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Desde a chegada da pandemia provocada 
pelo coronavírus ao Brasil, o deputado 
federal Fernando Giacobo (PL-PR) já ajudou 
a garantir cerca de R$ 170 milhões em recur-
sos para a saúde dos municípios das regiões 
Oeste, Sudoeste, Central, Centro-Sul e do 
Litoral do nosso estado.
Na Câmara dos Deputados, Giacobo par-
ticipou ativamente das articulações para 
a aprovação do projeto que garantiu a 
liberação em caráter emergencial, por parte 
do Ministério da Saúde, do repasse de uma 
parcela a mais de custeios no setor da saúde 
para todas as cidades paranaenses.
O projeto prevê a destinação de cerca de R$ 
3,9 bilhões diretamente aos municípios de 
todo país, através de critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde por meio da Por-
taria 774/2020, para serem usados exclusi-
vamente no enfrentamento à pandemia do 
coronavírus.

“Estamos trabalhando intensamente no 
Congresso nacional para dar a agilidade 
necessária nas ações de combate ao coro-
navírus”, conta o deputado.
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DEPUTADO GARANTIU EMENDAS
EXTRA ORÇAMENTÁRIAS JUNTO 
AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Além das medidas aprovadas no Plenário 
da Câmara dos Deputados, a articulação 
do mandato de Giacobo junto ao Governo 
Federal e o Ministério da Saúde, assegurou a 
liberação de R$ 9 milhões em recursos extra 
orçamentários aos municípios paranaenses 
para uso exclusivo no enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente do 
coronavírus.
“Como municipalista, estamos mais do que 
nunca empenhados em fortalecer nossas 
cidades na luta contra o coronavírus”, 
destaca Giacobo.

EMENDAS INDIVIDUAIS JÁ ESTÃO
NOS COFRES DAS PREFEITURAS
Destinado por meio de emendas parlamen-
tares individuais, parte dos recursos viabili-
zados até agora pelo mandato do deputado 

federal Fernando Giacobo, já foi paga e está 
disponível para ajudar as prefeituras dos 
municípios no combate ao coronavírus.
Foram cerca de R$ 5 milhões em recursos 
para serem utilizados em custeios no setor 
da saúde, como por exemplo o pagamento 
de funcionários, aquisição de medicamen-
tos, equipamentos e insumos, reformas em 
hospitais e unidades de saúde, entre outros.

 “Sabemos das dificuldades atravessadas 
pelo profissionais de saúde em alguns 
municípios e estamos trabalhando inten-
samente para melhorar as condições de 
trabalho desses trabalhadores”, afirma o 
deputado.
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Neste momento de retomada de ativida-
des econômicas, das medidas de isola-
mento social implantadas no combate 
ao coronavírus, a principal preocupação 
do governo estadual é com o transporte 
coletivo. 
Ratinho Junior destacou que o momento 
que vivemos é anormal, e por isso alguns 
setores econômicos precisam entender 
que não é possível retomar totalmente as 
operações. Falou também sobre atividades 
que ainda precisam ser restringidas, não 
só em nome da saúde como também da 
segurança pública, como bares e bailões. 
Por outro lado, o governador mencionou a 
impossibilidade de o estado conseguir or-
ganizar o dia a dia dos paranaenses, neste 
momento de pandemia em que as escolas 
permanecem fechadas, as crianças estão 
em casa recebendo conteúdo a distância e 
os pais começam a retomar as atividades 
econômicas.
Para sair da crise, disse Ratinho, o mais 
importante é a união dos esforços, o que 
diz que está conseguindo com os outros 
Poderes do Paraná e com a bancada de 
deputados e senadores. Com discurso 
conciliatório ele tenta se manter distante 
das disputas políticas que estão marcando 

a relação do presidente Jair Bolsonaro 
com um grupo de governadores – no 
fim de semana, Ratinho foi um dos sete 
governadores que não assinou uma carta 
de repúdio à participação do presidente 
em um ato pedindo o fechamento do Con-
gresso, do Supremo Tribunal Federal (STF) 
e afrouxamento das regras de isolamento 
social.
Mostrando-se otimista com a retomada 
da economia paranaense, o governador 
também falou sobre as principais decisões 
que contribuíram para que o estado man-
tivesse sob controle a disseminação do 
coronavírus. Em relação a outros estados, 
a curva de contágio de Covid-19 no Paraná 
está mais achatada: em 22 de março, o 
Paraná tinha 3,49% dos casos confirmados 
do Brasil; em 22 de abril, a participação 
caiu para 2,32%. 
Confira a entrevista concedida por telefo-
ne à Gazeta do Povo:

Em relação a outros estados, o nível de 
contaminação da Covid-19 no Para-
ná está sob controle, com uma curva 
achatada. Como o sr. avalia a situação do 
Paraná, após um mês da implantação das 
primeiras medidas de isolamento social?

Ratinho - Tem sido um trabalho extrema-
mente planejado da Secretaria de Saúde 
(Sesa), com inspiração nas boas práticas 
de alguns países que tiveram melhor êxito 
no combate à pandemia. Além disso, 
temos um trabalho muito bem feito do 
Lacen [Laboratório Central do Estado], que 
acabou conseguindo fazer um volume de 
testes além da média dos outros estados. 
Aqui no Paraná já testamos, com o exame 
mais completo que dá quase 100% de cer-
teza do resultado, quase 12 mil pessoas. 
Isso fez com que a secretaria conseguisse 
rastrear de maneira mais eficiente o vírus, 
isolando as pessoas que precisam. E claro, 
tivemos a colaboração da população 
na questão do isolamento social. Agora 
temos um novo momento, que alguns 
setores do comércio começam a voltar 
a trabalhar, só que a gente tem buscado 
criar restrições para que justamente não 
se perca o controle com a proliferação do 
vírus, que esse é o nosso grande desafio. 
Uma outra questão do planejamento foi 
agir no início, 60 dias atrás, por sermos 
vizinhos de São Paulo, que é onde está a 
grande força da pandemia no Brasil neste 
momento. Não fizemos o fechamento da 
fronteira, até porque legalmente nem po-

RESUMO DA NOTÍCIA:
Em entrevista à Gazeta do Povo, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), 
disse que a reabertura do comércio não é tanto um problema na disseminação do vírus 
como a aglomeração de pessoas em ônibus. Para tentar minimizar esse e outros problemas, 
o chefe do Executivo do Paraná diz que se reúne constantemente com prefeitos, para alinha-
mento das ações em nome da saúde pública.

demos fazer isso, mas a gente conversou 
com as empresas de ônibus que operavam 
nesse trecho para que não vendessem 
mais passagens. Além disso, fizemos 
25 pontos de fiscalização com a Polícia 
Militar Rodoviária, agentes de saúde e da 
Codapar [Companhia de Desenvolvimento 
Agropecuário do Paraná], que tem muita 
expertise nessa área de fiscalização, para 
medir a temperatura das pessoas e ma-
pear onde estavam indo. Isso fez com que 
não tivéssemos um volume de importação 
de casos de São Paulo, então isso nos 
ajudou bastante até esse momento.

Mas mesmo dentro do Paraná há situ-
ações díspares. O sistema de saúde de 
Curitiba foi muito elogiado pelo ex-mi-
nistro Mandetta, enquanto os relatórios 
do Ministério da Saúde mostram que 
a microrregião de Campo Mourão está 
com alto índice de infecção em relação 
à população. Como lidar com essas 
situações?
Ratinho - Em Campo Mourão tivemos 
uma situação atípica, muito provavelmen-
te pelo grande fluxo de pessoas que vão 
para a cidade, por conta da Coamo. Não 
é culpa da empresa, afinal ela é a maior 

Ratinho Jr. vê economia “acelerada” em agosto, 
analisa abertura do comércio e ônibus lotados
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cooperativa do Brasil, então acaba rece-
bendo um grande número de pessoas de 
diferentes locais, pelo contato comercial. 
Foram casos importados, que acabaram se 
alastrando de forma rápida. O secretário 
de Saúde, Beto Preto, esteve lá fazendo 
uma visita, e mandamos técnicos para ver 
se os procedimentos na UTI estavam de 
acordo, e estão corretos, é uma equipe 
muito boa que está na Santa Casa, e ele 
fez a indicação para Campo Mourão esten-
der o prazo até a reabertura do comércio, 
mesmo com restrição, porque lá foi uma 
situação atípica daquilo que estava acon-
tecendo no Paraná.

Quais informações da Sesa embasaram 
as primeiras medidas de isolamento 
social?
Ratinho - Foi com base nos testes do La-
cen. Logo no início detectamos que eram 
somente casos importados, de pessoas 
que viajaram para o exterior ou outro 
estado. Mas a iniciativa de tentar segurar 
a transmissão comunitária nos levou a 
tomar medidas diárias de contenção: a 
cada dia fomos reavaliando, monitorando 
e anunciando medidas. Que é o que vai 
acontecer até o fim da crise.

Além da Sesa, com quem o sr. se acon-
selha? Quem faz parte do círculo mais 
próximo para embasar a tomada de 
decisão?
Ratinho - Na verdade, não tenho um 
grupo de conselheiros. Muito é do feeling 
pessoal, e nos primeiros dias eu me 
debrucei a ler muito sobre o que estava 
acontecendo nos outros países. Claro que 
os técnicos do Lacen foram fundamen-
tais, o secretário Beto Preto, que é muito 
experiente, o diretor-geral da secretaria, 
Nestor Werner Junior, também muito 
experiente. Não há uma figura de conse-
lheiro. Montamos um grupo de trabalho 
transversal, de várias secretarias, e fomos 
construindo isso.

E quais os próximos passos? Como serão 
as decisões sobre reabertura e retomada 
das atividades?
Ratinho - Em nenhum momento decreta-
mos quarentena no Paraná. O que fizemos 
foi restringir algumas atividades e outras, 
conforme demanda local, os prefeitos 
tomaram providências. Hoje, nossa maior 
preocupação como governo estadual é o 
transporte coletivo. Às vezes, o problema 
não é o comércio aberto, mas a questão 

PARANÁ
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Como gestor, com a responsabilidade 
muito grande de fazer o Paraná ter 

o menor prejuízo possível
do volume de pessoas usando o transpor-
te coletivo, se serão 40, 50 ou até mais 
pessoas num mesmo local, sem muita 
ventilação e sem proteção de máscara ou 
álcool gel disponível. Os shoppings cen-
ters, por exemplo, se pega uma praça de 
alimentação em dia lotado, tem lá umas 
3 mil, até 5 mil pessoas fechadas em um 
espaço muito pequeno. Nas academias há 
contato físico, aulas com 30 a 50 pessoas, 
ofegantes, transpirando, então a possibi-
lidade de transmissão acaba sendo maior. 
Aquilo que entendíamos conforme nossos 
técnicos que precisava ser fechado, foi 
fechado. Shoppings, academia, salão de 
beleza. O restante do comércio fechou ou 
por iniciativa própria, ou por iniciativa do 
prefeito, que para proteger seus cidadãos 
acabou restringindo as atividades um 
pouco mais. 
Mas tenho conversado bastante com os 
prefeitos, com o Darlan Scalco, presidente 
da AMP [Associação dos Municípios do Pa-
raná], e outros presidentes de associações 
de prefeitos, e a ideia é a gente criar uma 
sinergia. Claro que para uma cidade de 5 
mil habitantes a gente não pode pensar 
com a mesma cabeça do que para uma 
Cascavel ou Londrina. 
Mas a gente tem um balizamento para 
planejamento em conjunto da ação dos 
municípios em conformidade com o go-
verno do estado. Tem dado certo. Estamos 
conversando com as academias, para ver 
com quais critérios podemos liberar, até 
para que as pessoas possam ter uma ativi-
dade física, cuidar de sua saúde. Mas tem 
que ter uma série de normas, porque não 
estamos em um momento normal e não 
há como as pessoas manterem suas ati-
vidades normais, é preciso entender isso. 
E o que a gente tem restringido bastante 
é a questão de bares, botecos, bailão. 
Porque os nossos policiais precisam estar 
descansados. A madrugada estressa de-
mais o profissional de segurança pública, 
porque é onde dá batida do cara bêbado 
dirigindo, é onde dá briga, tiroteio. Esse 
setor econômico terá ainda restrição que 
é para a gente cuidar do nosso profissional 

de segurança pública e, automaticamen-
te, fazer com que esses problemas que 
ocorrem muitas vezes de madrugada não 
gerem casos que ocupem leitos de UTI 
que precisam ser direcionados para quem 
tem Covid-19.

Há um ponto delicado que é a vida 
escolar. Muitas crianças estão receben-
do conteúdo a distância, com exceção 
da Educação Infantil, que não permite 
esse tipo de atendimento.  Mas com a 
retomada das atividades econômicas, 
cria-se um problema que é quem vai cui-
dar dessa criança, ou quem será a tutora 
dela para acessar aulas. Há um trabalho 
específico do governo do estado para 
enfrentar essa situação?
Ratinho - Em nível estadual estamos 
repassando conteúdo através da televisão 
aberta e da internet. Com os municí-
pios, estamos criando uma solução para 
também passar o conteúdo, vamos ajudar 
as prefeituras, achando uma solução para 
fazer chegar o conteúdo para as crianças 
do Ensino Fundamental I, que cabe aos 
municípios, justamente para não perde-
rem o conteúdo e não perderem o ano 
letivo. Agora, passa muito por uma ade-
quação da família. É difícil para o estado 
conseguir cuidar do problema do convívio 
familiar, da relação do pai, da mãe, com 
o horário de trabalho e as crianças no dia 
a dia. E não podemos neste momento 
abrir ou voltar à normalidade das escolas. 
Precisamos preservar os alunos neste 
momento. Até porque a gente achou uma 
solução de passar o conteúdo. É uma 
adequação. Como falei, a gente não está 
numa situação normal. Então vamos ter 
que tratar as coisas de maneira excepcio-
nal nesses 60, 90 dias, que é a previsão da 
duração da crise.

O Paraná colheu safra recorde, mas é um 
momento de frustração na economia. 
O setor do agronegócio poderá ser um 
motor para ajudar o Paraná na retoma-
da, ou será que pelo contrário, vai sofrer 
com a retração do comércio mundial?

Ratinho - Essa é uma parte que nos dói 
muito. A gente vinha num ritmo de cres-
cimento bem maior do que a média do 
Brasil. Em 2019, a indústria aqui cresceu 
5,7%, foi praticamente o segundo estado 
brasileiro que mais cresceu. Tivemos 
investimentos anunciados na ordem 
de R$ 24 bilhões em 2019 e neste ano 
estávamos na mesma velocidade. Acabou 
que estamos enfrentando o problema do 
coronavírus. Mas já temos um grupo de 
trabalho para fazer um projeto de recu-
peração do estado, e já há um programa, 
Avançar Juntos, que são medidas que es-
tão sendo tomadas para a partir de julho 
ir voltando à normalidade, se a pandemia 
passar ou reduzir de forma considerável. 
O agronegócio é um grande ativo que 
sempre tivemos, mas neste momento em 
especial, porque o PIB do agronegócio 
representa aproximadamente 35% do 
total do Paraná, e a média do Brasil é 20%. 
Neste ano estamos batendo recorde na 
produção de grãos. Acredito que como o 
agronegócio estará capitalizado com essa 
safra, como as cooperativas estão muito 
organizadas, e a gente conseguiu que elas 
não parassem nesse momento de crise, 
estão trabalhando normalmente, estão 
exportando muito. E faço uma avaliação 
pessoal, não vi dados nem falei com es-
pecialistas. Mas a imagem da China ficou 
relativamente arranhada com a questão 
do coronavírus, com a possibilidade de 
ter vindo de consumo de morcego como 
alimento. Acho que a China já estava num 
caminho de mudança alimentar, estão mi-
grando para uma alimentação melhor, de 
mais qualidade, mais industrializada, mas 
terá que colocar mais velocidade nessa 
mudança de padrão alimentar deles, não 
só por questão de qualidade de vida, mas 
pela imagem frente ao mundo. Então isso 
vai favorecer muito o Brasil, em especial o 
Paraná, que é o maior produtor de alimen-
tos do planeta.

Um grupo de 20 governadores assinou 
uma carta de repúdio à participação do 
presidente Jair Bolsonaro em um ato 

que pedia o fechamento do Congresso 
e do STF e o fim das medidas de isola-
mento social. O sr. não assinou a carta e 
divulgou uma nota dizendo que não tem 
tempo para brigas políticas. Mas como 
está sendo o apoio do governo federal, 
ou mesmo de outros estados, no comba-
te ao coronavírus? O Paraná precisaria 
de mais ajuda?
Ratinho - Acho que estamos muito orga-
nizados no sentido do planejamento da 
retomada da economia, do enfrentamento 
da crise do coronavírus. Claro, dependen-
do da expansão do vírus, a gente tem que 
rever o planejamento, mas acho que a 
gente está conseguindo ainda ter o con-
trole da situação. Eu tenho uma filosofia 
de trabalho que é a seguinte: eu não gasto 
energia com o que não vai dar retorno ao 
estado e nem vai ajudar a buscar soluções, 
é uma visão pessoal minha. Acho que 
essa briga política faz você gastar tempo, 
energia e não traz resultados. Nosso foco 
é passar por essa crise e já planejar o 
futuro, para a gente não perder tempo na 
retomada da economia. Tenho tido muito 
apoio da bancada federal do Paraná. Em 
30 anos não lembro de uma bancada estar 
tão alinhada com a defesa do estado do 
Paraná, com o governador. Os deputados 
federais e os três senadores participando 
ativamente da colaboração com o gover-
no, e isso não é de agora com o coronaví-
rus, é desde o ano passado. Acho que um 
dos segredos da retomada será essa união 
dos esforços. O Paraná sofreu demais no 
seu passado com a falta de união e briga 
política. Esta é uma receita que não fez 
bem ao estado, então não queremos 
repeti-la, queremos criar uma nova receita 
de desenvolvimento econômica e relação 
política no Paraná. Acredito que estamos 
conseguindo, em todos os meios. Temos 
uma rede de solidariedade entre os Pode-
res: o Tribunal de Justiça está ajudando o 
governo do estado, a Assembleia Legis-
lativa, Ministério Público, o Tribunal de 
Contas, coisa que não houve no passado 
recente. Acho que esse é um grande ativo 
que estamos também construindo para o 

bem dos paranaenses.

Prefeitos e governadores, por gerirem os 
sistemas de saúde, parecem ver bem o 
que acontece no fluxo de hospitais, e por 
isso aplicaram as medidas de isolamento 
social por todo o Brasil. Mas é frustran-
te tomar decisões que vão impactar na 
perda de receita, não é? Não havia outro 
modo?
Ratinho - É como um barco no oceano. 
Quando há uma tempestade e o mar está 
revolto, tem que diminuir a velocidade 
para ter mais segurança no enfrentamento 
das ondas. Eu penso assim. Neste momen-
to, tem que dar uma freada na economia, 
porque o foco é cuidar da saúde, mas tam-
bém não dá para deixar o barco parar. Nós 
temos conseguido. Vai ter setores que vão 
sofrer mais. O setor de turismo, por exem-
plo, porque ninguém quer viajar agora. A 
parte de eventos também, pela aglome-
ração das pessoas. Mas acredito muito 
na musculatura da economia do Paraná e 
na musculatura da economia do Brasil. A 
partir de agosto, que é o prazo que tenho 
na minha cabeça para a situação voltar 
à normalidade, acredito que a gente vai 
voltar tão acelerado, com o estado tão 
programado, organizado, que a gente vai 
conseguir retomar as coisas bem rápido.

Estamos em uma crise inédita, provoca-
da por um vírus que paralisou a econo-
mia. O que essa pandemia já mudou na 
sua forma de gestão?
Ratinho - Todos nós estamos diferentes, 
ou nos reprogramando para ficar diferen-
tes, não é? Com essa pandemia, todos 
estão fazendo uma reflexão profunda, não 
só no trabalho, mas na questão pessoal, 
espiritual, então acho que é uma repro-
gramação acima de tudo que todo ser 
humano tem que fazer. Neste momento, 
tendo a honra e responsabilidade de ser o 
chefe do Executivo do meu estado, que é 
um estado maior que Portugal, por exem-
plo, sem dúvida nenhuma isso faz com 
que eu aprenda muito e também consiga 
passar um pouco do que, apesar de novo, 

PARANÁ

adquiri ao longo da minha vida como ges-
tor. Veja, estamos falando da pandemia de 
coronavírus, mas temos também o maior 
número de casos de dengue da história do 
Paraná, com 120 mil pessoas infectadas, 
com um sorotipo novo, para o qual não 
tínhamos imunidade. Estamos tendo a 
maior estiagem de água dos últimos 30 
anos, há reservatórios de água de Curitiba 
com 20% ou 30% da capacidade. Temos 
uma crise econômica que é maior que a 
geada negra de 1975. A necessidade e a 
busca de equilíbrio, de planejamento, de 
ter um time afinado, que possa correspon-
der a todos esses desafios é um grande 
aprendizado e uma grande responsabi-
lidade, para não deixar que as coisas se 
percam. Eu penso que quem vai se dar 
melhor nessa crise, se a gente pode falar 
assim, é aquele que errar menos. Quem 
estiver mais organizado para retomar a 
economia e ter um menor prejuízo social 
e econômico. E estamos tentando fazer 
isso todos os dias para entregar para a 
população aquilo que é nosso compromis-
so. Claro, eu sinto muito, por que a gente 
estava num ritmo muito bom, um dos 
três estados que mais geraram emprego 
em 2019. Isso frustra um pouco, porque 
tinha um planejamento a ser executado 
e muito disso se perde. Enfim, a gente 
tem que enfrentar os desafios que a vida 
nos coloca. Mas muda muito a gente, eu 
estou passando por uma grande provação, 
pessoal, espiritual, e como cidadão, como 
gestor, com a responsabilidade muito 
grande de fazer o Paraná ter o menor 
prejuízo possível, mas acho que isso é um 
processo que todos nós seres humanos 
vamos passar, e seremos melhores depois 
dessa pandemia, se Deus quiser.

Entrevista: Fonte GAZETA DO POVO
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EDITORIAL

Nada será como antes
Sabe aquele imóvel comercial que você comprou para investir e 
está vazio? Então, eu conto ou você já sabe...
É meus amigos, acabou essa vibe. Aqui, ou em qualquer lugar do 
mundo. Imóvel comercial? Tá arriscado, em poucos anos, o termo 
cair em desuso. Assim como o termo da moda: Home Office.
O trabalho não vai ter mais morada. Ele é livre. Ele vai estar em 
casa, mas também no coworking, na cafeteria, na praia e, talvez, 
no escritório. Nossa, que palavra cafona!
O corona antecipou o futuro do trabalho. Hoje soube de uma em-
presa, cujo aluguel comercial atinge cem mil Reais. Estão encer-
rando suas atividades por lá e se tornando 100% home office. Dá 
pra entender o que é isso? É o amanhã chegando hoje.
Deslocamentos de duas, três horas por dia? Chega.
Mudar de cidade para trabalhar? Chega.
Bem vindo a era do trabalho remoto.
Já pensaram nos tais edifício-garagem. Meu Deus. Garagem pra 
quem? Primeiro o uber, agora o home office. Quem mesmo precisa 
de garagem?
Obviamente, algumas áreas não mudarão 100%. Uma fábrica, por 
exemplo, será sempre (será ?) uma fábrica.
Ah, mas eu sou dentista. Para mim nada mudou. Tem certeza? 
Você ainda vai querer manter seus elevados custos operacionais? 
Aposto que não. Se o seu consultório não é utilizado ao menos 80% 
ou mais da semana, comece a pensar nisso: você está jogando 
dinheiro fora. Que tal se juntar a outros na mesma situação? Opa, 
vai sobrar mais imóvel.
Outro exemplo: Psicólogos. Quanta gente atendida via Skype ou 
Zoom durante a quarentena. Você acha mesmo que todos voltarão 
para o consultório? Claro que não. Quer coisa melhor do que não 
se deslocar, ligar seu computador ou celular e sair direto da con-
sulta para a geladeira. Que lindo isso!
E assim será  nossa vida, que, a propósito, já deveria ser há muito 
tempo. Mas nos faltava justamente isso: tempo. Tempo pra pen-
sar, analisar, testar. Aí veio a pandemia e colocou ordem na casa.
Quando me perguntam da covid, sempre digo que, se não fosse 
pela vidas que perdemos, e isso não tem preço, eu acharia tudo 
muito maneiro. Saca aquelas coisas dos livros de história, tipo 
revolução industrial? Então, estamos vivendo uma coisa dessa aí. 
Só falta dar o nome.
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Parabéns à Guarda Municipal de Toledo que completou 
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Deputado Federal (PP) Paraná
JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO

O vice-presidente, Hamilton Mourão, 
falou sobre as acusações feitas pela 
imprensa de que os ministros Augusto 
Heleno, do GSI, Walter Braga Netto, da 
Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da 
Secretaria do Governo, teriam se reuni-
do para alinhar os seus depoimentos à 
Polícia Federal.

Senhor, Pai Celestial!
tudo o que você faz,
e os seus planos serão bem-sucedidos.
Provérbios 16:3.
Michelle Bolsonaro, Primeira-Dama do Brasil e 
uma mulher de fé e determinação.

RAFAEL GRECA - prefeito de Curitiba, 
em contato com a reportagem, disse 
que não há pressa para flexibilização 
do isolamento social na Capital dos 
paranaense.

PATRICIA SONSIN - apresentadora de 
sucesso da Televisão Tarobá / Cascavel, 
afiliada da rede Band, mostra alto grau 
de profissionalismo e reconhecimento 
do público diariamente na tela.

Av. das Cataratas, 1749
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

www.rafainchurrascaria.com.br

O maior número de danças nacionais 
apresentadas em um jantar com show.
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Alvaro Dias
RESUMO DA NOTÍCIA
Graças ao esforço pessoal do senador paranaense, Alvaro Dias, foi 
aprovado pelo Senado da República, um valor considerável para mi-
nimizar a queda de arrecadação que chega sem discriminação.

É a “voz do Paraná” no
Governo Federal

Neste contexto, ele foi ouvido pelo radialista 
Sergio Ricardo no programa Cidade Aberta 
da rádio Stúdio-FM 92,3 de Cascavel, que a 
revista Nova Fase, mostra os principais mo-
mentos da entrevista.

Nova Fase - Foi um momento tenso e polêmi-
co, a aprovação deste projeto Senador?
Alvaro Dias: Exatamente, foi um projeto que 
gerou grande polêmica, e foi a causa da bri-
ga maior entre o Rodrigo Maia, o Presidente 
da República e o Ministro Guedes. O proje-
to aprovado pela Câmara foi considerado 
uma bomba. Então o que ocorreu: o Senado 
abandonou o projeto da Câmara e propôs um 
substitutivo totalmente diferente. O Davi Al-
columbre aproveitou o vácuo existente entre 
o Congresso e o Executivo e passou a articular 
com o Paulo Guedes. A equipe do Paulo Gue-
des ficou a semana toda assessorando o Davi 
Alcolumbre, e nós designamos o Davi rela-
tor, produzimos uma proposta nova que não 
agrada todo mundo, mas não dá para chorar 
de barriga cheia. 

Nova Fase - Vi que o governador do Rio Gran-
de do Sul estava reclamando, mas ele foi mui-
to beneficiado?
Alvaro Dias: O Estado do Rio Grande do Sul 
vai levar mais de R$ 8 bilhões entre governo 
Estadual e Municipal. Para o Paraná veio mais 
de R$ 4 bilhões de reais, isso contabilizando 
também a suspensão da dívida. Eu não es-
tou considerando a suspensão da dívida da 
previdência nos municípios porque não sei 
quanto é, mas sem isso, o cálculo é mais de 
R$ 4 bilhões que irão para o Paraná em qua-
tro meses. Repito, considerando a suspensão 
da dívida porque aí alivia o caixa. Então real-
mente é um grande auxílio. Há governadores 
e prefeitos que merecem, outros nem tanto 
porque não governam bem, não administram 
bem e não fazem a lição de casa.

Nova Fase - Mas nesse caso do Senado há 
uma contrapartida que é o congelamento dos 
salários até dezembro de 2021. 
Alvaro Dias - Nós do Podemos, com destaque 
de minha autoria, excluímos do congelamen-
to os servidores da saúde e da segurança. En-

tão todas as polícias, (civis, militares, guardas 
municipais...) todos esses profissionais de se-
gurança não terão congelamento de salário. 

Nova Fase - Havia um preocupação com os 
servidores da saúde, principalmente, já que 
são os mais expostos nesse momento. Então 
o Senado resguardou servidores da saúde e 
segurança, certo?
Alvaro Dias: Sim. Com proposta do Podemos, 
por meu intermédio como líder, conseguimos 
retirar do projeto o congelamento dos salá-
rios dos servidores de segurança pública e da 
saúde, por isso estou recebendo agradeci-
mentos da Associação de Delegados do Para-
ná, da Associação Nacional dos Delegados da 
Polícia Judiciária.

Nova Fase - No caso dos servidores públicos, 
o que vai mudar, senador?
Alvaro Dias - há um congelamento e é isso 
que animou o Paulo Guedes, porque veja, o 
governo vai liberar R$ 60 bilhões de reais na 
verdade; R$ 10 bilhões só para a saúde, no 
combate ao coronavírus, desse total de R$ 10 
bilhões serão R$ 7 bilhões para os Estados e 
R$ 3 bilhões para os Municípios; e os R$ 50 
bilhões divididos em R$ 30 bilhões para os 
governos Estaduais e R$ 20 bilhões para os 
Municípios.

Nova Fase - Dizem que o Sr., brigou até o últi-
mo minuto. Como foi:
Alvaro Dias - A minha briga foi em defesa 
dos municípios, fiquei quase só, mas no final 
obtive uma grande vitória. São 3 mil municí-
pios brasileiros que têm o regime próprio de 
previdência e o projeto suspendia as dívidas 
dos municípios com o regime geral de pre-
vidência e não com o regime próprio. E eu 
consegui no último instante, incluir 3 mil mu-
nicípios que têm regime próprio de previdên-
cia e terão portanto essas dívidas suspensas 
durante esse ano.

Nova Fase - No caso de Cascavel que tem 
regime próprio de previdência que é o IPMC 
(Instituto de Previdência do Município de 
Cascavel), e a prefeitura deve muito para esse 
Instituto, terá também a suspensão do paga-

mento dessa dívida momentaneamente?
Alvaro Dias: Sim, terá. Esse ano terá sus-
pensão, depois volta a pagar naturalmente. 
Dependerá de uma Lei Municipal agora, na 
redação final fica dependente de uma Lei 
Municipal, então o prefeito terá que mandar 
um projeto para a Câmara aprovar, e suspen-
de o pagamento da dívida. A questão agora 
é salvar vidas, o resto jogamos para frente, 
depois temos que resolver.

Nova Fase - Para nós localizarmos a situa-
ção de Cascavel. Na relação dos municípios, 
e quanto cada um terá. Cascavel chega a R$ 
42 milhões de aporte neste projeto aprovado 
pelo Senado. Mas na verdade deve-se somar 
além dos R$ 42 milhões, a suspensão do pa-
gamento até dezembro deste ano, daquilo 
que estava sendo pago para o IPMC referente 
à dívida atrasada? 

Alvaro Dias: Exatamente. Veja bem, na apro-
vação desse projeto suspendemos as dívidas 
de todos os Estados, que corresponde a R$ 
43 bilhões, e os municípios R$ 6 bilhões, en-
tão é 80% a 20%. É por isso que eu estava 
defendendo que na distribuição dos recursos 
deveríamos fazer 50% a 50%, sendo R$ 25 
bilhões para Estados e R$ 25 bilhões para os 
Municípios, pois os Estados já estavam sendo 
beneficiados extraordinariamente com a sus-
pensão de suas dívidas, o que equivale a mais 
R$ 43 bilhões. É por isso que se fala que o 
benefício chegará a R$ 120, R$ 130 bilhões de 
reais. Nunca houve uma transferência de re-
cursos desse porte. Nós estamos fazendo va-
ler o sistema federativo. O que eu defendi: os 
municípios há muito tempo vêm sendo sacri-
ficados - não importa se estão sendo bem ou 
mal administrados, isso é outra história, - por-
que os encargos foram sendo repassados e os 
recursos não foram repassados igualmente. 
Por exemplo: A saúde pública foi repassada 
para o município, o Sistema Único de Saúde, 
isso quando eu era governador nós fizemos 
a descentralização, depois com a educação, 
o ensino fundamental foi repassado para os 
municípios. Veio o FUNDEB (Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca) para compensar, mas o recursos não são 
suficientes, então os municípios passaram a 
viver dificuldades, por isso eu os defendi com 
unhas e dentes.

Nova Fase - Um outro exemplo, o Sr., pode 
explicar quanto fica para o Governo Federal 
da arrecadação auferida no País?
Alvaro Dias - O Governo da União concentra 
56% do total da receita pública, uso exclusi-
vamente dos seus cofres, e os 44% restantes 
são divididos entre a União, Estados e Muni-
cípios, então a parte do leão fica com o go-
verno da União, que faz cortesia às vezes com 
chapéu dos municípios, quando concede 
isenções fiscais, quando concede benefícios 
fiscais e desonerações.

Nova Fase - Fica a impressão que isto, repre-
senta perda para os Estados e Municípios?
Alvaro Dias - Eu fiz um cálculo, em um ano os 

Municípios e Estados brasileiros perderam R$ 
60 bilhões porque o governo fez concessões 
às montadoras de veículos com a finalidade 
de gerar empregos, o que não ocorreu, pelo 
contrário, aumentou a taxa de desemprego 
e não beneficiou o consumidor, que não viu 
preços menores. Então o Município, Estado, 
o povo perderam com isso e o consumidor 
também. Agora o governo devolve isso aos 
poucos em momentos de crise, de pandemia, 
e nessa calamidade pública, o Governo Fede-
ral vai devolver um pouco porque é ele que 
tem condições de buscar recursos, Estados e 
Municípios não têm. Se diminuir a receita de 
Município e Estado, não se tem onde buscar 
e com essa pandemia a redução da receita é 
de mais de 30%.

Nova Fase -  O Sr., aponta queda na arrecada-
ção diante desta pandemia?
Alvaro Dias - Já se fala no Estado do Paraná 
quase R$ 500 milhões a menos de arreca-
dação no mês de abril. Em Cascavel se fala 
algo em torno de R$ 50 milhões. Então mes-
mo que não resolva tudo, esta aprovação do 
Senado ameniza o sofrimento de prefeitos e 
governadores. No caso de Cascavel, volto a 
repetir, são quase R$ 42 milhões que a cidade 
receberá e também a suspensão da cobrança 
da conta do IPMC. Acho que agora não terá 
dificuldades para passar na Câmara dos De-
putados e a sanção parece mais acordada.

Nova Fase - Neste caso, o Sr., contou com aval 
do Ministro da Economia?
Alvaro Dias: Houve acordo, pelo menos com 
o presidente da Câmara, porque toda nego-
ciação que era feita com o Davi Alcolumbre 
com o Ministro Paulo Guedes, que ele ia à 
casa do Rodrigo Maia para comunicar, então 
houve um entendimento. E o Paulo Guedes 
trabalhou muito conosco, falei com ele várias 
vezes, e no dia da votação, em um sábado de 
manhã ele me ligou e ficamos conversando 
longamente. Nunca vi um ministro tão dis-
posto ao diálogo com parlamentares, pelo 
menos comigo, tentando convencer, ouvin-
do, pedindo sugestões, isso tenho que fazer 
justiça a ele.

Nova Fase - Especialmente para Cascavel, o 
que o Sr., pode acrescentar?
Alvaro Dias- Nós chegamos a esse projeto em 
relação a Cascavel por exemplo, e aqui quero 
deixar muito claro, que a suspensão dessa 
dívida do regime próprio de previdência de-
ve-se a esse Senador que está falando, do 
Paraná. Nos últimos minutos do jogo, já es-
tava na prorrogação, um pouco antes do Davi 
encerrar a sessão, e por telefone eu acertei 
com ele. A Confederação Nacional dos Mu-
nicípios me passou as informações, acertei 
o texto com o assessor técnico do Davi que 
me ligou, repassou ao Davi, e foi anunciado 
em sua última fala a suspensão da dívida dos 
municípios com a previdência nas situações 
onde há regime próprio. Isso significa um au-
xílio, um alívio de caixa muito grande.
Eu tinha sido convidado para um debate com 
o Haddad e com o Ciro Gomes na Globo News 

às 10:00 horas de sábado e eu não pude acei-
tar por causa dessa sessão, mas valeu a pena 
porque nós conseguimos ajudar, nesse caso, 
3 mil municípios brasileiros. Estamos fazendo 
o possível, esse isolamento é duro, mas não 
paramos de trabalhar.

Nova Fase - Há uma pergunta que se faz em 
todos os cantos do Brasil: vimos muito a li-
beração de bilhões para todos os lados, onde 
estava esse dinheiro todo que apareceu de 
uma hora para outra?
Alvaro Dias: Nós aprovamos um decreto do 
governo, sobre o estado de calamidade públi-
ca, então o governo pode buscar o dinheiro 
de onde ele estiver. Esse dinheiro está saindo 
de outros lugares como obras, programas, e 
daquela questão da dívida.

Nova Fase - De que fonte, surgiu este dinhei-
ro liberado agora?
Alvaro Dias - No ano passado sem ninguém 
saber o governo usou U$ 30 bilhões de dó-
lares das reservas cambiais para diminuir 
o déficit, isso o Paulo Guedes nos contou 
agora. Hoje são U$ 370 bilhões de dólares. 
Então nessas minhas conversas com o Paulo 
Guedes, inclusive por videoconferência com 
outros senadores eu pedi a ele por que o go-
verno não usava parte das reservas interna-
cionais. Vamos supor o uso U$ 70 bilhões de 
dólares, dos U$ 370 bilhões, ainda restariam 
U$ 300 bilhões que é uma garantia para os 
investidores estrangeiros não fugirem daqui, 
se usaria os U$ 70 bilhões que equivale a R$ 
350 milhões de reais para injetar na econo-
mia, financiar empresas, evitar falência, com 
taxa de juros zero com prazo de carência, 
vinculando isso a manutenção do emprego 
e do salário. Porque o governo não faz isso? 
Depois eu disse também que há a ampliação 

da base monetária, o governo pode imprimir 
dinheiro novo, por que o que está previsto é 
uma queda do PIB de 5% a 7% então não ha-
verá inflação.

Nova Fase - O Sr., virou conselheiro de Paulo 
Guedes, é verdade?
Alvaro Dias - Ele (Paulo Guedes) disse: “Que-
ro aplaudir sua intuição”, e sinalizou que o 
governo pode usar esse expediente também, 
podendo imprimir dinheiro novo se não tiver 
outra fonte de dinheiro. É por isso que temos 
que socorrer Estados e Municípios, porque 
eles não podem fazer nada disso. O Governo 
da União lança títulos públicos, pode usar re-
servas internacionais, pode imprimir dinhei-
ro novo em um momento de tragédia como 
esse que nós estamos vivendo.

Nova Fase - Por essa razão se justifica a apro-
vação de um projeto como esse?
Alvaro Dias - O presidente do Banco Central 
é contra a emissão de dinheiro novo, o Paulo 
Guedes já é favorável, e é uma sinalização de 
que se houver necessidade o governo pode 
imprimir dinheiro novo. Essas são as fontes 
fundamentais para se buscar dinheiro, com 
lançamento de títulos, remanejamento, mo-
vimentando dinheiro de um lugar para o ou-
tro. O governo federal tem esse jogo agora 
porque nós aprovamos o estado de calamida-
de pública que evita a política de teto, e tem 
a regra de ouro, aquela que leva o presidente 
a cassação de mandato, então tudo isso está 
liberado para o governo, pois nós estamos vi-
vendo uma tragédia.
Parabéns senador por essa defesa aos muni-
cípios do Brasil todo. Fica aqui nosso agrade-
cimento em nome de Cascavel e de todo o 
Paraná a participação do senador neste pro-
jeto aprovado.

PERSONAGEM DA VIDA PÚBLICA

ALVARO DIAS - é a voz dos paranaenses no Governo Federal - foto Cadu Gomes
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Entrevista concedida pelo megainvestidor e 
filantropo George Soros, à jornalista Caroli-
na Cimenti

OS HUMORES DO MERCADO
Mas afinal, quem é essa entidade tratada 
como personagem e que mexe com os des-
tinos do mundo? Para entender um pouco 
melhor, vale ouvir quem nunca teve medo de 
lidar, de especular e de arriscar no mercado. 
Ele nasceu George Schwartz, na Budapeste 
de 1930, nove anos antes do início da Segun-
da Guerra Mundial. Tinha 13 anos em 1944, 
quando o exército nazista ocupou a Hungria. 
Aos 18 anos foi para Londres, onde graças a 
uma bolsa de estudos cursou filosofia na Lon-
don School of Economics. O homem mundial-
mente conhecido como George Soros criou o 
fundo de investimento mais bem sucedido da 
história. No dia 16 de setembro de 1992, se 
transformou no “homem que quebrou o Ban-
co da Inglaterra”. Na chamada “Quarta-Feira 
Negra”, o fundo de Soros apostou 10 bilhões 
de Libras contra a moeda inglesa e impediu 
que a Inglaterra entrasse na zona do Euro. 
Anos mais tarde, ele admitiu ter lucrado mais 
um bilhão de Libras só naquele dia. Chamado 
por muitos de mega especulador, Soros tam-
bém acumula o papel de filantropo desde os 
anos 70. Financiou estudos de jovens negros 
na África do Sul do Apartheid, e mais tarde foi 
decisivo no apoio aos movimentos que preci-
pitaram a queda do bloco comunista no Leste 
Europeu. Afastado do dia a dia do mercado 
financeiro desde o início de 2015, George So-
ros esteve no Rio de Janeiro em abril daquele 
ano para a reunião anual da fundação que 
criou, a Open Society, que está expandindo 
as atividades na América Latina. 

Carolina Cimenti — Por que o senhor esco-
lheu o Brasil para sediar o encontro anual 
da sua fundação?
George Soros — Foi um encontro do conse-

lho global, que é o conselho que administra 
as atividades da fundação em todo o mundo. 
E viemos para cá porque estamos expandin-
do nossas atividades na América Latina. Nós 
criamos um conselho consultivo de latino-a-
mericanos que nos guiarão em nossas ativi-
dades na América Latina. E o objetivo deste 
encontro aqui foi reunir todo mundo para 
formular essa estratégia.

Carolina Cimenti — A sua fundação, se não 
estou enganada, foi criada justamente para 
aumentar a transparência no mundo, no 
Leste Europeu. Foi por isso que veio ao Bra-
sil, por causa dos escândalos, da corrupção 
que temos visto no último ano?
George Soros — Não. Foi uma coincidência. 
Isso é algo mais a longo prazo. Estamos de-
senvolvendo uma estratégia para a fundação, 
que continuará após a minha morte. Estamos 
reorganizando a fundação, institucionalizan-
do-a, para que ela sobreviva a mim. Minha 
ideia original era gastar todo o meu dinheiro 
durante a minha vida, mas concluímos que 
isso seria muito egoísta e que é necessário 
que a fundação continue existindo. E a neces-
sidade mais importante, na minha opinião, é 
continuar apoiando a sociedade civil na res-
ponsabilização de governos e de pessoas no 
poder pela forma como usam esse poder que 
é dado a eles pelo povo.

Carolina Cimenti — Estamos vendo a Petro-
bras, o governo e empresários envolvidos 
em doações ilegais a partidos. Algumas des-
sas pessoas estão presas, outras ainda es-
tão sendo investigadas. Isso lhe dá uma sen-
sação de que algo está sendo feito ou um 
sentimento negativo em relação ao Brasil?
George Soros — Acho que, até certo ponto, 
isso acontece porque, nos últimos 15 anos, o 
Brasil desenvolveu instituições independen-
tes que estão atentas ao interesse público. 
Vocês também têm uma imprensa muito atu-

ante, que faz jornalismo investigativo. Esses 
são desenvolvimentos institucionais positivos 
que revelam uma corrupção que antes prova-
velmente estava escondida. O fato de ela ter 
vindo à tona, na minha opinião, é um avanço, 
porque significa que agora as pessoas sabem 
que ela existe, são contra ela e espero que 
condições melhores sejam criadas.

Carolina Cimenti — A violência também é 
um grande problema nosso. Sei que algu-
mas pessoas da sua equipe foram ao Bata-
lhão de Operações Especiais da polícia. Lu-
tamos há muitos anos contra o tráfico e as 
drogas. Às vezes parece que a situação está 
melhorando, outras vezes, como no último 
mês, a violência volta a aumentar. Qual é a 
sua opinião? O que países que enfrentam 
esse problema grave devem fazer?
George Soros — Esse é um dos problemas 
principais que começamos a atacar 25 anos 
atrás, e acho que estamos progredindo. Aliás, 
a América Latina está liderando o caminho, 
porque nós reconhecemos que a dependên-
cia química é um problema sem solução. É 
basicamente um problema de saúde públi-
ca, e tratar os dependentes químicos como 
criminosos dificulta que lidemos com o pro-
blema da dependência. Então é preciso dis-
tinguir entre os usuários de drogas, que são 
vítimas, e os traficantes, que os exploram. 
Como os usuários muitas vezes são tratados 
como criminosos, é fácil explorá-los. E acho 
que a Comissão Global de Política sobre Dro-
gas conseguiu avançar bastante na tentativa 
de convencer o público de que essa é a abor-
dagem certa.

Carolina Cimenti — Há alguns anos, um 
empresário brasileiro do setor de petróleo 
e gás, Eike Batista, chegou à oitava posição 
da lista de bilionários da Forbes e prometeu 
que chegaria ao primeiro lugar em breve. 
Isso não aconteceu. O que o senhor acha 

disso? E em relação à concorrência? Quan-
do vê Warren Buffett ou Bill Gates, isso é im-
portante? A concorrência é importante para 
se conquistar mais?
George Soros — De maneira geral, a con-
corrência é algo positivo, mas não deve ser 
exagerada, porque é preciso haver coopera-
ção. Principalmente no mercado financeiro, 
que foi globalizado. A globalização se alastrou 
como um incêndio na mata, porque ela per-
mitiu que indivíduos, capitalistas e empresas 
escapassem, transferindo seus ativos, de 
regulamentações e de tributação. Mas mer-
cados sem regulamentação são instáveis. 
É claro que a falta de tributação deixa os ri-
cos mais ricos e a diferença entre os ricos e 
os pobres cresce. Então, para corrigir essas 
deficiências, precisamos de cooperação in-
ternacional. E isso é muito difícil, porque a 
regulamentação e a tributação são questões 
de soberania nacional. Temos a globalização, 
mas a globalização das regulamentações não 
acompanhou a globalização dos mercados. 

Carolina Cimenti — O senhor é o investidor 
mais bem sucedido do mundo e, ao mes-
mo tempo, um dos maiores filantropos do 
mundo. Trabalha nas duas direções. Por um 
lado, luta para ganhar dinheiro e, por outro, 
doa dinheiro. Alguns o chamam de especu-
lador desalmado, mas, por outro lado, o se-
nhor doa dinheiro para causas muitas vezes 
esquecidas. Quem é o senhor?
George Soros — Há uma ligação. São dois 
aspectos diferentes, e passei quase toda a 
minha vida tentando ligar os dois e encontrar 
o equilíbrio, que encontrei na minha idade 
avançada porque finalmente me aposentei 
do meu trabalho e agora me dedico exclu-
sivamente à filantropia. É um tipo especial 
de filantropia baseado na minha filosofia, 
que me guiou tanto para ganhar dinheiro 
como para gastá-lo. O meu mentor foi um 
filósofo, Karl Popper, que me ensinou sobre 
a importância do pensamento crítico. Como 
bom aluno, também me tornei um crítico da 
filosofia dele e a desenvolvi. É essa filosofia 
que me guia em ambas as atividades. Até re-
centemente eu achava que a minha filosofia 
era uma questão pessoal, algo que me guia-
va, mas a crise financeira de 2007 e 2008 me 
convenceu de que o meu arcabouço concei-
tual talvez seja uma contribuição valiosa para 
o entendimento da humanidade. Eu me con-
siderava um filósofo fracassado, mas agora, já 
bem idoso, acho que sou um filósofo sério.

Carolina Cimenti — O conflito entre a Ucrâ-
nia e a Rússia, o senhor já falou, é o maior 
risco que o mundo corre hoje, e pode até 
ajudar a desintegrar a União Europeia, que 
é um projeto muito importante. Ainda é o 
caso?
George Soros — Em primeiro lugar, o meu 

interesse na Ucrânia tem motivos pessoais e, 
digamos, tem motivos subjetivos e objetivos. 
O motivo subjetivo é que eu criei uma fun-
dação na Ucrânia, uma Open Society Founda-
tion, há 25 anos, antes de a Ucrânia se tornar 
independente. É mais antiga do que o país em 
si. E essa fundação está no centro da resis-
tência à agressão russa. E praticamente todas 
as pessoas envolvidas no que chamo de uma 
experiência única na democracia participati-
va estão de alguma forma ligadas à fundação. 
Portanto esse é o motivo subjetivo. Graças 
a isso, eu entendo melhor a situação e acho 
que essa é uma das crises mais importantes 
do mundo atual e solucioná-la da forma certa 
faria uma grande diferença na solução de to-
das as outras crises que hoje se multiplicam 
no mundo, porque crises não diminuem, elas 
crescem, se multiplicam.

Carolina Cimenti — Nesse sentido, uma 
possível desintegração ou uma integração 
não tão forte da União Europeia é uma má 
notícia.
George Soros — Seria muito sério, porque a 
União Europeia era, de certa forma, a forma 
mais avançada de cooperação internacional 
da Europa, que reúne, afinal, vários Estados 
soberanos com uma história em comum, com 
uma formação em comum, com valores pa-
recidos...

Carolina Cimenti — Uma moeda comum...
George Soros — Agora eles têm uma moeda 
comum, e essa moeda comum é a primeira 
causa dos problemas que a União Europeia 
está enfrentando. Eu escrevi um livro, A Tra-
gédia da União Europeia, que trata da crise 
do euro, que veio da crise que se originou nos 
Estados Unidos com o problema da bolha do 
mercado imobiliário. Mas o sistema bancário 
europeu foi profundamente afetado. Por-
tanto esse é o pano de fundo, mas o capítu-
lo mais recente é o renascimento da Rússia 
como potência agressiva e assertiva. Eu esta-
va envolvido no colapso da União Soviética 30 
anos atrás, então, para mim, isso é um déjà-
-vu, é um repeteco. Mas a grande diferença 
entre os acontecimentos de 30 anos atrás e o 

que está acontecendo hoje é que, há 30 anos, 
a União Soviética estava se desintegrando e a 
União Europeia estava no auge de sua inte-
gração, era um projeto novo e dinâmico. Eu 
tratei a União Europeia como monumento ao 
ideal de uma sociedade aberta, com Estados 
soberanos iguais...

Carolina Cimenti — E agora é o contrário.
George Soros — Exatamente o contrário. 
Agora temos a desintegração da União Eu-
ropeia devido à crise do euro e um ressurgi-
mento da Rússia, assertiva e agressiva.

Carolina Cimenti — Ainda acha que há 50% 
de chance de a Grécia deixar a zona do euro 
nos próximos meses?
George Soros — Bem, temos a crise grega e a 
crise ucraniana ao mesmo tempo. Até agora a 
União Europeia tem tido sucesso, aos trancos 
e barrancos. Mas lidar com os dois proble-
mas ao mesmo tempo talvez seja demais. E 
um dos maiores problemas é que a União Eu-
ropeia trata a Ucrânia como se fosse apenas 
outra Grécia que nem integrante da União 
Europeia é. E que portanto não merece muita 
atenção e apoio. E esse é um erro enorme, 
porque hoje existe uma nova Ucrânia, a Ucrâ-
nia de que eu falava, que quer ser o oposto 
da antiga Ucrânia, que era subserviente à 
Rússia. Na verdade, era quase uma caricatu-
ra do regime de Putin, muito pior, ou melhor, 
um pouco pior do que o próprio regime de 
Putin. E essa nova Ucrânia quer ser o oposto, 
e trata-se de um aliado muito valioso, que de-
fende a União Europeia contra uma agressão 
real que ameaça os valores e os princípios 
que levaram à formação da União Europeia. 
Então essa é a questão ucraniana. E a ameaça 
da Rússia é o maior problema que não está 
suficientemente sendo levado a sério e com-
preendido pelo povo nem pela liderança da 
União Europeia.

Carolina Cimenti — Qual é a sensação de 
ganhar um bilhão de libras em um dia? A 
sensação é boa?
George Soros — Você se acostuma.

O fato da corrupção 
ter vindo a tona no 
Brasil é um avanço

SORO$
G E O R G E

GEORGE SOROS - No dia 16 de setembro de 1992, se transformou no “homem que quebrou o Banco da Inglaterra”. 
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Faltando cerca de seis meses para a eleição 
municipal de outubro – isso se não houver um 
eventual adiamento em razão da pandemia 
de coronavírus - , alguns cenários começam a 
ficar mais claros para a disputa eleitoral.
No último 03 de abril, prazo final estabeleci-
do pelo TSE para fechar as filiações partidá-
rias com vista as eleições deste ano, muitos 
secretários municipais se desincompatibiliza-
ram de seus cargos para estarem aptos como 
pré-candidatos. Dentre eles está o vice-pre-
feito de Quatro Pontes, Tiago Hansel (DEM), 
que deixou a Secretaria de Administração e 
Planejamento.
O democrata já havia declarado há algumas 
semanas a sua pretensão em novamente 
concorrer à majoritária. Desta vez, é o pre-
feito João Laufer (MDB) que confirma que é 
pré-candidato à reeleição.
A tendência é que a dobradinha seja mantida 
para o pleito de outubro, mas o gestor eme-
debista frisa que ainda não há uma definição. 
Conforme Laufer, o objetivo é reunir todo o 
grupo quando a pandemia passar para que 
haja unanimidade na escolha. Confira.

Revista Nova Fase (NF): No último dia 03 de 
abril, aconteceram as desincompatibiliza-
ções, estabelecidas por Lei. Quem deixou 
o governo e quem deve assumir os cargos?
João Laufer (JL): No primeiro escalão quatro 
secretários deixaram suas pastas: o vice-pre-
feito Tiago Hansel saiu da Secretaria de Ad-
ministração e Planejamento; o Carlos Becker 
da Secretaria de Obras, Urbanismo e Trans-
portes; Silvestre Rohden da Secretaria de Fi-
nanças; e Marco Antonio Wickert da Sáude. 
Como tem a indefinição em relação às elei-
ções, não vou nomear ninguém ainda, pois 
não sabemos o que vai acontecer. Se por aca-
so ocorrer uma reviravolta na eleição, vamos 
chamar de volta estes secretários. 
Portanto como não sabemos o que vai acon-
tecer, precisamos aguardar. De forma interina 
vamos deixar alguém responsável, mas por 
enquanto não faremos nomeação direta.

NF: Qual o prazo que o senhor acha viável 
aguardar até fazer a nomeação?
JL: No máximo 30 dias. Vamos aguardar 30 
dias para saber se haverá uma resposta em 
relação à eleição. Acredito que até o final de 

maio já tenha essa definição e poderemos to-
mar essa decisão.

NF: O vice-prefeito se desincompatibilizou 
por ser pré-candidato. E o senhor, já definiu 
se pretende disputar a reeleição?
JL: Não definimos ainda. Agora iríamos reunir 
o grupo político para conversar, mas com a 
pandemia foi preciso segurar. Vamos nos reu-
nir para decidir quem serão os candidatos. 
Esperamos unanimidade no grupo. Se tiver 
vamos aceitar. Não precisa ser exatamente 
João e Tiago, podem ser outros nomes. O 
que está se desenhando é essa dupla, mas 
não está nada definido.

NF:  Mas o seu nome está à disposição?
JL: Meu nome está à disposição para pré-can-
didatura, mas precisamos do apoio de todos 
do grupo.

NF:  O que falta para haver a definição? É o 
apoio dos demais partidos?
JL: A maioria está de acordo, mas não conver-
samos com todos. Antes de decidir algo, gos-
taria de fazer uma reunião com os possíveis 
candidatos a vereador. Pretendemos reunir 
todo o grupo, do MDB, do Democratas, PP e 
demais partidos, como PSL, que estão conos-
co hoje.

NF:  O grupo é composto hoje por MDB, 
DEM, PP e PSL?
JL: Estamos conversando com o PSL e tem 
mais dois partidos que estão em negociação 
para vir conosco e fortalecer o grupo.

NF:  Com o fim da coligação na proporcional, 
quais partidos de situação devem lançar cha-
pa para vereador?
JL: Bem provável que seja o MDB e o Demo-
cratas. Esperamos que os dois lancem chapa 
completa.

NF:  Qual a expectativa que o grupo almeja 
alcançar na eleição da Câmara? Trabalha-se 
com algum número de projeção de eleitos, 
por exemplo?
JL: Trabalhamos em cima de votos. No entan-
to, não temos essa certeza, pois não sabemos 
hoje quanto será a legenda, se vai ter mais 
candidatos ou não.

NF:  O coronavírus pegou muitos gestores 
públicos de surpresa. Diante da pandemia, o 
município coloca um pé no freio em termos 
de investimentos?
JL: Certamente todos os prefeitos precisam 
fazer isso. Temos que ver o que vai acontecer 
lá na frente com a arrecadação. Sei que os go-
vernos estadual e federal estão ajudando um 
pouco os municípios. As obras que estão em 
andamento vamos concluir, mas para iniciar 
novas obras teremos que contar até três. 

NF: Qual sua orientação nesta crise?
JL: É uma crise sem precedente na história. 
Por isso vamos colocar o pé no freio, como 
todos os prefeitos devem fazer. Isso é um 
pedido inclusive da AMOP (Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná) na reunião 
que tivemos, para que todos tenham cuidado 
de não onerar os cofres públicos para frente. 
Fico muito sentido com isso, pois as nossas 
atividades estão paradas e o comércio fecha-
do. Estou bem preocupado com o que vai 
acontecer para frente. Esperamos que logo 
se recupere e as pessoas possam voltar à vida 
normal. O que mais me preocupa é o setor 
produtivo do município, que está parado. Es-
tamos fazendo de tudo, inclusive conversan-
do com a Promotoria, para vermos o que é 
possível fazer visando voltar ao normal, mas 
com os devidos cuidados. Outro aspecto que 
preocupa é que para as indústrias que alme-
jam se instalar em Quatro Pontes, precisamos 
de licenciamento ambiental, precisamos  do 
DNIT (Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes), INCRA (Instituto Nacio-
nal de Colonização e Reforma Agrária), do 
Cartório, e está tudo parado. Provavelmente 
as indústrias já estariam começando as obras 
no município, mas agora houve um adiamen-
to diante do problema mundial.

NF:  A prefeitura já tem um balanço do mês 
de março em relação à arrecadação?
JL:  Até o momento não. Não sabemos ainda 
a proporção, mas com certeza vai cair para 
todos os municípios. Vamos colocar o pé no 
freio e onde poderemos cortar um pouco, 
vamos precisar cortar. Porém, os serviços 
considerados essenciais continuam normais. 
Inclusive no setor de saúde, se precisar de 
mais investimentos, vamos investir.

RESUMO DA NOTÍCIA
O prefeito de Quatro Pontes, acredita que vai manter a dobradinha na 
majoritária, mas a formação da chapa só na convenção.
Fonte: Jornal O PRESENTE

QUATRO PONTES
Meu nome está à disposição para pré-
-candidatura”, diz
JOÃO LAUFER
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Grupo Recanto Cataratas mostra seu novo empreendimento hoteleiro, 
com 224 apartamentos, ao lado do já consolidado Resort Thermal

RECANTO CATARATAS 
COLLECTION 

A cidade de Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, fronteira com Argen-
tina e Paraguai, ganhou mais um atrativo com o Recanto Cataratas 
Collection, uma nova ala com 224 quartos. O detalhe, todos com as 
mesmas dimensões e classificados com alto padrão dentro da oferta 
do hotel. Com a adição, o complexo passa a contar com 500 habitações.
De acordo com o diretor comercial da unidade, Edilson Andrade, a 
nova oferta de quartos chega para atender uma demanda que o ho-
tel já recebe com hóspedes de perfil corporativo e de eventos. 
“Poderemos hospedar até 1,3 mil pessoas com toda infraestrutura 
e a qualidade de nossos serviços, reconhecidas e premiadas no ce-
nário hoteleiro do país”, assegurou.
O novo prédio está interligado com o edifício principal por meio de 
passarelas cobertas, mas possui recepção própria, restaurante, área 
de lazer, cafés e demais serviços para facilitar a hospedagem do via-
jante. “Ele segue nossa mesma regra de ouro, que é atender o perfil 
do turista exigente e moderno, que espera conforto e serviços de 
qualidade, itens que fazem parte do ‘DNA’ do Recanto Cataratas e 
de outras unidades hoteleiras que temos em Foz do Iguaçu”, finaliza 
Edilson de Moura Andrade. 
No mesmo complexo, é claro, o espetacular RECANTO CATARATAS 
Thermas, Resort & Convention; aliás, um resort completo, arquite-
tura surpreendente, integrado a exuberante natureza em uma área 
de 120.000m², destes, 38.000m² de área nativa protegida, oferece 
amplas áreas de lazer, praça de entretenimento, relaxante Spa, di-
versão para todas as idades com serviços de alta qualidade. Suas 501 
unidades entre apartamentos e suítes, categorias diferenciadas:

STANDART, LUXO, COLLECTION, SUITE MASTER E PREMIUM.
Ambientes sofisticados, modernos e confortáveis, onde requinte e 
elegância, clássico e moderno se combinam perfeitamente.
Todas as unidades com piso em madeira ou porcelanato e nas suítes, 
banheira de hidromassagem para 2 pessoas.
APTO STANDARD: Decoração moderna, com piso em porcelanato 
ou madeira, equipados com cama Box, ar condicionado com controle 
individual, frigobar completo, TV LCD, secador de cabelo, cofre.
APTO LUXO: Modernos e confortáveis, possui cama Box, ar condi-
cionado com controle individual, frigobar completo, TV LCD, secador 
de cabelo, cofre.

SOBRE O COLLECTION:
Apresenta um estilo contemporâneo, moderno e confortável com ampla 
área de lazer, piscina, saúnas, bares, restaurantes e estacionamento co-
berto entre outros confortos oferecidos destacados abaixo.
Suítes Master: unidades de categoria superior, com elevado padrão 
de conforto e requinte, possuem 45 m², camas box queen size, fri-
gobar completo, ar condicionado split, Tv Lcd, secador de cabelo e 
banheira de hidromassagem para duas pessoas.
Suítes Premium: unidades especiais, onde todos os detalhes foram 
cuidadosamente pensados para atender ao hóspede mais exigente. 
Com 65 m², 2 ambientes, onde luxo, requinte, conforto se combinam 
com selecionados móveis clássicos e modernos. Tv Lcd 42’’ banheira 
de hidromassagem, ideal para momentos especiais, aniversários e lua 
de mel entre outros momentos marcantes.
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Num vídeo postado na rede social, o 
desembargador LUIZ SERGIO NEIVA 
DE LIMA VIEIRA, aposentado e ex-juiz 
que marcou época em Foz do Igua-
çu, onde reside com sua família por 
muitos anos, conta porque deixou o 
Partido Podemos, e assinou com o 
Solidariedade.

Ingressei no 
Solidariedade. 
Antes, porém, devo agradecer aos 
inúmeros partidos que me convidaram 
para que eu neles me filiasse. 
Ingressei no Solidariedade porque 
obtive deles o compromisso de que 
todas as ações partidárias serão 
efetivamente voltadas para o interesse 
da coletividade. Ingressei no Solidarie-
dade porque  me foi dado a condução 
do processo majoritário, que não se 
confunde com pré-candidato. Nesta 
condição eu não me coloco e tam-
pouco em momento algum a busquei, 
ainda que reconheça ser honroso o 
cargo de prefeito de Foz do Iguaçu.
Ao aproximarem-se as eleições para a 
escolha do novo mandatário do Poder 
Executivo, é preciso que nós nos de-
brucemos sobre os vários problemas 

que a cidade enfrenta, notadamente 
neste cenário dramático em que nós e 
o mundo inteiro estamos vivendo. 
 Há muitos anos sob minha coordena-
ção e direção, a ADESG (Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de 
Guerra) fez um projeto de desenvolvi-
mento de Foz do Iguaçu, e o entregou 
ao seu então prefeito, que por razões 
que desconheço não o executou. Ago-
ra é preciso que nós encaremos todas 
estas questões de forma séria e téc-
nica, para poder indicar os caminhos 
para efetivamente equacioná-los.
São muitos os problemas que nos 
afligem. O desemprego que coloca 
em situação de indignidade milhões 
de patrícios nossos; a falta de sane-
amento básico; a educação precária; 
a saúde da mesma forma, passando 
por momentos terríveis; a mobilidade 
urbana;  a necessidade de se adotar 
políticas que efetivamente venham 
incentivar a nossa vocação natural;  
a questão previdenciária que tanto 
aflige os servidores públicos, e muito, 
muito mais.
Essas questões têm de ser enfrentadas 
de forma técnica, sem personalismos. 
Me regozijo que inúmeras entidades 

Um nome de respeito para administrar 
FOZ DO IGUAÇU com respeito e conhecimento

por Editoia Regional/Oeste

PERSONALIDADE

de Foz do Iguaçu há muito estão 
debruçadas sobre o tema, e com elas 
eu quero partilhar, quero dar a minha 
colaboração e quero com elas me sub-
sidiar para que juntos, não só eu, mas 
um grupo todo façamos um plano de 
governo a ser executado pelo próximo 
prefeito. E em cima deste plano de 
governo, que possamos futuramente 
debater essas questões eleitorais e 
partidárias. Tudo há de ser feito sem 
personalismo, sem vaidades pessoais, 
sem buscar o benefício de grupos 
sejam eles familiares ou não. Foz do 
Iguaçu é de todos nós.
Que Deus nos aconselhe. Que Deus 
nos indique o melhor caminho e 
tomar.

NEIVA DE LIMA 
- Tudo há de ser 
feito sem persona-
lismo, sem vaida-
des pessoais, sem 
buscar o benefício 
de grupos sejam 
eles familiares ou 
não. Foz do Iguaçu 
é de todos nós.

NEIVA DE LIMA:

48 Março 2020

A revista Nova Fase é impressa em papel couchê 170g e couchê 115g. Papel proveniente de florestas plantadas, 
com cerficação  de origem. Tinta à base de óleo de soja classificada como Soy Ink de baixa emissão de compostos 
voláteis, compostos químicos que evaporam e reagem a luz do sol. Redução de emissão de gás carbônico. Composto 
biodegradável de acordo com as normas ambientais brasileiras. Atendendo a ISO 12647-2 e as normas ISO 2846.
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Este é o primeiro texto de uma nova série 
sobre virtudes que o Sempre Família começa 
a publicar. A cada sexta-feira, uma nova 
virtude será abordada. Damos início à série 
falando do amor.

Entre os séculos IV e V, as regiões desertas 
do Egito, da Síria e da Palestina se tornaram 
o lar de cristãos e cristãs à procura de um 
encontro mais profundo consigo mesmos e 
com Deus – a tradição cristã os chamou de 
padres e madres do deserto. Um deles era 
o abba Agatão, que certa vez disse: “Se eu 
encontrasse um leproso e pudesse dar a ele 
o meu corpo e tomar o seu, eu seria muito 
feliz”. O discípulo que recolheu esse dito 
comentou em seguida, ao escrevê-lo: “É isso 
a perfeita caridade”.
Séculos depois, mais precisamente em 1884, 
um missionário católico belga chamado 
Damião de Veuster contraiu lepra, 11 anos 
depois de se prontificar a servir a população 
de Kalaupapa – uma península da ilha de 
Molokai, no Havaí, que servia como local de 
isolamento forçado dos que contraíam lepra 
no arquipélago. Ele ficou feliz. Deu a notícia 

durante uma homilia, ao começar uma frase 
com: “Nós, os leprosos...” Agora ele tinha se 
tornado realmente um com o povo para o 
qual vivia. “É isso a perfeita caridade”, diria o 
discípulo de Agatão.
“Caridade” é uma palavra que costuma soar 
mal aos ouvidos contemporâneos, habitua-
dos a relacioná-la apenas à esmola, à doação 
de alimentos e à contribuição para institui-
ções beneficentes. Não é esse o seu sentido 
mais profundo. Caritas, palavra latina que 
vem de carus – caro, querido, amado –, foi o 
termo usado como correlato de um dos ter-
mos gregos que servem para falar do amor, 
ágape. Trata-se, afinal, do amor. Que amor?
AMORES E AMORES, MAS SEMPRE O 
AMOR
“O amor é um dos temas mais antigos e 
tradicionais da filosofia. Um dos primeiros 
e principais diálogos de Platão, O banquete, 
versa justamente sobre esse tema”, afirma 
Pedro Ribeiro, professor de Filosofia no 
Colégio Palas e no Colégio Santa Mônica, no 
Rio de Janeiro.
“A grande conclusão platônica é que o amor 
possui duas características essenciais. Em 

primeiro lugar, o amor é sempre carência, 
falta, incompletude – ninguém busca o que 
já possui. O amor é justamente uma procura 
constante pelo amado. Mas o que o ser hu-
mano procura no amor? Para Platão, assim 
como a fome é uma busca causada pela 
falta de alimento, o amor é uma busca do 
belo, é uma carência da beleza. Em segundo 
lugar, o amor é também sempre anseio por 
perenidade, duração e estabilidade. Quem 
ama quer estar junto do amado o máximo 
possível”, explica Ribeiro.
Em O banquete, Platão usa o termo eros 
para falar do amor – o que não significa falar 
de uma atitude oposta à caridade, à ágape, 
tradicionalmente mais relacionada a um 
amor que não pensa no próprio bem, mas 
apenas no bem do outro. O que chama a 
atenção no dito de Agatão que abre esse tex-
to, tanto quanto a sua disposição em trocar 
de corpo com um leproso, é a sua declaração 
de que isso lhe faria feliz. Curiosamente, em 
sua primeira encíclica, que tem justamente 
como título Deus caritas est (“Deus é carida-
de”), o papa Bento XVI chegou a dizer que 
o amor de Deus “pode ser qualificado sem 

RESUMO DA NOTÍCIA
Em O banquete, Platão usa o termo eros para falar do amor – o que 
não significa falar de uma atitude oposta à caridade, à ágape, tradi-
cionalmente mais relacionada a um amor que não pensa no próprio 
bem, mas apenas no bem do outro. 

O amor, a maior das virtudes 
– ou talvez a única

COMPORTAMENTO

dúvida como eros, e, no entanto, é também 
e totalmente ágape”.
“Na realidade, eros e ágape – amor ascen-
dente e amor descendente – nunca se dei-
xam separar completamente um do outro. 
Quanto mais os dois encontrarem a justa 
unidade, embora em distintas dimensões, 
na única realidade do amor, tanto mais se 
realiza a verdadeira natureza do amor em 
geral”, escreveu Bento XVI. “Embora o eros 
seja inicialmente sobretudo ambicioso, as-
cendente – fascinação pela grande promessa 
de felicidade –, depois, à medida que se 
aproxima do outro, fará cada vez menos per-
guntas sobre si próprio, procurará sempre 
mais a felicidade do outro, se preocupará 
cada vez mais com ele, se doará e desejará 
existir para o outro. Assim se insere nele o 
momento da ágape; caso contrário, o eros 
decai e perde mesmo a sua própria natureza. 
Por outro lado, o homem também não pode 
viver exclusivamente no amor oblativo, des-
cendente. Não pode limitar-se sempre a dar, 
deve também receber. Quem quer dar amor, 
deve ele mesmo recebê-lo em dom”.

A SÍNTESE DAS VIRTUDES
Talvez nenhuma outra virtude tenha sido 
proposta como a síntese de todas as outras 
como o amor. “Desses dois mandamentos” 
– do amor a Deus e do amor ao próximo – 
“dependem toda a Lei e os profetas”, propôs 
Jesus de Nazaré (Mt 22,40). Agostinho de 
Hipona, quatro séculos mais tarde, disse o 
mesmo de outra forma: “Ame e faça o que 
você quiser”, já que no amor cabe somente 
o bem do próximo. Ainda, nas escrituras 
cristãs, nenhuma outra virtude mereceu ser 
identificada com o próprio Deus, como faz 
o autor da Primeira Carta de João: “Deus é 
amor” (1Jo 4, 8.16). Um hino cristão latino 
do século VIII colheu essa intuição de modo 
singular: “Onde está o amor e a caridade, 
Deus aí está”.
Karol Wojtyła, que mais tarde se tornaria o 
papa João Paulo II, registrou em um poema 
em sua juventude a sua experiência de des-
cobrir no amor uma síntese de sentido: “O 
amor explicou-me todas as coisas, / O amor 
resolveu-me tudo – / Por isso admiro este 
Amor / Onde quer que Ele se encontre”. O 
amor, portanto, desvela sentidos – esclarece, 
em vez de cegar, como diz o dito popular se-
gundo o qual o amor é cego. “O amor não é 
cego. Ele tem os olhos do Eterno”, escreveu 
a filósofa e poeta russo-francesa Raïssa Mari-
tain. Antônio de Pádua, o pregador francisca-
no do século XIII, poderia complementar: “O 
olho da alma é o amor”.

Em outras palavras, vemos o que amamos 
– aquilo que não amamos se torna para nós 
indiferente, invisível. Da adesão ao amor de-
corre a nossa forma de agir. Por isso o papa 
Francisco diz que “a moralidade é sempre 
uma consequência”, enquanto o filósofo 
francês André Comte-Sponville destaca que 
“o amor não se comanda, pois é o amor que 
comanda”.
Aí está o sentido de dizer que o amor sinteti-
za todas as virtudes. “O amor é uma virtude 
maravilhosa. É simultaneamente o meio e o 
fim, o movimento e a meta, o caminho que 
leva a si mesmo”, afirmou Francisco de Sales, 
bispo de Genebra no século XVII. Toda outra 
virtude é a sua manifestação em uma deter-
minada dimensão. Outro padre do deserto, 
Teodoro de Ferme, dizia que “não há outra 
virtude a não ser a de não desprezar” – cada 
uma delas só pode ser vivida como expres-
são do importar-se com o outro, de que o 
outro nos é caro (daí a “caridade”). Ou en-
xergamos o outro, ou enxergaremos apenas 
a nós mesmos, por mais bem comportados 
que pareçamos.

Perceber-se companheiro de humanidade
Segundo o teólogo Jefferson Zeferino, 
professor colaborador do Programa de 
Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 
a bíblia cristã, em linha com a fé judaica, 
compreende como sagrado o amor ao 
próximo. “No decorrer da história cristã isso 
foi traduzido de muitas maneiras. Entre elas 
está o conceito de co-humanidade cunhado 
por Karl Barth. Para ele, a condição humana 
só se efetiva ao se ser-com-o-outro: aquele 
que não existe em co-humanidade não é 
humano de forma alguma”, explica Zeferino. 
“De modo semelhante, o mártir luterano 
Dietrich Bonhoeffer, ao enfatizar o caráter 
encarnacional da ética cristã à luz de Jesus 
de Nazaré, aponta para uma humanidade re-
lacional na exigência de ser-para-os-outros”.
É precisamente em vista de seus efeitos 
humanizadores que o sociólogo e crítico 
literário Antonio Candido defendia a litera-
tura como um direito humano fundamental. 
“Para Candido, a literatura opera como 
forma de expressão de um determinado 
conjunto de percepções e valores. Isto é, ela 
manifesta a visão de mundo e as emoções 
de determinados indivíduos e grupos, garan-
tindo a expressão e o registro de determina-
das experiências humanas”, esclarece Maria 
Isabel Bordini, professora colaboradora do 
departamento de Letras da Universidade Es-
tadual de Ponta Grossa (UEPG). “Assim, por 

Por Felipe Koller

meio da literatura temos acesso a formas de 
viver, sentir e pensar que, a princípio, nos 
seriam alheias”.
De fato, o amor se dá num narrar-se, pois se 
dá em uma história de envolvimento com o 
outro – mesmo os padres do deserto tinham 
por intuito mergulhar na própria interio-
ridade para, no conhecimento da própria 
miséria, que nos irmana com o outro, deixar 
emergir a compaixão. Daí a dificuldade de 
amar em meio ao que o papa Francisco, por 
exemplo, chama de “cultura do descartá-
vel”. “Segundo a visão do pensador polonês 
Zygmunt Bauman, no caso específico das 
relações afetivas, o que há é uma redução do 
amor, no seu sentido mais profundo e genu-
íno, ao mero desejo. Em outras palavras, no 
contexto geral de uma sociedade regida pelo 
consumismo desenfreado, o amor se torna 
um mero produto – uma mercadoria, como 
todas as outras”, explica Ribeiro.
Esse, sim, é um amor cego, ao contrário do 
amor que vê – do amor que é em si mesmo 
um conhecimento, como definiu Gregório 
Magno no final do século VI. É o amor que 
se torna seu oposto: o abuso. Ao contrário, 
o amor que se compreende como afirmação 
do valor do outro “é a única força capaz de 
unificar as coisas sem as destruir”, como 
dizia o teólogo e filósofo Pierre Teilhard 
de Chardin. Afirmando a preciosidade do 
outro, o amor desvela a sua verdade e assim 
abre espaço para a comunhão. “A verdade 
manifestada é o amor. O amor realizado é 
a beleza”, escreveu, no começo do século 
XX, o teólogo russo Pavel Florenskij. Talvez 
essa seja a beleza que, como via Platão, o 
amor busca incessantemente – a beleza da 
comunhão, a beleza de, sem nunca o anular, 
tornar-se um com o outro.
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Blog Turismo por Cristina Lira
TURISMO &
DESTAQUES

DESCOBRINDO O 
RIBATEJO EM 

PORTUGAL
Em fevereiro deste ano, embarquei numa viagem , que eu diria sabática para Portugal, ao 
invés de um ano, como muitos fazem, mas uma viagem só de um mês, mas o suficiente para 
eu sentir a essência de descobrir lugares especiais e únicos que deram o sabor da minha 
viagem. Viajei no dia 13 de fevereiro a noite num voo da TAP e cheguei no dia 14 pela manhã 
em Lisboa. Sempre uma sensação nova, um desembarque especial. Mas foi, cheguei no dia 
dos namorados de Portugal. 

RIBATEJO, um lugar especial em Portugal.  Na terça-feira fui para o paraiso do Ribatejo, uma 
região diferente do que já tinha conhecido em Portugal. Primeiro fui pesquisar como chegar 
a Santarém, via comboio ( trem ), foi uma expectativa grande, primeiro destino no escuro. 
Lá seria recebida pela minha palestrante do 4º Encontro Internacional dos Profissionais do 
Turismo de Lisboa, no dia 09 de março no Vila Gale Opera,a CEO da AtJuditeTour, Judite Gre-
gorio.  Sobre Santarém: subdividido em 18 freguesias. O município é limitado a norte pelos 
municípios de Porto de Mós, Alcanena e Torres Novas, a leste pela Golegã e pela Chamusca, 
a sudeste por Alpiarça e Almeirim, a sul pelo Cartaxo, a sudoeste pela Azambuja e a oeste por 
Rio Maior.

No Ribatejo fui assessorada pela amiga Judite Gregorio.  Em meu primeiro dia, almocei no  
no restaurante do Cavalo de Sorraia – comida caseira -Acabei comendo um bitoque ( arroz, 
bife, ovo ) Sobre o cavalo de Sorraia é um tipo de cavalo de origem portuguesa, redescoberta 
em 1920 por Ruy d’Andrade e cujos indícios remetem para a zona de confluência entre as 
ribeiras de Sor e da Raia (daí o seu nome), charneca de Coruche, onde haveria uma extensa 
população, popular entre criadores de gado para trabalhos do campo. Admite-se que estes 
cavalos no estado selvagem tenham sido conhecidos em Portugal por “zebro”. E logo depois 
fomos dar uma volta pela reserva do cavalo Sorraia, admirando os cavalos, e um especial o 
de Judite, o Sting, um cavalo bem dócio, e os vários animais por ali. Fui hóspede da hospeda-
ria AtJuditehome em Alpiarça. Lá na cidade é onde tem a famosa fadista Casimira Alves.

CASA DOS PATUDOS
Visitei a Casa dos Patudos, que é uma casa-museu situada em Alpiarça, no distrito de San-
tarém, Portugal. Foi inaugurada como museu em 15 de maio de 1960. Recebe anualmente 
entre 10 a 12 mil visitantes e tem como curador, Nuno Prates. Lá fui muito bem recebida pela 
profissional Fátima Barradas que fez um tour passando pelos principais ambientes mostrando 
a riqueza das suas peças . A Casa dos Patudos foi residênciade José Relvas desde os finais do 
século XIX até 1929, data da sua morte. Agricultor, colecionador de arte, músico, amador, 
diplomata estadista e político, José Relvas, proclamou a República a 5 de outubro de 1910. 
Os Patudos assinalam uma nova linguagem de arquitetura conceptual, da qual a casa foi o 
primeiro exemplar. Ao estilo Casa Portuguesa, o edificio é repleto de referências nacionais e 
afirma-se com um certo despojamento decorativo exterior. A Casa dos Patudos, foi inaugura-
da como Museu, a 15 de maio de 1960. 

A Golegã é uma vila portuguesa no Ribatejo, pertencente ao Distrito de Santarém, com cerca 
de 3 700 habitantes, famosa pela Feira Nacional do Cavalo, que ocorre anualmente durante o 
mês de novembro. Lá visitei a Coudelaria Rita Cotrim. E acompanhada do diretor Luis Miguel 
Cotrim e sua filha, fizemos um passeio de carro à cavalo, conhecemos a reserva natural Paul 
do Boquilobo , a quinta dos Álamos, um paraiso para quem gosta do turismo equestre.

Onde comer em Golegã: Restaurante Redéa Curta
Reservas +351  919629204- 249404488
Cozinha regional e peça um “Abafadinho”, licor típico de Golegã
Rua João de Deus, nº17
2150 Golegã, Portugal

TIAGO OLIVEIRA com Cristina Lira, um grande 
anfitrião em terras lusitanas

LUIS MIGUEL COTRIM, Judite Gregorio, Cristina 
Lira e Rita Cotrim, em encontro de amigos

Investir numa cidade como Gramado tem 
um significado muito abrangente. Não nasce 
apenas dos encantos naturais que a região 
de clima e topografia únicos tem a oferecer 
a quem a visita ou àqueles que nela vivem – 
tem a ver, sobretudo, com um estilo de vida 
que combina com a paisagem. 
A atração que ela exerce sobre os que bus-
cam um equilíbrio entre o viver e o sobre-
viver, encontra um centro de expansão raro 
de se ver em outras cidades, pois permite a 
combinação de diversos elementos que pos-
sibilitam farta, variada e saudável diversi-
dade de pontos de visitação – conectados a 
outros como eficientes serviços de transpor-
te, informação e hotelaria, aliaram-se quase 
que irresistivelmente ao fator principal: seu 
povo acolhedor, atencioso e dedicado ao 
que se dispõe a fazer. 
Tudo somado, o resultado só poderia ser 
um: Gramado foi elevada, naturalmente, 
a um patamar de destaque no cenário da 
atividade econômica que mais cresce hoje 
no mundo, o turismo.  
Daí nasceu a Caza Wilfrido, fruto da ob-

servação das tendências de uma cidade 
que tem uma inesgotável capacidade de 
absorver projetos que vêm para melhorar 
seu perfil com serviços de qualidade.
Inaugurada no final do ano passado, o local 
se consolida no mercado como um dos 
mais bem planejados espaços para eventos 
sociais da região sul do país.
Em uma atmosfera bucólica e inebriante, a 
Caza Wilfrido, abriga a fascinante história 
da chegada dos primeiros imigrantes ita-
lianos à Serra Gaúcha, dando início ao que 
conhecemos hoje como Gramado. 
Talvez seja este um dos maiores diferen-
ciais do local: existe alma ali. A construção 
original de 1920, foi toda restaurada, mas 
sem perder o essencial, sua identidade. É 
possível sentir a vibração positiva de uma 
história que foi preservada e, mais do que 
isso, continuada. 
Pensada especialmente para receber 
eventos, a Caza Wilfrido dispõe de uma 
infraestrutura completa e diferenciada. São 
5 salões, área de desembarque coberta, 
estacionamento cercado para 200 carros, 

heliponto, deck em madeira com larei-
ra externa, belíssimo jardim com muro 
cenográfico, cozinha industrial equipada, 
copa com monta carga, acesso de serviço, 
área de serviço com vestiários, refeitório e 
banheiros para colaboradores, gerador de 
150kwas, lavabos com acessibilidade para 
cadeirantes, som ambiente, iluminação 
externa e variados móveis decorativos. 
Para os que buscam mobiliário de alto pa-
drão, a Caza pode oferecer mesas e cadeiras 
para 300 pessoas. Além disso, não realizam 
mais do que um evento por dia, a fim de 
manter a exclusividade de cada cliente. 
São, ao total, 1.400m² de área construída, a 
7km do centro de Gramado. Um espaço que 
pode receber cerca de 600 pessoas sentadas 
e mais de mil em formato de coquetel. Em 
resumo, a Caza Wilfrido é o local que estava 
faltando para acolher todo o potencial de 
eventos de cunho social que o sul do Brasil 
oferece. A proposta de um ambiente aprazí-
vel, em meio à natureza, com infraestrutura 
de primeira qualidade, é simplesmente 
irresistível, e encanta a cada olhar.

A nova atração de Gramado-RS
CAZA WILFRIDO
Destaque no ranking nacional como terceiro destino turístico mais visitado 
do Brasil, com forte tendência de crescimento no número de estrangeiros 

que aportam em Gramado na bela Serra Gaúcha, tem nova atração. 
por Editoria Nacional - fotos: Uirá Castanha

OS MAIS IMPORTANTES EVENTOS - do Brasil, acontecem na Caza Wilfrido na bela cidade de Gramado - RS

GRAMADO - RIO GRANDE DO SUL

Cristina Lira e Judite Gregorio - reserva natu-
ral do cavalo do Sorraia
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Inspirada nos trajes românticos e vitorianos, a manga bufante voltou ao radar fashio-
nista com tudo.
Muito usado também na década de 80, esse shape amplo e volumoso voltou a circular 
pelas ruas com maior frequência. 
E não tem certo ou errado nesta tendência: você pode usar formas mais enxutas, com 
babados perto do punho, ou então, apostar em tecidos mais pesados, que deixam o 
ombro maior.
É possível encontrar este tipo de modelagem em blusas, camisas, vestidos, ou até mes-
mo em macacões. O fato é que ela garante um certo charme para o look, ainda que 
ele seja mais básico.
A manga bufante pode ser adaptável tanto para o dia, quanto para a noite. O que é 
importante ressaltar é o equilíbrio e o bom senso.

Mangas Bufantes
Estão de volta
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O homem que possui a maior fortuna do 
Brasil se chama Joseph Safra, e é um ban-
queiro e empresário libanês, com natura-
lização brasileira. Chegando ao Brasil em 
1962, ele foi o responsável pela fundação 
do quarto maior banco do país, o Banco 
Safra.
Seu patrimônio ultrapassa os 23,7 bilhões 
de dólares, tornando o homem o número 
um no Brasil e o 31º na lista de pessoas 
mais ricas do mundo. Zé, como é chamado 
por seus amigos próximos, tem atualmente 
81 anos, mora no bairro do Morumbi, em 
São Paulo, em uma gigante mansão de 11 
mil metros quadrados com o IPTU avaliado 
em 1 milhão de reais, e só transita pela ci-
dade de helicóptero.
Apesar de todos esses luxos proporciona-
dos por sua enorme fortuna, Joseph afir-
ma que não costuma viver de forma muito 
extravagante. Ele prefere manter distância 
da imprensa — onde tanto ele quanto sua 
família e funcionários não dão entrevistas, 
apenas dando declarações através de co-
municados oficiais.
Uma de suas principais marcas registra-
das é o silêncio. Até mesmo durante seus 

negócios, o banqueiro costuma fazer tudo 
em total discrição. Segundo ele, esse seu 
receio pelas câmeras é por medo de não 
ser bem interpretado. “Às vezes, tenho al-
guma dificuldade de me expressar em por-
tuguês”, disse Safra.
Joseph também é um homem bastante 
conservador. Foi isso que o ajudou a criar 
uma imagem de seu banco como sólido. 
Pessoas próximas a ele dizem que o empre-
sário é simples e aritmético, e faz contas de 
soma e subtração como ninguém.
Outra paixão de Safra, além do mundo dos 
negócios, são livros raros. Devido a isso, 
acabou se tornando um dos maiores cole-

JOSEPH SAFRA: COMO VIVE 
O HOMEM MAIS RICO DO BRASIL

POTÊNCIA:
O Banco Safra na Avenida Paulis-
ta, em São Paulo, firma-se como 

um dos mais confiáeis do mercado 
financeiro do Brasil / Crédito: 

Wikimedia Commons

Colaborou: DANIELA BAZI- São Paulo - SP

cionadores de obras do Brasil. O banqueiro 
também tem o costume de deixar o nome 
da família sempre ligado a projetos filan-
trópicos, contribuindo em causas de áreas 
sociais como da educação e da saúde no 
país e no exterior.
O empresário é um dos maiores doadores 
de dois dos mais importantes hospitais 
de São Paulo, o Hospital Albert Einstein e 
o Hospital Sírio-Libanês. Além disso, doou 
as esculturas de Rodin a Pinacoteca de São 
Paulo e o manuscrito original da Teoria da 
Relatividade escrita pelo cientista Albert 
Einstein para o Museu de Israel em Jeru-
salém.

Apesar de só se deslocar 
de helicóptero pela cidade 
de São Paulo, o banqueiro 

afirma que não vive de 
maneira extravagante

JOSEPH SAFRA -  
 fortuna de US$ 20,5 bilhões em 

2017, segundo ranking de bilioná-
rios da  revista Forbes (Epitacio 

Pessoa/Divulgação)

HOMEM DE SUCESSO
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CAFÉ &
ELAS

Julia Inomata
juliainomata@hotmail.com

Empresária Destaque!

Julia e Julia Modas

A Primavera começou, bela e florida, aqui 
no Japão, o florescer das cerejeiras, que 
acontece no final do mês de Março até o 
início de Maio em todo o país, é a estação 
mais esperada pelos japoneses e é recebida 
com um dos festivais mais populares do 
Japão o “Hanami Matsuri”, com o objetivo 
de contemplar as belas flores de cerejeiras 
“Sakura”, que atrai muitos turistas, e fazem 

famílias e amigos se reunirem para comer e 
beber sob as árvores. A noite elas são ilumi-
nadas com lanternas de papel, que deixam 
as flores mais belas ainda, para realizar um 
piquenique noturno. 
A beleza das cerejeiras duram uma semana, 
sendo que chega no seu ápice quando come-
ça a chuva de pétalas, que se desprendem 
dos galhos, e são levadas pelo vento, enfei-
tando as ruas e parques como um tapete cor 
de rosa. As pétalas de “Sakura” florescem e 
caem delicadamente com o vento tal qual  a 
efemeridade da vida, lembrando que a vida 
é curta, e que devemos viver intensamente, 
ao mesmo tempo que ela simboliza a reno-
vação e novos começos, assim acreditam os 
japoneses. Por vários séculos, na tradição 
japonesa, diziam as ideologias samurais que 
deviam viver apaixonadamente e morrer 
jovens, como as pétalas de uma cerejeira.
A flor de “Sakura” é a flor mais popular 
símbolo da cultura japonesa, ela é encon-
trada no verso da moeda de ¥100, além de 
estampar os cartões postais, e embalagens 
de produtos sazonais, a cerejeira é encon-
trada como base na fabricação de alimentos 
e bebidas. Uma das iguarias mais populares 
nesta época do ano é o “SakuraMochi” um 
doce japonês, feito de “Anko”, enrolado 

numa folha de “Sakura”.
O Japão tem uma cultura milenar, que 
desperta muito interesse e admiração, 
os japoneses respeitam e mantém mui-

tas de suas tradições até hoje. Com todas es-
sas  belezas e delicadezas da natureza, ainda 
sofrem por outro lado das adversidades dela 
mesma, com terremotos, e furacões, mas  é  
uma nação que tem na alma a força de um 
samurai, e a garra, e espírito de superação, 
mesmo em meio a tantas dificuldades, con-
seguem se reerguer e se resignificar. 

PRIMAVERA NO JAPÃO
Nossa colunista Julia Inomata, foi a terra do sol 
nascente, visitar familiares e gostou do que viu

JULIA INOMATA - empresária e incentivadora 
dos movimentos ambientalistas,viajou ao Japão
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A R T E S

Um privilegiado espaço agrupa 
objetos, esculturas, móveis, lou-
ças, gravuras, desenhos, pinturas 
a óleo com uma exposição de 
quadros diretamente de Paris, 
que retratam diferentes lugares e 
situações que proporcionam aos 
visitantes um retorno ao passado.
É com este foco que o empre-
sário, Faisal Hammoud, após 
uma aprofundada pesquisa de 
mercado, dedicou um generoso 
espaço para atender sua vasta 
fiel e crescente clientela, tanto do 

Brasil como dos países vizinhos 
que diariamente aportam na Loja 
Monalisa em Ciudad del Este.
Para ele, não existe tempo difícil, 
pois sempre acredita em tudo o 
que faz e a Galeria de Artes está 
aberta ao público com muita 
variedade. São obras e esculturas 
dos mais renomados artistas e 
pintores europeus que estão sur-
preendendo os visitantes.
Faisal afirma que, nas ramifica-
ções que a vida lhe proporcionou 
como empresário, que viajou para 

MONALISA GALERIA DE ARTE A nova atração do Paraguai

Uma rica exposição de quadros, móveis, esculturas, tapetes, 
utensílios e outros objetos de pura arte diretamente da Europa, 
em especial de Paris, Itália, Alemanha, Inglaterra entre outros 
países, faz sucesso na Galeria de Artes da LOJA MONALISA 
em Ciudad del Este, como a mais nova atração que encanta os 
visitantes onde o bom gosto e variedade, enchem os olhos e 
podem ser adquiridos por preços tentadores.

CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAI

dezenas de países, sentiu-se no 
dever de compartilhar com os 
clientes, algumas obras que po-
dem ser apreciadas e até adquiri-
das, sem a necessidade de realizar 
uma longa viagem e enfrentar os 
incômodos de transportes.
O resultado da Galeria de Artes da 
Monalisa, está impregnado dessa 
vontade simples de compartilhar 
o olhar e por alguns instantes, 
mergulhar no sonho de épocas, 
lugares e momentos que marca-
ram gerações. Ao mesmo tempo, 

revela uma filosofia profunda-
mente coerente com a desmistifi-
cação de uma arte eloquente de 
origem ainda renascentista. 
A variedade e o bom gosto em 
todas as peças, definem muito 
bem a que veio para proporcionar 
aos clientes da Loja, uma opor-
tunidade única de levar objetos 
que são encontrados somente na 
Europa. Seus quadros e desenhos 
têm, como a poética de Prévert, a 
seriedade de Braques ou a infan-
tilidade de Chagall, numa magia 
que aproxima crianças e adultos. 

Suas imagens revelam a liberdade 
na construção de um caminho 
cujas marcas são esses objetos, 
imagens, contos visuais que, 
contrariando a noção da pintura 
destinada a “espaços públicos”, no 
caso da Galeira de Artes, sempre 
fica aquela vontade de levar com 
a gente, para acarinhar e “aca-
lantar” as paredes da casa e dos 
ambientes de trabalho.
A narrativa visual se impõe de tal 
forma que não se sabe o que vem 
antes, texto ou imagem resultan-
do em coletânea sem precedente 

com ilustrações cheias de uma 
ternura que vem da inteligência 
das mãos e na intimidade com os 
mais diversos materiais que vale 
apreciar, adquirir e poder contem-
plar com familiares e amigos o 
que de mais bonito e encantador 
a arte nos reserva.
A Loja Monalisa, abre inclusive 
nos finais de semana e atende em 
horários especiais de acordo com 
o interesse dos clientes.
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