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DIREITO

PÁG. 3

Congresso Paranaense de 
Direito Administrativo se 

encerra com conferência do 
professor Cammarosano

MUNDO

ESTADUAL

PÁG. 8

PÁG. 4

A crise imigratória 
venezuelana pensada 

de forma prática

Paraná está entre os 
mais efi cientes

NOVO COMANDO: Assumindo a gerência geral do 
SICOOB de Nova Esperança, Benedito Antônio Alves 
Neto (Dito), com 54 anos, formado em Administração 
Bancária, Administração de Empresas, com MBA em 
Recursos Humanos e MBA Executivo em Liderança e 
Gestão Organizacional, pessoa preparada para tal fun-
ção. A ele os votos de boas vindas da sociedade novaes-
perancense.

Informamos que a partir desta terça-feira, 28 de 
agosto de 2018, o Hospital Municipal Sagrado Cora-
ção de Jesus passará atender toda a demanda hospi-
talar na portaria que fi ca instalada na Rua Romário 
Martins (ao lado da Clínica da Mulher) com exceção 
de serviços administrativos e visitas a pacientes que 
continuarão sendo realizadas pela entrada da Av. Fe-
lipe Camarão. A mudança visa um atendimento mais 
humanizado em local amplo e arejado, permitindo 
melhor atendimento a toda população.

Diretoria do HMSCJ.

COMUNICADO

GESTÃO DO LIXO

PÁG. 3

PÁG. 5

Nova Esperança continua 
sendo referência na gestão dos 

resíduos sólidos e servirá de 
exemplo a outros municípios

Foto: Arquivo JN Foto: Osvaldo Vidual

Londrina Sub-19 
goleia e pode ser o 
primeiro a chegar 
à terceira fase do 

Paranaense

FUTEBOL

Maringá FC vence 
no Campeonato 
Paranaense pelo 
Sub-17 e 19

Time de futebol masculino 
de Nova Esperança faz 
boa campanha nos Jogos 
Abertos do Paraná

Foto: Gustavo Oliveira/LEC
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DESDE MAIO DE 1995

O PODER DO SILÊNCIO

O ganhador do Prêmio Nobel de literatura fran-
cesa foi convidado por Einstein para ir até sua casa, 
em Princeton, pois tinha uma pergunta a lhe fazer. 
Quando chegou Einstein disse: Como trabalha um 
poeta? Como lhe vem a ideia de um poema? Como é 
desenvolvida uma ideia?

Ele descreveu a importância imensa da intuição. 
Einstein fi cou radiante, pois ele sabia que na ciência 
acontecia da mesma forma. O mecanismo do desco-
brimento não era lógico e intelectual. Para ele, era 
uma iluminação súbita que vinha quando fi cava em 
silêncio. Depois sua inteligência extraordinária anali-
sava e a suas experiências confi rmavam sua intuição.

Quando Einstein mergulhava em suas experiên-
cias e experimentava o poder do silêncio solitário, a 
verdade lhe era revelada. Uma vez ele desapareceu 
por dois dias, e só no terceiro dia reapareceu, fa-
minto, desfi gurado e sua roupa mostrava que tinha 
dormido no mato. Outras vezes se fechava no quar-
to, com severa proibição de o chamarem, fosse o que 
fosse. Esse tempo de reclusão era fundamental para 
colocar suas ideias em ordem. Se você analisar a li-
teratura constatará que muitos gênios, que estavam a 
ponto de dar a luz à sua criação, se isolaram até que 
sua ideia ganhasse vida.

Prof. Menegatti – Palestrante em Vendas, Motivação e Liderança. 
Autor dos livros – Atendimento gera Vendas – 50 dicas infalíveis 
que farão os clientes comprarem de você e Talento é fazer coisas 
comuns de forma extraordinária. 
Contatos: www.palestrante.srv.br - palestrante@palestrante.srv.br - 
(41) 3342.9562 / 99942.5150 

Por Prof. Menegatti

“A educação, além de um remédio fantástico que 
nos cura da ignorância, pode vir a ser também um 
veneno, se mal administrada.” Essas são palavras do 
filósofo, humanista, ativista social e escritor Fer-
nando Moraes. Em seu livro “A arte de pertencer”, 
Fernando aponta sobre a desigualdade de direitos e 
acesso à educação na sociedade capitalista atual. Ele é 
especialista em Elaboração e Gerenciamento de Pro-
jetos Sociais, com uma extensa experiência em co-
munidades carentes na África, em especial Angola e 
Moçambique.

Através de seus olhos, aguçados para identificar 
as desigualdades, ele alerta o leitor sobre a grande 
barreira e o ciclo vicioso de injustiça que ocorre em 
diversos países. “Trata-se da origem de uma "doen-
ça" social: o fosso entre os que têm recursos e acesso 
à boa educação e os que pouco têm, a quem resta a 
educação que o Estado oferece, que, como se sabe, 
é muito defitária. [...] A princípio, poderíamos ima-
ginar que as desigualdades são inerentes a qualquer 
sociedade, inevitáveis em qualquer comunidade. Po-
rém, o fato de haver crianças e jovens que não têm 
acesso ao mesmo tipo de educação e que, portanto, 
não estão em igualdade de condições com crianças e 
jovens de famílias com melhor condição financeira, 
é, por si só, um fato de injustiça social que não pode-
ria ser tolerado”, relata o autor.

Ele conclui seu pensamento com uma crítica ferre-
nha sobre a falta de oportunidades e paridade quanto 
os menos privilegiados. “Toda pessoa tem o direito 
de sonhar, de ter oportunidades para tornar sonhos 
realidade e de receber uma educação apropriada para 
seguir em busca de seus projetos pessoais. A falta de 
perspectiva gera descrédito, insegurança e a perda 
da autoestima. Os indivíduos que experimentam o 
sentimento de exclusão social não raro passam a en-
tender que nada têm a perder, acabam por tornar-se 
apáticos, o que representa uma ameaça a si mesmo e 
aos outros. A perda para a sociedade é irreparável.”

Fernando Moraes possui ainda outros três livros 
publicados, todos com questionamentos sobre res-

ponsabilidade social, seja 
em âmbitos filosóficos, ou 
para trazer à luz falhas so-
ciais que por muitos anos 
foram afastadas das mentes 
das pessoas. Que saber mais 
sobre essas obras? Entre em 
contato pelo telefone (11) 
2275-6787 ou e-mail naira@
lcagencia.com.br.

A igualdade na 
educação é o 
básico para a 

sociedade crescer

ponsabilidade social, seja 
em âmbitos filosóficos, ou 
para trazer à luz falhas so-
ciais que por muitos anos 
foram afastadas das mentes 
das pessoas. Que saber mais 
sobre essas obras? Entre em 
contato pelo telefone (11) 
2275-6787 ou e-mail naira@
lcagencia.com.br.

Fernando Moraes é Filósofo Social e humanista, inquieto e curioso. Cursou 
Ciências Sociais, Filosofi a, Teologia e Direito. É especialista em Elaboração e 

Gerenciamento de Projetos Sociais e professor universitário. Já realizou muitos 
trabalhos no campo missionário em comunidades pobres. Foi Consultor 
Social da OIKOS Portugal – Cooperação e 
Desenvolvimento em Angola (Luanda e 

Huíla), no Projecto Jango, em 2007 e 2008; 
foi consultor da Adra (Agência Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais) 
na Bahia e na Amazônia, para projetos 

sociais e de formação de lideranças no 
Sertão. Foi ainda Secretário Municipal de 

Desenvolvimento Social e também Secretário 
da Educação da cidade de Hortolândia 

(SP). Fernando Moraes é palestrante nos 
temas cidadania ativa, protagonismo social 

e comunitário, responsabilidade pessoal, 
civil e social, voluntariado alterativo, 

desenvolvimento como conceito de totalidade 
e pertencimento social.

Mude seu 
comportamento 
e tenha novos 

Resultados

Aonde você tem colocado o seu foco?
”Foco é a capacidade de aproveitar as condições 

naturais disponíveis a qualquer um e produzir poder, 
gerando mudanças ao concentrar-se em um único 
ponto a cada momento” Paulo Vieira 

Olhando para a sua vida, aonde tem mais colo-
cado a sua atenção?

Muitas pessoas me falam que o seu maior tempo 
tem dedicado ao trabalho e que não tem tempo para 
correr atrás de seus sonhos, outras querendo subir 
de cargo na empresa, bater as metas propostas, au-
mentarem a renda mensal. Mas o seu foco não está 
no local correto, não tem se preocupado verdadeira-
mente com o que levará a alcançar o resultado alme-
jado, o caminho que precisa traçar para realizar o seu 
sonho. Coloca toda a sua energia diária em conversas 
desnecessária, facebook, críticas no outro, whatsapp, 
apontar os defeitos das pessoas a sua volta, menos na 
real meta que tanto deseja. 

Com isso, vem à decepção por não estar conse-
guindo atingir suas metas, assim, acaba culpando o 
outro, a falta de tempo pelos seus fracassos e não as-
sumindo a responsabilidade de suas ações. 

Te convido a se perguntar, qual o seu objetivo? 
Quanto tempo do seu dia tem dedicado para realizar 
a sua meta? O que vai realizar hoje para mudar os 
resultados de que vem tendo?  

- AÇOUGUEIRO
- AUXILIAR DE 
PADEIRO
- ATENDENTE 
COMERCIAL
- AUXILIAR DE 
MARMORARIA
- AUXILIAR DE 
MECÂNICO DE 
AUTOS 
- AUXILIAR DE 

PRODUÇÃO (PCD)
- AUXILIAR DE 
SERVIÇOS
- OPERADOR DE 
TELEMARKETING
- PEDREIRO
- REPOSITOR DE 
MERCADORIAS
- VENDEDOR
- VENDEDOR 
PRACISTA

Filósofo, humanista, 
ativista social e escritor, 
Fernando Moraes aponta 

como a educação é um dos 
preceitos elementares que 
uma sociedade necessita 
para o desenvolvimento
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Nova Esperança continua sendo 
referência na gestão dos resíduos sólidos 
e servirá de exemplo a outros municípios

Congresso Paranaense de Direito Administrativo se 
encerra com conferência do professor Cammarosano

GESTÃO DO LIXO

Considerada a cidade 
com melhor gestão de 
lixo do país, Nova Es-

perança recebeu na semana 
passada a visita de membros 
do Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná (TCEPR). Por 
ser destaque neste âmbito, a 
equipe esteve no município 
para acompanhar as boas 
práticas da administração 
municipal na gestão dos resí-
duos sólidos urbanos, que são 
reconhecidas nacionalmente, 
para auxiliar no planejamen-
to dos trabalhos de fi scaliza-
ção realizados pelo TCE-PR 
na área do meio ambiente.

Segundo o gerente das au-
ditorias na área do meio am-
biente do PAF 2018, Eraldo 
da Cruz Santos de Souza, o 
município de Nova Esperan-
ça foi escolhido para a visita 
técnica por fi gurar no topo do 
ranking do ISLU (Índice de 

Sustentabilidade de Limpeza 
Urbana) de 2016. O Índice 
é elaborado pela Associação 
Brasileira de Resíduos Sólidos 
e Limpeza Pública (ABLP), 
a partir de uma amostra de 
3.000 municípios.

A visita técnica vai co-
laborar com o processo de 
auditoria que será realizado 
entre agosto e setembro em 
9 municípios e um consórcio 
intermunicipal do Paraná que 
avaliará a coleta, o transporte 
e a destinação fi nal do lixo.

Base de referência
Implantado em 2002, o 

município foi ampliando, 
adaptando e aprimorando o 
processo de gestão e geren-
ciamento dos resíduos sólidos 
domiciliares, com a criação 
de associação e posterior-
mente de uma cooperativa de 
catadores de materiais reci-

cláveis, implantação da coleta 
seletiva, uso de caminhões 
coletores de lixo orgânico e 
reciclável em compartimen-
tos separados e abrangência 
de coleta em 100% do muni-
cípio e distritos.

A base que é levada em 
consideração para o cálculo 
do ISLU (Índice de Susten-
tabilidade de Limpeza Urba-
na) é referente ao processo 
de gerenciamento feito desde 
a coleta até a destinação do 
lixo. A Política Nacional dos 
Resíduos Sólidos determinou 
que prefeituras mandassem o 
lixo para aterros sanitários até 
2014.

Esse conjunto de normas 
determinou que todas as pre-
feituras integrassem à política 
municipal um plano de ge-
renciamento de resíduos só-
lidos até 2012 e extinguissem 
lixões ou aterros inadequados 

“Ao aplicador do direito 
não é dado desconhecer que 
por trás da letra fria da lei 
há uma vida humana a ser 
considerada”. Com esta fra-
se, que dá as boas-vindas a 
quem entra na sede do Ins-
tituto Romeu Felipe Bacellar, 
em Curitiba, o presidente do 
IPDA - Instituto Paranaense 
de Direito Administrativo en-
cerrou as atividades do XIX 
Congresso de Direito Admi-
nistrativo, realizado na últi-
ma semana, na sede da OAB 
Paraná, em Curitiba. A pales-
tra de encerramento fi cou sob 
a responsabilidade do grande 
homenageado do evento, pro-
fessor doutor Márcio Cam-
marosano, que falou sobre 
o Direito Administrativo do 
medo. Na mesa de solenidade 
de término do encontro par-

ticiparam também os profes-
sores Romeu Felipe Bacellar 
Filho e Antonio Baccarin.

A qualidade dos conteú-
dos apresentados no congres-
so foi enaltecida por todos 
os palestrantes. O professor 
Baccarin disse que “o evento 
foi um alento expressivo para 
quem atua no Direito Admi-
nistrativo e indica um cami-
nho que ajudará as pessoas 
que tem um compromisso e 
interesses profundos com a 
nação brasileira”. O professor 
Romeu Bacellar Filho disse 
que “saímos deste congresso 
com a sensação de bem-estar 
de dever cumprido”. Afi rmou 
que o Direito Administrativo 
deve impor medo aos irres-
ponsáveis, aos aproveitado-
res. E destacou que o profes-
sor Márcio Cammarosano “é 

um marco do renascimento 
da ética, responsabilidade e 
integridade no país”.

Após fazer uma breve re-
trospectiva profi ssional, o 
professor Cammarosano afi r-
mou que aprende a cada dia 
ao pontuar os temas relevan-
tes debatidos no congresso e 
destacou que é partidário do 
positivismo jurídico metodo-
lógico moderado. Alegou que 
“não gosta da palavra medo 
quando ela é dirigida aos 
operadores do Direito. O Es-
tado tem de estar submetido 
à ordem jurídica. Devemos 
ter medo e receio ou alguma 
precaução quanto àqueles 
que se valem indevidamente 
do Direito para causar dolo 
ou culpa. Sanções são devidas 
àqueles que dolosamente vio-
lam o Direito e afastam da ad-

*Lorena sofre de paralisia cerebral, tem 14 anos, mora em Paranavaí e escreve com frequência artigos de opinião. 

ARTIGO

SONHOS, PLANOS E FÉ

Nasci de 6 meses de gestação, 
venci a prematuridade, baixo peso, 
só que fi quei com sequelas motoras, 
mas isso não me impediu de sonhar. 
Sonho em conseguir andar sozinha 
(sem a ajuda de muletas e andado-
res), me formar, ter uma profi ssão, 
e por que não jogar futebol? Este é 
meu grande sonho! 

Para isso não estou acomodada, 

luto para vencer a paralisia cerebral 
com fi sioterapias, cirurgias ortopé-
dicas de correções, etc. São obstácu-
los e difi culdades que com a ajuda 
de Deus e da família vou vencendo, 
pois creio no Deus do Impossível.

Sei que ninguém luta por seu so-
nho sozinho, existem pessoas, ami-
gos que surgem em nosso caminho e 
que nos ajudam a vencer os desafi os. 

Graças a Deus estou cercada deles! 
É com a ajuda de todos que o sonho 
deixa de ser esperança para se tornar 
realidade.

Por *Lorena Santos de Souza

até 2014. Três anos depois, 
muitas cidades paranaenses 
ainda não aderiram ao pro-
cesso e 24 delas ainda des-
tinam o lixo em lixões a céu 
aberto.

Contrapartida, muitas 
cidades estão adaptadas a 
Política Nacional dos Resí-
duos Sólidos e já colocaram 

em prática as leis municipais 
criadas para dar mais trans-
parência ao processo, como o 
desmembramento de taxas e 
código de postura com orien-
tações sobre a correta forma 
de fazer.

Reponsabilidade am-
biental

Cada paranaense produz 
em média 1 quilo de lixo por 
dia, de acordo com o IAP e o 
custo de gerenciamento disso 
é alto. Por isso é tão impor-
tante que as pessoas se cons-
cientizem sobre a teoria dos 
“R”: reduza, reuse, recicle, 
recupere, recuse, repense e 
respeite.

Evento foi realizado de 21 a 24 de 
agosto, na sede da OAB Paraná, 

com organização do IPDA - Instituto 
Paranaense de Direito Administrativo

ministração o administrador 
sério e competente”. O profes-
sor colocou que a segurança 
jurídica é proporcionada pelo 
princípio da legalidade. “Eu 
não tenho medo do Direito 
Administrativo, mas tenho, 
sim, receio da ditadura da 
corrupção. Numa República 
não há intocáveis”.

ARTIGOS JURÍDICOS
Paralelamente ao Con-

gresso foi realizado o Con-

curso de Artigos Jurídicos. 
O resultado foi revelado no 
último dia do evento: 1º lu-
gar - “Impactos da nova Lei 
de Inovação e Normas do 
Direito Brasileiro no regime 
jurídico de responsabilidade 
dos atos de improbidade ad-
ministrativa: há espaço para 
o medo?”, de Mateus Domin-
gues Graner; 2º lugar - ”Tem-
pos pós-modernos: quarta 
revolução industrial e gover-
no eletrônico, um exame de 
experiências implementadas 
no Brasil”, de Leticia Regina 
Camargo Kreuz e Ana Cristi-
na Aguilar Viana; e 3º kugar 
- “O papel das agências regu-
ladoras diante das novas tec-
nologias audivisuais: o caso 
spotify”, de Lucas Bossoni 
Saikali.

Receberam menções hon-
rosas os seguintes Comu-

nicados Científi cos: “Quem 
tem medo da tutela extraju-
dicial coletiva dos direitos 
sociais”, de Cristina Borges 
Ribas Maksym; “A (im) pres-
critibilidade das ações de 
ressarcimento ao erário por 
ato de improbiedade admi-
nistrativa”, de Flávio Lisboa 
Neto; “ANP, Petrobras e o 
campo das baleias: regulação, 
contrato e oportunismo”, de 
Gustavo Miranda Loures; “O 
conteúdo jurídico da exclusi-
vidade e titularidade estatal 
dos serviços públicos no or-
denamento jurídico brasilei-
ro”, de Rafaella Nátaly Fácio; 
e “O culto ao Judiciário como 
a nova religião civil e a in-
fl uência do racionalismo car-
tesiano nas mais altas cortes 
brasileiras”, de Renan Toma-
sini Telles.

NCA Comunicação

Solenidade de encerramento do Congresso

Durante o XIX Congresso Paranaense de Direito Administrati-
vo, o advogado José Roberto Tiossi Junior abordou o tema: 
“Licitações Públicas - entre a inovação e o medo da reforma”, 
destacando os projetos da nova lei de licitação e a atualização 
de valores promovida pelo Decreto Federal 9412/2018.

Foto: Bebel Ritzmann
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No dia 19 de agosto, 
a Folha de S. Paulo 
lançou uma ferra-

menta inédita. Em parceria 
com o Instituto Datafolha, 
o jornal de circulação na-
cional criou o REE-F (Ran-
king de Eficiência dos Es-
tados - Folha), que aponta 
quais Estados brasileiros 
entregam mais educação, 
saúde, infraestrutura e se-
gurança para sua popula-
ção usando menos recursos 
financeiros. Ou seja, fazem 
mais e melhor com menos 
dinheiro. 

Conforme explica a Fo-
lha, o REE-F é composto 
por 17 variáveis agrupadas 
em 6 componentes para cal-
cular a eficiência na gestão 
dos 26 Estados e detalha 
ainda a situação das finan-
ças de cada um deles. Numa 
escala de 0 a 1, cinco Esta-
dos ultrapassam 0,50 e, por 
isso, podem ser considera-
dos "eficientes".

Os melhores coloca-
dos são, por ordem, Santa 
Catarina, São Paulo, Para-
ná, Pernambuco e Espírito 
Santo. Outros seis Estados 

mostram "alguma eficiên-
cia" no uso de seus recursos 
e os demais 15 podem ser 
considerados "pouco efi-
cientes" ou "ineficientes".

Responsável pela gestão 
do Paraná de 1.º de janeiro 
de 2011 a 6 de abril de 2018, 
o ex-governador Beto Richa 
comemorou o resultado 
obtido pelo Estado. “Com 
o apoio de uma excelente 
equipe e a confiança da po-
pulação, fiz uma gestão efi-
ciente e austera. Fui gestor 
e não político. Colocamos 
o Estado no eixo do equilí-
brio financeiro e do desen-
volvimento pleno. O resul-
tado está aí”, disse Richa. 
No geral, o Paraná ficou em 
terceiro lugar entre os Esta-
dos mais eficientes e obteve 
a nota 0,533.

O REE-F aponta que em 
áreas essenciais para a po-
pulação, o Paraná ficou aci-
ma da média nacional. Em 
Educação, a nota do Estado 

é 0,752, enquanto a média 
brasileira ficou em 0,463. A 
avaliação da Infraestrutura 
paranaense foi de 0,732 e, 
no Brasil, é de 0,459. Para a 

Saúde, a referência estadual 
é 0,522 e a nacional é 0,410. 
Já em Segurança Pública, a 
nota do Paraná é 0,816 e o 
Brasil tem a média de 0,616. 
“Em 7 anos e 3 meses de go-
verno, fizemos 22 mil obras 
e batemos recordes em in-
vestimentos. Não há uma 
única cidade dentre os 399 
municípios do Paraná que 

não tenha sido atendido 
por nossa gestão, indepen-
dente do partido político do 
prefeito. Sempre prioriza-
mos as áreas fundamentais 
para garantir boa qualidade 
de vida à nossa gente”, ava-
liou Richa.

Para estar entre os Esta-
dos mais eficientes do Bra-
sil, o Paraná teve que rees-
crever sua história. “Herdei, 
em 2011, um governo que 
tinha uma dívida de R$ 4,5 
bilhões. Contas atrasadas 
de água, luz e telefone. Só 
com o Pasep, o Programa 
de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público, a 

Paraná está entre 
os mais eficientes

A Campanha Nacio-
nal de Vacinação 
contra a Poliomieli-

te e o Sarampo termina na 
próxima sexta-feira (31). 
Todas as crianças com ida-
de entre 1 ano e menores 
de 5 anos devem receber as 
doses, independentemente 
de sua situação vacinal. Da-
dos do Ministério da Saúde 
mostram que 4,1 milhões 
de crianças em todo país 
ainda precisam ser imuni-
zadas.

De acordo com a pas-
ta, até a última sexta-feira 
(24), 62% do público-alvo 
havia sido vacinado. Foram 
aplicadas, ao todo, mais de 
14 milhões de doses – cer-
ca de 7 milhões de cada. A 
meta do governo federal é 
vacinar pelo menos 95% 
das 11,2 milhões de crian-
ças na faixa etária estabe-
lecida e criar uma barreira 
sanitária de proteção da 
população.

Este ano, a vacinação 
será feita de forma indis-
criminada, o que significa 
que mesmo as crianças que 
já estão com esquema va-
cinal completo devem ser 

levadas aos postos de saúde 
para receber mais um re-
forço.

No caso da pólio, as 
crianças que não tomaram 
nenhuma dose ao longo da 
vida vão receber a vacina 
injetável e as que já toma-
ram uma ou mais doses de-
vem receber a oral. Para o 
sarampo, todas as crianças 
com idade entre um ano e 
menores de 5 anos vão re-
ceber uma dose da tríplice 
viral, desde que não te-
nham sido vacinadas nos 
últimos 30 dias.

Entre os estados com 
menor cobertura estão Rio 
de Janeiro, com 40,15% do 
público-alvo vacinado para 
pólio e 41,45% para saram-
po, e Roraima, que tem 
44,61% para pólio e 41,09% 
para sarampo. Já os estados 
com as melhores cobertu-
ras vacinais são Amapá, 
com 90,33% para pólio e 
90,14% para sarampo, se-
guido por Rondônia, com 
89,86% para pólio e 88,44% 
para sarampo. 

Casos de sarampo
Atualmente, o país en-

Campanha de vacinação contra 
sarampo e pólio termina na sexta

frenta dois surtos de saram-
po, em Roraima e no Ama-
zonas. Até o último dia 21, 
foram confirmados 1.087 
casos no Amazonas, en-

quanto 6.693 permanecem 
em investigação. Já Rorai-
ma confirmou 300 casos da 
doença e 67 continuam em 
investigação. 

Há ainda, de acordo com 
o ministério, casos isolados 
e relacionados à importa-
ção nos seguintes estados: 
São Paulo (2), Rio de Janei-

ro (18), Rio Grande do Sul 
(16), Rondônia (1), Per-
nambuco (2) e Pará (2).

Por Paula Laboissière  
Repórter da Agência Brasil

Marcelo Camargo/Agência Brasil

SAÚDE

Gestor do Estado nos últimos anos, Beto 
Richa comemora o resultado do ranking 

elaborado pela Folha de S. Paulo

dívida era de R$ 1 bilhão. 
Corrigimos o rumo, reali-
zamos investimentos, nos 
tornamos atraentes para os 
investidores, empregos e 
renda foram gerados. Dei-
xei o governo em abril de 
2018 com R$ 6,7 bilhões em 
caixa”, recordou Richa.

A eficiência cobra seu 
preço. Nos últimos anos, 
o Paraná reduziu suas des-
pesas em 7,5% e aumentou 
de 2,5% nas receitas. O Es-
tado conseguiu reduzir o 
seu nível de endividamen-
to. Em 2010, era de 90,87% 
e caiu para 27% da receita 
corrente líquida. O Produ-
to Interno Bruto (PIB) do 
Paraná subiu de 5,8% para 
6,3%. “Os números são in-
contestáveis. Antecipamos 
as medidas de ajuste fiscal 
e saímos primeiro da crise 

que assolou o País. Ficamos 
com as contas em dia e con-
seguimos realizar o histó-
rico investimento em 2017 

de R$ 6,8 bilhões. Outros 
R$ 8,4 bilhões estão previs-
tos no orçamento de 2018”, 
contou Richa.

Além da posição con-
quistada no REE-F, o Pa-
raná, de acordo com a 
consultoria Tendências e 
a Economist Intelligence 
Unit, a divisão de pesquisas 
e análises do grupo que edi-
ta a revista The Economist, 
está entre os três estados 

mais competitivos do Bra-
sil. Também possui a me-
lhor estratégia de investi-
mentos da América do Sul, 

segundo o jornal Financial 
Times. “Meu sentimento é 
de dever cumprido. Retri-
buí com muito trabalho a 
confiança que os paranaen-
ses depositaram em mim. O 
Paraná vive um bom mo-
mento. Estou feliz por ter 
dado minha contribuição 
e disposto a lutar por um 
futuro ainda melhor para 
o nosso povo”, finalizou Ri-
cha.

“Com o apoio de uma excelente 
equipe e a confiança da população, 
fiz uma gestão eficiente e austera. 

Fui gestor e não político.”

“Retribuí com muito trabalho a 
confiança que os paranaenses 

depositaram em mim.”

“Sempre 
priorizamos 

as áreas 
fundamentais 

para garantir boa 
qualidade de vida 
à nossa gente.”
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Maringá FC vence no Campeonato 
Paranaense pelo Sub-17 e 19

Londrina Sub-19 goleia e pode ser o primeiro 
a chegar à terceira fase do Paranaense

Time de futebol masculino de Nova Esperança 
faz boa campanha nos Jogos Abertos do Paraná

Foto: Fernando Teramatsu

Foto: Gustavo Oliveira/LEC

Equipes entraram em campo no último sábado 
(25) e garantiram os três pontos para o Tricolor

Com a vitória por 5 a 0 sobre o Batel, os jovens 
talentos do Tubarão venceram os 17 jogos que 

fi zeram até aqui no Estadual de Juniores

A Fase Final ocorreu em Coronel Vivida do dia 17 à 23 de agosto

Em dose dupla, o Ma-
ringá Futebol Clube 
entrou em campo no 

último sábado (25), pelo 
Campeonato Paranaense 
sub-17 e sub-19. As duas 
equipes fi zeram bonito e ven-
ceram suas partidas. Os mais 
novos enfrentaram o Ara-
pongas, pela quinta rodada 
do returno da primeira fase, e 
venceram por 4 a 3, com gols 
de Fernando Takeda, Rômu-
lo Cruz, Gabriel Camargo e 
Mateus Tavares, descontaram 
para o Arapongas os atletas 
Gabriel Teixeira, Rogério 
Matos e Henrique Fantin. 
Já o sub-19 garantiu os três 
pontos vencendo o Cascavel 
por 2 a 1 com gols de Ricardo 
e Sheldon, Renan Camargo 
descontou para a serpente. A 
partida foi válida pela tercei-

A equipe de futebol 
masculino de Nova 
Esperança, coman-

dada pelo técnico João Mar-
celo e pelo auxiliar Rodrigo 
Garcia, disputou pela pri-
meira vez uma fase fi nal dos 
Jogos Abertos do Paraná, na 
categoria sub 21, nascidos 
em 97/98/99 e 2000, depois 
de uma boa campanha na 
fase de grupos.

No Grupo C estavam os 
times de: Planalto, Nova Es-
perança, Guarapuava e Co-
lombo. Na estréia, contra o 
forte time de Guarapuava, 
os meninos de Nova Espe-
rança ganharam pelo placar 
de 2 a 1, com gols de Paulo 
Henrique e Daniel Henri-
que. A primeira derrota veio 
na segunda rodada, contra a 
equipe de Colombo por 1 a 
0. Na última rodada, veio a 
primeira goleada e por 5 a 1 

ra rodada da segunda fase.
Com as vitórias, o Trico-

lor segue entre os primeiros 
colocados da competição. No 
sub-17 está em segundo lugar 
no Grupo A, com 24 pontos, 
atrás apenas do Verê que tem 
28. Já no Su-19, a equipe é 
líder do Grupo D com nove 
pontos em três jogos, pela 
segunda fase da competição. 
O Sub-15, que folgou nesta 

rodada, também está entre os 
líderes do Grupo D, com três 
pontos ao lado de Coritiba e 
Londrina, também pela se-
gunda fase do Paranaense.

No próximo sábado (1) 
a rodada será intensa para 
o Maringá FC, já que as três 
categorias entrarão em cam-
po. O sub-19 recebe o Foz 
do Iguaçu, no Estádio Braz 
Clementino de Mendonça 

em Marialva, às 15h00, o sub-
17 vai até Cambé enfrentar 
o time da cidade no Estádio 
Municipal José Garbelini, às 
10h00 e o Sub-15 encara o 
Londrina, às 10h00 no Centro 
de Treinamento do PSTC em 
Londrina.

Por assessoria de 
imprensa.

Futebol

“Os atletas revelaram muita qualidade técnica, muito empenho e entrega nos jogos”, enfatizou o técnico João Marcelo. 

O Tubarão Sub-19 do 
técnico nova-esperancense 

Alemão venceu os 17 
jogos que fez até aqui no 

Estadual de Juniores

Nova Esperança derrotou o 
time de Planalto, com 2 gols 
de Juninho, 2 gols de Guizão 
e 1 gol de Paulo Henrique. 

Classifi cados em 2º lu-
gar no grupo, e pela primei-
ra vez na fase fi nal, a equipe 
novaesperancense enfrentou 
a equipe da casa nas quar-
tas, Coronel Vivida, onde 
saíram derrotados pelo pla-
car de 2X1. Para o técnico, 
a equipe de Nova Esperança 
teve um ótimo desempenho, 
“Equipes de cidades maio-
res elogiaram muito nossos 
atletas e a postura da nossa 
equipe”, pontuou João Mar-
celo. O treinador não dei-
xou de ressaltar a infl uência 
da arbitragem no resultado 
da última partida. “Ao não 
dar um pênalti clamoroso 
onde um atleta adversário 
desequilibrou-se e ao cair, 
abraçou a bola no chão a ar-
bitragem nos prejudicou. Jo-
gamos com mais qualidade e 
tínhamos total condição de 
sermos campeões”, fi nalizou.

Fernando Razente
fernandorazente997@gmail.com

Em quatro meses de 
competição, todos 
ainda se perguntam 

qual será o limite da equipe 
de juniores do Londrina Es-
porte Clube no Campeonato 
Paranaense Sub-19. Enquan-
to não há resposta, os jovens 
talentos do Tubarão seguem 
vencendo rodada após roda-
da. O último triunfo foi dian-
te do Batel, de Guarapuava, 
por 5 a 0. 

Matheus Bianqui (duas 
vezes), Anderson Oliveira, 

Marcelo e Pedrinho anota-
ram os gols londrinenses no 
CT da SM Sports, no último 
sábado (25). Foi a 17ª vitó-
ria consecutiva do time, que 
venceu todos os jogos reali-
zados até aqui no Estadual 
de Juniores. Um recorde his-
tórico na competição.

As três vitórias na segun-
da fase colocam o LEC Sub-
19 na liderança do Grupo E, 
com nove pontos. Atlético 
Paranaense (seis), Apucara-
na Sports (três) e Batel (ain-

da sem pontuar) completam 
a chave. Os dois primeiros 
avançam para a terceira fase.

 O próximo desafi o do Tu-
barãozinho será fora de casa. 
Às 15h de sábado (1), encara 
o Atlético Paranaense no CT 
do Caju, em Curitiba. Caso 
os alvicelestes voltem para o 
Norte do Paraná com mais 
uma vitória, já garantem ma-
tematicamente um lugar na 
sequência do Estadual.

Gustavo Oliveira/LEC

O Tubarão Sub-19 do 
técnico nova-esperancense 

Alemão venceu os 17 
jogos que fez até aqui no 

Estadual de Juniores
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Ministério da 
Saúde quer 

combater fake 
news com serviço 
pelo WhatsApp

Um canal no aplicativo WhatsApp vai 
possibilitar que a população consulte 
se a notícia sobre saúde que recebeu 

nas redes sociais é verdadeira ou falsa. O anún-
cio foi feito hoje (27) pelo Ministério da Saú-
de. De acordo com a pasta, qualquer cidadão 
poderá adicionar gratuitamente o número (61) 
99289-4640 nos contatos do celular.

“Ele servirá exclusivamente para verifi car 
com os profi ssionais de saúde nas áreas técni-
cas da pasta se um texto ou imagem que circula 
nas redes sociais é verdadeiro ou falso. Ou seja, 
é um canal exclusivo e ofi cial para desmascarar 
as notícias falsas e certifi car as verdadeiras”, in-
formou o ministério, por meio de nota.

No comunicado, o diretor de Comunicação 
Social da pasta, Ugo Braga, classifi ca as chama-
das fake news como “praga da modernidade” 
que vem sendo usada de toda forma para ma-
nipular, enganar, iludir e prejudicar. “No caso 
da saúde, é muito mais grave, porque a notícia 
falsa mata”, reforçou, ao citar o WhatApp como 
principal veículo de transmissão de notícias fal-
sas.

A ferramenta vai funcionar da seguinte for-
ma: a partir do recebimento das mensagens, o 
conteúdo será apurado junto às áreas técnicas 
do órgão e devolvido ao cidadão com um ca-
rimbo que informa se é falso ou não. Dessa ma-
neira, será possível compartilhar a informação 
de forma segura.

As notícias analisadas pela equipe do minis-
tério também estarão disponíveis no endereço 
saude.gov.br/fakenews e nos perfi s do ministé-
rio nas redes sociais.

Agência Brasil
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Licitações e contratos

O que você sabe sobre 
licitações e contra-
tos? Consegue se vi-

rar bem durante os certames? 
Ou se sente perdido toda vez 
que tem que participar de 
uma sessão?

Se você é daqueles que 
evitam até mesmo de partici-
par de uma licitação pública 
por não entender nada deste 
assunto, fi que tranquilo.

Você não está sozinho.
Um número muito gran-

de de empresários brasilei-
ros não conseguem entender 
nem mesmo a primeira pági-
na do edital.

Por isso estamos aqui para 
te ajudar!

Neste artigo vamos falar 
do que é indispensável saber 
sobre licitações e contratos. 
Vamos explicar por que as li-
citações públicas são grandes 
oportunidades de negócios. 
E vamos te deixar por dentro 
desse assunto que tem atraído 
tanta gente.

Saiba mais sobre licita-
ções e contratos

Os processos de licitação 
estão repletos de termos ju-
rídicos. Isso porque as com-
pras públicas devem seguir 
normas rigorosas atendendo 
a uma infi nidade de leis.

É comum as empresas 
deixarem de participar de li-
citações, por considerarem os 
processos demasiadamente 
complexos.

Ou pior. Licitantes che-
gam aos certames bastante 
despreparados e deixam de 
conseguir bons resultados 
nos processos licitatórios.

O que todo mundo esque-
ce é que, com as informações 
adequadas, os contratos com 
o governo não têm nada de 
complicado.

As informações sobre a 
licitação devem estar todas 
explícitas no edital. Por isso, 
esse documento deve ser ana-
lisado com cuidado. Dando 
atenção para os termos me-
nos conhecidos.

Aposentados e pen-
sionistas começam a 
receber na segunda-

-feira (27) a antecipação da 
primeira parcela do décimo 
terceiro. De acordo com a Se-
cretaria de Previdência, o de-
pósito será feito junto com a 
folha mensal de pagamentos 
do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) até 10 de 
setembro, conforme a Tabela 
de Pagamentos de Benefícios 
2018. 

A estimativa é de que essa 
antecipação injete na econo-
mia do país R$ 20,7 bilhões 
em agosto e setembro. Se-
gundo o INSS, 29,7 milhões 
de benefi ciários terão direito 
a receber a primeira parcela 
do abono anual, que corres-
ponde à metade do valor do 
benefício.

A exceção é para quem 
passou a receber o benefício 
depois de janeiro de 2018. 
Nesse caso, o valor será cal-
culado proporcionalmente. 

Não haverá desconto de 
Imposto de Renda nesta pri-
meira parcela. O tributo será 

Aposentados começam a receber 
1ª parcela do décimo terceiro

 Antonio Cruz/Arquivo Agência Brasil

ECONOMIA

Você sabe o que é o Conselho 
Municipal de Saúde?

Em sua função de elaborar e controlar a execução 
da política pública da saúde regional, o Conselho Mu-
nicipal de Saúde possui as seguintes responsabilida-
des:

• Controlar o dinheiro da saúde;
• Monitorar a execução das ações na área da saúde;
• Participar da formulação das metas para a área 

da saúde;
• Reunir-se ao menos uma vez por mês;
• Acompanhar as verbas que são encaminhadas ao 

SUS e também os repasses de programas federais.
Desta forma, os Conselhos não se limitam apenas 

a acompanhar a assistência médica individual ofere-
cida à população – pelo contrário! A atuação destas 
entidades, devido à própria busca de integrar as ações 
da saúde, abrange todas as áreas do setor, seja na fi s-
calização, na obtenção de informações, na proposta 
de estratégias ou mesmo na tomada de decisões (nos 
limites das competências do Conselho Municipal).

É importante ter ciência, neste sentido, de que 
este órgão municipal está diretamente envolvido na 
discussão de temáticas essenciais como o orçamento 
destinado à saúde, a política de recursos humanos, a 
relação com o setor privado, as epidemias, o sanea-
mento básico, as estratégias de vigilância à saúde e 
muitos outros aspectos.

Os membros do Conselho Municipal, assim, de-
vem estar alinhados e articulados no sentido de en-
frentar os problemas locais, priorizando desta forma 
o processo de planejamento participativo – porque, 
acima de tudo, esta entidade demanda uma resposta 
imediata e concreta do SUS. O conselho municipal da 
saúde se reúne toda última quinta-feira de cada mês 
às 17h30 min nas dependências do NIS II, sendo a 
reunião aberta a população e todos os presentes tem 
direito a voz, porém só os conselheiros direito a voto.

Na qualidade de presidente deste conselho, con-
voco a população a participar das reuniões, se al-
guém tiver alguma sugestão para colocar na pauta 
da reunião, é só entrar em contato com a secretaria 
administrativa do Conselho Municipal de Saúde que 
funciona em uma sala no NIS II, de segunda-feira a 
sexta-feira das 8h30 min às 16 h.

Presidente do Conselho de Saúde,
Ruy Oliveira do Bomfi m.

cobrado apenas em novem-
bro e dezembro, quando for 
paga a segunda parcela. 

Tem direito ao décimo 
terceiro quem, durante o 
ano, recebeu benefício previ-
denciário de aposentadoria, 
pensão por morte, auxílio-
-doença, auxílio-acidente, 
auxílio-reclusão ou salário-

-maternidade.
Aqueles que recebem be-

nefícios assistenciais, como 
Prestação Continuada e Ren-
da Mensal Vitalícia, não têm 
direito ao abono anual. 

Desde 2006, o governo an-
tecipa a primeira parcela do 
décimo terceiro dos aposen-
tados e pensionistas na folha 

de agosto. 
Somente em 2015, o paga-

mento foi adiado para setem-
bro, por causa do ritmo fraco 
da economia e da queda da 
arrecadação.

Por Wellton Máximo – 
Repórter da Agência Brasil

Dessa forma, fi ca muito 
mais fácil saber como proce-
der para fechar contratos van-
tajosos com o poder público.

Saiba o que diz a legisla-
ção

Licitação é a maneira 
como a Administração Públi-
ca realiza suas compras. Ou 
seja, como ela adquire bens e 
serviços necessários à manu-
tenção de seus setores.

É um procedimento admi-
nistrativo realizado por todos 
os órgãos públicos do Brasil.

E embora pareça um as-
sunto novo, disposto pela Lei 
nº 8.666/93, já estava previsto 
no aartigo 37, inciso XXI da 
Constituição Federal de 1988.

Conforme a lei, a Ad-
ministração Pública deve 
obedecer aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e efi -
ciência. E isso vale para qual-

quer de seus poderes, seja 
União, Estado ou Município.

Ressalvados alguns casos 
previstos em legislação, todas 
as suas obras, compras e ser-
viços devem ser contratados 
por licitação pública.

A Lei nº 8666/93 veio para 
regulamentar esse aspecto da 
Constituição Federal. Tam-
bém chamada Lei de Licita-
ções e Contratos, estipulou 
regras para serem seguidas 
em todas as compras públi-
cas.

Essa lei é a base de todas as 
licitações públicas. Por meio 
dela, o gestor escolhe a me-
lhor forma de contratação de 
bens e serviços, observando a 
necessidade do órgão público 
que inclui menor preço, qua-
lidade e prazo.

Na Lei de Licitações e 
Contratos estão previstas as 
formas de seleção da modali-
dade de licitação que podem 

ser: concorrência, tomada de 
preço, convite, concurso e lei-
lão.

Neste quesito, a lei foi 
complementada pela Lei 
10.520/2002, que instituiu o 
Pregão, uma modalidade a 
ser aplicada em contratos de 
bens e serviços comuns de 
qualquer valor.

Além de abordar as licita-
ções, a Lei nº 8666/93 aborda 
os contratos públicos, que 
devem ser fi rmados de for-
ma isonômica e transparente, 
levando sempre em conta as 
necessidades dos órgãos pú-
blicos quanto à proposta mais 
vantajosa.

E o que é melhor é que 
isso abre oportunidades para 
os mais diversos segmentos 
e portes de fornecedores em 
todo o país, equiparando as 
condições de igualdade a to-
dos os participantes.

FONTE: www.rcc.com.br
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A crise imigratória venezuelana 
pensada de forma prática

Temos visto através de 
jornais e de programas 
de televisão o caso bas-

tante complexo da imigração 
venezuelana, motivada pela 
fome e pelo regime ditato-
rial do governo de Nicolás 
Maduro. É difícil, e mesmo 
impossível, algum texto con-
seguir abordar de forma de-
finitiva essa crise. E por que 
seria impossível? Pelo fato de 
que é tudo tão dinâmico que 
às vezes algo que ocorreu pela 
manhã pode sofrer tantas  va-
riações e distorções durante 
o dia que a informação pode 
ser ultrapassada facilmente. 
É essa a situação que se deu, 
por exemplo, com o ataque 
que sofreu um comerciante 
de Pacaraima (município de 
Roraima) no dia 17 de agosto 
de 2018.

Assim que o referido co-
merciante foi assaltado, por 
um grupo de quatro vene-
zuelanos, a notícia que circu-
lou foi a de que ele havia sido 
esfaqueado e estaria à beira 
da morte (o comerciante re-
cebeu, na verdade, pancadas 
na cabeça e teve traumatis-
mo craniano, sem, todavia, 
ter perdido a vida). Toda essa 
situação foi o estopim para os 
habitantes de Pacaraima, ci-
dade brasileira de pouco mais 
de dez mil habitantes que faz 
fronteira com a Venezuela. E 
foi o estopim porque, segun-
do parte da população, o êxo-
do venezuelano gerou uma 
série de problemas no mu-
nicípio, como a superlotação 
dos serviços públicos (postos 
de saúde, hospitais, escolas) 
e o aumento significativo de 
crimes, como furtos e roubos.

No dia 18 de agosto, en-
tão, parte da população de 
Pacaraima se organizou para 
queimar acampamentos e 
mantimentos dos venezuela-
nos, além de expulsá-los para 
a Venezuela. Tudo isso moti-
vou uma série de comentários 
ao redor do Brasil e do mun-
do, como o de que Roraima 
estaria diante de uma onda 
de ira e de xenofobia. Diante 
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desse cenário, podemos ques-
tionar: é correta a atitude dos 
pacaraimenses de agredir os 
venezuelanos? De forma algu-
ma! Todavia, algo que quase 
não se viu e que não se vê é 
enxergar um pouco além das 
referidas agressões. Para tanto, 
vale a pena ampliar um pouco 
o texto e trazer para a discus-
são o filme do sueco Ingmar 
Bergman, chamado “O ovo da 
serpente”, de 1977.

No filme “O ovo da serpen-
te”, nas cenas finais, há o diálo-
go de um cientista com Abel 
Rosenberg, trapezista judeu de 
circo norte-americano, que é 
assolado, dentre tantos fatores, 
pela crise política que a Alema-
nha passava na década de 1920, 
e pelo suicídio de seu irmão, o 
também artista Max. Dentre as 
experiências contadas a Abel 
por parte do cientista há uma 
que chama a atenção pela du-
reza do conteúdo. Trata-se de 
um experimento no qual uma 
mulher é colocada para cuidar 
de uma criança que chora sem 
parar. Num primeiro momen-
to a mulher mostrou-se aten-
ciosa ao sofrimento do bebê, 
mas, poucas horas depois esta 
mulher, incomodada e mesmo 
perturbada com o choro in-
cessante, passou a desenvolver 
sentimentos hostis e mesmo 
a desejar a morte da criança. 
O que se percebe de forma 
bastante geral é que o ser hu-
mano pode até gostar de uma 
criança (e do próprio ser hu-
mano como um todo), mas se 
ele estiver diante de situações 
difíceis pode desenvolver sen-
timentos agressivos. De forma 
bastante genérica podemos 
questionar: quem é que nunca 
teve uma ira, ainda que bastan-
te passageira? O próprio após-
tolo Paulo chegou a dizer na 
Carta aos Efésios: “ireis, mas 
não pequeis” (Ef 4: 26).

Toda essa abordagem que 
trouxemos serve para pensar-
mos, mesmo que brevemen-
te, a situação de ódio que se 
desenvolveu em Roraima nos 
últimos meses, em especial 
nas últimas semanas, em torno 
dos refugiados venezuelanos. 
Tratava-se de uma “tragédia 
anunciada”, a saber, a onda de 
ódio no extremo norte do Bra-
sil. E que onda de ódio é essa 

e de onde ela vem? Questão 
complexa, que não buscare-
mos justificar, mas que busca-
remos compreender através de 
rápidos apontamentos.

Primeiro: Roraima tem 
recebido muitos refugiados 
venezuelanos famintos e que 
buscam escapar de um regi-
me ditatorial (cerca de mil ve-
nezuelanos por dia cruzam a 
fronteira para o Brasil). 

Segundo: o estado de Ro-
raima é pequeno e recebe pou-
ca (quase nenhuma) ajuda do 
governo federal para lidar com 
essa crise humanitária. 

Terceiro: muitos morado-
res (não todos e nem mesmo a 
maioria, podemos dizer), não 
conseguindo mais lidar com 
essa situação caótica, se viram 
encurralados, e isso motivou, 
dia após dia (“água mole em 
pedra dura...”), uma série de 
sentimentos hostis.

Quarto: é sob a ideia des-
se dia após dia que foi, enfim, 
gerada a referida onda de ira, 
que teve como estopim o assal-
to sofrido por um comercian-
te brasileiro de Pacaraima por 
parte de alguns (quatro) vene-
zuelanos no dia 17 de agosto 
de 2018.

É certo o que tem ocorri-
do em Roraima, que pode ser 
visto como xenofobia e como 
uma onda de ódio? Já disse-
mos que de forma alguma! 
Em meu livro “Entre médicos 
e imigrantes”, fruto das minhas 
experiências e pesquisas em 
Roraima e na fronteira com a 
Venezuela, deixo claro que o 
mundo é de todo mundo. To-
davia, a mera ideia abstrata de 
abraçar a humanidade é insufi-
ciente para se enfrentar o pro-
blema. E qual é o problema? 
Que tem faltado estrutura físi-
ca e humana em Roraima para 
lidar com toda essa complexa 
crise, e enquanto essa estrutura 
não vier, a tragédia, que cha-
mamos de anunciada (o ódio, 
a desconfiança e a tristeza dos 
roraimenses) só aumentará.

Portanto, insisto em dizer 
que pensar de forma abstrata 
os direitos humanos é uma das 
piores formas de enfrentarmos 
tamanho problema que tem 
assolado tanto os venezuelanos 
quanto os brasileiros, em espe-
cial os de Roraima.
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