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Editorial

O ano de 2018 foi um ano muito 
especial para nós, pois conse-
guimos trabalhar assiduamente 
para promover a construção do 
conhecimento e firmar projetos 
e atividades voltadas à educa-
ção e ajuda humanitária através 
de nossas ações sociais.  

O grande passo dessa conquista 
se deu com o engajamento nas 
ações sociais da primeira turma 
do curso de Formação em Bu-
dologia do Instituto de Estudos 
das Tradições Budista e Cristã 
(ITBC), após dez anos de mui-
ta dedicação dos professores e 
alunos.

Os alunos formados são tam-
bém idealizadores da Associa-
ção BUDA, e para cada vez mais 
compartilhar dos valores budis-
tas em função de beneficiar as 
pessoas através do conhecimen-
to como meio de transformação, 
passaram a se dedicar no mes-
trado e doutorado em Ciências 
da Religião da UMESP, além de 
inaugurarem a primeira turma 
de Pós-formação em Budologia 
do ITBC.

Dentro dos valores que cercam 
o ITBC, tivemos grandes avan-
ços com a estrutura de ensino 
100% à distância (EAD), que 
possibilitou a entrada de alunos 
de muitas partes do Brasil e do 
mundo. Dentro da formação do 
ITBC desenvolvemos projetos 
e cursos extras com o objetivo 
de proporcionar a interdiscipli-
naridade nas áreas de Ciências 
da Religião, Filosofia, Psicolo-
gia, Psicanálise, História, Teo-
logia, Direito, Nutrição, Ciência 
e Filosofia do Esporte, uma vez 
que estão diretamente relacio-
nadas a aspectos da Cultura e 
do Conhecimento da Tradição 
Budista e Cristã. Além disso, 
participamos de diversos Co-
lóquios e Congressos nacionais 
e internacionais nas principais 
universidades brasileiras, como 
UNICAMP, PUC e Metodista. 

Dentro das nossas atividades 
sociais e em constante diálogo 
inter-religioso, a Associação 
BUDA esteve presente por dois  
anos consecutivos no evento 
“Oração pela Paz”, promovido 

pela Universidade São Francis-
co – USF, que reúne represen-
tantes de diferentes religiões 
em prol de um diálogo pela paz; 
e dentro do diálogo com a co-
munidade budista participamos 
da 10a Conferência da WBSC - 
World Buddhist Sangha Council 
na Malásia, órgão internacional 
que aprova e reconhece comu-
nidades de monges budistas, e 
do qual somos membros desde 
2014.

Nesta publicação você pode-
rá saber todas as ações sociais 
de 2018. Esperamos contribuir 
muito mais em ações concretas 
a cada ano em prol da vida.

Cibele Furlan

Tattiane Marques

Ethel Beluzzi
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Ações Sociais
Patrulheiros
A Associação BUDA acredita no potencial das gerações futu-
ras e é por isso que, em parceria com o Círculo de Amigos do 
Patrulheiro de Valinhos (CAPV), ajuda jovens a construírem 
conhecimento para o futuro mercado de trabalho.

Em 2018, foi oferecido semanalmente o curso de Noções Bá-
sicas de Direito (com foco em direito do trabalho) pela Dra. 
Patricia Guernelli Palazzo.

Mostra Raul Pila
Em 2018, participamos pelo segundo ano seguido da Mostra 
Cultural na escola municipal de Campinas EMEF Raul Pila 
durante a Semana da Criança. O evento é destinado a trazer 
novas experiências e olhares científicos, artísticos e cultu-
rais aos alunos.

Voluntários da Associação BUDA entraram com oficinas e 
palestras que proporcionaram experiências artísticas, co-
nhecimentos sobre alimentação e saúde, direito de família e 
psicologia para os pais e alunos da EJA (Educação de Jovens 
e Adultos):  

Oficinas:
Pintura com Giz de Cera - Luana Benatti;
Musicalização - Gabriel D’Ottaviano e Julia Toledo;
Desenho e dobradura - monja Estela Piccin (Lobsang Lha-
mo).

Palestras:
Alimentação e Saúde - Dra. Cibele Furlan;
Direito de Família - Patricia Guernelli Palazzo;
Esclarecendo a Psicologia - Felipe Donadon.

Musicalização com Julia Toledo.

Noções Básicas de Direito nos Patrulheiros de Valinhos com a Dra. Patricia Guernelli Palazzo. 

Desenho e dobradura com Lobsang Lhamo.

Alimentação e Saúde com a Dra. Cibele Furlan.

Esclarecendo a Psicologia com Felipe Donadon.
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Casa da Criança
A Casa da Criança de Valinhos trabalha com o 
acolhimento e a educação de crianças e adoles-
centes em situação de vulnerabilidade. Nós da 
Associação BUDA, neste ano de 2018, colabora-
mos voluntariamente através da educação com 
atividades artísticas para as crianças ministrados 
pela monja Estela (Lobsang Lhamo) e palestra 
para os educadores residentes sobre moral e mo-
tivação com a Dra. Cibele Furlan.

Utilidade Pública
Dia 07 de novembro de 2018 completamos um 
ano de reconhecimento como Utilidade Pública 
pela Prefeitura de Valinhos.  A Associação BUDA 
se mantém pelo trabalho voluntário de seus as-
sociados, não recebendo subsídios de entidades 
religiosas ou governamentais, o que a torna uma 
organização sem fins lucrativos. As atividades 
exercidas estão voltadas a oferecer um ensino de 
Budologia e Teologia de qualidade para nossos 
alunos, incentivar o respeito e o diálogo inter-re-
ligioso, e contribuir de maneira ativa para pro-
mover os Direitos Humanos.

Asserutil
Um de nossos mais recentes projetos é nossa as-
sociação à Asserutil, que há 20 anos se dedica ao 
trabalho com as entidades de assistência e utili-
dade comunitária em Valinhos. Nosso papel como 
entidade associada é colaborar com os munícipes 
ajudando e participando de projetos sociais junto 
com as demais associações participantes da As-
serutil. 

Dentre nossos projetos, iniciamos nossa partici-
pação no maior evento de Valinhos, a 70ª Festa 
do Figo e 25ª Expogoiaba. Neste grande evento a 
Asserutil trabalha não apenas na barraca de lan-
ches, mas também no estacionamento, movimen-
tando um contingente de 1200 voluntários entre 
postos e turnos. Toda a verba arrecadada é rever-
tida para as entidades para que prosperem ainda 
mais em seus trabalhos em prol da comunidade.

Contribua com nossos projetos 
sendo um associado da BUDA: 

buda.org.br/associacao/ 

Conheça outros projetos  
e atividades sociais: 

buda.org.br/acoes-sociais/ 

Veja os documentos referentes à 
Utilidade Pública aqui:  

buda.org.br/reconhecimentos/

Apresentação dos representantes legais da Associação BUDA 
e da Associação Cultural e Artística de Valinhos como novos 

membros de 2018 da Asserutil.

Oficina de argila  
na Casa da Criança 
com Lobsang Lhamo.
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Lamrim Chenmo EAD
Associação BUDA  promoveu estudos e meditações sobre as 
obras de Lama Tsongkhapa, traduzidas com exclusividade 
para seus associados. Os Encontros de Meditação – Lamrim 
ChenMo são conduzidos por nossos monges semanalmente 
e gravados para que os alunos acompanhem online.

O texto estudado foi o clássico Grande Tratado dos Estágios 
do Caminho para o Despertar, Lamrim Chenmo, escrito por 
Tsongkhapa. Essa obra é um manual de meditação que traz 
explicações sobre o caminho em uma estrutura gradual, des-
de o início do treino até o estado de um Completo Desperto 
(Buda).

Encontros  
ministrados

 

Grupo no Whatsapp
O Grupo de Meditação BUDA é uma 
iniciativa para aproximar todos que 
desejam conhecer mais sobre a ro-
tina de recitações e meditações que 
acontecem em nossa sede. Os par-
ticipantes têm a oportunidade de 
acompanhar em tempo real as reci-
tações que são transmitidas diaria-
mente.

Além de poder acompanhar ao vivo 
– tirando alguns minutos diários 
para reflexão e meditação – essas 
recitações também podem ser aces-
sadas a qualquer momento através 
de uma playlist. Veja nossa 

agenda de 
encontros: 

buda.org.br/
meditacao/

Para acompanhar as 
recitações, acesse o link 

para entrar no grupo: 
is.gd/grupomeditacao

Monja Loyane 
(Lobsang Drolma) 

conduzindo  
um Encontro  

de Meditação.

Monja Nirvana,  
(Lobsang Padma) conduzindo 
um Encontro de Meditação.
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Em novembro de 2018 participamos da 10a Confe-
rência da WBSC - World Buddhist Sangha Council na 
Malásia. A WBSC é um órgão internacional de grande 
importância para a comunidade budista, do qual somos 
membros desde 2014.  
A monja Loyane (Lobsang Drolma) e o monge Jonathan 
(Lobsang Chogni) estiveram presentes representando a 
Associação BUDA juntamente com as principais orga-
nizações e monastérios budistas do mundo todo.

WBSC 2018

Acima: venerável Xiang Xing e venerável Shi 
Ji Zun da Malaysia Buddhist Association, e a 
monja Loyane (Lobsang Drolma).

Ao lado: momento durante a conferência e 
a fotografia de todos os presentes no even-
to, membros de sanghas de diferentes países, 
como Malásia, China, Taiwan, Mongólia, 
Vietname e assim por diante.

Na WBSC, a venerável Phuoc Hy, da Austrália, a monja Loyane (Lobsang  Drolma), o monge Jonathan (Lobsang Chogni),  
e os veneráveis Thitadhammo e Dr. Bhadanta Rahula Bodhi Maha Thero.
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USF
Um dos objetivos da Associação Buda Darma é 
ampliar cada vez mais o diálogo inter-religioso, 
por isso é de grande importância para nós o even-
to promovido pela Universidade São Francisco 
– USF que participamos em outubro de 2018 em 
seu segundo ano consecutivo. O encontro “Ora-
ção pela Paz” reúne representantes de diferentes 
religiões em prol de um diálogo pela paz. Esse 
ano o evento contou com a participação de repre-
sentantes da Igreja Católica, Metodista, Espírita, 
Ortodoxa, Seicho-no-ie, Judaica, Islâmica, Um-
banda, Candomblé e Budista. 

A monja Loyane (Lobsang Drolma) e o monge 
Jonathan (Lobsang Chogni) foram nossos repre-
sentantes nos eventos da USF Swift e Cambuí em 
Campinas e em Bragança Paulista.

Diálogos e Mídia

Rádio Valinhos
Participamos de uma entrevista ao vivo para a 
Rádio de Valinhos dia 07 de novembro de 2018.  O 
nosso fundador e professor Plínio Tsai, o monge 
Jonathan (Lobsang Chogni) e Cibele Furlan, nos-
sa presidente, falaram sobre o budismo no Brasil, 
explicaram sobre curso de Formação em Budolo-
gia do ITBC e sobre a primeira turma de forman-
dos em Budologia no Brasil 

O monge Jonathan na Oração pela Paz de 2018.

A monja Loyane na Oração pela Paz de 2018.

Cibele Furlan, Plinio Tsai e Jonathan Raichart para a Rádio Valinhos.
Tattiane Marques, Plinio Tsai e Cibele Furlan para o Jornal.

Jornal Terceira Visão
Em matéria para o Jornal Terceira Visão de Vali-
nhos, no dia 15 de novembro de 2018, contamos 
sobre a formatura da primeira turma do curso de 
Formação em Budologia do ITBC, falando tam-
bém um pouco de nossa história e projetos futu-
ros. 

Vejam a matéria completa no site: 
https://is.gd/jtvbudaAssista a entrevista:  

https://is.gd/radiovalinhosbuda
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Estas foram as publicações da Editora ATG no ano de 2018:

A Teoria da Realidade dos Novos Absolutistas Budistas no Comentário  
ao Tratado Tesouro da Realidade Inefável de Vasubandhu – Uma Análise  
sobre a Exposição das Partículas Fundamentais da realidade.  
Tradução e Comentários: Plínio Marcos Tsai.  
ISBN: 978-85-68091-68-5 (2018); N° de páginas: 478.

O Livro de tradução inédita no Brasil e no Ocidente, encontra-se den-
tro do gênero literário Abhidharma (Teoria da Realidade), específico 
da Budologia, que apresenta definições e conceitos para fundamentar 
com critérios e parâmetros a investigação da realidade, uma análise 
detalhada da Teoria da Realidade dos Novos Absolutistas, especifi-
camente em relação às partículas fundamentais da realidade escritos 
por Vasubandhu no século IV d.C.

A Vida do Buddha. Autor: Plínio Marcos Tsai.  
ISBN: 978-85-68091-47-0 (2018); N° de páginas: 239.

No livro “A Vida do Buddha”, Plínio Tsai reúne os principais episó-
dios da vida do Buda Histórico. Sua narrativa combina elementos 
históricos e culturais para mostrar o caminho de Sidarta Gautama até 
se tornar Buda Shakyamuni, as dificuldades que ele enfrentou para 
construir sua comunidade de monges e sua excepcional habilidade de 
ensinar e beneficiar muitas pessoas e sociedades.
Através desse livro, contado através de episódios, temos uma opor-
tunidade única de conhecer mais sobre a vida de Buda Shakyamuni, 
fundador da riquíssima tradição budista.

Coleção dos Versos Indicativos: Udanavarga de Dharmatrāta.  
Tradução e Adaptação: Plínio MarcosTsai e Ana Cristina Castro. 
ISBN: 978-85-68091-74-6 (2018); N° de páginas: 307.

O livro “Coleção dos Versos Indicativos: Udanavarga de Dharmatrā-
tra” reúne uma coleção de dizeres do Buda histórico no formato de 
versos, trabalhando diversas temáticas relacionadas ao estudo da mo-
ral budista.

Livros

Para adquirir os livros, entre em contato 
com a secretaria através do email:  

secretaria@buda.org.br
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Em 2018 ocorreu a formatura da primeira turma de 
Budologia do ITBC. Essa turma, com alguns de seus 
participantes começando seus estudos em 2008, foi a 
primeira a completar o programa de formação. Com 
isso, foi marcado também o início do Programa de 
Pós-Formação em Budologia do ITBC. 

Os alunos dessa turma, também, são aqueles que aju-
daram na estruturação da Associação e do Instituto, 
ajudando a organização dos atuais cursos e ativida-
des oferecidos.

Formatura da  
Turma 2008

A solenidade contou com o discurso do pro-
fessor e fundador Plinio Tsai, e também com o 
discurso do monge Jonathan (Lobsang Chog-
ni). Contou também com símbolos tradicio-
nais como a entrega da estupa e a entrega do 
manto da tradição aos alunos formados. 

A cerimônia ocorreu em novembro no Espaço 
Monet em Valinhos, e foi uma oportunidade 
de reunir familiares e amigos, comemoran-
do esse momento tão importante. Muitos dos 
alunos das turmas atuais do curso de forma-
ção, também, participaram.

Os professores Plinio Tsai e Lobsang Chogni (Jonathan Raichart) ao centro, rodeados pelos dez formados.

Acima, o Prof. Plinio Tsai discursa durante a formatura. Abaixo, ele é 
presenteado com um livro pelos formandos, e a formanda Cibele Furlan 
lê a “Homenagem aos Dezessete Mestres da Universidade de Nalendra”.
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Os professores Plinio Tsai e Lobsang Chogni (Jonathan Raichart) ao centro, rodeados pelos dez formados.

Também estiveram presentes muitos convidados 
ilustres. Entre eles, os professores da Universidade 
Estadual de Campinas, Prof. Dr. Marcos Müller e o 
Prof. Dr. Florentino Neto, e o professor da Universi-
dade Metodista de São Paulo, Prof. Dr. Lauri Wirth. 
Estiveram presentes também Ulisses Porto, assessor 
do vereador Rodrigo Fagnani (Popó), e o presidente 
da Asserutil, Luciano Magalhães, junto com Edilson 
Bruscalin, RP da Asserutil.

Conheça nossa história:  
buda.org.br/a-associacao/

Os professores e os formados comemorando junto aos alunos das novas turmas que estiveram presentes.

Dentre os convidados, muitos familiares e amigos, em meio a eles 
o Prof. Dr. Lauri Wirth e esposa.

Abaixo, o Prof. Dr. Marcos Müller e o Prof. Dr. Antonio Florenti-
no Neto observam uma das estupas que os formados receberam 
durante a cerimônia. A estupa representa a mente de completo 
despertar e traz várias simbologias que remetem aos ensinamentos 
budistas.

A monja Lobsang Drolma (Loyane Ferreira) faz o discurso dos formandos 
à esquerda, e à direita a formanda Ethel Beluzzi convida a todos para 
a tradicional leitura do “Sutra do Coração da Superação pelo Conheci-
mento Analítico”.
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O Tratado do Tesouro na Visão da Escola 
Kagyu Tibetana 
Gelong Lodro Sangpo

O curso “O Tratado do Tesouro na Visão da Esco-
la Kagyu Tibetana”, ministrado pelo Gelong Lodro 
Sangpo, apresenta uma leitura da tradição Kagyu 
Tibetana sobre uma das principais obras no estudo 
do Abhidharma, o livro Abhidharmakoshakarika 
(Comentário sobre o Tratado do Tesouro) de Va-
subandhu. Lodro Sango, monge budista que vive 
nos Estados Unidos, é o tradutor da obra Abhidhar-
makoshakarika para o inglês.

O curso “Reforma Protestante”, ministrado pelo 
Prof. Dr. Lauri Emilio Wirth, da Universidade 
Metodista de São Paulo, apresenta um histórico 
do movimento protestante e das vertentes que 
nasceram da cisão. 

O curso “Estudos sobre a Mulher em Sociedade”, 
apresentado por Me. Tainah Biela, apresenta uma 
visão geral sobre diversos debates envolvendo o 
papel da mulher na sociedade. Esse panorama é 
um dos cursos extracurriculares oferecidos aos 
alunos do curso de Formação em Budologia do 
ITBC.

Curso de Formação em Budologia
Nova Estrutura Totalmente EAD 

(Ensino à Distância)

Reforma Protestante 
Prof. Dr. Lauri Emílio Wirth 

 

Estudos sobre a Mulher  
em Sociedade 
Me. Tainah Biela

A partir de 2018, o 
curso de Formação em 
Budologia se tornou 
completamente EAD, 
buscando possibilitar 

o acesso a alunos de qualquer lugar do mundo.

Para isso, implementamos a plataforma Moodle 
e ajustamos o formato das aulas e das atividades 
ao padrão EAD, buscando facilitar o acesso dos 
alunos nesse novo formato. 

Construção do Eu em 
Descartes, Kant e Freud 
Prof. Dr. Daniel Omar Perez

Diversidade Sexual 
Magda Chinaglia
No curso “Diversidade Sexual”, a médica Magda 
Chinaglia apresenta diversas questões envolvendo 
o tema da diversidade sexual e de gênero, trazen-
do argumentos científicos e sociais.

No curso “Construção do Eu em Descartes, Kant e 
Freud” o Prof.Dr. Daniel Omar Perez, professor de 
filosofia na Unicamp, apresenta três importantes 
filósofos europeus através do fio da temática da 
investigação do “eu”.

Cursos extra-curriculares: 
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II Seminário Pesquisar a 
China Contemporânea - 
UNICAMP
Nos dias 26 e 27 de abril de 
2018 aconteceu o II Seminário 
Pesquisar a China Contempo-
rânea. O professor Plinio Tsai, 
doutorando na Unicamp, parti-
cipou no painel de Humanida-
des com a palestra “A Abertura 
da China pelo Dao”. 

No evento reuniram-se muitos 
pesquisadores sobre a China, 
de diversas áreas interdisci-
plinares como História, Eco-
nomia, Sociologia, entre ou-
tros. O objetivo do evento era 
aumentar o intercâmbio entre 
pesquisadores, principalmente 
chineses e brasileiros, e pro-
mover maior parceria acadê-
mica entre os grandes polos de 
pesquisa no Brasil e na China.

Participação em eventos acadêmicos

Sâncrito na UNICAMP
No dia 13 de junho de 2018, a 
monja e professora Loyane Fer-
reira foi convidada a palestrar 
no curso de extensão da Uni-
camp “Introdução ao Sânscrito 
e à Cultura Indiana”, oferecida 
pela professora Ethel Beluzzi 
do ITBC, sobre “A Formação da 
Comunidade do Buddha”.

nação e sistematização da car-
tilha, que pertencia ao Grupo 
de Estudos de Gênero e Reli-
gião Mandrágora/NETMAL, da 
Universidade Metodista de São 
Paulo.

Essa cartilha foi produzida a 
partir do resultado obtido atra-
vés de três Ciclos de Debates 
sobre Gênero e Religião, reali-
zados entre os anos de 2015 a 
2017, onde o tema da violência 
doméstica contra as mulheres 
foi debatido junto a técnicos 
do Poder Público e lideranças 
dos mais diversos grupos reli-
giosos.

A cartilha visa compartilhar 
os resultados para todas as 
diferentes faces da sociedade 
civil, trazendo contribuições 
valiosas acerca dos índices de 
violência doméstica no Brasil, 
dicas e cuidados para mulheres 
em situação de violência, di-
cas para líderes religiosos, di-
cas para técnicos e técnicas do 
Poder Público, bem como in-
formações sobre como efetuar 
denúncias e sobre os serviços 
de atendimento disponíveis às 
mulheres.

Cartilha sobre violência  
doméstica
No dia 25 de setembro de 2018, 
ocorreu o evento de lança-
mento da cartilha ‘Violência 
Doméstica: uma cartilha para 
mulheres, técnicas e técnicos 
do Poder Público e lideranças 
religiosas’. A monja Nirvana 
fez parte da equipe de coorde-

CEUNSP
No dia 25 de outubro de 2018 
participamos do II Congresso 
de Educação do Centro Univer-
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sitário Nossa Senhora do Pa-
trocínio (CEUNSP) onde ocor-
reu a mesa de comunicação em 
História denominada “Ética, 
Estética, Etiqueta: Manuais e 
Textos comparados.” 

Um Manual de Etiqueta do pe-
ríodo Renascentista, composto 
por Leonardo da Vinci foi o 
objeto apresentado pela Profes-
sora Dra. Maria Ester Sartori 
(CEUNSP) e a Professora Loya-
ne Ferreira, monja Lobsang 
Drolma da Associção BUDA, 
comentou a relação entre Ética 
Normativa, Meditação e Ciên-
cia da Realidade no sistema do 
Buda presente no código mo-
nástico da tradição Mulasar-
vastivada. 

Como convidada, a Professora 
Estela Piccin, monja Lobsang 
Lhamo da Associção BUDA, 
abordou em particular temas 
da estética e ética, apresen-
tando elementos para compre-
ensão de símbolos da tradição 
budista em particular a Roda 
do Dharma e suas mutações no 
contexto do Budismo de Gan-
dhara.

Também foi oferecida uma 
Oficina de Artes Marciais, ex-
plicando a relação entre as ar-
tes marciais e o budismo, pela 
monja Loyane, Maximiliano 
Sawaya e Cibele Furlan. 

do I Encontro da Rede Brasilei-
ra de Estudos da China – RB-
CHINA: Brasil e China Num 
Contexto de Incertezas Mun-
diais, sediado na PUC MINAS, 
em Belo Horizonte. Participa-
ram do evento diversos espe-
cialistas brasileiros e chineses, 
que discutiram os papéis de 
Brasil e China na política inter-
nacional, os desafios impostos 
pelo novo cenário econômico 
mundial, as transformações 
políticas e sociais recentes da 
China, os múltiplos aspectos 
das relações sino-brasileiras e 
ainda alguns componentes es-
senciais da filosofia e da cultu-
ra chinesas. 

(Lobsang Padma) apresentou 
sobre “A Corrupção do Texto 
Canônico como Justificativa do 
Obscurecimento das Mulheres 
no Budismo”, enquanto Patri-
cia participou da mesa de “Re-
ligião, Economia e os Direitos 
Humanos”. 

Congresso UMESP
A monja Nirvana França e Pa-
tricia Guernelli Palazzo parti-
ciparam do XX Congresso de 
Iniciação e Produção Científica 
que ocorreu na Universidade 
Metodista, em 24 de outubro 
de 2018, cuja programação 
contou com mesas-redondas 
e palestras em diversos as-
suntos relacionados a ciências 
da religião. A monja Nirvana 

RB-China - PUC MINAS
O Prof. Plínio Tsai participou 
no dia 23 de outubro de 2018 

Colóquio UNICAMP
Participamos do VII Colóquio 
Internacional de Filosofia, que 
ocorreu entre 21 e 23 de no-
vembro de 2018 no IFCH/Uni-
camp. O evento teve como tema 
“Tradição e Modernidade na 
China Hoje”, reunindo grandes 
pesquisadores brasileiros e es-
trangeiros sobre a China. Den-
tre eles o Prof. Plí nio Tsai, que 
participou da Mesa de Comu-
nicação: “Algumas Caracterís-
ticas da Modernidade Chinesa, 
Meio Ambiente e Modernidade 
na China Hoje”.
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