cada vez mais iníquo. Em breve
surgirá grande perturbação entre
as nações — perturbação que não
cessará até que Jesus venha. — Estamos mesmo no limiar do tempo de
angústia, e acham-se diante de nós
perplexidades com que dificilmente
sonhamos. — Estamos no limiar da
crise dos séculos. Em rápida suces-

são os juízos de Deus se seguirão
uns aos outros — fogo, inundações
e terremotos, com guerras e derramamento de sangue” (Eventos
Finais, p. 12).
No entanto, em vez de fixarmos
nossos olhos nas calamidades globais e nos terríveis acontecimentos
diários, é tempo de fixar nossos
olhos em Deus. Somente nEle encontraremos paz e salvação.
O conselho de Paulo é precioso:
“Pensem nas coisas lá do alto, e
não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de
vocês está oculta juntamente com
Cristo, em Deus. Quando Cristo,
que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão
manifestados com ele, em glória.
Portanto, façam morrer tudo o que
pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões,
maus desejos e a avareza, que é

idolatria; por causa destas coisas
é que vem a ira de Deus sobre os
filhos da desobediência. Vocês
também andaram nessas mesmas
coisas, no passado, quando viviam
nelas. Agora, porém, abandonem
igualmente todas estas coisas: ira,
indignação, maldade, blasfêmia,
linguagem obscena no falar. Não
mintam uns aos outros, uma vez
que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se
revestiram da nova natureza que
se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele
que a criou” (Colossenses 3:2-10).
A renovação que Cristo nos oferece é total. Toda nossa vida pode
ser restaurada. Deus temas respostas para o dilema de Malinowski!
(*) Notícias Adventistas (https://
noticias.adventistas.org/pt/noticia/
comportamento/o-dilema-de-malinowski/)

Vítimas enterradas em valas comuns
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guerra
Gelsomino Del Guercio (*)

Muito além da Ucrânia:

Há 70 países com guerras hoje
no mundo
Na Síria, 333 pessoas foram mortas só em fevereiro. Do México às Filipinas, um mapa dos
conflitos atuais em todo o planeta

Q

uantos são hoje os países com guerras?
A guerra na Ucrânia
tem ocupado as atenções
globais de modo intenso
desde o seu início, em 24 de fevereiro – o amplo espaço midiático é
facilmente compreensível porque
as agressões militares partem de
uma das maiores potências nucleares do mundo e, por conseguinte,
acendem alarmes vermelhos para a
segurança de todo o planeta.
Entretanto, há muitos outros
conflitos deflagrados no mundo,
que, embora incomparavelmente
menos mediáticos neste momento,
não são menos graves em termos
de mortes e destruição. Em total,
há hoje 70 países envolvidos em
guerras, bem como 869 milíciasguerrilhas e grupos terroristas-separatistas-anarquistas em ação.

Europa:

DAGUESTÃO e CHECHÊNIA
Além da guerra entre Ucrânia
e Rússia, os focos na Europa são a
Chechênia e o Daguestão, ambos
territórios da antiga União Soviética, pertencentes atualmente à Rússia. Nos dois casos persiste uma
guerra entre o Estado russo e grupos radicais islâmicos.
SÍRIA
O conflito mais perigoso da atualidade na Ásia continua sendo o da
6

Soldado na guerra do Sudão (steve evans CC BY-NC 2.0)

Síria, que já ocupou amplamente as
manchetes mundiais alguns anos
atrás e, pouco a pouco, foi perdendo espaço na mídia – mas não no
cotidiano da população. Somente
em fevereiro, 333 pessoas foram
mortas na guerra civil síria, que já
se arrasta há cerca de 11 anos. Segundo o Observatório Nacional de
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Direitos Humanos na Síria, 161 das
vítimas eram civis, das quais 34
crianças e adolescentes e 11 mulheres.
Entre militares e milicianos, as
vítimas foram 172, incluindo terroristas do grupo Estado Islâmico,
membros das Forças Democráticas
Sírias (SDF), lideradas por curdos,

soldados do governo e combatentes opositores ao regime do ditador
Bashar Al-Assad. O Observatório
também aponta um aumento dos
bombardeios na “zona de desescalada” que se estende entre os
arredores de Aleppo e a província
de Lattakia: mais de 1.400 mísseis
foram lançados contra alvos civis e

militares no período (Avvenire, 2
de março).

Outras guerras na
Ásia

AFEGANISTÃO: o Talibã assumiu o poder em agosto de 2021;
MIANMAR: na antiga Birmânia,
a guerra é contra grupos rebeldes;

guerra

Exercito iraquiano na retomada de Mossul

Tanque na Ucrânia

Comboio de blindados

FILIPINAS: guerra contra militantes islâmicos;
PAQUISTÃO: guerra contra militantes islâmicos;
TAILÂNDIA: há áreas de confronto derivadas do golpe de maio
de 2014.
IRAQUE: guerra contra militantes do grupo Estado Islâmico;
ISRAEL: guerra contra militantes islâmicos na Faixa de Gaza;
IÊMEN: guerra contra e entre
militantes islâmicos.
CAMARÕES
Na África, a situação em Camarões vem se tornando mais grave a
cada dia. Na parte anglófona, situada nas regiões sudoeste e noroeste
do país, há confrontos frequentes
entre as forças armadas nacionais,
que são francófonas, e forças separatistas locais que lutam pela independência. A guerra é conhecida
como Crise Anglófona ou Guerra
da Ambazônia, nome da região em
conflito conforme é chamada pelos
separatistas. O território abriga
20% da população camaronesa.
O jornalista camaronês Zeta
Blaise Eyong resume a situação: “A

vida é quase normal aqui; lojas e
bancos estão abertos. Mas há sempre o risco de que, quando você está
no mercado, ou enquanto dirige,
alguém detone uma bomba, você
leve uma bala perdida, ou a polícia
prenda você porque acha que você
é cúmplice dos separatistas”. Segundo a Human Rights Watch, só
em 2020 foram mortos “centenas
de civis” por causa dessa guerra,
além de “dezenas de milhares de
pessoas” terem sido forçadas a fugir (zetaluiss.it).

Outras guerras na
África

Há nada menos que 31 países
com situações de guerra na África.
Os focos mais candentes estão em:
BURKINA FASO: confrontos
entre grupos étnicos;
EGITO: guerra contra militantes do Estado Islâmico;
LÍBIA: guerra civil;
MALI: confrontos entre exército e grupos rebeldes;
MOÇAMBIQUE:
confrontos
com os rebeldes da RENAMO;
NIGÉRIA: guerra contra militantes islâmicos;

REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA: frequentes confrontos armados entre muçulmanos e cristãos;
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DO CONGO: guerra contra grupos
rebeldes;
SOMÁLIA: guerra contra militantes islâmicos do Al-Shabaab;
SUDÃO: guerra contra grupos
rebeldes em Darfur;
SUDÃO DO SUL: confrontos
com grupos rebeldes.

Atiradores-do-Estado-Islâmico

Nas Américas

Têm status de guerra, no continente americano, dois longos e
complexos cenários de violência
crônica ligada ao narcotráfico em
algumas regiões da COLÔMBIA e
do MÉXICO, incluindo frequentes
e devastadores confrontos armados
entre o exército regular e grupos
guerrilheiros e paramilitares armados pelos cartéis de drogas.
(*) Gelsomino Del Guercio jornalista
digital e blogueiro, membro da redação
italiana de Aleteia. Colabora também com
L’Espresso, o Huffington Post, Il Mattino e
outros órgãos de imprensa italiana

Soldados armados para a batalha em Irpin, a noroeste de Kiev - Ucrania dia 10 da guerra Rússia-Ucrânia (Wolfgang Schwan/Agência Anadolu via Getty Images)
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NEUROCIÂNCIA
Edison Veiga (*)

“Otimismo apocalíptico
é preciso diante de
tamanho desafio”
“Se quisermos durar, temos que mudar”, afirma o neurocientista Sidarta
Ribeiro, que em seu novo livro analisa as possibilidades para o futuro
da vida na Terra.
8
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Sidarta Ribeiro, pesquisador
e vice-diretor do Instituto do
Cérebro da UFRN (Universidade
Federal do Rio Grande do
Norte) (Foto:Divulgação)

nEUROCIÊNCIA

C

hegou a hora de curar nossos
piores instintos, nutrindo os
melhores". Quem diz isso é o
neurocientista Sidarta Ribeiro, fundador e professor do Instituto
do Cérebro da Universidade Federal
do Rio Grande do Norte.
Na semana passada, ele lançou o
livro Sonho Manifesto, em que defende uma postura de "otimismo apocalíptico" para enfrentar os desafios de
sobrevivência − da humanidade, da
vida e do próprio planeta − em tempos de tragédia climática, ambiental
e social, contexto este agravado ainda pela pandemia de covid-19.
Na obra, Ribeiro resgata conhecimentos de povos originários e
prega a necessidade de voltarmos a
eles se quisermos ter chances para
continuar existindo. "Quando diz
que 'o futuro é ancestral', [o líder
indígena, ambientalista e escritor]
Ailton Krenak exprime que não
teremos futuro sem o resgate das
cosmovisões sustentáveis do passado", diz o pesquisador.
Em entrevista à DW Brasil, o
neurocientista ressalta que é preciso também "nutrir antigas tradições relacionadas aos cuidados
recíprocos entre as pessoas", já que
aqueles que viveram na antiguidade "desenvolveram uma sofisticada
ética do cuidado".

Futuro impossível

Em seu novo livro, fica claro
que, mantidas as condições atuais, o futuro da vida na Terra é
impossível. Isso é pessimismo
ou, ao contrário, um otimismo

que vê na crise a oportunidade
de uma nova configuração social?
Sidarta Ribeiro: Ambos. Vivemos um momento extremado e
paradoxal. Estamos diante de gigantescos riscos para a vida humana, com aumento da desigualdade
social, violentos conflitos inter e
intranacionais com potencial de
aniquilamento em massa, discriminação por gênero, raça, classe,
casta, orientação sexual, religião e
opinião, aceleração da destruição
de biomas e da extinção generalizada de espécies − todos índices do
explosivo aumento do sofrimento
planetário, tanto humano quanto
não humano.
Em contradição com tudo isso,
vivemos o aumento descomunal e
inédito do nosso potencial de transformação positiva do planeta, tanto
na esfera social quanto na esfera
ambiental. Esse potencial deriva
do enorme acúmulo de capital financeiro, humano e tecnológico,
mas também da bússola moral propiciada pelas tradições dos povos
originários, das mestras e mestres
de saber popular e pelo que existe
de mais generoso e humanista nas
religiões, na filosofia e na ciência.
Estamos vivendo um momento
crucial de nossa evolução – e nossas
ações e inações nos próximos anos
terão consequências muito profundas para a experiência cósmica de
"senciência" e consciência. Tenho
usado o termo "otimismo apocalíptico" para descrever a atitude que
me parece necessária diante de ta-

manho desafio: compreender a urgência da mudança, sem perder de
vista a esperança e o compromisso
com sua realização.

Animal paradoxal

O ponto de partida do livro é
fato de que o Homo sapiens, desde
o surgimento, tornou-se um animal paradoxal, que por um lado
é violento, por outro é capaz de
gestos autênticos de altruísmo.
Como explicar essa dicotomia?
Nossa espécie se caracteriza
pela dicotomia entre o cuidado com
pessoas consideradas do círculo íntimo e a competição com aqueles
excluídos desse círculo por qualquer razão. Precisamos ao mesmo
tempo curar nossa pior ancestralidade e honrar nossa melhor ancestralidade. Por um lado, é preciso
confrontar as partes doentes de
nossas origens, como o patriarcado, que promove competição feroz
e generalizada, acumulação, opressão, machismo, racismo, homofobia, todo tipo de intolerância e finalmente o vergonhoso especismo
em que vivemos. […]
Precisamos também nutrir antigas tradições relacionadas aos
cuidados recíprocos entre as pessoas. Desde a pré-história, nossos
ancestrais desenvolveram uma
sofisticada ética do cuidado, baseada nos valores da atenção, da responsabilidade, da comunicação, da
responsividade, da competência, da
confiança, do respeito, da solidariedade e da pluralidade. Nossa raiz
biocultural é violenta, mas também

é amorosa, generosa, capaz de esmerados cuidados parentais e maravilhosa sociabilidade.

teceu entre nossos ancestrais, os
mais fortes precisam cuidar dos
mais fracos […].

E de que forma essas características opostas nos fizeram
chegar até aqui?
A dicotomia entre proteger "os
de dentro" e combater "os de fora"
tem bases biológicas antigas, como
o papel do hormônio ocitocina, que
em mamíferos atua na produção de
comportamentos tanto de agressão
quanto de amor, dependendo do
contexto social. Faz sentido que estes mecanismos existam, pois a evolução em ambiente natural acontece
quase sempre sob a pressão seletiva
da escassez de recursos.
Por inúmeras gerações de humanos pré-históricos e históricos,
até muito recentemente, apenas
aqueles capazes de colaborar com
"os de dentro" e competir com "os
de fora" tiveram sucesso em sobreviver e se reproduzir. Acontece que
hoje existe abundância suficiente
para garantir a todos e todas não
apenas água limpa, comida saudável, teto seguro e medicina eficaz,
mas também música, livros, museus e florestas. Astrofísica, Quarup e poesia. Capoeira, balé clássico, ioga e kung fu. […]
Por que os bilionários, com
honrosas e importantes exceções,
hesitam em cuidar do planeta como
se fosse a sua casa? O que diriam
dessa hesitação o punhado de ancestrais paleolíticos que fundaram
nossa linhagem ao sair da África?
Assim como inúmeras vezes acon-

“Futuro ancestral”

No seu entendimento, a solução para sairmos dessa crise
socioambiental está em nos voltarmos para a ancestralidade?
Em que sentido?
Quando diz que "o futuro é ancestral", Ailton Krenak exprime
que não teremos futuro sem o resgate das cosmovisões sustentáveis
do passado. Privado de natureza,
sono, sonho, alimentação, exercício
físico e relações humanas de qualidade, o homem branco se enfiou
num beco existencial e ecológico
que parece não ter saída. Entre as
capacidades ancestrais que precisam ser recuperadas, o sonho tem
lugar central.
A sociedade dos brancos desaprendeu a arte de sonhar, que exige
memória, intenção, interpretação e
coletivização das imagens oníricas
pela narrativa ao despertar. Segundo o xamã ianomâmi Davi Kopenawa, "os brancos não sonham tão
longe quanto nós. Dormem muito,
mas só sonham com eles mesmos".
A atrofia da capacidade de sonhar
reflete o sequestro do desejo pela
relação desmedida com as mercadorias. Chegou a hora de curar
nossos piores instintos, nutrindo
os melhores. Se quisermos durar,
temos que mudar.
(*) Edison Veiga, repórter da
Deutsche Welle
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comunicação
Fabrício Marques (*)

A ciência destacada pelo
jornalismo
Estudo mostra como “e-mails de embargo”,
que antecipam resultados de artigos
científicos para profissionais da imprensa,
amplificam menções nas mídias sociais e até
citações em outros papers
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m grupo de pesquisadores da Alemanha avaliou
os efeitos de uma prática
centenária no jornalismo
de ciência, que é a divulgação antecipada para profissionais de imprensa de artigos científicos, com
o compromisso de que reportagens
só sejam divulgadas após a publicação oficial dos trabalhos. Os “emails de embargo”, produzidos por
editores de periódicos, servem para
destacar resultados de pesquisa de
interesse científico, jornalístico e
social que serão divulgados nas re-

vistas – e também dar tempo para
repórteres produzirem uma cobertura completa e cuidadosa. Quem
publicar a notícia antes da data
combinada está sujeito a sanções,
como deixar de receber os alertas.
Os autores do estudo, vinculados à Universidade de Kiel, ao Centro Leibniz de Informação Econômica e ao Centro de Mídia Científica
da Alemanha, analisaram 715 artigos que haviam sido mencionados
em e-mails de embargo entre 2016
e 2017 em 78 periódicos, a maioria
do campo das ciências da vida, e os

compararam com papers das mesmas revistas que não foram recomendados. Passados quatro anos da
publicação, os papers selecionados
haviam tido repercussão significativamente maior do que os outros
em mídias sociais e sites jornalísticos. A média de menções no Twitter, por exemplo, chegou a 114,8
para os papers destacados, ante
apenas 24 para o grupo de controle. Na imprensa tradicional, o desempenho dos artigos embargados
chegou a ser 10 vezes superior. A
repercussão foi grande também en-

cOmunicação
tre os próprios pesquisadores – os
trabalhos selecionados tiveram em
média 26,3 citações em outros papers, ante 14,6 para o grupo de controle. O estudo foi publicado em fevereiro na revista Scientometrics.
A ideia de que pesquisas divulgadas na mídia alcançam maior
visibilidade dentro e fora da academia já foi sugerida em diversos
trabalhos. Um dos mais conhecidos, publicado em 1991 por um psicólogo da Universidade da Califórnia em San Diego, Estados Unidos,
apontou evidências de que artigos
da revista The New England Journal of Medicine (NEJM) divulgados
pelo jornal The New York Times
(NYT) recebiam 70% mais citações
do que os que não eram divulgados
– durante uma greve em que o diário novaiorquino continuou a ser
feito, mas não pôde ser distribuído, os papers do NEJM retratados
em reportagens do jornal perderam
essa vantagem. Um trabalho recente, liderado por um cientista da informação da Universidade Estadual
de Wayne, em Detroit, Estados Unidos, avaliou o impacto dos press
releases sobre artigos científicos
disponibilizados pelo serviço de notícias Eurekalert! na imprensa e em
mídias sociais. Constatou-se que o
serviço, mantido pela Associação
Americana para o Avanço da Ciência (Aaas) para distribuir releases
de centenas de publicações para
mais de 21 mil jornalistas, era a
segunda maior fonte de referência
de comunicados de imprensa para
a empresa Altmetric.com, que fornece métricas alternativas às citações, como número de downloads
e compartilhamentos de artigos em
redes sociais.
Mas o trabalho dos pesquisadores alemães é o primeiro a avaliar
a influência do embargo, uma prática criada na imprensa no início
do século XX que a partir da década de 1920 se tornou padrão na
divulgação de revistas científicas.
Nos anos 1970, a importância de
só divulgar uma pesquisa na mídia depois de ela ser publicada no
periódico ganhou nova justificativa
com a adoção por editores da chamada regra Ingelfinger, segundo
a qual uma revista científica não
pode publicar achados que já foram difundidos em outro lugar. A
regra é uma referência ao gastroenterologista alemão radicado nos
Estados Unidos Franz J. Ingelfinger,
que a criou em 1969, quando era

É impraticável para os jornalistas de
ciência monitorar a avalanche de pesquisas
divulgadas todos os dias
editor do NEJM, para garantir a originalidade do conteúdo dos artigos
científicos. Hoje, com a publicação
de manuscritos preliminares e sem
revisão por pares em repositórios
de acesso aberto, essa regra foi flexibilizada. A maioria das revistas
aceita publicar artigos já divulgados em formato de preprint.
Para além do interesse dos editores científicos em manter controle estrito sobre o conteúdo das
revistas, os e-mails de embargo
tornaram-se uma ferramenta bastante útil para os jornalistas ante a
avalanche de pesquisas divulgadas
todos os dias. Os autores do artigo
da Scientometrics apontam como
exemplo o banco de dados de citações da base Scopus, que recebe 5,5
mil textos por dia, quase quatro por
minuto. “Uma visão geral de todos
os resultados de pesquisas recémpublicadas é simplesmente impraticável. Isso explica por que grande
parte da atenção jornalística está
focada em um pequeno número
de cerca de 8 a 10 revistas, muitas
delas de ciências da vida”, afirmou
uma das autoras do estudo, Sophie
Rotgeri, jornalista de ciência do
Centro de Mídia Científica da Alemanha, em um texto publicado na

revista alemã DUZ também assinado pela pesquisadora Irene Broer.
Os pesquisadores germânicos,
contudo, tecem restrições aos efeitos desse tipo de embargo. Argumentam que, em um ambiente acadêmico que confere grande valor a
métricas como citações, a vantagem
obtida por artigos que conseguem
divulgação na mídia pode comprometer a precisão de indicadores de
avaliação da produção científica. “O
aumento do impacto pode não estar relacionado ao valor intrínseco
da publicação, mas à atenção que
ele recebe”, comentaram Rotgeri e
Broer. Mais grave do que isso é a
possibilidade de que papers sejam
recomendados por motivos subjetivos e arbitrários, como o favorecimento de um editor a um amigo ou
a um tema de pesquisa que aprecia.
Entre as possibilidades levantadas
pelos autores para prevenir vieses
está o desenvolvimento de ferramentas automatizadas para selecionar os artigos, seguindo critérios objetivos, ou a participação de
intermediários na triagem e escolha
dos papers recomendados, a fim de
reduzir a influência dos editores. Já
os jornalistas deveriam refletir sobre a possibilidade de haver vieses

Jornalismo em reconstrução

e ampliar na medida do possível a
seleção de fontes, ela afirma. “O
jornalismo não é um porta-voz da
ciência, mas serve principalmente
ao público ao fornecer informações críticas. Isso também significa
questionar os métodos, resultados
e implicações da pesquisa”, escreveram Rotgeri e Broer.
Jornalistas brasileiros estão habituados a lidar com as regras para
ter acesso a artigos de periódicos
internacionais, mas a divulgação
sob embargo de pesquisas científicas publicadas por revistas do
país é uma experiência recente. Há
dois anos, foi criada em São Paulo a
Agência Bori, dedicada a selecionar
estudos com interesse jornalístico,
produzir press releases sobre seu
conteúdo e encaminhá-los, com
antecedência, para um cadastro de
2 mil jornalistas. De acordo com a
jornalista Sabine Righetti, uma das
fundadoras da agência e pesquisadora do Laboratório de Estudos
Avançados em Jornalismo da Universidade Estadual de Campinas
(Labjor-Unicamp), um dos desafios da iniciativa é justamente fazer uma seleção de artigos baseada
em critérios objetivos. “Avaliamos
cerca de 500 artigos científicos por

semana e divulgamos apenas 1%
disso”, explica. A Bori recebe antecipadamente estudos que serão
divulgados em revistas do Brasil.
Um acordo com a biblioteca SciELO,
que tem mais de 300 periódicos de
acesso aberto, e com a Associação
Brasileira de Editores Científicos
(Abec Brasil), abriu um canal entre
a agência e os editores das revistas
e garantiu acesso antecipado aos
papers.
A escolha dos artigos que serão
divulgados pela Agência Bori é feita
por meio da combinação de cinco
critérios. Em primeiro lugar, os resultados do trabalho precisam ser
inéditos – não se divulga pesquisa
que já tenha sido noticiada. Também é necessário que os achados
tenham qualidade e apelo para despertar o interesse dos jornalistas.
Os temas devem ter uma dimensão pública e também impacto na
vida das pessoas. Por fim, há uma
preocupação com a diversidade de
fontes (para cada estudo que tenha
um homem como porta-voz deve
haver outro com uma mulher como
fonte) e de temas (todas as áreas
do conhecimento precisam ser contempladas). “Se acabamos de tratar
de um assunto, evitamos divulgar
outro estudo sobre ele logo na sequência, assim como tentamos
contemplar trabalhos de todas as
regiões do país.”
Righetti afirma que o serviço foi
criado para atender às demandas
da imprensa e às vezes isso não é
bem compreendido. Em uma ocasião, um editor de periódico divergiu da escolha de um artigo para divulgação, argumentando que outro
paper na mesma edição era mais
relevante. “Foi curioso, porque o
trabalho que selecionamos foi um
dos que tiveram maior repercussão
na imprensa na história da agência”, diz. Para o presidente da Abec
Brasil, Sigmar de Mello Rode, que
é pesquisador da Universidade Estadual Paulista (Unesp), o crivo do
interesse jornalístico é o mais adequado na triagem de artigos. “Os
editores de periódicos no Brasil em
geral não têm uma formação em
divulgação científica. Eles podem
opinar sobre a relevância científica
dos artigos, mas o jornalista consegue avaliar de forma mais precisa o
que pode despertar mais interesse
do público”, afirma.
(*) FABRÍCIO MARQUES, Revista Pesquisa
FAPESP (Edição 313, mar. 2022)
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Educação
Aroldo Murá G. Haygert (*)

“Escola do Belmiro”
passará de mãos mantendo
mesmos objetivos
A crise econômica instalada no país, com ênfase nos dias de pandemia, e
inflação, decretaram mudança de mantenedora, a Fundação Honorina Valente

U

ma notícia importante,
e boa, por um lado, envolvendo um dos mais
importante projetos educacionais sem fins lucrativos, particular e não confessional do Paraná,
privilegiando alunos de contra turno e primeiro grau vai se consumar
logo. Trata-se do Centro Educacional João Paulo Segundo, fundado
por Belmiro Castor e Thereza Elizabeth Castor, há 12 anos. Ele passará
a ter como mantenedora a Fundação Honorina Valente, de Curitiba,
que assumirá todas as funções do
atual mantenedor, cujo presidente
ainda é o empresário Antonio Luiz

de Freitas. Fundado há 12 anos, o
Centro de Educação João Paulo II,
localizado em Laranjeiras, Piraquara, manteve-se até agora sem qualquer participação de dinheiro público. E atendendo em instalações
modernas e qualificado corpo pedagógico, alunos de primeiro grau e
contra turno.
Seus sócios contribuintes – e
apoiadores – são basicamente da
iniciativa privada. Dentre eles,
alguns notáveis paranaenses,
como o professor Ricardo Pasquini, Maurício Schulmann, Cícero Urban, Flávio Arns, João Elísio
Ferraz de Campos, Jayme Canet

Centro Educacional João Paulo II
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Jr (in memoriam), Euclides Scalco (in memoriam), e a própria
fundação Honorina Valente, criada por seu filho, Saul do Amaral
Gurgel Valente; e tendo como
apoiadores como o Colégio Bom
Jesus, Antonio Luiz de Freitas,
Hebert Age, Sérgio Guarita, Suzana Munhoz da Rocha, Fernando
Xavier Ferreira – e outros.
Nos próximos dias, o Centro
de Educação João Paulo II fará assembleia geral de seus associados
para decidir sobre a transmissão
de todos os direitos e deveres do
estabelecimento, que nasceu com
o propósito de oferecer ensino de

Belmiro (in memoriam) e Elizabeth Castor

qualidade (igual ao dos colégios da
elite) a populações de famílias carentes, ou de baixa classe média.
A preferência tem sido acolher
alunos carentes, numa edificação
que atende às melhores técnicas de
construções escolares- projeto de
Manoel Isidro Coelho. Eu sou profundamente vinculado ao Centro de
Educação João Paulo II, a começar
por ter recebido em cartório – na
qualidade, então, de presidente
do Conselho Deliberativo da instituição – os terrenos doados pelas
filhas de Belmiro e Elizabeth – Carolina Castor Lohman, e Adriana
Castor. Neles se ergueu uma escola
modelar em todos os sentidos. Sem
influências político-partidárias. Garantindo alimentação e educação a
centenas de meninos e meninas.
O Centro deixará nos próximos
dias de ser o mantenedor do Centro
de Educação João Paulo II, “certos
que estamos que a alternativa não
poderia ser a melhor”, diz Elizabeth. O Ministério Público do Paraná
(que cuida das fundações) deu ple-

no aval à mudança, dado o caráter
exclusivamente sem fins lucrativos
da nova mantenedora.
Surpreender ver que entre os
grandes doadores, que até agora
mantiveram a instituição, estão
profissionais, como o professor Ricardo Pasquini (doou R$120 mil no
último ano), além de empresários
de grande porte, como João Elísio
Ferraz de Campos.
– Fomos tragados pelos tempos
difíceis, da pandemia e da inflação,
que a ninguém poupam, explica
Elizabeth. Ela está satisfeita com a
decisão a consumar-se brevemente, “pois o espírito que norteou Belmiro continuará ampliadamente,
tenho certeza”.
O Centro João Paulo II ficou
também conhecido como “Escola
do Belmiro”, cuja liderança na vida
empresarial e administrativa do
Paraná garantiu por anos a existência da instituição.
(*) Aroldo Murá, blog de 22 de abril
2022

não tropece na língua
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Onde usar onde (1)
--- Gostaria de esclarecimentos sobre a utilização correta de onde, no qual, na qual, em que.
Tradutores do francês têm traduzido sistematicamente o où francês por onde, mas em português
isso depende do contexto, poderá ser em que, no qual, na qual etc. Gilmar Saint Clair Ribeiro,
Itatiba/SP
--- Eu gostaria de saber qual a diferença entre o pronome relativo onde e o advérbio de lugar
onde. D. O. H., São Paulo/SP
Onde, em termos de classe gramatical, pode ser pronome relativo ou advérbio (interrogativo de lugar: Onde estás?). A preocupação maior de revisores, tradutores e pessoas que
desejam escrever com excelência reside no emprego do pronome, que tem sido usado a torto
e a direito como se fosse universal, valendo por que, quando, cujo, no qual. Para esclarecer a
questão vamos precisar de tempo e paciência.

são antecedentes de lugar. A indecisão pode ocorrer quando se trata de domínios não geográficos, como decreto, lei, capítulo, cargo, partido, agremiação, esfera de ação, instituição
etc.
Como foi possível observar acima, na acepção dos dicionários tais âmbitos também configuram lugar, o que amplia um pouco a nossa possibilidade de uso do pronome relativo onde:
Trata-se de reportagem sobre o Leste Europeu, onde são retratados os novos associados da UE.
Mostraram à professora as páginas do livro onde o autor descreve cenas de antropofagia.
Vigotski entende a cultura como a principal esfera onde é possível compensar a
deficiência.
Os partidos onde ocorreram as irregularidades serão extintos brevemente.

O pronome relativo onde se refere a um substantivo antecedente de lugar:
Quando não tiver certeza se se trata mesmo de lugar, substitua onde por em que.
A cidade onde moro é linda.
Ideal para longas caminhadas, a orla permite uma visão da bela Baía Norte e conta
com uma ciclovia onde bicicletas e patins disputam o espaço democraticamente.
Fomos fazer rafting, e o bote onde estávamos virou.
Há lugares no mundo onde se vive muito bem.

LUGAR EM QUE
O relativo onde pressupõe “o lugar onde”, o que pode ser dito igualmente como “o lugar
em que”. Façamos a confirmação com os mesmos exemplos:
Nasci onde nasceste = Nasci no lugar onde nasceste = Nasci no lugar em que
nasceste.
Todos procuram saber onde a Vera está = Todos procuram saber o lugar onde a
Vera está = Todos procuram saber o lugar em que a Vera está.

À semelhança do pronome relativo quem, onde pode aparecer também com emprego
absoluto, ou seja, seu antecedente pode estar latente, não expresso. Por exemplo, as frases
“Eu nasci onde tu nasceste” ou “Todos procuram saber onde a Vera está” equivalem a dizer:
“Eu nasci no lugar onde tu nasceste“ e ”Todos procuram saber o lugar onde a Vera está”. De
um modo ou de outro, importa ver que o antecedente, explícito ou implícito, é um lugar ou a
própria palavra lugar.

Em suma, onde é substituível por em que, aspecto que voltaremos a ver na próxima coluna

Também é importante ter claro o que se entende por lugar, ou a extensão do seu significado, que pode ser: espaço ocupado, povoação, localidade, região, posição, situação, classe,
categoria, ordem, trecho ou passagem de um livro, de uma obra. Não há dúvida de que “cidade,
ciclovia, bote e lugares no mundo” (os substantivos assinalados nas frases de exemplo)

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

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

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

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

INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA
Marx, Durkheim e Weber, referências
fundamentais
Maura Veras
Esta introdução apresenta um panorama geral da
sociologia a partir de seu surgimento, ocasionado
pelos impasses do mundo moderno, seu desenvolvimento, principais conceitos, teorias, métodos,
autores fundamentais e perspectivas. Tais
elementos são apresentados no contexto histórico
em que foram elaborados, pois se constituíram
em respostas intelectuais aos desafios trazidos
pelas sociedades de suas épocas, os quais emolduraram essa produção científica.
Páginas: 344
Custo aproximado: R$ 55,00

INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO
Celso Antunes
Relacionando bem teoria da educação à sua
abundante experiência prática, o professor Celso
Antunes, neste livro, oferece de maneira clara e
objetiva um fio condutor para nortear os educadores em meio à grande diversidade de publicações
especializadas na área. A obra esclarece os
conceitos e fundamentos principais da educação,
com sua evolução até os nossos dias.
Páginas: 208
Custo aproximado: R$ 34,00

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

Chegou o
“Vozes do Paraná”, Volume 12
Retratos de Paranaenses

O ÚLTIMO CONVITE
Clifford Goldstein

A Ciência do Bom Viver
Ellen G. White
Todos querem viver bem, com saúde e longe das
doenças. Poucos, porém, sabem como alcançar
essa meta. Boa parte das pessoas desconhece
o caminho para a vida saudável e repleta de
bem-estar, e muitas estão dispostas a investir seu
dinheiro em tratamentos que prometem resultados
milagrosos mas não funcionam.
Entretanto, temos á nossa disposição uma fonte
segura de conhecimento. Ninguém melhor do que
o Criador para nos dizer o que é bom, o que cura
e o que traz felicidade.
Páginas: 336
Custo aproximado: R$ 37,50

Deus adverte Seu povo acerca do que está por
vir, para que todos possam se preparar. Ele quer
dar essa chance a você também. Ele o fez. Essa
advertência pode ser encontrada no Apocalipse,
o último livro da Bíblia, no que é conhecido como
a mensagem dos três anjos de Apocalipse 14.
Quem são esses anjos? Que mensagens são essas? Que advertências elas dão a um mundo em
crise? E, o mais importante, que esperança elas
nos oferecem para um futuro não tão distante?
Páginas: 79
GRATIS: Baixar do Projeto Impacto Esperança
2022 (https://deptos.adventistas.org/
evangelismo/pt/impacto-esperanca/2022/livroo-ultimo-convite.pdf)

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/
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PERFIS BIOGRÁFICOS DE 12 personagens QUE FIZERAM E FAZEM A
DIFERENÇA NO PARANÁ:
Dino Almeida (in memoriam), Guto
Silva, Ilana Lerner, Jubal Sergio
Dohms, Julio Cezar Rodrigues, Julio
Militão, Leonardo Petrelli, Marden

Machado, Michel Micheleto (in
memoriam), Newton Bonin, Newton
Stadler de Souza e
Rosana Andriguetto.

PRÊMIO “PERFIL INSTITUCIONAL”:
Fundação MUDES.

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

Fundado em 1995
Utilidade Pública Municipal
(Lei 9.025, de 31 de março de 1997)
Utilidade Pública Estadual
(Lei 11.614, de 26 de novembro de 1996)
www.cienciaefe.org.br
instituto@cienciaefe.org.br
Endereço administrativo:
Casa Pe. Reus
Rua Maria Leal de Oliveira s/n, Planta
Suburbana – Piraquara, PR
Fone: (41) 3673-2316
Endereço exclusivamente
para correspondência:
Av. 7 de setembro, 5569, ap. 1101
CEP 80240-001 – Curitiba, PR
Presidente: Aroldo Murá Gomes Haygert
Vice-Presidente: Cícero Andrade Urban
Secretário Geral: Antônio Carlos da Costa Coelho
Secretário Geral Adjunto: Celso Ferreira do Nascimento
Diretoria Financeira: Hélio Martins de Freitas e Fábio
Cezar Leite Haygert
Diretor Jurídico: Paulo Sérgio Piasecki
Diretor de Relações com a Comunidade e de
Cursos: Euclides G. Scalco
Conselho João Elísio Ferraz de Campos
Consultivo Antonio Luiz de Freitas
José Lúcio Glomb
Tereza Elizabeth Castor
Luiz Carlos Martins Gonçalves
Hélio de Freitas Puglieli
Eleidi Freire Maia
Euclides Scalco
Maria Aparecida Martins Gonçalves
Aroldo Murá G. Haygert
Celso F. Nascimento
José Geraldo Bolda
Conselho Waldemiro Gremski
Deliberativo Antonio Felipe Wouk
Evaristo Eduardo de Miranda
Antonio Carlos da Costa Coelho
Paulo Piasecki
Eleidi Freire-Maia
Pretextato Taborda Ribas Neto
Newton Finzetto
Conselho Jonas Pinheiro
Fiscal Jean Carlos Selletti
Fábio Cezar Leite Haygert
Hélio Martins de Freitas
Euclides Scalco
D. Ricardo Hoepers (Bispo de Rio
Grande, RS)
Jane Maria Uhlik
Newton Finzetto
Luiz Fernando de Queiroz
Elin Tallarek de Queiroz
Jubal Sergio Dohms
Pretextato Taborda Ribas Neto
Raul Anselmi Junior
Diretoria Diretor: Waldemiro Gremski
de Ciência Membros: Evaristo Eduardo Miranda
e Tecnologia Cícero de Andrade Urban
Raul Anselmi Junior
Edmilson Fabbri
Diretoria Diretor: Euclides Scalco
de Ciências Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Sociais
Aroldo Murá G. Haygert
Luiz Fernando de Queiroz
Hélio de Freitas Puglielli
Diretoria Diretor: Jean Selleti
de Temas Membros: D. Ricardo Hoepers (Bispo
de Rio Grande, RS)
Teológicos
Antonio Carlos da Costa Coelho
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