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comportamento

NESTA EDIÇÃO:

PUCPR e o Pacto Educativo
O que é Pacto Educativo Global? Segundo o
Irmão Rogério Renato Mateucci, reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR),
é “uma união de esforços para formar pessoas
maduras e capazes de superar a fragmentação
e a oposição, caminhando lado a lado rumo à reconstrução do tecido das relações para uma humanidade mais fraterna. De forma bastante simplificada, esse é o objetivo do chamado feito pelo
papa Francisco em setembro de 2019”.
A PUCPR ingressou no grupo das onze universidades de referência, nas cinco áreas temáticas
do Pacto Educativo Global: Culturas e Religiões,
Paz e Cidadania, Tecnologia e Ecologia Integral,
Fraternidade e Cooperação e Dignidade e Direitos Humanos. E como integrante do grupo participou entre 30 de maio e 1º de junho, de reunião,
na histórica Casina Pio IV, sede da Pontifícia Academia de Ciências Sociais no Vaticano.
Representou a PUCPR na reunião, o Pró-Reitor
de Missão, Identidade e Extensão, prof. Fabiano
Incerti. Ele mostrou os esforços realizados em
atividades que levaram “a PUCPR a se tornar
uma Universidade de referência para o Pacto
Educativo Global. Por um lado confirma nossa
disposição e o excelente trabalho que já estamos
realizando, em diferentes áreas, para responder
aos apelos propostos pelo Papa Francisco e, por
outro, aumenta nossa responsabilidade, como
maristas, de sermos farol de esperança e espaço
de transformação, principalmente para os jovens
mais vulneráveis”.
Mais informações temos neste número do jornal Universidade Ciência e Fé.
ODAILSON ELMAR SPADA
Editor
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Antonio Celso Mendes (*)

A estupidez humana
A estupidez humana é
um desvio na higidez
normal de nossas reações,
causando males que afetam
tanto as pessoas como as
coletividades.

A

história da humanidade tem
sido trágica no que se refere a
eliminação violenta de seus semelhantes. Desde que surgiu, o
animal humano não se cansa de matar
outras pessoas, por motivos pra lá de bestiais. Parece que a alma humana sofre de
uma estupidez mórbida pela morte, como
bem frisou o Dr. FREUD.
Tendo como causa as motivações
complexas de nossa psique, a estupidez
humana é um desvio na higidez normal
de nossas reações, causando males que
afetam tanto as pessoas como as coletividades. O adequado seria que pudéssemos
agir sempre de acordo com os princípios
do bem, colocando-o como o valor fundamental a orientar todas as nossas motivações. Não obstante, tal não acontece, pela
confluência dos vários motivos subalternos que influenciam nossas conclusões,
sobrepondo-se à hegemonia prevalecente
do que seria melhor.
Foi por isso que ALBERT EINSTEIN
declarou: “Duas coisas são infinitas: o
universo e a estupidez humana. Mas, em
relação ao universo, não tenho certeza absoluta”. Assim, essa infinidade de nossos
desvios comportamentais fica como um
respaldo indubitável de nossas limitações, o que deveria merecer de cada um
de nós um cuidado especial no momento
de tomar decisões que afetam a higidez de
nossos relacionamentos.

Ora, isto se torna crucial principalmente para as pessoas que desempenham
cargos públicos, que acabam afetando a
vida normal de muitas pessoas. Tal situação hoje é atinente à guerra deflagrada
pelo presidente da Rússia contra a Ucrânia, um conflito que não se justifica sob
nenhum argumento, tendo como causa
apenas motivos políticos de soberania,
que não deveriam estar acima do direito
insofismável da Ucrânia em gerir seus
próprios destinos.
Segundo CARL VON CLAUSEWITZ, estudioso das guerras, estas constituem a
política por outros meios, nos sugerindo
que ela só ocorre quando falham os antecedentes de um possível acordo, nos demonstrando, portanto, neste caso, como
os limites de nossa estupidez são infinitos, ao não levarmos em conta os benefícios da paz e da tranquilidade na ordem,
como concluiu STO. AGOSTINHO. Ora,
este desprezo só pode se tornar justificável se considerarmos que a evolução da
espécie humana é recente e demandará
ainda muitos séculos no aperfeiçoamento de seus estereótipos culturais.
Dessa forma, as cinco leis fundamentais que orientam a estupidez humana
são, portanto, muito claras:
- quando perdemos o sentido ontoló-

gico da História, vendo apenas seus oportunismos.
- quando perdemos a noção do que é
mais importante na variedade de nossas
decisões
- quando achamos que o uso do mal
faz parte de nossa natureza, tendo como
objetivo atingir outros bens
- quando perdemos o respeito pela
dignidade das pessoas
- quando desistimos de ter o Bem
como princípio hierárquico superior a
qualquer outro.
Em conclusão, se tivéssemos uma
educação universal mais voltada para o
desenvolvimento dos legítimos valores
humanísticos que enobrecem a raça, seria
uma das formas para modificar a psique
deformada que hoje compromete a sanidade humana, cuja propedêutica hoje está
interessada apenas em capacitação profissional, leiga e infensa de aceitar quaisquer
princípios de conscientização referente à
dignidade das pessoas.
(*) 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

NA MÍDIA ELETRÔNICA

Publicado com apoio do Instituto Ciência e Fé, Instituto Euclides da Cunha e instituições de Ensino

PORTAL: http://www.cienciaefe.org.br
BLOG: http://www.aroldomura.com.br/
FACEBOOK: https://www.facebook.com/aroldomuraghaygert

EDIÇÃO 268 - ANO 23 - SETEMBRO/2022 – Editado pela Editora Alma Mater Ltda. ME, Av. Sete de Setembro, 5569, Curitiba, CEP-80240-001, (41) 99838-8348
- CNPJ: 11.168.177/0001-18 // Revisão e Editoração: Odailson Elmar Spada - oda.spada@gmail.com // Jornalista responsável: Aroldo Murá G. Haygert - aroldo@cienciaefe.org.br // Colaboram nesta edição: Antonio Celso Mendes, Edmilson Fabbri, André Nunes, Irmão Rogério Renato Mateucci e Maria Tereza de Queiroz Piacentini
// Distribuição dirigida: comunidade universitária, profissionais liberais, religiosos e sócios do Instituto Ciência e Fé de Curitiba. // Impresso no parque gráfico da Press
Arternativa.

2

| SETEMBRO 2022 | UNIVERSIDADE CIÊNCIA E FÉ

saúde mental
Edmilson Fabbri (*)

Harmonia, segredo da saúde

V

ocê sabe o quanto suas emoções impactam sobre sua
saúde física? Muito, é a resposta. Melhor ainda, mais
do que supunha a própria medicina,
que na genética, que, sem dúvida é
fundamental para determinação de
algumas doenças, porém, hoje, nós
médicos observamos o quanto a psique compete com a genética e o estilo
de vida no desenvolvimento de nossas doenças.
Gastam-se milhões em academias
para ter-se o corpo musculosamente
definido. Outros tantos milhões em
busca da melhoria dos aspectos estéticos. Botox, drenagens, peelings,
plásticas das mais diversas. Muitas
necessárias, algumas sem o menor
sentido, sem, muitas vezes, perceber
que o problema está sendo transferido do emocional para o físico.
Quantas frustrações de todas as
ordens são tentadas compensar com
a dita melhoria estética? Relaciona-

mentos amorosos frustrantes, relações familiares complicadas, dificuldades de adaptação a sistemas, etc.,
são desviados focos. Não é trabalhada a gênese, e simplesmente tenta-se
corrigir tudo isso com peitos maiores, nariz menor, boca mar carnuda,
enfim, tudo o que o corpo aceita para
que nos sintamos “melhores”.
Volto a afirmar, a maioria dos casos são bem indicados, quando o problema reside só na estética e com isso
os resultados recompensam tanto o
médico quanto o paciente. A colocação deste artigo é para os casos da
ilusão que isto compensa aquilo. Falta de disposição para enfrentar seus
próprios fantasmas e tentar fórmulas
mágicas para solução de problemas
emocionais. Quantos casos de hipotireoidismo, diabetes tipo II, colite,
doenças de pele, hipertensão, asma,
gastrite etc. vem de problemas de
fundo emocional? Hoje trabalhamos
com a medicina psicossomática, que

é uma maneira de estabelecer uma
relação de causa e efeito entre o que
vai pela mente e pelo corpo. Quantas
vezes faltou explicação para uma dor
que apareceu do nada? Exames normais sem nenhuma causa orgânica.
O corpo é o professor do espírito
já nos alertava Budha. “Doutor, toda
vez que fico nervoso tenho enxaqueca”. E não percebeu ainda o remédio
para isso? Quanta gente tomando
remédio por conta de não querer, ou
não ter consciência da necessidade
de uma mudança comportamental.
Alguns dos pacientes que eu encaminhava a psicólogos, procuro tratar de maneira mais abrangente hoje
em dia, respeitando, obviamente, os
limites do bom senso e da boa prática. Tive que ampliar a formação
com filosofia, programação neurolinguística, hipnose, para poder tratar
o paciente de acordo com o conceito
da organização mundial de saúde que
diz “saúde é o bem estar físico, men-

tal e emocional”. Todo médico que
focar apenas no físico estará perdendo a oportunidade de oferecer algo
mais ao seu paciente. Surpreendê-lo
e encantá-lo.
A harmonia entre mente e corpo
é defendida desde os primórdios da
medicina. Hipócrates(400ª.C.) ligava problemas biliares á depressão,
Galeno (129 a 216 d.C.) já dizia que a
tristeza, raiva, medo, poderiam trazer consequências físicas. Heinroth,
no seu livro “Desordens da Alma”, de
1818, defendia que as paixões sexuais,
contribuíam para a manifestação da
tuberculose, epilepsia e câncer. Freud
nos fala sobre a influência da histeria
nas manifestações somáticas. Hans
Seyle, na era moderna, estabelece os
efeitos do estresse sobre o corpo humano pela primeira vez.
Hoje, com o advento da neuroimagem podemos acompanhar o cérebro em plena atividade e entendendo
melhor suas reações.

E o que fazer? Auto avaliar-se melhor. O corpo fala, saiba ouvi-lo. Trabalhe para uma evolução diária como
pessoa. O sentido desta vida, parece
estar ligado a sermos melhores a cada
dia, o resto é consequência de muitas
variantes. Profissão, sucesso, relacionamentos, enfim, tudo irá melhor
se você simplesmente se preocupar a
ser melhor a cada dia, como pessoa,
no processo de compreensão de nosso compromisso aqui. Ninguém nos
prometeu nada, não viemos com manual, temos que trocar o pneu com
o carro andando, mas é assim que é.
Quanto melhor nos compreendermos
melhor compreenderemos os outros.
Melhor lidarmos com adversidades e
muito mais agradeceremos a saúde
advinda da harmonia mente e corpo.
(*) 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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paranaenses notáveis
Aroldo Murá G. Haygert (*) com fotos de Rodrigo Felix Leal

Lançamento do Vozes do Paraná 13:

uma noite memorável
Uma multidão, 350 pessoas, se alterou ao longo de quase quatro horas no salão do Palácio
Garibaldi para a noite fria e chuvosa, que não foi impedimento ao brilho do encontro

Nas próximas
páginas vemos
fotos de
homenageados e
amigos presentes,
registrados nas
lentes de Rodrigo
Felix Leal

350 pessoas estiveram presentes ao longo da noite de Vozes 13

N

em sempre se consegue
fugir do clichê; pelo contrário, esse recurso tão
condenado pelos que escrevem profissionalmente, pode ser
até essencial, num dado momento,
pelo seu poder de síntese. Cito-o,
pois, como síntese que muitos dos
350 homens e mulheres que manifestaram na noite de 12 de setembro, do
lançamento do meu livro “Vozes do
Paraná – Retratos de Paranaenses”
Volume 13, ocorrido no Palácio Garibaldi.
Foi numa noite chuvosa, fria –
com tudo para afastar as pessoas do
lançamento do livro. “Superou todas
as expectativas” (expressão clichê,
mas essencial, no caso), como a sintetizaram os médicos Cícero Urban e
4

Edmilson Mário Fabbri, que acompanham os lançamentos do livro desde
2008. Eles já foram retratados pela
obra. Opinião também de José Lúcio
Glomb, o advogado notabilizado por
ações na área trabalhista, ex-presidente da OAB-PR.
Carlos Marassi, o insuperável
apresentador e mestre de cerimônias, foi a voz moderadora, apresentando os passos da festa cultural.
A “dissecação” da obra, na voz de
Marassi – condutor do evento – foi
sendo complementada com manifestações pontuais, como as de Cida
Borghetti, ex-governadora e personalidade que consegue aglutinar em
torno de si uma multidão de amigos,
de diversos naipes políticos. Cida
coloca a magia de sua presença em
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todas as situações.
Claro que este texto-resumo da
festa de lançamento poderá conter
omissões. No entanto, a intenção é
fazer retrato de um evento cultural
que reuniu cerca de 300 pessoas –
com entradas e saídas ao longo da
noite – no Palácio Garibaldi, um espaço cada vez mais charmoso, desde
que assumido por Cida Borghetti.
Boa parte do PIB curitibano esteve lá, de 18 às 22 horas. Por exemplo:
o mega empresário Arnoldo Hammerschmidt, engenheiro pela UFPR,
que criou e dirige um dos empreendimentos mais bem sucedidos do Paraná – a Potencial, que comercializa
combustíveis e tem entre seus clientes de porte a Petrobrás. Esse cidadão
lapeano esteve lá, com esposa, filhos

netos, não poupando agradecimentos.
Ele, para mim, é o melhor exemplo
de selfmade man que conheço. Com
plantas em Araucária e Lapa, a empresa de Hammerschmidt dá enorme
contribuição à defesa do meio ambiente, ao ofertar biocombustível ao
Brasil todo.
Outro capitão do universo empresarial é Luiz Bonacin Filho, que, com o
amigo e sócio Francisco Simeão, atua
em negócios que incluem as surpreendentes “indústria de construções”,
como o que vão realizando em Cascavel. O objetivo do empreendimento
é ofertar apartamentos de qualidade
por preços justos. Simeão, felicíssimo, partilhava da mesa de Bonacin,
este um tipo humano sublinhado pela
empatia dos oriundi. E dividindo os

louros do projeto Bom Aluno – que
oferece educação de qualidade a jovens da baixa renda- com o amigo e
sócio Luiz Bonacin.
Um vídeo elaborado por Marassi
e executado por Wasyl Stuparik rendeu a atenção de uma plateia que parecia mesmerizada pelo simbólico da
noite: o livro narra histórias de cidadãos e cidadãs que fazem a História
do Paraná dos dias atuais. A história
em tempo real. Impossível não mencionar três das mais gratas presenças
no evento: José Lucio Glomb, o mestre Clémerson Clève (com a esposa,
Marcela) e Gláucio Geara, cujo avô, o
histórico João De Mio, foi citado por
Cida como o arquiteto do Palácio Garibaldi.
Ulisses Iarochinski foi outra pre-

paranaenses notáveis

Aroldo Murá em entrevista com jonrallistas da RIC TV

sença de porte nacional. Paranense
de origem polonesa, é um escritor
aprofundado na história e cultura da
Polônia. Lá ele fez doutorado, tendo
de aprender a língua de seus avós
diante da circunstância essencial:
obter o doutorado. Hoje é um fértil
analista da cultura polaca. Seu cartão de visitas traz a heráldica familiar dos “Jarosinski”. O currículo de
Ulisses inclui uma dezena de livros…
Nalguns deles, o Brasil centraliza as
análises.
Dante Mendonça e Maí Nascimento Mendonça trouxeram a excelente
contribuição da noite: as marcas de
dois jornalistas que se alinham entre
os poucos conhecedores profundos da
história da gente de Curitiba. Ela recebeu o diploma “Grande Porta-Voz”
dado por este site a vultos de Curitiba
cuja vida e obra os fazem diferenciados no dia a dia da cidade. Maí, sem
nunca fazer “show off”, é a profunda
inventariante do histórico da cidade,
de sua gente e suas realizações. Dante caminha no mesmo tom. O casal
faz um par de raros memorialistas da
capital.
E quem, enfim, retornando a
eventos culturais, também passou
por lá foram Érico Morbiz e a filha,
jornalista Cathya, hoje também coach. Feliz momento de reencontro
com esses velhos amigos, desde os
tempos em que Érico dirigia a CIC,
no primeiro mandato de Lerner na
Prefeitura.
O desfile de surpreendentes personagens avançou até às 22 horas,
tendo começado às 18h30. Assim, fui
anotando – e notando – uma chegada

de punhado de amigos: Rogéria Dotti,
a sucessora e comandante do Dotti
Advogados, hoje na relação dos mais
importantes advogados do Paraná, lá
esteve, cumprindo convite de Gustavo Scandelari (personagem de Vozes
13). Consultei sobre tê-la como personagem de Vozes 14. Convite aceito.
Não posso esquecer a presença do
meu amigo, sócio do Dotti Advogados, Francisco Zardo, outra das raridades da vida paranaense não dada
ao “show off adotado por certos nomes do patriciado curitibano.
A mim, claro, todos os personagens de Vozes 13 são importantes e
estimulantes exemplos de seres humanos. Mas foi o casal de amigos
Maria Luiza Marques Dias e Antonio
Felipe Wouk o que mais me chamou
atenção: os dois estavam com passagens marcadas para Lisboa, onde
iriam acertar situações legais (o pai
de Maria Luiza era português, e ela
tem cidadania portuguesa). Cancelaram tudo para estarem presentes à
entrega de diplomas Grandes PortaVozes com o qual o Instituto Ciência
e Fé, Fidelis et Constans e este site
contemplam notáveis cidadãos do
Paraná.
E, por fim, quem falou em nome
do pai – Leonardo Petrelli – que estava no exterior foi Mário Petrelli Neto.
Mensagem de otimismo e apoio ao
projeto “Vozes”.
(*) Aroldo Murá G. Haygert,
jornalista, presidente do Instituto Ciência
e Fé e coordenador do projeto Memória
Paranaense do Grupo Educacional
Uninter, mantém coluna/blog diária (http://
www.aroldomura.com.br/).

Palácio Garibaldi, local do lançamento do livro Vozes do Paraná, Volume 13.

“Hora de Agradecer”

Entrega do diploma “Hora de Agradecer”, à exgovernadora Cida Borghetti, presidente da Sociedade
Garibaldi

Advogado Cicero José Zanetti de Oliveira recebeu o
diploma “Hora de Agradecer” em nome do pai, José
Machado de Oliveira

Casal Elin e Luiz Fernando de Queiroz, da Editora Bonijuris, recebem o diploma “Hora de Agradecer”
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paranaenses notáveis

Convidados Especiais

O mestre Clémerson Clève e a esposa, Marcela

Com o casal de médicos Raul Anselmi Jr e Karina Furlan
Anselmi

Alberto Franco Samways, diretor da Fecomércio PR, trazendo
os cumprimentos do vice-governador Darci Piana

Marcelo Bendhack e familia (Foto: Mauro Campos)

Christiano Machado, médico urologista que já foi perfilado no
livro, e a esposa Ana Paula

Com o empresário Helio Bampi e o publicitário José Francisco
Cunha

José Lucio Glomb, advogado e Grande Porta Voz do Paraná

O professor Roberto Scandelari, pai do advogado Gustavo
Scandelari

Com a advogada Rogéria Dotti

Delegado Raimundo Nonato Siqueira

Gláucio Geara, ex-presidente da ACP, já foi personagem de
Vozes do Paraná

Os desembargadores Joatan de Carvalho e Rosana
Andriguetto. Ao lado de Aroldo, Luiz Fernando Queiroz
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paranaenses notáveis

Convidados Especiais

Com o deputado e radialista Luiz Carlos Martins

Aroldo Murá com o advogado José Lucio Glomb e o professor Roberto
Scandelari, pai do advogado Gustavo Scandelari, perfilado no livro

O casal Szyja Ber Lorber e Rosilda

Com o empresário e professor Antonio Carlos Coelho

Professora Jucirê Escremin e Ronald Escremin, empresário.
Ao lado, a psicóloga e educadora Tiara Matte Machado

Arquiteta Malu Marques Dias e o veterinário Antonio Felipe
Wouk, Grandes Porta Vozes do Paraná

Lucilia Guimarães, personagem de Vozes 13, com o irmão, o
conselheiro Fernando Guimarães, e a filha Camila

Jubal Dohms e o filho, Marcel, com o jornalista Eliseu Tisato (perfilado
da edição) e o advogado Luiz Fernando Queiroz, da Editora Bonijuris

A jornalista Monica Santanna, que assessora o Grupo Uninter

Marcelle e Michelle de Cerjat Duarte, com a prima Fercea
Duarte

André Nunes, Marisa Valério e Diego Antonelli

Fabio Haygert com a esposa Carolinne Escremin Haygert, a filha,
Isabelle Victoria, os sogros Jucirê e Ronald, e Tiara Machado
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Grandes Porta-Vozes do Paraná

Jornalista Jaime Lechinski: Grande Porta Voz 2022

Mario Petrelli Neto recebe o diploma Grande Porta Voz do
Paraná 2022 em nome do pai, empresário Leonardo Petrelli

Julio Zaruch, jornalista diplomado Grande Porta Voz do
Paraná 2022

A jornalista Maí Nascimento recebe o diploma de Grande
Porta Voz do Paraná 2022 de Marcelle de Cerjat Duarte

Arquiteta Malu Marques Dias: Grande Porta Voz do Paraná
2022

Valeria Bechara, arquiteta, recebe o diploma Grande Porta
Voz do Paraná 2022

O jornalista Valdir Cruz recebendo diploma de Grande Porta
Voz do Paraná 2022

Com o advogado Francisco Zardo, Grande Porta Voz do
Paraná

O médico Edmilson Fabbri, Grande Porta Voz do Paraná
2021, recebe o diploma de Marcelle de Cerjat Duarte

Retratos de Paranaenses
PERFIL INSTITUCIONAL
O professor Wilson Picler, grão
chanceler do Grupo Uninter

NOVA GERAÇÃO
Irmãos Ahimsa, Daniel e Julio Hey, com
a amiga Marcelle de Cerjat Duarte
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paranaenses notáveis

Retratos de Paranaenses

O empresário Arnoldo Hammerschmidt, personagem de
Vozes 13

Eliseu Tisato, jornalista e diretor da agência Vulgata,
personagem de Vozes 13

O advogado Flavio Zanetti de Oliveira, perfilado na 13ª edição,
com o filho Gustavo

Francisco Dellê e a esposa Linei Brolini Dellê

Com o advogado Gustavo Scandelari, perfilado em Vozes 13

A jornalista e fotógrafa Lucilia Guimarães, personagem de
Vozes 13

Luiz Bonacin Filho (centro) e convidados: empresário foi
perfilado nesta edição

Jubal e Michel Dohms, Marcelo Bendhack e André Nunes.

A médica Maria Augusta Karas Zella, perfilada em Vozes 13, com
o marido Marcelo, também médico, e os filhos Mariana e Mateus

Lara Urban, nova geração de Vozes 13, com o avô Francisco Dellê
(personagem da edição), o irmão João Paulo e os pais Cicero e Linei Urban

Jornalista Pedro Ribeiro, editor do Paraná Portal, perfilado em
Vozes 13

Salvador Gnoato
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paranaenses notáveis

Convidados Especiais

O casal de jornalistas Claudia Gabardo e Valdir Cruz

Equipe Vozes (Jubal Dohms, André Unines, Maí Nascimento e
Eliseu Tisato) Foto: Mauro Campos

Aroldo com Érico Morbiz e a filha, jornalista Cathya

O casal de jornalistas Martha Feldens e Duio Sganzerla com
os filhos Erico e Carlo

Mai Nascimento e Dante Mendonça, jornalistas e
memorialistas

Carlos Marassi, mestre de cerimônias da noite

Um vídeo elaborado por Marassi e executado por Wasyl Stuparik rendeu a atenção da plateia
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educação
Irmão Rogério Renato Mateucci (*)

Universidades católicas e o
Pacto Educativo Global
Promover a cultura do encontro, comprometendo-se com o pacto, não é só uma decisão estratégica delas, é a sua missão.

U

ma união de esforços para
formar pessoas maduras e
capazes de superar a fragmentação e a oposição, caminhando lado a lado rumo à reconstrução do tecido das relações para uma
humanidade mais fraterna. De forma
bastante simplificada, esse é o objetivo
do chamado feito pelo papa Francisco
em setembro de 2019 para o desenvolvimento de um Pacto Educativo Global,
voltado a “reavivar o compromisso
para e com as novas gerações, renovando a paixão por uma educação mais
aberta e inclusiva, capaz de ouvir com
paciência, de diálogo construtivo e de
compreensão mútua”.
Para chegar a esse objetivo, precisamos da adesão de toda a sociedade
em prol de uma educação humanista,
das instituições, igrejas e governos em
todos os níveis. E as universidades, é
claro, exercem um papel fundamental neste cenário. Importante destacar que uma universidade é, antes de
tudo, um agente social. Isso significa
que ela está inserida nos contextos e
é influenciada pelas demandas e anseios da sociedade onde ela também é
chamada a oferecer soluções e orientações, tanto no campo científico
como nos campos ético e político.
Assim, toda universidade tem
como vocação a acolhida dessas demandas, sua compreensão e análise
crítica e a consequente sugestão de
caminhos que conduzam ao bem-estar. Toda universidade católica assume essa vocação – e, por causa de sua
natureza eclesial, isso fica ainda mais
evidente. Numa instituição católica de
ensino superior, o conhecimento está
a serviço da realização plena de cada
ser humano em sua dignidade e vocacionado, ele mesmo, para o bem.
Devemos afirmar que uma universidade católica é, constitutivamente,
“universidade” e “católica”, ou seja,
trata-se da atuação pedagógica da
Igreja que evangeliza e promove a vida.
Ainda, todo ato educativo traz, subjacente a si mesmo, uma antropologia,
no sentido de que cada ato de educar
12

é a expectativa de potencialização do
humano. No que diz respeito à educação cristã, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) já alertava, em
seu Documento 47, Educação, Igreja e
Sociedade, que, “como toda proposta
educativa, também a visão cristã da
educação supõe e contém uma determinada concepção do ser humano”.
Nessa conjuntura, devemos compreender que a visão cristã da educação é
o primeiro fundamento para uma prá-

tica também cristã da educação.
Necessário, ainda, falar sobre a vida
comunitária. Diante do individualismo
que consome a nossa sociedade, é tarefa da Igreja promover uma educação
por meio da qual se evidenciem as relações como uma verdadeira comunidade, com clima familiar e acolhedor, que
pode ajudar a superar os momentos de
desorientação e de desânimo.
Ademais, a educação católica assume, como elemento fundamental,

a dimensão humana da pessoa, potencializando seu desenvolvimento
integral. Assim, prioriza o amadurecimento das capacidades humanas, a
educação de atitudes e de experiências
fundamentais e a proposta de valores
que possibilitem a maturidade pessoal, lembrando sempre que, num mundo plural, o desafio da compreensão
da identidade e sua atitude dialogante
são indispensáveis. Na educação católica, portanto, o processo educativo da

Pacto global sobre educação
Um provérbio africano vai
“É preciso uma aldeia para criar uma criança”.
Mas devemos construir esta aldeia como condição para educar.
A terra deve ser limpa da discriminação
com a difusão da fraternidade. […]
Educar os jovens para a fraternidade, aprender a superar divisões e
conflitos, promover a hospitalidade,
a justiça e a paz: o Papa Francisco
convida todos os que se preocupam
com a educação da geração jovem a
assinar um Pacto Global, para criar
uma mudança global de mentalidade
através da Educação.
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O caminho está iniciado. Muitas
escolas, universidades católicas ou
não, já estão aprofundando a dimensão antropológica, comunicativa, cultural, econômica, geracional, interreligiosa, pedagógica e social deste
Pacto Global.
O Santo Padre instruiu a Congregação para a Educação Católica para

apelar àqueles que se preocupam
com a educação das jovens gerações,
para envolvê-los no pacto.
A Congregação é o Ministério da
Santa Sé a que se referem 216 mil
escolas católicas, frequentadas por
mais de 60 milhões de alunos e 1.750
universidades católicas, com mais de
11 milhões de alunos.

Igreja deve estar aberto ao diálogo.
Por fim, saliente-se o foco na
cultura do encontro. Numa sociedade multicultural e multirreligiosa, a
educação e a evangelização são impactadas pelo desafio do encontro.
Sim, somente uma cultura do encontro possibilita que o ser humano seja
mais. Diante disso, não nos basta
uma “simples administração”, muito
menos uma atuação que consista, em
grande parte, num posicionamento
ensimesmado. Essa atitude se revela
insuficiente em nossa sociedade.
O primordial num encontro está
não apenas em conhecer, mas em
procurar ouvir as pessoas, estar com
elas, envolver-se. Para que isso ocorra, é preciso acreditar no outro, crer
que ele vai me ajudar a crescer e viver plenamente. Esse desafio exige
uma profunda atenção à vida e uma
sensibilidade espiritual. Dialogar significa estar convencido de que o outro
tem algo de bom para dizer, aceitar o
seu ponto de vista, suas propostas.
Promover o diálogo não significa desistir das ideias e tradições, mas aceitar sermos “transpassados” e, consequentemente, transfigurados pela
presença do outro.
Nossa educação, nesse sentido,
deve se pautar pelo encontro. Para
que isso ocorra, o Pacto Educativo
Global é um caminho. No lançamento
do pacto, o papa Francisco considerou
que a educação é uma “semente da
esperança” para a construção de uma
civilização de harmonia, onde não
haja lugar para a terrível pandemia
da cultura do descarte. Dessa maneira, deve-se observar nos horizontes
da educação católica um convite para
nossa atuação. Promover a cultura do
encontro, comprometendo-se com o
Pacto Educativo Global, não é apenas
uma decisão estratégica da universidade católica, é a sua missão.
(*) Irmão Rogério Renato Mateucci,
pedagogo, doutor em administração, liderança
e políticas de educação pela Fordham
University, de Nova York, é reitor da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná (PUCPR)

educação

PUCPR participa da implementação das propostas
do Pacto Educativo Global no Vaticano
Encontro reuniu universidades do mundo todo

U

nir esforços numa ampla aliança educativa para
formar pessoas maduras,
capazes de superar a fragmentação e a oposição e reconstruir
o tecido das relações para uma humanidade mais fraterna” Com essa premissa, o Pacto Educativo Global é um
convite feito pelo Papa Francisco para
que toda a comunidade participe da
renovação da educação para o futuro.
Para isso, propõe reflexões que incentivam uma educação integral, focada
no diálogo, inclusão e colaboração.
A PUCPR, representada pelo PróReitor de Missão, Identidade e Extensão da PUCPR, prof. Fabiano Incerti,
participou entre 30 de maio e 1º de
junho, na histórica Casina Pio IV,
sede da Pontifícia Academia de Ciências Sociais no Vaticano, da reunião
“Linhas de desenvolvimento do Pacto
Educativo Global”.
O ingresso da PUCPR entre as
onze universidades de referência, nas
cinco áreas temáticas do Pacto Educativo Global: Culturas e Religiões,
Paz e Cidadania, Tecnologia e Ecologia Integral, Fraternidade e Cooperação e Dignidade e Direitos Humanos,
também foi algo marcantes durante a
reunião no Vaticano.
Integram este grupo a Universi-

Representantes de universidades católicas no encontro de 30 de maio e 1º de junho com o papa Francisco

dade de Notre Dame (USA), Universidade Católica Silva Henríquez (Chile),
Universidade Católica do Sacro Cuore
(Itália), Universidade Católica da Etiópia, Pontifícia Universidade Javeriana (Colômbia), Universidade Católica
da Austrália, Pontifícia Universidade
Lateranense (Itália), Boston College
(USA), Pontifícia Universidade de
São Tomás (Filipinas) e Instituto Universitário Sophia (Itália).
A PUCPR, juntamente com Notre
Dame e Silva Henriquez, assume o

eixo Dignidade e Direitos Humanos.
Como afirma o prof. Fabiano Incerti,
“a PUCPR se tornar uma Universidade
de referência para o Pacto Educativo
Global, por um lado confirma nossa
disposição e o excelente trabalho que
já estamos realizando, em diferentes
áreas, para responder aos apelos propostos pelo Papa Francisco e, por outro, aumenta nossa responsabilidade,
como maristas, de sermos farol de
esperança e espaço de transformação, principalmente para os jovens

mais vulneráveis”.

ENCONTRO

O objetivo do encontro foi acompanhar a implementação da proposta
do “Pacto Educativo Global” e delinear ações futuras. Os três dias do
evento foram dedicados a:
1º: fundamentos teóricos do Pacto, com um debate promovido por intelectuais e educadores de diferentes
áreas do conhecimento;
2º: compartilhamento das expe-

riências realizadas a partir das áreas
estratégicas do Pacto, além de estabelecer um plano de trabalho para os
próximos meses;
3º: audiência privada com o Papa
Francisco, na qual ressaltou a importância do Pacto Educativo para diminuição das desigualdades e para a
construção de um mundo mais justo
e solidário.
Durante a audiência, o Papa recordou também que tradição e inovação precisam caminhar juntas no enfrentamento das crises que o mundo
está passando: “Um modelo emblemático de como enfrentar as crises
nos é oferecido pela figura mitológica
de Enéias, que, em meio às chamas
da cidade incendiada, carrega em
suas costas o seu velho pai Anquises
e toma pelas mãos seu jovem filho
Ascânio, salvando os dois (…). Enéias
se salva, mas não sozinho, junto a ele
estava seu pai, que representa a sua
história e com o filho que é o seu futuro. E assim vai adiante. Esta figura
pode ser significativa para a missão
dos educadores, que são chamados a
valorizar o passado – o pai carregado
nas costas – e a acompanhar os jovens rumo ao futuro. Isso nos ajuda
a recordar alguns princípios fundamentais do Pacto Educativo Global”.
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não tropece na língua
Maria Tereza de Queiroz Piacentini (*)

Policial-militar:

substantivos e adjetivos compostos
--- O que distingue o substantivo composto do adjetivo composto? Tiago Jeremias, Itaí/SP
DF

--- É correto escrever sócio-titular e sócio-dependente com hífen? Cristine Nolêto Alves, Brasília/

O substantivo composto e o adjetivo composto mantêm as características próprias do substantivo [dá nome aos seres] e do adjetivo [qualifica ou caracteriza os seres]d, o que determina uma
formação diferenciada entre os dois.
O substantivo composto é formado principalmente por:
- SUBSTANTIVO + SUBSTANTIVO (às vezes com preposição no meio):
hotel-fazenda, hospital-dia, situação-problema, licença-maternidade, vale-refeição, públicoalvo, tempo-limite, diretor-presidente, bicho-da-seda, cor-de-rosa
- SUBSTANTIVO + ADJETIVO ou adjetivo + substantivo: alto-mar, cachorro-quente, batata-doce, boia-fria, curta-metragem, dedo-duro, má-fé
- VERBO + SUBSTANTIVO: bate-boca, beija-flor, conta-gotas, guarda-sol, porta-aviões, sacarolhas, vira-lata
O adjetivo composto é formado de dois ou três adjetivos, isto é:
- ADJETIVO + ADJETIVO: administrativo-financeiro, afro-brasileiro, político-partidário, sóciohistórico-cultural

CASOS SUTIS
Existem alguns casos, bem mais sutis, que podem confundir o redator, levando-o a não perceber que dois vocábulos podem estar formando um adjetivo composto. Isso ocorre quando a mesma
palavra funciona ora como substantivo, ora como adjetivo. Uma boa maneira de distinguir um do
outro é observar o uso (às vezes implícito) do artigo, que sempre estará determinando o substantivo, e não o adjetivo. Vamos exemplificar a situação com as palavras policial e militar.
SUBSTANTIVO (para melhor percepção do substantivo, grifamos o artigo também):
Dizem que um policial está envolvido na trama.

O militar chegou cedo ao quartel.
ADJETIVO:
Será feita uma minuciosa investigação policial.
O material pertence à Polícia Militar.
SUBSTANTIVO E ADJETIVO juntos (não há um composto):
Será homenageado o policial militar que se sobressaiu na operação.
ADJETIVO COMPOSTO:
Abriu um inquérito policial-militar contra o então bispo de Volta Redonda.
Favor procurar o Destacamento Policial-Militar.
É importante lembrar que o adjetivo só se liga a um substantivo por hífen quando juntos
formam nova unidade semântica, ou seja, quando perdem seu sentido literal e passam a transmitir nova ideia. Assim sendo, em relação à segunda pergunta, não há razão para unir com hífen
sócio titular e sócio dependente, pois o adjetivo aí não perde seu sentido original: trata-se de
um sócio que tem a característica de ser efetivo ou titular (assim com juiz titular e professor
titular) e um sócio que depende de outro. O hífen não mudaria o sentido das palavras, da maneira como acontece com “cachorro quente” e “mesa redonda” contrapondo-se a cachorro-quente e
mesa-redonda, por exemplo. Diferente é o caso de sócio-gerente, em que temos a união de dois
substantivos: um sócio que é ao mesmo tempo gerente.
Como despedida da coluna Não Tropece na Língua, vimos apenas um resumo da formação dos
compostos. Informações mais completas sobre essa questão podem ser encontradas no livro Só
Palavras Compostas, disponível no sítio Língua Brasil, ou no Manual da Boa Escrita: vírgula, crase,
palavras compostas (Ed. Lexikon, 2014).
(*) 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).
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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.
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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.

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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UM SEMÁFORO NÃO
CAUSA ACIDENTES.
QUEM DEVERIA
RESPEITÁ-LO, SIM.
MOTORISTA: NUNCA AVANCE O SINAL.
PEDESTRE: ESPERE O SINAL FECHADO
PARA ATRAVESSAR COM SEGURANÇA.

Semana Nacional de Trânsito
Veiculação de campanha autorizada pela Justiça Eleitoral, processo número 0602184-55.2022.6.16.0000
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