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instituições conscienciocêntricas. “A Conscien-
ciologia está de portas abertas para ajudar a 
cidade”. Ele também ratificou o abertismo e a 
disponibilidade da Cognópolis em apoiar ideias 
e projetos direcionados ao bem comum de Foz 
e região.

Na sequência, as arquitetas Patrícia Alves e 
Patrícia Takaki apresentaram o Plano Diretor 
da Cognópolis 2017-2018 e as pontoações do 
bairro que hoje tem 25 instituições da 
Conscienciologia e 9 condomínios residenciais, 
incluindo 8 criados por voluntários da Cons-
cienciologia, porém abertos a moradores da 
cidade.

Na explanação, também foram destacados 
os principais projetos executados desde o iní-
cio das obras do CEAEC, em 1995, incluindo 
Holoteca, Holociclo, Aleia dos Gênios, Tertu-
liarium , Monumento à Paz, o Polo Discer-
nimentum e o próprio Hotel Mabu Interludium , 
hoje administrado pela Rede Mabu. No Plano 
Diretor, também constam futuros projetos que 
serão instalados na Cognópolis e beneficiarão 
toda a comunidade de Foz do Iguaçu, tais como 
o Megacentro Cultural Holoteca, Museu Comu-
nitário, Polo de Saúde com hospital e Ágora 
para debates.

Participaram da reunião os membros do 
colegiado Alexandre Balthazar, Alcir Alves, 
Cristina Arakaki, Moacir  Gonçalves e 

Wildenilson Sinhorini. Também estiveram 
presentes Marina Thomaz e Luiz Gonçalves 
(UNICIN), Fernando Barbaresco (CEAEC), 
Marcelo Molinos (AMAC), Cesar Cordioli e 
Everaldo Bergonzini (AIEC). A prefeitura esteve 
representada pelos secretários Ana Biesek 
(Meio Ambiente); Elias de Souza Oliveira 
(Assistência Social); Elsídio Cavalcante 
(Planejamento); o diretor superintendente do 
Fozhabita, Eduardo Teixeira, e o diretor de 
gabinete Karl Stoeckl-Kalito. O prefeito Chico 
Brasileiro estava acompanhado da primeira-
dama Rosa Maria Jerônimo Lima.

Chico Brasileiro agradeceu o convite feito 
pelo Colegiado da Conscienciologia e destacou 
a importância da reunião no contexto da 
governança municipal que é buscar atores e 
instituições para construir a cidade. “Essa 
oportunidade que vocês estão dando de 
interação é fundamental para o poder público”. 
Brasileiro ainda salientou a liderança de Foz do 
Iguaçu na região trinacional e destacou o papel 
dos voluntários da Conscienciologia. “Vocês 
têm um corpo técnico que pode contribuir com 
a cidade”.

Após a reunião, a equipe da prefeitura foi 
recepcionada com um jantar oferecido pelo 
Hotel Mabu Interludium e recebeu kits com 
livros e revistas doados pela EPIGRAFE, CEAEC 
e EDITARES.

O prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Bra-
sileiro, e uma equipe formada por cinco 
secretários municipais estiveram, no dia 13 de 
dezembro, no Hotel Mabu Interludium para um 
encontro com o Colegiado da Conscienciologia. 
Na ocasião, foi apresentado o Plano Diretor da 
Cognópolis e os principais projetos.

O objetivo da reunião, que teve partici-
pação da UNICIN – União das Instituições 
Conscienciocêntricas Internacionais, AIEC – 
Associação Internacional para a Expansão da 
Conscienciologia, CEAEC – Centro de Altos 
Estudos da Conscienciologia e AMAC – 
Associação dos Moradores do Bairro Cognó-
polis, foi apresentar a governança da 
Cognópolis ao poder público com vistas a selar 
futuras parcerias em projetos que beneficiem a 
cidade.

O encontro foi aberto pelo professor 
Alexandre Balthazar que explanou à equipe do 
executivo municipal sobre o papel do Colegiado 
da Conscienciologia e o histórico de instalação 
do CEAEC e Cognópolis em Foz do Iguaçu. 
Balthazar também falou sobre o atual momen-
to da Conscienciologia, destacando o trabalho 
voluntário que impulsiona as ações na Cognó-
polis e a condição de apartidarismo das 

Denise Paro Emanuel Maia

Prefeito de Foz e secretários participam de encontro na Cognópolis
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Gibiteca do Ceaec na Comunidade de Foz do Iguaçu

A Holoteca do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 
(CEAEC) esteve presente na terceira edição da Geek Kyodai nos dias 9 e 
10 de dezembro, no Colégio Bartolomeu Mitre, em Foz do Iguaçu, 
expondo amostra da Gibiteca.

Evento voltado para a cultura “Geek” - um estilo de vida de pessoas 
inteligentes, interessadas em tecnologia, ficção científica, os cha-
mados nerds - contou com diversas atrações nacionais e regionais, 
incluindo palestra sobre Ética Digital e Internet sem Bullying, mesa 
redonda Star Wars, exibição de filmes, estande de lojistas e salas 
temáticas da cultura Geek, de TCG e RPG, Boardgames e KPOP.

A equipe da Holoteca participou apresentando a história dos gibis 
no Bra-sil, Comics , Banda Desenhada, Mangás e Fanzine em diversos 
idiomas como Espanhol, Inglês, Francês, Hebraico, Alemão e Japonês. 

Estudantes e voluntários caracterizados no estilo dos personagens, 
como o Batman , por exemplo, deram mais vida ao evento. “A 
participação de jovens entre 12 a 19 anos foi bem expressiva, e cerca 
de 1300 pessoas vindas da região, incluindo o Paraguai e Argentina 
também, visitaram nosso estande”, afirmou Everton Livramento, 
coordenador da Holoteca.

Entre os benefícios da prática de colecionar está o exercício do 
detalhismo quanto às características peculiares de cada coleção. Na 
classificação da história dos gibis, por exemplo, estimula o 
desenvolvimento da atenção, da concentração, do juízo crítico e da 
organização.

Os interessados em conhecer as tecas expostas na Holoteca - 
exposições de artefatos do saber, como as coleções de gibis, filmes, 
selos, moedas, conchas e fotos, entre outros - podem visitar o CEAEC, 
que possui ambiente cultural favorável a pesquisadores e estudiosos 
de diversas áreas do conhecimento humano.

Nerli Vieira Divulgação Ceaec

Multiculturalismo na fronteira trinacional é tema de documentário

A produtora Filmes Que Voam, de Florianópolis/SC, está produzindo 
documentário de longametragem Tekoayhu - Amizade, abordando o multi-
culturalismo da região trinacional. A equipe de filmagem já iniciou as 
gravações no Brasil, na Argentina e no Paraguai. No dia 11 de dezembro, 
sob orientação da produtora local e assistente de direção Fran Rebelatto, a 
equipe esteve no Campus CEAEC para conhecer e filmar o balneário 
energético do bairro Cognópolis, voltado ao autoconhecimento, e sua 
contribuição para o turismo espiritual e parapsíquico na região.

"A produção do filme proporciona a oportunidade de conhecer a com-
plexidade dos diferentes 'mundos' da fronteira nos três países: suas forças 
políticas, dinâmicas sociais, o mundo do trabalho e, especialmente a 
dimensão humana do cotidiano e os cruzamentos da fronteira'', comenta 
Fran, que também é professora de Cinema e Audiovisual da UNILA.

O filme é financiado pela ANCINE – Agência Nacional do Cinema – e 
será, inicialmente, exibido no canal de tevê a cabo Cinebrasil TV, ainda no 
primeiro semestre de 2018, e depois terá carreira nos mercados audio-
visuais do exterior, bem como festivais nacionais e internacionais. Para o 
diretor Chico Faganello, “a escolha da região das três fronteiras se deve ao 
fato de ser região ativa e muito viva, a qual contribui para nossa reflexão 
sobre a América Latina, onde, basicamente, aqui no Conesul, tudo passa 
por esta região das três fronteiras: passado e presente do nosso con-
tinente".

A ideia é desenvolver o tema da amizade vinculado a personagens de 
diferentes origens e atividades que vivem o cotidiano da tríplice fronteira. 
Não busca enfatizar aspectos negativos dos três países, mas narrar, no 
idioma guarani, de forma leve e bem humorada, um pouco da complexa e 

intensa atividade cultural e econômica da região, como símbolo da forma-
ção de uma identidade latina.

Para obter mais informações sobre a produtora acesse 
www.filmesquevoam.com.br.

Nerli Vieira Divulgação Ceaec

Equipe de filmagem no Ceaec



ramento da Unicin para se tornarem insti-
tuições  conscienciocêntricas  (ICs).

Em termos de estrutura física, há 3 
cognópolis formadas: Foz do Iguaçu (PR); 
Pedra Azul (ES) e Saquarema (RJ), além de 
outras em formação, como ocorre em 
Florianópolis (SC). Na agenda integrada de 
2018, estão programadas 780 ativi-dades, e os 
acervos conscienciológicos já somam mais de 
960 mil artefatos do saber.

Na produção científica, os números 
também são animadores. Atualmente, as IC’s 
respondem pela publicação de 13 revistas de 
cunho científico e a Editora da Conscien-
ciologia (EDITARES) já soma 114 obras publica-
das. Outro dado interessante revelado no con-
graçamento foi de que 14 pessoas já assumi-
ram a condição da desperticidade.

O número de autores também está em 
ascensão, sendo que, até a data do encerra-
mento comemorativo, a CCCI somava 79 auto-
res de livros e 657 autores de verbetes da Enci-
clopédia da Conscienciologia.

O evento de congraçamento do volunta-
riado também teve apresentações de Cesar 
Cordioli e Marco Facury sobre a Cognópolis; de 
Alexandre Balthazar sobre o plano diretor do 
bairro; e de Nara Oliveira sobre o Megacentro 
Cultural Holoteca.

A coordenadora da Comunicons, Helena 
Santana, também falou sobre projetos interna-
cionais planejados para 2018. Um animado 
coquetel, servido em ambiente planejado 
especificamente para o evento, no estaciona-
mento do Centro de Altos Estudos da Conscien-
ciologia (CEAEC), encerrou as comemorações 
de congraçamento.

Voluntários comemoram em
congraçamento números da CCCI

Após 10 anos de dedicação, o professor de 
Conscienciologia Paulo Mello nos oferece o livro 
“Evolutividade Planejada”, lançado no dia 16 de 
dezembro de 2017. O autor utilizou sua 
e x p e r i ê n c i a  p r o fi s s i o n a l  n a  á r e a  d e 
planejamento estratégico voltado para o 
desenvolvimento, implantação e gerenciamento 
de projetos de Gestão Empresarial para propor a 
Té c n i ca  d o  P l a n e j a m e n t o  E s t ra t é g i c o 
Multiexistencial. 

A motivação para desenvolver a técnica veio 
da necessidade de organizar o empreendimento 
evolutivo com base em metodologia que 
oferecesse meios para o empreendedor priorizar 
i n i c i a t i v a s  e  r e c u r s o s  p e s s o a i s  n o 
estabelecimento de objetivos evolutivos 
sustentados nas relações de causalidade.

Quanto esforço estou disposto a investir na 
qualificação  autoevolutiva?  Qual motivo me 
impede de empreender a condição de máximo 
esforço evolutivo planejado?  A partir destes e 
outros ques-tionamentos,  o  autor  busca  levar 
o leitor a definir e priorizar objetivos estratégicos 
evolutivos e recur-sos pessoais, traçando metas, 
prazos, desafios e a-ções voltadas ao processo 
evolutivo.

Essa  metodologia  proposta pelo autor 
possi-bilita também a elaboração de um plano de 
ava-liação , com  indicadores  desenvolvidos 
para medir os incrementos evolutivos obtidos e 
aferir a efi-ciência e eficácia dos esforços 
pessoais. Se evoluir com planejamento e 
organização já demanda esforço, sem um 
método ou processo organizado fica mais difícil, 
comenta  Paulo.

Com o Tertuliarium lotado, a Comunidade 
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) 
acompanhou, em 10 de dezembro, o evento que 
marcou o congraçamento do voluntariado de 
2017. Foram diversas apresentações com atua-
lizações de temas importantes da Consciencio-
logia, tendo como ponto alto do encontro, para o 
reconhecimento do público presente ao Instituto 
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia 
(IIPC), a primeira instituição conscienciocêntrica 
fundada, pelos seus 30 anos de atividades a 
serem completados, oficialmente, neste mês de 
janeiro.

O novo coordenador geral do IIPC, Felix Wong, 
recebeu da secretária geral da União das Ins-
tituições Conscienciocêntricas Internacionais 
(UNICIN), Marina Thomaz, o troféu pelo trintênio, e 
apresentou as pontoações do Instituto que conta 
hoje com mais de 820 voluntários e 20 centros 
educacionais espalhados pelo Brasil. Represen-
tantes das instituições Associação Internacional 
da Programação Existencial (APEX) e da Reapren-
dentia também receberam homenagem pela pri-
meira década de atividades.

O coordenador do Instituto Cognopolitano de 
Geografia e Estatística (ICGE), Flavio Buononato, 
fez apresentação geral dando visão panorâmica 
da CCCI. No total, as 25 instituições conscien-
ciocêntricas aglutinam mais de 1,6 mil voluntários 
e oferecem 32 dinâmicas parapsíquicas regulares. 
É um trabalho cuja expansão pode ser dimen-
sionada pelas 11 pré-ICs existentes atualmente, 
organismos que contam hoje com assesso-

Rosane Amadori Divulgação Ceaec

Anibal Bentes Divulgação Editares

Evolutividade
Planejada

Lançamento
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Voluntários reunidos no Tertuliarium

Mimo energético oferecido
aos voluntários

Quem já foi voluntário do IIPC levantou a mão
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Solicitamos desconsiderar o 
termo “consréus” da frase “Com 

foco no processo multidimensional da 
assistência às consréus,...” da edição 
207. A autora Isabel Manfroi contextualiza 
a assistência do líder empreendedor, que 
abre caminhos e faz a diferença através 
da reurbanizacão.

Os voluntários Anne Catrin (Alemanha) e Rafael Seidel 
(Foz do Iguaçu) apresentaram pesquisa sobre o 

Julgamento de Nuremberg no dia 18 de dezembro, no CEAEC. O 
objetivo foi aprofundar os detalhes técnicos e históricos deste 
evento instaurado para julgar crimes de guerra, contra a paz e a 
Humanidade, destacando seu papel para o avanço da 
compreensão sobre os direitos humanos e o direito internacional, 
traçando paralelos com a paradireitologia e a parapolítica.

 Ermânia Ribeiro

Nerli Vieira

Integração em prol
da cultura da paz

Megálito da paz
em vários idiomas
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Julgamento de Nuremberg

No sábado, 02 de dezembro, a doutora Susana 
Mangano, espanhola, professora da Universidade 
Católica do Uruguai, conheceu o Campus CEAEC e a 
Conscienciologia, participando do evento “Tirando 
preconceitos e promovendo uma cultura de diálogo”. 
Esse encontro em Foz contou com a participação de 
vários representantes do mundo islã e cristão, 
objetivando estabelecer maior diálogo entre cristãos e 
muçulmanos.

A visita ao CEAEC propiciou a difusão do trabalho da 
pacifista sobre a temática “Islã é paz” e a ampliação das 
integrações de comunidades árabes e muçulmanos na 
América Latina. Susana trouxe a ideia de fazer uma 
“Cátedra de Paz em Foz do Iguaçu”, na UNILA.

Uma das voluntárias que acompanhou Susana pelo 
Campus, Laura Sánchez, espanhola de Barcelona, 

comentou que a visita de Susana proporcionou um 
“reencontro” com as origens: Susana, nascida no país 
Basco, e Laura, na Catalunha, conversaram sobre a 
atual situação separatista na Catalunha e em como as 
ideias independentistas levam à violência e ao 
desentendimento entre os povos. Por ter vivido em 
região que sofreu durante anos a brutal violência do 
comando terrorista ETA , Susana mostrou seu 
desagrado com a situação que a Espanha atravessa 
neste momento.

“Presenteei a Dra. Susana com meu livro do erudito 
Lastanosa, História e Memória do Intelectual e 
Holotecário do século XVII (Editares, 2015). Antes de ir 
embora, ela me convidou para dar palestras sobre a 
minha especialidade em História e Memória na 
Universidade onde ela administra aulas.” A pacifista 
mostrou interesse em organizar um evento pró-paz 
junto ao CEAEC, e em participar da dinâmica do 
Laboratório Pacificarium no Campus IIPC no Rio de 
Janeiro.

Susana fez uma visita guiada pelo campus

Especialista em Islã
visita o Campus
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